Budowa ronda zmieni trasy autobusów
Tygrysy rynku pracy

W zwi¹zku z budow¹ ronda u zbiegu ulic: Cierlickiej i Koœciuszki, Zarz¹d Transportu Miejskiego
przygotowa³ trasy objazdowe dla autobusów. Utrudnienia potrwaj¹ ok. 3 miesiêcy.
Skrzyżowanie ul. Kościuszki z Cierlicką
jest jednym z ważniejszych węzłów dro−
gowych w dzielnicy. Aby usprawnić
ruch w tym miejscu, władze dzielnicy
zdecydowały się na jego przebudowę.
W miejscu normalnego skrzyżowania
powstanie rondo. Dzięki niemu popra−
wi się bezpieczeństwo ruchu. Prace mają
się zakończyć w grudniu.
W trakcie prac, nieprzejezdny będzie
tunel pod torami kolejowymi. Z tego
powodu autobusy zostaną skierowane na
trasy objazdowe. Linie jadące z centrum
(177, 401, 517, N35) będą dojeżdżały do

honorowane są bilety ZTM (dobowe, 3−
dniowe, 7−dniowe, 30− i 90−dniowe).

Oto szczegó³y zmian:
Objazdy po południowej stronie torów:
177 – skrócenie trasy: OKĘCIE – … –
Bohaterów Warszawy – Kościuszki –
Spisaka (z powrotem Sosnkowskiego)
– Regulska – PKP URSUS, częstotli−
wość bez zmian: 30/30/30,
187 – skrócenie trasy: STEGNY – … –
Kopińska – Grzymały−Sokołowskiego
– Al. Jerozolimskie – DW. ZACHOD−
NI, częstotliwość bez zmian: 15/15/20
401 – skrócenie trasy: MARYSIN – …

q Czytaj str. 3
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q Czytaj str. 4

Fot. Ł.Prokop

Zaproszenie

Autobusy przy stacji PKP Ursus
stacji PKP Ursus, po południowej stro−
nie torów. Tu powstanie tymczasowa
pętla. Linie kursujące w północnej czę−
ści Ursusa (206, 194, N85) będą do−
jeżdżały do stacji od drugiej strony. Do−
datkowo z osiedla Niedźwiadek będzie
jeździła zastępcza linia Z−7. Dobrym roz−
wiązaniem może być także podróż po−
ciągiem – w Ursusie można wsiąść do
Szybkiej Kolei Miejskiej oraz do pocią−
gów Kolei Mazowieckich, w których

– Bohaterów Warszawy – Kościuszki –
Spisaka – Sosnkowskiego – PKP UR−
SUS (tymczasowy kraniec na ul. Spisa−
ka); z powrotem: Sosnkowskiego – Ko−
ściuszki – … – MARYSIN, częstotli−
wość bez zmian: 10/15/–,
517– skrócenie trasy: TARGÓWEK – …
– Kompanii Kordian – Spisaka – Sosn−
kowskiego – PKP URSUS (tymczasowy
kraniec na ul. Sosnkowskiego); z powro−
dokończenie na str. 2

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy zaprasza do udziału w bezpłatnym
spotkaniu informacyjnym nt. „Jak uzy−
skać wsparcie z funduszy unijnych w
latach 2007−2013 do prowadzonej dzia−
łalności gospodarczej”. Spotkanie odbę−
dzie się w dniu 15 października 2009 r.
o godz. 12 w Ośrodku Kultury „Arsus”,
przy ul. Traktorzystów 14.
Na spotkaniu będzie można uzyskać
informacje o zasadach aplikowania o
środki unijne na rozwój i inwestycje we
własną działalność gospodarczą w ra−
mach programów unijnych. Osoby za−
interesowane uczestnictwem w spotka−
niu prosimy o zgłoszenie swojego
udziału do dnia 8 października 2009 r.
tel. pod nr 022 478 61 30/62 lub poprzez
e−mail: wfe@ursus.pl. Prosimy o potwier−
dzenie udziału w spotkaniu. Ilość miejsc
ograniczona.
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Budowa ronda zmieni trasy autobusów
dokończenie ze str. 1

tem: Sosnkowskiego – Kościuszki – Spi−
saka – … – TARGÓWEK, częstotliwość:
7,5/15/15 (na odcinku CENTRUM –
TARGÓWEK: 15/15/15),
N35 – skrócenie trasy: DW. CEN−
TRALNY – … – Kompanii Kordian –
Regulska – PKP URSUS, częstotliwość
bez zmian: 60.

Objazdy po pó³nocnej
stronie torów:
Z−7 – uruchomienie linii zastępczej (za
187 i 517) na trasie: URSUS−NIE−
DŹWIADEK – Keniga – Wojciechow−
skiego – Orląt Lwowskich – Warszaw−
ska – Władysława Jagiełły – Trakto−
rzystów – Świerszcza – Potrzebna –
Sympatyczna – Cegielniana – Techni−
ków – Popularna – Al. Jerozolimskie –
Bitwy Warszawskiej 1920r. – Grójec−
ka – PL. NARUTOWICZA, częstotli−
wość: 10/15/20,
206 – wydłużenie trasy celem zastąpie−
nia północnego odcinka trasy linii 177:
ODOLANY – … – Chrościckiego –

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy obradował w sierpniu
2009 r. na pięciu posiedzeniach, na
których zapadły decyzje, dotyczą−
ce niżej opisanych spraw.
Władze Dzielnicy zdecydowały o
podjęciu decyzji na remont po−
mieszczeń Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi nr 14
przy ul. K. Sosnkowskiego 10, nie−
zbędnych do prowadzenia terapii
metodą Tomatisa ( dotyczy zabu−
rzeń głosu i mowy u dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkol−
nym).
Zarząd Dzielnicy w ramach reali−
zacji zadania, polegającego na ter−
momodernizacji Przedszkola nr
112, położonego przy ul. B. Wa−
powskiego 3, zgodził się na wybu−
rzenie i budowę nowych murków
oporowych, z uwagi na zły stan
techniczny, potwierdzony dokumen−
tacją fotograficzną oraz opinią Wy−
działu Infrastruktury.
Władze Ursusa oddały w trwały
zarząd, Szkole Podstawowej Nr 11
im. I Dywizji Kościuszkowskiej, po−
łożonej w Warszawie przy ul. Keni−
ga 20, nieruchomości przez nią
użytkowanej.
Zarząd Dzielnicy zaakceptował
projekt uchwały Rady Dzielnicy Ur−
sus m.st. Warszawy, w sprawie

Obywatelska – Świerszcza (podjazd do
pęti URSUS−RATUSZ) – Szamoty –
Posag 7 Panien – Czerwona Droga –
Orłów Piastowskich – Warszawska –
Gierdziejewskiego – Lalki – Władysła−
wa Jagiełły – Wojciechowskiego – Ke−
niga – URSUS−NIEDŹWIADEK, czę−
stotliwość: 30/60/60,
N85 – zmiana trasy: DW. CENTRAL−
NY – … – Popularna – Techników –
Cegielniana – Sympatyczna – Potrzeb−
na – Świerszcza – Traktorzystów –
Władysława Jagiełły – … – OS. STA−
SZICA, częstotliwość bez zmian: 60,
194 – korekta trasy i zasilenie rozkła−
du jazdy GOŁĄBKI – … – Traktorzy−
stów – Świerszcza – Chrościckiego
(powrót: Obywatelska) – Świerszcza –
Globusowa – … – CM. WOLSKI, czę−
stotliwość: 12/15/15 (obecnie: 20/30/
30),
149 – skrócenie trasy GROTY – … –
OS. GÓRCZEWSKA, częstotliwość:
15/15/15 (obecnie: 20/30/30),
udzielenia pomocy finansowej Gmi−
nie Michałowice, na realizację za−
dania pn. „Wykonanie remontu uli−
cy Stanisława Bodycha, na odcin−
ku od ul. Sosnkowskiego do ul. Spi−
saka, we wsi Opacz Kolonia w Gmi−
nie Michałowice.
Zatwierdzono także do realizacji
Protokół Komisji Mieszkaniowej nr 38
z dnia 06.08.2009 r, dotyczący
umieszczenia na liście osób ocze−
kujących na zamianę i najem lokalu
mieszkalnego i wpisanie na listę uzu−
pełniającą na lokal socjalny. Zaak−
ceptowano również wzory dokumen−
tów, przewidzianych dla organizacji
konkursów ofert na najem lokali użyt−
kowych, sporządzonych przez Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami,
stosownie do postanowień Zarządze−
nia Prezydenta m.st. Warszawy Nr
3323/2009, z dnia 14.07.2009 r. w
sprawie zasad najmu lokali użytko−
wych w domach wielolokalowych na
okres do lat 3 oraz szczegółowego
trybu oddawania w najem lokali użyt−
kowych w domach wielolokalowych
na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuż−
szy niż 10 lat.
Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu
się ze stanowiskiem Zakładu Go−
spodarowania Nieruchomościami
oraz opinią Wydziału Zasobów Lo−
kalowych, wyraził zgodę na dopusz−
czenie do wynajmu w drodze poza−
konkursowej, na okres 3 lat, lokalu
położonego przy ul Dąbka 5 oraz

Zmiany sta³e:
177 – uproszczenie trasy na Skoroszach
OKĘCIE – … – Ryżowa – Al. Jerozo−
limskie – … – URSUS−RATUSZ (w cza−
sie trwania objazdów: PKP URSUS),
częstotliwość bez zmian: 30/30/30,
207 – wydłużenie trasy do linii WKD:
REGULSKA – … – Starodęby – Al.
Jerozolimskie – Ryżowa – Bodycha –
WKD OPACZ (powrót: Ryżowa – Al.
Jerozolimskie – Starodęby), częstotli−
wość bez zmian: 10/15/20.

Zmiany przystankowe:
§ Uruchomienie przystanków PIA−
STOWSKA 02, WKD OPACZ 03 oraz
BEŁZY 03,
§ zmiana charakteru przystanków w zespole
ŁYSAKOWSKA dla linii 401 na stały,
§ zmiana charakteru przystanku PRY−
STORA dla linii 207 na warunkowy,
§ uruchomienie tymczasowych przy−
stanków krańcowych PKP URSUS 52 i
53 (na ul. Sosnkowskiego),
§ uruchomienie tymczasowych przy−
stanków przelotowych PKP URSUS 51
(na przedłużeniu ul. Regulskiej) oraz
PKP WŁOCHY 51 (na ul. Potrzebnej).
lokalu położonego przy ul. Prawni−
czej 35, z uwagi na dwukrotne nie
rozstrzygnięcie konkursu ofert na w/
w lokale. Podjęto decyzję o ogłosze−
niu konkursu na wydzierżawienie,
na okres 3 lat gruntu, położonego
przy ul. Szancera 5, z przeznacze−
niem na parking samochodowy.
Zarząd, po zapoznaniu się z opi−
nią Zakładu Gospodarowania Nie−
ruchomościami, zaakceptował zwe−
ryfikowany plan remontów na 2009
rok (wersja II) w budynkach admi−
nistrowanych przez Zakład Gospo−
darowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Ursus oraz w lokalach ko−
munalnych, położonych w budyn−
kach wspólnot mieszkaniowych.
Zaopiniowano pozytywnie wnio−
sek Wydziału Infrastruktury, wyra−
żając zgodę na przesunięcie Pra−
cowni Projektowej „PREBUD”, ter−
minu opracowania dokumentacji
projektowej ścieżki rowerowej w uli−
cy Posag 7 Panien oraz ulicy Sza−
moty oraz wyrażono zgodę na
przedstawiony przez Wydział Infra−
struktury, tok postępowania w eg−
zekwowaniu kar umownych oraz
należności finansowych za usunię−
cie „zastępcze” części wad ujawnio−
nych w okresie gwarancji, od firmy
PPU ZAMBET S.A.
Omówiono również założenia do
projektu miejscowego planu zago−
spodarowania rejonu cmentarza
przy ul. Ryżowej.

Ursusa
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Technika
decoupage
Projekt wspó³finasowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Tygrysy rynku pracy
Miasto Stołeczne Warszawa − Dziel−
nica Ursus m.st. Warszawy, wspólnie z
Zespołem Szkół Nr 42 rozpoczęły re−
alizację projektu pt. „Tygrysy rynku
pracy”, współfinansowanego ze środ−
ków Europejskiego Funduszu Społecz−
nego w ramach Programu Operacyjne−
go Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Roz−
wój wykształcenia i kompetencji w re−
gionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa za−
wodowego”.
Projekt jest adresowany do uczniów
w grupie wiekowej 16−20 lat z Techni−
kum i Szkoły Zawodowej w Zespole
Szkół Nr 42 w Ursusie.
Celem ogólnym projektu jest stwo−
rzenie nowej jakości w systemie szkol−
nictwa zawodowego w Dzielnicy Ursus
poprzez dodatkowe zajęcia (pozalekcyj−
ne i pozaszkolne) dla uczniów ukierun−
kowane na rozwój kompetencji kluczo−
wych, ze szczególnym uwzględnieniem
ICT czyli: języków obcych, przedsię−
biorczości, nauk przyrodniczo – mate−
matycznych oraz na wdrożenie efektyw−
nego programu doradztwa edukacyjno
– zawodowego.
Głównym celem jest wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów szkół za−
wodowych poprzez zajęcia dodatkowe
i specjalistyczne z następujących przed−
miotów:
− język polski
− matematyka
− fizyka
− informatyka

Kompetencje
dzielnic
Klub Edukacji Samorządowej w Ur−
susie zaprasza 12 października o godz.
17.30 do sali kameralnej Ośrodka Kul−
tury „Arsus” na spotkanie z Jarosławem
Jóźwiakiem, zastępcą dyrektora Gabi−
netu Prezydenta m. st. Warszawy. Kom−
petencje dzielnic i Statut będą temata−
mi spotkania z mieszkańcami, które
poprowadzi Przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursus Henryk Linowski.

− języki obce: język angielski i język
niemiecki.
Dodatkowo, każdy beneficjent pro−
jektu będzie miał zapewnione konsul−
tacje z doradcą zawodowym.
Młodzież uczestniczyć będzie w ra−
mach projektu w zajęciach sportowych
i tanecznych.
Najlepsi językowo beneficjenci pro−
jektu wyjadą na dwa bezpłatne obozy
językowe.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zapraszamy młodzież do wzięcia
udziału w projekcie i wypełnienia de−
klaracji uczestnictwa dostępnych u wy−
chowawców klas.
Biuro Projektu: Urząd Dzielnicy Ur−
sus, Plac Czerwca 1976 r. Nr1, pok. 309,
311. Tel: 0 22 478 61 31 e−mail: tygry−
sy@ursus.warszawa.pl.

Ośrodek Kultury „Arsus” oraz mapa art.
studio zapraszają na cotygodniowe poka−
zy techniki decoupage dla młodzieży i
dorosłych. Zajęcia odbywać się będą w
poniedziałki o godz. 18 w sali kameralnej
Ośrodka przy ul. Traktorzystów 14.
Sekret decoupage tkwi w fakcie, że każ−
dy kto pozna jego podstawy może sam
tworzyć piękne przedmioty dla siebie i
bliskich. Pozwala to na bycie artystą bez
dużego zacięcia artystycznego. Decoupa−
ge to technika pozwalająca w prosty i efek−
towny sposób ozdobić niemal każdy
przedmiot. Założeniem warsztatów jest
aby uczestnicy czerpali radość z wykony−
wanej przez siebie pracy, uwierzyli we
własne możliwości, a także poznali i po−
szerzyli wiedzę z różnych dziedzin pla−
styki.
Na każdych zajęciach uczestnicy zostają
zapoznani z historią decoupage. Uczest−
nikom zostają udostępnione wszystkie
niezbędne narzędzia i materiały, a ozdo−
biony lub wykonany przedmiot mogą za−
brać ze sobą.
Szczegółowe informacje i zapisy pod
tel. 0 792 808 717 lub 0 693 351 902. Ser−
decznie zapraszamy.
Bogusław Łopuszyński

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza
UTW w Ursusie od października roz−
poczyna swoje spotkania. Zainteresowa−
nym podajemy program zajęć uniwer−
sytetu do końca roku 2009:
s 8 października, godz. 11.– Inaugu−
racja Roku Akademickiego 2009/2010.
Wykład pt. „Dlaczego kochamy tajem−
nicze opowieści”, wygłosi: prof. dr hab.
Maciej W. Grabski z Politechniki War−
szawskiej,
s 15 października, godz. 11 – wykład
pt. „Medycyna małej drogi w choro−
bach układu krążenia” wygłosi: dr n.
med. Wiktor Chmielarczyk z Centrum
Onkologii w Warszawie, Kierownik
Samodzielnej Poradni Edukacji Onko−
logicznej,
s 22 października, godz. 11 – wykład
pt. „Przygotowanie roślin do zimy na
balkonie, tarasie i w ogrodzie przydo−
mowym” wygłosi: dr n. biol. Katarzy−
na Goller z Ogrodu Botanicznego PAN
w Powsinie,
s 29 października, godz. 11 – wykład
pt. „Opieka nad zwierzętami domowy−
mi” wygłosi: dr n. biol. Dorota Sumiń−
ska lekarz weterynarii,
s 5 listopada, godz. 11 – wykład pt.
„Audycja o zdrowiu ” wygłosi: redak−

tor Małgorzata Kownacka z Polskiego
Radia,
s 12 listopada, godz. 11 – wykład pt.
„Sztuka Islamu” wygłosi: mgr Przemy−
sław Pilich, wykładowca na Uniwersy−
tecie Warszawskim,
s 19 listopada, godz. 11 – wykład pt.
„Współczesne ziołolecznictwo” wygło−
si: dr n. med. Leszek Marek Krześniak,
lekarz medycyny zajmujący się zioło−
lecznictwem,
s 26 listopada, godz. 11 – wykład pt.
„Woda w środowisku przyrodniczym”
wygłosi: prof. dr hab. Tomasz Borecki
z SGGW, Dyrektor Instytutu Proble−
mów Współczesnej Cywilizacji,
s 3 grudnia, godz. 11 – wykład pt.
„Przez Arktykę na Marsa” wygłosi: dr
n. biol. Błażej Błażejowski z Instytutu
Paleobiologii PAN,
s 10 grudnia, godz. 11 – wykład pt.
„Dania – sąsiad nieznany” wygłosi: mgr
Bogusława Sochańska, dyrektor Duń−
skiego Instytutu Kultury w Warszawie,
s 17 grudnia, godz. 11 – Spotkanie
Wigilijne UTW.
Wykłady odbywać się będą w Domu
Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskie−
go 16 – parter.
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wadził wszystkich w nostalgiczny na−
strój. Mimo długiego występu nie obyło
się bez bisu, na który artyści – wyraźnie
zadowoleni – wyszli z uśmiechem na
twarzach.
Tym samym pożegnaliśmy lato. Ko−
rzystając z okazji pragniemy podzięko−
wać sponsorom, którzy udzielili wspar−
cia przy organizacji imprezy: Efekt, Ori−
flame, Centrum Skorosze oraz RED Real
Estate Development.
Ł. Prokop

W sobotê 12 wrzeœnia mieszkañcy Ursusa mieli okazjê
bawiæ siê na imprezie „Babie lato”. Szereg atrakcji, zorganizowanych przez Urz¹d Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, czeka³ na wszystkich w Parku Czechowickim.
Imprezę rozpoczął konkurs na najpięk−
niejszego latawca. Został on przygoto−
wany z okazji 90−lecia Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci przez ursuski oddział
tej organizacji. Dzieci startowały w

zujący koncert rozpoczął wrocławski
zespół Hurt. Muzycy z liderem Macie−
jem Kurowickim na czele, zaprezentowa−
li mieszankę punku, ska i reggae na naj−
wyższym poziomie.

Fot. Ł.Prokop

Jesieñ Piratów
w Arsusie

Adam Nowak z Raz Dwa Trzy
trzech kategoriach wiekowych: do 6 roku
życia oraz w przedziałach 7−12 i 13−18
lat. W konkursie brały udział jedynie la−
tawce wykonane i ozdobione własno−
ręcznie. W konkursie wzięło udział 28
osób, spośród których jury, z burmi−
strzem Bogdanem Olesińskim na czele,
wybrało najpiękniejsze. Każdy z uczest−
ników konkursu otrzymał nagrodę, któ−
rej wartość uzależniona była od zajętego
miejsca. Warto dodać, że w trakcie kon−
kursu dzieci bardzo często wspierali ro−
dzice, dzięki czemu w Parku Czechowic−
kim panowała wspaniała, rodzinna at−
mosfera. Z całą pewnością możemy po−
wiedzieć, że w sobotę puszczanie lataw−
ców połączyło pokolenia.
Kolejną atrakcją dla mieszkańców ze−
branych w parku były występy tanecz−
ne dzieci ze szkoły Egurrola Dance Stu−
dio. Podopieczni Agustina zaprezento−
wali zróżnicowane rodzaje tańca od hip
hopu, aż po salsę. Dzieci, które czujnie
obserwowały występy swoich rówieśni−
ków miały okazję do udziału w warsz−
tatach tanecznych, prowadzonych przez
Anię Radomską, znaną m. in. z progra−
mu You Can Dance.
Od godziny 16.30 na scenie zaczęły
pojawiać się zespoły muzyczne. Jako
pierwsi wystąpili młodzi artyści z grupy
Rasta Pauki. Tuż po nich zagrał Any Pro−
blem. O godzinie 18.30 swój enegrety−

Z każdą minutą atmosfera w Parku
Czechowickim robiła się coraz bardziej
gorąca. Okolice sceny i pobliska górka
zapełniły się ludźmi. W końcu przed go−
dziną 21.00 zgromadzonym słuchaczom
ukazali się artyści z zespołu Raz Dwa
Trzy. Głos Adama Nowaka w połącze−
niu z gitarami akustyczną i elektryczną,
klawiszami, harmonią i bębnami zacza−
rował zgromadzoną publiczność i wpro−

Wszystkich, którzy poszukują nieco−
dziennych wydarzeń muzycznych, gdzie
mieszają się style i gatunki, a wesoła za−
bawa trwa do białego rana zapraszamy
w sobotę 10 października o godz. 20 do
Ośrodka Kultury „Arsus”. Impreza, za−
tytułowana „Jesień Piratów” w „Arsu−
sie” zakończy tegoroczny sezon muzycz−
nych spotkań z zespołem Latający Ho−
lender.
Tym razem, na muzyczny rejs po mo−
rzach i oceanach, zespół zaprosił na po−
kład: Noela Couttsa z Nowej Zelandii,
kapelę Kuśka Brothers z Olsztyna oraz
Fajera i Kapelę spod Stołu z Warszawy.
Każda z tych formacji przeniesie słucha−
czy w inne klimaty artystyczne. Pożeglu−
jemy pomiędzy bluesem i rockiem, co−
untry i folkiem, wysłuchamy poetyckich
gawęd i zaśpiewamy razem znane, szan−
towe standardy. A wszystko żywiołowe,
pełne mocy i energii, jak na prawdziwych
marynarzy i piratów przystało! Najbar−
dziej wytrwali będą mogli śpiewać i tań−
czyć do białego rana, czyli … godziny 3
w klubie Piwnica w O.K. „Arsus”. Wię−
cej informacji na stronie www.festiwa−
lursus.pl.

Przegląd Recytatorski
Dom Kultury „Kolorowa” we współ−
pracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus”
organizuje VII Mazowiecki Przegląd
Recytatorski Jednego Poety. W tym
roku przegląd będzie dotyczył twór−
czości Edwarda Stachury. Patronat
nad imprezą objął Burmistrz Dzielni−
cy Ursus m. st. Warszawy Bogdan
Olesiński, który ufunduje nagrodę
specjalną.
Impreza ma charakter otwartego
przeglądu recytatorskiego, do które−
go zapraszamy młodzież i dorosłych
z województwa mazowieckiego. Im−
preza organizowana będzie w dwóch
kategoriach: uczniowie gimnazjów
oraz uczniowie szkół ponadgimnazjal−
nych i dorośli. Każdy z uczestników
będzie musiał przygotować po dwa

wiersze (ewentualnie jeden wiersz i
dowolny fragment prozy poetyckiej z
załączonego wykazu).
Eliminacje odbędą się w dniach 3−6
listopada w Domu Kultury „Kolorowa”,
przy ul. K. Sosnkowskiego 16, II etap
zaplanowano na 19 listopada.
Karty uczestnictwa należy przekazać
do Domu Kultury „Kolorowa” przesłać
pocztą, faxem − 022 667 83 75, drogą
elektroniczną e−mail: kolorowa.stachu−
ra@gmail.com lub formularzem on−line
ze strony organizatora.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 23
października 2009 roku.
Wieczór Laureatów i uroczyste wrę−
czenie nagród odbędzie się w piątek 27
listopada br. o godzinie 18 w Domu
Kultury „Kolorowa”.
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Mini-miasteczka ruchu drogowego Przegl¹d filmów
We wrześniu 6 ursuskich przedszkoli stępczości i ograniczanie liczby zdarzeń
otrzymało mini−miasteczka ruchu drogo− kryminogennych oraz na działania profi− dokumentalnych
laktyczne, podnoszące świadomość miesz−
kańców Warszawy, zwłaszcza dzieci, w za−
kresie unikania zagrożeń.
łp

Fot. Ł.Prokop

wego. Podczas uroczystego przekazania
w Przedszkolu Nr 343 przy ul. Warszaw−
skiej 53, wydelegowani funkcjonariusze

Przedszkolaki podczas inauguracji mini-miasteczka
z Wydziału Ruchu Drogowego Komen−
dy Stołecznej Policji przeprowadzili z
dziećmi zabawy edukacyjne.
16 października rozpoczyna się XVIII
Od początku nowego roku szkolnego
Festiwal Mniejszości Narodowych i Et−
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
nicznych „Wspólnota w Kulturze”. Pa−
Kryzysowego rozpoczęło drugą edycję
tronaty nad tegoroczną edycja objęli:
akcji, ułatwiającej przedszkolakom na−
Marszałek Województwa Mazowieckie−
ukę zasad ruchu drogowego.
go − Adam Struzik, Ambasador Republi−
Program ma charakter ogólnomiejski i
ki Rosji w Polsce − Władimir Michało−
jest związany z działaniami, mającymi na
wicz Grinin, Prezydent m.st. Warszawy −
celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Hanna Gronkiewicz−Waltz, Przewodni−
Szkolenie z zakresu wychowania komu−
czący Rady Dzielnicy Ursus − Henryk Li−
nikacyjnego już od najmłodszych lat życia
nowski, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st.
ma ogromny wpływ na kształtowanie od−
Warszawy − Bogdan Olesiński.
powiednich postaw i decyzji. Odpowie−
Oto szczegółowy program imprezy:
dzialne zachowanie w sytuacjach drogo−
t 16 października, godz. 19 (sala kame−
wych może w znacznym stopniu wpłynąć
ralna O.K. „Arsus”, ul. Traktorzystów 14)
na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych
– Salonik Sztuk Arsusa – spotkanie z kul−
uczestników ruchu drogowego.
turą łemkowską (koncert połączony z pre−
W skład każdego zestawu wchodzi:
lekcją i wystawą), t 19 października,
mini−miasteczko, cztery rowerki, kaski,
godz. 19 (sala kameralna O.K. „Arsus”,
ochraniacze i kamizelki odblaskowe.
ul. Traktorzystów 14) – recital pieśni ukra−
Przy pomocy otrzymanego sprzętu dzie−
ińskich, żydowskich i rosyjskich w wy−
ci uczą się podstaw prawidłowego poru−
konaniu Oleksandry Żurawel, t 20 paź−
szania się po ulicach, korzystania z sy−
dziernika, godz. 19 (parafia Św. Józefa,
gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach
ul. Sosnkowskiego 34, sala Św. Cecylii)
oraz roli policjanta na drodze.
– „Zagubieni pośród gór” otwarta próba
W tym roku miasto zakupiło 100 ta−
Chóru Cantate Deo. Warsztaty pieśni pol−
kich zestawów, w tym 511 rowerków.
skich, łemkowskich i rosyjskich, dyr.
Całość przedsięwzięcia kosztowała
Dorota Męckowska, t 21 października,
342 000 zł.
godz. 11(sala kameralna O.K. „Arsus”, ul.
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Traktorzystów 14) – „Dostojewski” mo−
Kryzysowego realizuje wiele przedsię−
nodram, film oraz warsztaty teatralne dla
wzięć, których celem jest systematyczne
uczniów szkół średnich, t 22 paździer−
podnoszenie poziomu szeroko rozumiane−
nika, godz. 18.30 (Centrum Kultury Sło−
go bezpieczeństwa. Cel działań ukierunko−
wiańskiej, ul. Gagarina 15) – „Samowa−
wany jest na bezpośrednie zwalczanie prze−

Ośrodek Kultury „Arsus” wraz z Fun−
dacją Słowiańską zapraszają na cykl fil−
mów dokumentalnych w ramach Ogól−
nopolskiego Przeglądu Filmów Doku−
mentalnych pod hasłem „O Wolność
Polski, Europy i Świata”.
Filmy zostały zrealizowane przez Fun−
dację Filmową AK w Warszawie. Bio−
rąc pod uwagę 70. rocznicę wybuchu II
wojny światowej zapraszamy do udzia−
łu w przeglądzie młodych widzów ze
szkół średnich i ostatnich klas gimnazjal−
nych, nauczycieli historii i wszystkich
zainteresowanych kombatantów z War−
szawy i okolicznych miast.
Udział w przeglądzie filmowym jest
bezpłatny. Szczegółowych informacji o
repertuarze, rezerwacjach grupowych
i indywidualnych udziela kierownik
kina Ursus Andrzej Orzechowski, tel.
022 478 27 70 lub 022 478 34 54.
Pokazy filmowe odbędą się w dniach
26− 30 października 2009 r. w godz.
11−14.30.

Wspólnota w kulturze
rowe spotkanie” spotkanie z poezją i pie−
śnią rosyjską. Recital Leonida Wołodka
pieśni Okudżawy, Wysockiego oraz wła−
sne. Spotkanie prowadzi Wojciech Sie−
mion. Prelekcja „Mniejszości Rosyjskiej
w Polsce” Nina Latusek (Stowarzysze−
nie „Wspólnota Rosyjska” w Warsza−
wie), t 23 października, godz. 18 (sala
widowiskowa O.K. „Arsus”, ul. Trakto−
rzystów 14) – recital „Zielonooko Anioł”
kultura łemkowska Julia Doszna i Krzysz−
tof Pietrucha (gitara), t 24 października,
godz. 17 (Galeria Ad−Hoc, ul. Traktorzy−
stów 14) – wernisaż wystawy fotograficz−
nej Szymona Barny „Łemkowski Fotopti−
kon – Cerkwie. ”, t 24 października, godz.
18 (sala widowiskowa O.K. „Arsus”, ul.
Traktorzystów 14) – koncert galowy
„Smak wiśniowej konfitury” w wykona−
niu Aloszy Awdiejewa z zespołem.
Ponadto: 16 października, godz. 18.30
(sala kameralna O.K. „Arsus” ul. Trak−
torzystów 14) – „Żółtko i Eieweiss” wy−
stawa planszowa rysunki satyryczne o
tematyce żydowskiej – komentarze do ry−
sunków m.in. Julian Tuwim i Mira Zi−
mińska−Sygetyńska, wystawa – Ostjuden
Litografie Hermanna Strucka – Dom
Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskie−
go 16. Organizator: Ośrodek Kultury
„Arsus”, Współorganizatorzy: Fundacja
„Świat na Tak”, Centrum Kultury Sło−
wiańskiej, Stowarzyszenia „Wspólnota
Rosyjska” w Warszawie.
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Dziennik

Ursus - Czechowice - Gmina Skorosze w strukturach
Polskiego Pañstwa Podziemnego w latach 1939 - 1945
zaprzestać dalszej obrony przyjmując, że lążków powstały na terenie Gminy Sko−
Stolica rozkaz obrony miasta wykonała po rosze dwie konspiracyjne Placówki
żołniersku i do ostatka. Zawiodły wszyst− Związku Odbudowy Rzeczypospolitej
kie zawarte sojusze, a pozostał tylko sa− (Z.O.R.). Placówka „Kordian” w Ursusie,
motny bój o Warszawę. Dzień 28 wrze−
śnia 1939 roku był ostatnim dniem Wol−
nej, Niezwyciężonej Stolicy. Następne−
go dnia przystąpiono do rozbiórki bary−
kad, a czołgi i wojska niemieckie poja−
wiły się na ulicach miasta.
Właśnie wówczas, kiedy odbywała się
ostatnia obrona miasta, 25 września
1939 roku, w podziemiach gmachu
P.K.O. w Warszawie, w wyniku rozmów
kadry oficerskiej i kierownictwa Cywil−
nej Obrony Warszawy postanowiono, że
dalsza walka z najeźdźcami będzie pro−
wadzona w warunkach konspiracyjnych
i jednocześnie ustalono pierwszy skład
Komendy tajnej organizacji, której w
dniu 27 września nadano nazwę Służba
Zwycięstwu Polski (S.Z.P.). Wymienio− Sto³ówka pó³kolonii w budynku szko³y
na data została symbolicznie przyjęta
obejmująca cały teren gminy, prócz Mi−
jako dzień rozpoczynający tworzenie Pol− chałowic, z komendantem placówki
skiego Państwa Podziemnego.
ppor. Jerzym Włoczewskim „Mazurem”
Organizacja ta obejmowała zarówno i Placówka „Ojców” w Michałowicach
działalność cywilną, jak i wojskową pod− z komendantem ppor. Tadeuszem Bor−
ziemnego państwa. Sprawa tworzenia kowskim „Sulimą”„Juliuszem”. Placów−
struktur Polskiego Państwa Podziemne− ki terenowe były podstawowymi ogni−
go była dość skomplikowana. Szczegól− wami P.P P., a działalność tych Placówek
.
nie chodziło o nadrzędność służb wojsko− była związana
z działalnością gminy
wych nad służbami cywilnymi. Ostatecz− Skorosze, według ówczesnego podziału
nie po utworzeniu w listopadzie 1939 roku administracyjnego. Ppor. „Mazur” pełnił
Związku Walki Zbrojnej (Z.W.Z.), obej− funkcję konspiracyjnego wójta gminy, a
mującego pion wojskowy, sprawy cywil− ppor „Sulima” pełnił funkcję konspira−
.
no−społeczne i służby pomocnicze zosta− cyjnego
sołtysa osiedla i wsi Michało−
ły przypisane delegaturze rządu na wszyst− wice. Placówka „Kordian” obejmowała
kich szczeblach. W pierwszym okresie wszystkie służby konspiracyjnej admini−
współpraca obydwu pionów toczyła się na stracji i była placówką główną działającą
zasadzie równo− na tym terenie, począwszy od służb cy−
rzędności, zaś w wilno−społecznych, poprzez służby po−
późniejszym cza− mocnicze, aż po służby wojskowe zor−
sie z przewagą na ganizowane na terenie całej gminy. Na−
rzecz Delegatury tomiast Placówka „Ojców” działała w
Rządu
we niepełnym zakresie służb cywilnych, a
wszystkich dzia− służby pomocnicze takie jak W.S.K i
.
łach organizacyj− służby wojskowe liniowe były na stanie
nych P.P.P.. Jeśli ewidencji w Placówce „Kordian”.
chodzi o Ursus i
Działalność Placówek wymagała prze−
Gminę Skorosze, strzegania zasad konspiracji i ukrycia swo−
to od samego po− jej działalności pod szyldem jawnie funk−
czątku stosowano cjonującej instytucji. W Ursusie siedzibą
tę drugą zasadę.
Komendy Placówki „Kordian” stał się lo−
Początki two− kal Gminnego Komitetu Samopomocy
rzenia struktur or−
Personel biura R.G.O. przed budynkiem przy obecnej ul. Cierlickiej ganizacyjnych Społecznej (przemianowanego w 1941
roku na Gminną Delegaturę R.G.O.) przy
kilkaset samolotów. Warszawę pokryło P.P.P. na terenie Gminy Skorosze wiążą ul. Żwirki i Wigury 8 (obecnie ul. Cier−
morze ognia i dymu. Brak wody, elek− się z działalnością Związku Odbudowy licka 15), który został przydzielony ko−
tryczności, a często i dachu nad głową, Rzeczypospolitej na tym terenie i zaprzy− mitetowi 25 sierpnia 1940 roku. Pierw−
kiedy skwery, ogrody i parki zamieniły siężeniem pierwszych sześciu osób z Ur− szy okres od stycznia do lipca 1940 roku
się w cmentarze, Komitet Obywatelski re− susa i pierwszych czterech osób z Micha− Komenda Placówki poświęciła na ustale−
prezentujący ludność Warszawy i Do− łowic. Działo się to w grudniu 1939 r. i w nie programu dla wszystkich służb, do−
wództwo Obrony Warszawy, postanowił styczniu 1940 r.. Z tych pierwszych za− stosowanego do potrzeb mieszkańców
Potężne wojska Rzeszy Niemieckiej na
rozkaz kanclerza Adolfa Hitlera napadły
1 września 1939 roku o świcie na granice
Rzeczpospolitej Polski. Polska pierwsza
i jedyna pokazała światu, jak naród powi−
nien bronić swych praw niezbywalnych i
niezmiennych, którymi są: Honor, Wol−
ność i Niepodległość Ojczyzny.
Wojsko polskie podjęło taktykę wojny
obronnej na wszystkich odcinkach frontu.
Mimo wielkiego wysiłku żołnierzy pol−
skich, bohaterskiej walce i przerywaniu li−
nii frontu, Niemcom udało się dostać do
granic Warszawy już 8 września 1939 r.
Warszawa znalazła się na pierwszej linii
ognia walki. Naczelne Dowództwo wyda−
ło rozkaz, nakazujący bronić Warszawy.
Obrona jej podyktowana była względami
operacyjnymi i moralnymi. Oprócz War−
szawy w tym czasie bronił się jeszcze Hel,
Modlin i prowadzono działania obronne
pod Kockiem. Mimo nielicznych sił woj−
skowych zgrupowanych w Stolicy, do jej
obrony nade wszystko swoją powinność
spełniła ludność Warszawy, walcząc przy
boku oddziałów wojskowych.
Warszawa nie uległa, nie została zwy−
ciężona, stała się symbolem oporu, mę−
stwa i wytrwałości. Nawet po wkrocze−
niu 17 września 1939 roku wojsk sowiec−
kich na nasze ziemie wschodnie, kiedy na
prawym brzegu Wisły toczyły się coraz
bardziej zamierające walki oddziałów pol−
skich, w dalszym ciągu trwała obrona Sto−
licy. Warszawa przetrwała trzy tygodnie
ciągłych nalotów, aż wreszcie 25 wrze−
śnia dowództwo niemieckie postanowiło
Warszawę zrównać z ziemią, kierując na
miasto, od wczesnych godzin rannych,
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gminy. Komenda Placówki „Ojców” w
grudniu 1939 roku, rozpoczęła akcję cha−
rytatywną, tworząc komitet o nazwie „Ko−
mitet Żywnościowy Osiedla Michałowi−
ce”. Okazało się wkrótce, że jego działal−
ność jest niewystarczająca w stosunku do
potrzeb i w lutym 1940 roku zorganizo−
wano na tym terenie Spółdzielnię Spo−
żywców o nazwie „Michałowiczanka”.
Biuro i magazyny tej spółdzielni posłu−
żyły za lokal kontaktowy działalności
Komendy Placówki „Ojców”.
Warto dodać, że Komendy Placówek
wchodziły w skład zarządów istniejących
jawnie instytucji, a pracownicy tych in−
stytucji byli zaprzysiężonymi działacza−
mi ulokowanych organizacji konspira−
cyjnych. Komendy Placówek spełniały
również role miejscowych samorządów
konspiracyjnych, mając na uwadze
szczególne potrzeby mieszkańców oraz
potrzeby związane z przygotowaniem
wszystkich służb do powstania po−
wszechnego. Praca Komend Placówek
opierała się na pracy poszczególnych
sekcji, które były odpowiednikami refe−
ratów w Powiatowej Delegaturze Rządu
(P.D.R.) Warszawa Powiat. Stałym
łącznikiem pomiędzy P.D.R. a Komendą
Placówki „Kordian” był Stanisław Kry−
siński z referatu Opieki Społecznej
P.D.R.. Referaty w Powiatowej Delega−
turze odpowiadały wydziałom w Okrę−
gowej Delegaturze Rządu (O.D.R.), a te
z kolei departamentom w Delegaturze
Krajowej Rządu na Generalne Guberna−
torstwo. Struktury te zostały opracowa−
ne przez Delegaturę Krajową Rządu i
przesłane do Rządu w Londynie w roku
1941. Placówki już w roku 1940 rozpo−
czynały pracę według tych struktur.
Program działalności Komendy Placó−
wek „Kordian” i „Ojców” był ukierun−
kowany w zależności od potrzeb społecz−
nych i wojskowych w danym okresie cza−
su. Całą działalność można podzielić na
cztery okresy.
Pierwszy okres wstępny: wrzesień
1939 − czerwiec 1940 roku.
Do najważniejszych działań należy za−
liczyć: organizację szpitala wojennego
oraz pomoc dla ludności wypędzonej z
ziem zachodnich.
Drugi okres: lipiec 1940 − grudzień
1942 roku.
Tutaj warto wymienić cztery najważ−
niejsze sprawy: organizację przedszkola
zwanego „Dziecińcem” w roku 1940, or−
ganizację półkolonii w roku 1940 i 1941
dla dzieci i młodzieży, organizację w 1941
roku pierwszego Gminnego Ośrodka
Zdrowia oraz rozpoczęcie tajnego naucza−
nia w zakresie gimnazjum oraz organiza−
cję teatrzyku kukiełkowego dla dzieci.
Trzeci okres: styczeń 1943 − lipiec
1944 roku.
Tu trzeba wymienić kontynuację pobo−
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ru starszej młodzieży do oddziałów linio−
wych, rozpoczętą w roku 1941. W tym
okresie przystąpiono do intensywnego
szkolenia wszystkich służb pomocniczych
i wojskowych, pomoc przy budowie
pierwszego kościoła w Ursusie oraz przy−
gotowanie i akceptację planu na okres po−
wstania powszechnego.
Czwarty okres: sierpień 1944 − styczeń
1945 roku.
Chyba najtrudniejszy, bo żaden pro−
gram takiego przebiegu wydarzeń nie
przewidywał. Wymienić trzeba te najważ−
niejsze: zaniechanie wystąpienia zbrojne−

no żadnych zbiorowych wpadek. Warto
jeszcze dodać, że osoby wchodzące w skład
Komendy Placówek reprezentowały róż−
ne opcje polityczne, za wyjątkiem skraj−
nych ugrupowań. Nie miało to żadnego
znaczenia w podejmowaniu decyzji, bo−
wiem brano tylko pod uwagę dobro i bez−
pieczeństwo całego społeczeństwa gminy.
Tak w krótkim zarysie przedstawiała się
działalność P.P.P. na szczeblu najniższym
oraz samotny bój społeczeństwa Warsza−
wy i okolic o naszą Stolicę. Myślę, że po
70 latach dla utrwalenia tych wszystkich
wydarzeń, które odbywały się w tak trud−

Niżej podajemy pełny skład komendy Placówki „Kordian”, (według stanu z roku 1942):
Funkcja dodatkowa:
Funkcja zasadnicza:
Nazwisko i imię −pseudonim:
lekarz Placówki i batalionu, kierownik
komendant Placówki
ppor. Jerzy Włoczewski „Mazur” –
sekcji zdrowia
lekarz med.
członek sekcji oświaty i kultury GKSS
dowódca 10 kompanii
por. Marian Krawczyk „Janos”
służby łączności i sanitarne WSK
komendantka WSK
ppor. Jadwiga Lesnobrodzka „Wiga”
komendant WSOP
plut.pchor. Kazimierz Łepkowski „Sęp” wywiad cywilny, wojskowy i gospodarczy
kierownik sekcji aprowizacji
zastępca kom. WSOP
Marian Mazuś – rolnik
wywiad gospodarczy i wojskowy w
Aleksander Jarkowski „Bury”
kierownik sekcji Walki
Z.M. „Ursus”, członek WSOP
Cywilnej
kierownik sekcji Informacji Antoni Małek „Mestwin” – nauczyciel sekcja oświaty i kultury, opiekun tajnego
nauczania, łącznik TON.
i propagandy
historii
kierownik sekcji oświaty i Helena Murmyłło „Helena” „Murka” – służba gospodarcza WSK
nauczycielka
kultury
—
Stanisław Śliski – kierownik szkoły
sekcja oświaty i kultury
kierownik teatrzyku kukiełkowego
Edmund Szyszko (junior) „Kordian”
sekcja oświaty i kultury
sekcja informacji i propagandy WSOP
Zygmunt Machaj „Kryspin”
kierownik sekcji
finansowo−gospodarczej
WSOP
Juliusz Kosiński
sekcja finansowo−
gospodarcza
Edmund Szyszko (senior) – farmaceuta —
sekcja zdrowia
—
Władysław Jędras
sekcja zdrowia
—
Franciszek Acher – ogrodnik
sekcja aprowizacji
sekcja aprowizacji
Leon Trębski − ogrodnik
—
go w Ursusie i wyprowadzenie oddziałów
liniowych do lasów sękocińskich (co ura−
towało Ursus od całkowitego zniszcze−
nia.), pomoc wypędzonym Warszawia−
kom poprzez „Akcję Peron” i w obozie
przejściowym Auffanglager Ursus, orga−
nizacja i obsługa szpitali powstańczych,
budowa nowej kuchni i zwiększenie za−
kresu dożywiania. W ramach tajnego na−
uczania doprowadzenie do powstania
pierwszego gimnazjum w Ursusie. Przed
zakończeniem działalności i przekazania
dorobku nowym władzom odbyło się po−
żegnalne spotkanie Komendy Placówki z
kadrą oddziałów 10 kompani A.K. i kadrą
sekcji służb cywilnych i pomocniczych.
W lutym 1945 roku majątek po Dele−
gaturze R.G.O. przejął Gminny Komitet
Opieki Społecznej w Czechowicach.
Praca wszystkich tajnych służb zwią−
zanych z działalnością Placówek była jed−
nakowo niebezpieczna i wymagała wiel−
kiej konsolidacji oraz przestrzegania
wszystkich zasad konspiracji. Dzięki temu
na terenie gminy Skorosze nie zanotowa−

nym okresie wojny i okupacji, należało
by upamiętnić trud włożony przez ludzi
już dziś nieżyjących i na budynku przy ul.
Cierlickiej 15 w Ursusie, w którym znaj−
dowała się zakonspirowana siedziba Ko−
mendy Placówki „Kordian” Związku Od−
budowy Rzeczypospolitej i Armii Krajo−
wej, umieścić niewielką tablicę. Tablica
powinna być skromna, podobnie jak pra−
cujący tam ludzie. Część z nich w stycz−
niu i lutym 1945 roku wpadła w sidła so−
wieckiej okupacji i kolejne lata spędziła
na wygnaniu, a większość szybko opuściła
Ursus, żeby uniknąć takiego samego losu.
W momencie, kiedy każdy składał w kon−
spiracji przysięgę, myślał tylko o Polsce
Wolnej, Niepoległej i Sprawiedliwej. Nikt
nawet nie był w stanie pomyśleć o tym,
że w 1944 roku Warszawa po raz drugi
będzie toczyć bój samotnie, a na Polskę
Niepodległą trzeba będzie poczekać jesz−
cze 45 lat.
Jan Cierliński „Wicher”
b. pracownik Delegatury R.G.O. gm. Skorosze
żołnierz A.K. w 10 kompanii, VI Rejonu
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Dzielnicowe Dni Seniora MAFiA
Pod patronatem Rady i Zarządu Dzielni− Bogusława Kałużnych pt. „Róże dla Anny”.
zaprasza
cy Ursus m.st. Warszawy w październiku Bal Seniora z muzyką i piosenką.
odbędą się XVII Dzielnicowe Dni Seniora.
Program tegorocznych dni jest bardzo bo−
gaty i każdy senior znajdzie w nich coś dla
siebie.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy pro−
gram:
s 3 października, godz. 15.30 (Dom Kul−
tury „Miś”, ul. Zagłoby 17) – koncert inau−
guracyjny pt. „Wszystkiego najlepszego w
wykonaniu zespołu „Wesoła Chata”. Godz.
16.30−21 – Bal Seniorów „Jesienne tango”
z udziałem zespołu wokalno−muzycznego
„Sekret”.
s 6 października, godz. 18 (Dom Kultury
„Miś”) – wernisaż wystawy twórczości se−
niorów „Mój świat w kolorze”. Muzyka i
poezja w wykonaniu seniorów.
s 8 października, godz. 17.30 (Dom Kul−
tury „Miś”) – „Ursus – moja mała Ojczy−
zna”. Spotkanie seniorów z przedstawicie−
lami Urzędu Dzielnicy Ursus. Program ar−
tystyczny w wykonaniu zespołu „Wesoła
Chata”.
s 9 października, godz. 14 (Dom Kultury
„Kolorowa”, ul. K. Sosnkowskiego 16) –
uroczyste spotkanie z okazji 30−lecia Klubu
Seniora „Ursus”. W programie prezentacja
wystaw: „Prasa pisała o Nas” i „My w foto−
grafii”. Projekcja filmu obrazującego doro−
bek klubu. Koncert zespołów artystycznych.
s 10 października, godz. 16 (Dom Kultu−
ry „Miś”) – koncert w wykonaniu Anny i

Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t 7 paŸdziernika, godz. 19 – Wystêp Grupy Rafa³a Kmity. Cena
biletu 30 z³.
t 8 paŸdziernika, godz. 16 – wieczór poetycki w ramach XXXVIII
Warszawskiej Jesieni Poezji.
Wstêp wolny.
t 9 paŸdziernika, godz. 19.30 –
koncert rockowy z udzia³em zespo³u „Graaf Hotel” oraz zaproszonych goœci. Wstêp 10 z³.
t 15 paŸdziernika, godz. 19 –
najnowszy program kabaretu
„Pó³ serio”. Re¿yseria i scenografia Wanda Stañczak. Wstêp wolny.
t 18 paŸdziernika, godz. 12.30 –
spektakl teatralny dla dzieci pt.
„Chatka cha³upeñka” w wykonaniu aktorów Teatru „Z³oty Dukat”. Cena biletu 10 z³.
t 22 paŸdziernika, godz. 8.30,
11.00, 12.30 – spektakle teatralne
dla m³odzie¿y szkolnej w wykona-

s 11 października, godz. 16 (Dom Kultu−
ry „Miś”) – koncert poetycko−muzyczny pt.
„W poszukiwaniu miłości” w wykonaniu
zespołu „A my tacy” w składzie: Alicja
Bendkowska, Katarzyna Sternik, Katarzy−
na Pacan, Dariusz Samoraj, Piotr Trela i
Barbara Białowąs. Spotkanie poetów Klu−
bu Literackiego „Metafora”.
s 13 października, godz. 17 (Dom Kultu−
ry „Kolorowa”) – wystawa prac plastycz−
nych „Kwietne obrazy”.
s 16 października, godz. 17 (Dom Kultu−
ry „Kolorowa”) – filmowe prezentacje do−
robku artystycznego Klubu Seniora „Ursus”
pt. „30 lat minęło”. Biesiada po polsku.
− 17 października, godz. 16 (Dom Kultu−
ry „Miś”) – dyskoteka dorosłego człowie−
ka. Śpiewy biesiadne, zabawy i psoty z kon−
kursami.
s 24 października, godz. 16 (Dom Kultu−
ry „Kolorowa”) – Wybór Seniora Roku, Bal
Seniorów, koncert.
s 29 października, godz. 18 (Dom Kultu−
ry „Miś”) – wieczór wspomnień przy świe−
cach w kawiarence seniora „Dla tych, któ−
rych nie ma wśród nas”.
Koordynator – Ośrodek Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus tel. 022 478 34 54. Szcze−
gółowe informacje: Klub Seniora „Ursus”,
tel. 022 662 41 63, Klub Seniora „Wesoła
Chata”, tel. 022 667 92 18.
Klub Seniora „Promyk” (informacje o
imprezach w siedzibie, ul. W. Sławka 2).
niu Teatru Edukacji z Wroc³awia.
t 28 paŸdziernika, godz. 9.30 –
poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. „Muzyka na gitarê i
smyczki – opowieœci na wielu strunach”. Cena biletu 5 z³.
Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 1-30 paŸdziernika – wystawa
obrazów haftowanych Jolanty
Stolarek. Wystawa czynna w dni
powszednie w godzinach 10-18.
t 10 paŸdziernika, godz. 16 –
„Ró¿e dla Anny” – koncert w
wykonaniu Anny i Bogus³awa
Ka³u¿nych. Wstêp wolny.
t 11 paŸdziernika, godz. 12.30 –
niedzielne spotkanie z teatrem.
Bajka dla dzieci „Bajeczki z ksi¹¿eczki”. Wstêp 10 z³.
t 15 paŸdziernika, godz. 18 –
wieczór wspomnieñ oraz koncert
„Pater Noster” z okazji wyboru
Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹
t 20 paŸdziernika, godz. 18 –
wieczór poetycki Elizy Radzanowskiej.

MAFiA , czyli Młodzieżowa Akade−
mia Filmu i Aktorstwa z D.K. „Koloro−
wa” rozpoczyna II edycję swojej dzia−
łalności!!!
W MAFiA poznasz ciekawych ludzi,
nauczysz się stać za kamerą lub przed
kamerą. Możesz spróbować swoich sił
jako aktor, reżyser, scenarzysta, opera−
tor kamery lub dźwieku, montażysta.
Zajęcia prowadzone są przez profe−
sjonalistów aktualnie działających w
branży filmowo−teatralnej. Jeśli ukoń−
czyłeś 14 lat – możesz wstąpić do MA−
FiA .
Wstępnie spotykamy się w ponie−
działki i czwartki w godzinach 16−19.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej – przyjdź
lub zadzwoń do D.K. „Kolorowa” ul.
Sosnkowskiego 16, tel. 022 867 63 95.

Prawnik w Urzêdzie
W dniach: 9 i 30 października w
godz. 9−12 w Urzędzie Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r.
Nr 1 (parter) przyjmować będzie adwo−
kat z Kancelarii Adwokackiej przy ul.
Bohaterów W−wy 26/67. Będzie on
udzielał bezpłatnych porad prawnych
dla niezamożnych mieszkańców dziel−
nicy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 2 paŸdziernika, godz. 18 – fina³
konkursu po³¹czony z wrêczeniem
nagród ,,Moja wiedza o II Wojnie
Œwiatowej’’ – edycja 2009 r. pt.
,,Kampania wrzeœniowa 1939 roku’’.
t 7 paŸdziernika, godz. 18 – ,,Koncert jesienny’’ w wykonaniu zespo³u operetkowego ,,Belcanto”.
t 18 paŸdziernika, godz. 16.30
– koncert z cyklu ,,Niedzielne spotkania z muzyk¹ kameraln¹’’ w
wykonaniu Trio Atreas.
t 22 paŸdziernika, godz. 18.15 –
pi¹te urodziny Pracowni Ceramicznej D.K. ,,Kolorowa’’. Wernisa¿ wystawy pt. Moje i Twoje –
artystyczne dokonania uczestników Pracowni.
t 25 paŸdziernika, godz. 12.30 –
,,Ksiê¿niczka Kapryœniczka’’ –
przedstawienie teatralne z cyklu
,,Niedzielne Spotkania z Teatrem’’.
t 27 paŸdziernika, godz. 18 – wieczór poezji uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ursusa.

Ursusa

IX

OG£OSZENIE Z DNIA 15.09.2009 r.
O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH 3/2009 NA OKRES 3 LAT
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie § 4 ust. 1 i § 5 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14
lipca 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w
najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, oraz Zarządzaniem Burmistrza
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 36/2009,
Minimalna
uchwały Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
stawka
wy nr 478/2009, oraz ustalenia Zarządu Dziel−
czynszu Wadium
nicy Ursus m.st. Warszawy nr 905/141 ogłasza Lp. Adres lokalu Pow.
Informacje
w m2
konkurs ustny na najem lokali użytkowych:
netto
1. Dodatkowe informacje o stanie technicz−
miesięcznie
nym lokalu można uzyskać w siedzibie Zakła−
(zł/m2)
du Gospodarowania Nieruchomościami w
Lokal w budynku, parter, wejście od frontu, Lokal składa
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Szancera
się z 6 pomieszczeń. Wyposażony w instalację elektryczną,
5, w pok. nr 5 tel. (022) 662 60 32 wew. 105.
wod−kan, wc. Lokal wymaga bieżącego odnowienia.
Bohaterów
22
2 232 zł Preferowana branża: handlowo−usługowa.
2. Warunki konkursu zawarte są w „Regu− 1 Warszawy 47 101,48
laminie konkursu na najem lokali użytko−
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów
wych”, dostępnym wraz z kompletem doku−
gier na automatach o niskich wygranych.
mentów konkursowych na stronie internetowej
Lokal w budynku, suterena, wejście od frontu. Lokal składa
www.ursus.warszawa.pl, www.zgnursus.pl
się z 3 pomieszczeń. Wyposażony w instalację elektryczną,
oraz w siedzibie ZGN Ursus.
wod−kan, co, wc. Lokal wymaga bieżącego odnowienia.
3. Oferty na najem lokali użytkowych ad−
Preferowana branża: handlowo − usługowa. Lokal zostanie
Walerego
60,84
16
973 zł zwolniony przez obecnego najemcę do dnia 31.10.2009r.
ministrowanych przez Zakład Gospodarowa− 2
Sławka 6
nia Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier
st. Warszawy należy złożyć w siedzibie ZGN
na automatach o niskich wygranych.
Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie, w pok.
Garaż w budynku, suterena. Lokal składa się z 1 pomiesz−
nr 2 do dnia 15.10.2009r. do godz. 10
czenia. Wyposażony w instalację elektryczną, wod−kan, co.
4. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową 2 1−go Maja 7
16,40
10
164 zł Garaż wymaga bieżącego odnowienia.
wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego,
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier
odbędzie się w dniu 15.10.2009r. o godz. 11 w
na automatach o niskich wygranych
świetlicy ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w
Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. Szancera 9).

Wspomnienie o dr Halinie Bieńczak− Wrońskiej
Dr Halinę Bieńczak−Wrońską poznałem w
stanie wojennym. Byłem działaczem podziem−
nej „Solidarności” – Ona też. Jesienią 1982
roku grunt zaczął mi palić się pod nogami, po−
trzebowałem pomocy, ale chętnych do poma−
gania było coraz mniej. Większość moich ko−
legów siedziała w więzieniach, ci co tam nie
trafili niewiele mogli zrobić dla mnie. Wtedy
pomyślałem o dr Wrońskiej i zapytałem Ją, czy
zna kogoś kto by mógł mi pomóc. Ona wtedy
też była w trudnej sytuacji – za wspieranie dzia−
łaczy „Solidarności” dobierano się jej do skó−
ry. W każdej chwili mogła stracić pracę, a może
zostać internowaną. Odpowiedziała bez waha−
nia: „Ja panu pomogę. To jest mój odcinek
walki, a pan ma swój. Muszę panu pomóc, bo
oni chcą zniszczyć inteligencję”. Uratowała
mnie. Wiem, że pomagała, w tamtych ciężkich
czasach, wielu działaczom podziemnej „Soli−
darności”.
Dr Halina Bieńczak−Wrońska była nie tylko
odważną, ale też bardzo skromną osobą. To, co
robiła traktowała w kategoriach służby. Zaszczy−
ty i honory nie interesowały ją, raczej mierziły.
Cóż, należała jeszcze duchowo do wspaniałe−
go pokolenia Judymów!
Dr Halina Bieńczak−Wrońska urodziła się w
1934 roku. Jej rodzice uczyli, przed wybuchem
II Wojny Światowej, w niewielkiej wiosce koło
Tomaszowa Lubelskiego. W drugiej połowie lat
50. ub. wieku ukończyła Akademię Medyczną

w Warszawie. Zamieszkała wtedy w Ursusie,
gdzie jej ojciec został kierownikiem dopiero co
wybudowanej Szkoły Podstawowej Nr 3 (dzi−
siejsza Szkoła Podstawowa Nr 14). Przez wiele
lat dr Bieńczak−Wrońska pracowała w przy−
chodni lekarskiej ZM „Ursus’. Była świetnym
kardiologiem, wszyscy chorzy na serce chcieli
się u niej leczyć. W stanie wojennym była człon−
kiem Komitetu Prymasowskiego i lekarzem−wo−
lontariuszem przy kościele św. Anny na Kra−
kowskim Przedmieściu. Właśnie za pośrednic−
twem tego kościoła docierała do Ursusa więk−
szość leków z darów m.in. z Francji. Udzielała
się też w kościele św. Katarzyny na Służewcu,
gdzie proboszczował ksiądz Józef Maj.
W 1992 roku wolontariusze, którzy rozdziela−
li leki z Francji powołali przychodnię charyta−
tywną przy parafii św. Józefa w Ursusie. Była
wśród nich dr Wrońska, została kierowniczką tej
przychodni. W 1998 roku, w związku z reformą
służby zdrowia, powołano w Ursusie fundację Sa−

lus, która przejęła przychodnię charytatywną przy
parafii św. Józefa – przekształconą teraz w Nie−
publiczny Zakład Bezpłatnej Opieki Zdrowotnej.
Działa on do dziś na parterze w budynku przy ul.
Sosnkowskiego 16, w lokalu udostępnionym
przez Urząd Dzielnicy Ursus. W 2002 roku, na
swoim ostatnim posiedzeniu, Rada Gminy War−
szawa Ursus przyznała dr Halinie Bieńczak −
Wrońskiej tytuł „Honorowy Obywatel Ursusa”.
Był to trzeci taki tytuł nadany w historii Ursusa.
Wcześniej otrzymali go tylko ksiądz infułat Kazi−
mierz Szklarczyk i burmistrz Henryk Linowski.
Skromność nie pozwoliła przybyć uhonorowa−
nej na uroczystość.
Dr Halina Bieńczak−Wrońska była czynna za−
wodowo niemal do końca życia. 4 września cięż−
ka choroba wyrwała Ją – zbyt wcześnie – z na−
szego grona. Trudno się z tym pogodzić. Dlate−
go lepiej będzie zacytować za księdzem Janem
Twardowskim: „ Nie umarła, wymknęła się tylko
naszym oczom”.
Jerzy Domżalski
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Salus

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Haliny Bieńczak−Wrońskiej
lekarza medycyny, kardiologa, organizatorki charytatywnej działalności na
rzecz chorych, bezgranicznie oddanej i poświęconej swojej medycznej pracy
oraz ludziom potrzebującym pomocy, fundatora Fundacji Salus i współzałożycie−
la Niepublicznego Zakładu Bezpłatnej Opieki Zdrowotnej w Ursusie.
Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia
skladają Rada I Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
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Przez ostatnie dwa tygodnie w Ursu− (Olimpique Lyon), Ursus VI (Villareal),
sie na boisku przy ul. Sosnkowskiego 3, Drukarz Warszawa (AS Roma), Gwar−
dzięki wsparciu finansowemu z Fundu− dia Mokotów (Liverpool), Watra Mrozy
szu Inicjatyw Obywatel−
skich, toczyły się roz−
grywki Mini Ligi Mi−
strzów. Na turniej przy−
jechały zespoły z całej
Warszawy i okolic. Każ−
dy zespół występował w
barwach największych i
najlepszych klubów pił−
karskiej Europy. W roz−
grywkach brać udział
mogli tylko zawodnicy z
rocznika 2000 i młodsi.
Każdy zespoł na po−
czątku losował klub, któ−
rego barwy będzie repre−
zentował. Kolejno zosta−
ły wylosowane: Ursus I
(FC Barcelona), Ursus II
(Manchester Utd), Orkan
Sochaczew (Chelsea),
Naprzód Brwinów (Ar− Fina³owe starcie Juventus-AC Milan
senal), Ursus III (Real
Madryt), Ożarowianka Ożarów (Bayer (Athletico Madryt), Unia Bemowo (Pa−
Monachium), Ursus IV (AC Milan), Ur− nathinaikos Ateny).
sus V (Inter Mediolan), Kosa Konstan−
Eliminacje toczyły się w 4 grupach, z
cin (Juventus Turyn), Znicz Pruszków których najlepsze zespoły wychodziły do
(FC Porto), Żyrardowianka Żyrardów dalszego etapu. Po zaciętej walce i emo−

Turniej Koszykówki Ulicznej
W sobotę 20 września w Ursusie roze−
grany został turniej koszykówki ulicznej
„Skorosze Streetball Challenge”. Imprezę
zorganizowała firma SPORT AND FUN
przy współpracy Urzędu Dzielnicy Ursus
oraz Centrum Handlowego Skorosze.
Do turnieju zgłosiły się 24 zespoły – 8
zespołów w kategorii „Junior” (poniżej
18−go roku życia) oraz 16 zespołów w
kategorii „Senior” (powyżej 18−go roku
życia). Rozgrywki prowadzone były sys−
temem 3 na 3, na jeden kosz. Graliśmy
10 minut lub do momentu, aż jedna z
drużyn zdobyła 25 punktów.
W pierwszej fazie, zespoły zostały
podzielone na grupy, w których rozegra−
ły mecze każdy z każdym. Po grupo−
wych rozgrywkach wyłonione zostały
po dwie drużyny z grup w kategorii „Ju−
nior” oraz po trzy zespoły w kategorii
„Senior”. Zespoły podzielone na grupy
rozegrały po raz kolejny mecze każdy z
każdym. Druga faza rozgrywek wyło−
niła trzy najlepsze zespoły turnieju w ka−
tegorii „Junior”.
Do półfinału „Skorosze Streetball
Challenge” awansowały cztery drużyny
z kategorii „Senior”.
W przerwie między pierwszą a drugą
fazą rozgrywek, przeprowadzone zosta−
ły konkursy rzutowe, a także konkurs

wsadów. Szczególnie ten ostatni konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem.
Rywalizacja na wysokim poziomie, efek−
towne wsady oraz gorąca atmosfera. Za−
wodnicy jeden po drugim demonstrowali
swoje niesamowite umiejętności skocz−
nościowe, a każdy kolejny wsad były lep−
szy od poprzedniego. Najbardziej efek−
townym był chyba ten, kiedy jeden z za−
wodników (Emil Olszewski – zwycięz−
ca konkursu) przeskoczył nad motocy−
klem wykonując tzw. „windmill dunk”,
po czym z kolegą odjechał motorem.
Oprócz spotkań koszykówki organizo−
wane były także
zabawy koszykar−
skie dla najmłod−
szych. Dzieci, któ−
re przyszły bawić
się przed C.H.
Skorosze miały
okazję poćwiczyć
pod okiem trene−
rów oraz instruk−
torów koszyków−
ki. Każdy z
uczestników do−
stał piłkę do ko−
szykówki, a także
upominki na pa−
miątkę uczestnic− Uczestnicy turnieju

Fot. Ł.Prokop

Mini Liga Mistrzów Ursus 2009

cjach godnych Ligi Mistrzów do ćwierć−
finałów zakwalifikowały się drużyny:
grupa A − Arsenal i FC Porto, grupa B −
Juventus i Villareal, grupa C − AC Mi−
lan, grupa D − Chelsea.
Mecz o III miejsce rozegrał się pomię−
dzy ekiami FC Porto i Arsenalem, w któ−
rym Porto rozgromiło Kanonierów 9:3.
Mecz finałowy było to starcie prawdzi−
wych włoskich tytanów – Juventusu i AC
Milan. Spotkanie stało na wysokim pozio−
mie i zobaczyć mogliśmy wiele sytuacji
podbramkowych, z których więcej wyko−
rzystał Juventus, pokonując Milan 4:1.
Przyznane zostały również wyróżnie−
nia indywidualne. Najlepszymi zawod−
nikami zostali Michał Kozaczkow (Por−
to) i Piotr Chylak (Milan). Najlepszym
bramkarzem został Mateusz Ojrzyński
(Juventus), króle strzelców Mikołaj Cza−
plicki Juventus) – 16 bramek.
Cały turniej zorganizowany był w for−
mie pikniku rodzinnego i oprócz emocji
sportowych uczestnicy i wszyscy kibice
mogli skorzystać z różnych atrakcji. Ani−
matorzy zabaw organizowali konkursy
sprawnościowe takie, jak slalomy z piłką,
wyścigi bolidów i gąsienic, strzały i rzuty
na celność. Można było zmierzyć siłę swo−
jego kopnięcia jak i wymalować twarz w
barwy ulubionego klubu. Dla wszystkich
przewidziana była wata cukrowa i popcorn.
Maciej Karczewski
twa w zajęciach.
W finale „Skorosze Streetball Challen−
ge” spotkały się zespoły „Skona” oraz
„TC Team”. Mecz o zwycięstwo w tur−
nieju był niezwykle zacięty i po twardej
walce zwyciężył zespół „Skona”.
Nagrody dla trzech pierwszych zespo−
łów, a także dla zwycięzców konkursów
ufundował Urząd Dzielnicy Ursus oraz
firmy: Champion, Nivea, drogeria Natu−
ra oraz sklep Syrena.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za zaangażowanie i walkę fair play oraz
gratulujemy zwycięzcom indywidual−
nym i zespołom.
Organizatorzy
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Począwszy od 14 września 2009 roku w 5 wybranych szkołach na terenie naszej
dzielnicy prowadzony jest program „Otwarte obiekty sportowe”. Realizowany jest
przez Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy przy współpracy z Wydziałem
Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy.
Celem jest podnosze−
nie sprawności fizycz−
nej mieszkańców oraz
zagospodarowanie cza−
su wolnego w formie
zajęć ruchowych. Pro−
gram kierowany jest
głównie dla dzieci i
młodzieży ze szkół pod−
stawowych, gimnazjów
oraz uczniów szkół po−
nadgimnazjalnych. Za−
jęcia prowadzone są w Obiekt sportowy na Go³¹bkach
okresie 14.09.2009r. –
04.12.2009r. zgodnie z prezentowanym niżej harmonogramem.
Lp. Nr szkoły/adres

dyscypliny

1. ZS Nr 80
ul. Orłów Piastowskich 47

siatkówka
Piłka nożna
siatkówka
Piłka nożna
siatkówka

2. Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Keniga 20

3. Szkoła Podstawowa Nr 14
ul.Sosnkowskiego 10

4. Gimnazjum nr 133
ul. Warszawska 63

siatkówka
piłka nożna
piłka ręczna
piłka ręczna
piłka nożna
piłka ręczna
piłka nożna
piłka ręczna
piłka ręczna
siatkówka
piłka ręczna
siatkówka
piłka ręczna
siatkówka
piłka ręczna
Piłka ręczna
piłka ręczna
piłka nożna
piłka nożna

piłka nożna
piłka nożna
5. Liceum Ogólnokształcące nr 56 piłka nożna
ul. Dzieci Warszawy 42
siatkówka
piłka nożna
siatkówka
piłka nożna
siatkówka
siatkówka
piłka nożna

dni prowadzenia zajęć godziny prowadzenia
sportowych
zajęć sportowych
poniedziałek
15.00−17.00
wtorek
15.30−17.30
17.30−20.00
środa
15.00−18.00
czwartek
15.00−17.00
17.30−19.30
piątek
17.30−19.00
poniedziałek
16.00−17.00
wtorek
15.00−17.00
15.30.−17.30
środa
16.00−17.00
16.00−17.00
czwartek
15.00−17.00
15.00−17.00
piątek
15.00−17.00
11.00−13.00
sobota
15.30−17.30
poniedziałek
16.00−18.00
16.00−18.00
wtorek
15.30−17.30
środa
15.00−17.00
15.30−17.30
czwartek
15.30−17.30
piątek
17.00−18.00
poniedziałek
15.00−19.00
wtorek
15.15−19.15
środa
15.00−18.00
czwartek
15.00−19.00
piątek
15.00−17.00
poniedziałek
17.00−19.00
16.00−17.00
wtorek
17.00−19.00
środa
15.00−17.00
17.00−19.00
czwartek
17.00−20.00
piątek
16.00−17.00

Fot. Ł.Prokop

Otwarte Obiekty Sportowe Ruszyła Liga
Po letniej przerwie wznowiły roz−
grywki Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej.
19 września meczem PSZW –
Black&White zainaugurowała jesienną
edycję tych pasjonujących rozgrywek.
Następnego dnia wystartowała rywali−
zacja na najwyższym szczeblu ligi.
Wzorem poprzedniej edycji rywalizacja
odbywa się na dwóch poziomach I i II
Ligii. Poniżej prezentujemy wyniki i
tabele po pierwszej kolejce spotkań. I
Liga: Wiki Team − K&W (3:0); KSA
Mazowsze − Spojenie (7:4); Oldboys –
Sparta (7:6); Słabi – Litwini(9:7). Po
pierwszej kolejce na czele tabeli figu−
ruje beniaminek KSA Mazowsze. Wy−
niki II Ligi. PSŻW – Black&White
(1:32); FC Skorosze – Bols Team (5:3);
FC Siepacze – Citi (1:11); Warsaw Mix
Team – ST Nissanklub (13:7); Wetera−
ni – Perfekt (2:5). Liderem po pierw−
szej serii spotkań jest Black&White.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
oglądania zmagań piłkarskich w każdą
sobotę i niedzielę od godz. 9 na boisku
przy Zespole Szkół nr 80 przy ul. Or−
łów Piastowskich 47.
Delegatura Biura Gospodarki Nie−
ruchomościami Urzędu m.st. Warsza−
wy informuje, że przeznaczony został
do wydzierżawienia − na okres trzech
lat − grunt o pow. ok. 2200 m2 poło−
żony w Warszawie przy ul. Szancera
5, w celu prowadzenia parkingu samo−
chodowego.
Oferty można składać w Wydziale
Obsługi Mieszkańców stanowisko Nr
6 i 7 w godzinach pracy Urzędu Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy, przy Pla−
cu Czerwca 1976 r. Nr 1, tj. poniedzia−
łek w godz. 8− 18, wtorek − piątek w
godz. 8− 16.

II Tur niej
Szachowy
6 zawodników UKS Czternastka
wzięło udział w międzynarodowym tur−
nieju szachowym w Polanicy Zdrój.
Doskonale spisał się Maciej Kaczkow−
ski zajmując 5 miejsc wśród 100 zawod−
ników. Doskonale grała też Dominika
Palka, która zdobyła wyższą kategorię.
Zapraszamy na II Turniej „Cztery
Pory Roku”, który będzie rozegrany w
D.K. „Kolorowa”.
Grupa B−C 3−4 października zapisy 3
października godz. 9−9.45.

Dziennik Ursusa

Mistrzostwa Œwiata w Berlinie
Nasza lekkoatletka − Iwona Brzeziń−
ska była reprezentantką kraju podczas
XII Mistrzostw Świata w Lekkiej Atle−
tyce, które odbyły się 15−23.08.2009

w mistrzostwach świata juniorów
młodszych w Sherbrooke (2003), mi−
strzostwach świata juniorów w Gros−
seto (2004) oraz trzykrotnie w mi−

Polska sztafeta
roku w Berlinie. Była dumna, że mo−
gła być w składzie 48 osobowej repre−
zentacji naszego kraju, która w tym
roku wywalczyła aż osiem medali. Po−
lki, biegnące w składzie Iwona Ziół−
kowska, Marta Jeschke, Dorota Jędru−
sińska i Iwona Brzezińska, zajęły w
swym biegu eliminacyjnym trzecie
miejsce.
Nasze zawodniczki uzyskały dzie−
wiąty czas eliminacji − 43,63 s. Marzyły
o wejściu po raz trzeci do finału, ale
tym razem zabrakło trochę szczęścia i
siły. Polki pobiegły w osłabionym skła−
dzie, ponieważ ze składu, który zdo−
był minimum podczas drużynowych
mistrzostw Europy w Leirii, wypadły
aż dwie sprinterki.
To już kolejne mistrzostwa świata
w których Iwona reprezentowała bar−
wy naszego kraju. Uczestniczyła

Dam pracê
Pracownika do sprzątania, najchętniej
rencistę przyjmę. Tel.: 0606 229 667.
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strzostwach świata: Helsinki (2005),
Osaka (2007) i Berlin (2009). Awans
do reprezentacji kraju dało Iwonie

czwarte miejsce w biegu na 100 m
podczas mistrzostw kraju, które odby−
ły się 31.07−02.08.2009 w Bydgosz−
czy. Dla Iwony to duży sukces ponie−
waż i ona borykała się z kontuzją, któ−
ra przydażyła jej się podczas Uniwer−
sjady w Belgradzie. W sierpniu Iwo−
na startowała w mityngach zagranicz−
nych w Cottbus, Talinie i w Rydze. W
tym ostatnim mityngu była 3 na 100
m i 4 na 200 metrów. Startowała w
drużynowych mistrzostwach Polski w
Krakowie, gdzie poprawiła swój tego−
roczny wynik sezonu w biegu na 200
metrów oraz podczas mityngu w War−
szawie.
Sezon letni zakończyła 15.09.2009
roku biegiem na dystansie 100 me−
trów podczas miedzynarodowego
mityngu Pedros Cup w Szczecinie.
Iwona pomyślnie zakończyła również
pierwszy semestr studiów magister−
skich, które kontynuuje po uzyskaniu
w lutym bieżacego roku tytułu inży−
niera na kierunku gospodarka prze−
strzenna w SGGW w Warszawie. Po
krótkim odpoczynku rozpoczyna
przygotowania do sezonu halowego,
marząc o zakwalifikowaniu się do
halowych mistrzostw świata w Doha
w Katarze w biegu indywidualnym na
60 metrów.

Rozpędzone „Traktorki”
Połowa rozgrywek piłkarskich run−
dy jesiennej już prawie za nami. Podob−
nie jak w poprzednim sezonie cel pozo−
staje niezmienny: awans do III Ligi!!!
Aby osiągnąć ten wynik, władze KS
Ursus dokonały kilku znaczących
zmian. Na stanowisku pierwszego tre−
nera Łukasza Staszczaka zastąpił Ma−
rek Krzywicki, a drużyna została
wzmocniona kilkoma doświadczonymi
zawodnikami.
Do zespołu dołączyli m.in.: Tomasz
Piotrowski (Znicz Pruszków), Krzysz−
tof Krzywicki (Pogoń Grodzisk Maz.,
Dolcan Ząbki), Dominik Dukalski (Po−
goń Grodzisk Maz.), Jakub Jasiński (Po−
goń Grodzisk Maz.) ponadto do kadry
dołączono kilku młodych, utalentowa−
nych zawodników.
Pierwsze trzy kolejki musiały dać
trenerowi dużo do myślenia ( 4 pkt w

3 meczach). Drużyna nie prezentowa−
na takiego futbolu, jakiego oczekiwa−
li trenerzy, kibice a przede wszystkim
prezes. W związku z tym sztab szko−
leniowy wprowadził kilka zmian w
wyjściowej jedenastce. Było to bardzo
mądre posunięcie, które od razu przy−
niosło oczekiwane efekty. W końcu
wszystkie formacje zaczęły funkcjo−
nować tak jak powinny. Przemawiają
za tym zwycięstwa: 7:0 z Mławianką
Mława, 3:0 z Huraganem Wołomin,
5:0 z Viktorią Sulejówek oraz 3:0 z
Bugiem Wyszków, które spowodowa−
ły, że Ursus dołączył do czołówki w
tabeli. Teraz od lidera dzieli tylko róż−
nica 3 pkt. Nie tylko wyniki przema−
wiają na korzyść piłkarzy, ale również
i styl. Jeżeli będzie to tak funkcjono−
wało o kolejne wyniki możemy być
spokojni.
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