Trwa remont przejœcia podziemnego
Od 20 wrzeœnia Polskie Linie Kolejowe przeprowadzaj¹ remont przejœæ podziemnych przy stacjach
kolejowych w Ursusie i we W³ochach. W zwi¹zku z
remontem powa¿nym zmianom uleg³y rozk³ady jazdy poci¹gów. Panaceum na zmniejszon¹ liczbê poci¹gów ma byæ komunikacja zastêpcza.
Nie ulega wątpliwości, że remont
mocno daje się we znaki mieszkańcom
Ursusa. Pociągi Kolei Mazowieckich
oraz Szybkiej Kolei Miejskiej umożli−
wiały najszybszy dojazd do centrum
Warszawy. Kolej planuje zakończenie
remontu w ciągu 2 miesięcy. Zmienio−
ne rozkłady jazdy będą obowiązywać do
19 października. W chwili obecnej pra−
ce prowadzone są na torze północnym,
od strony ul. Traktorzystów. Drugi etap,
który potrwa do 20 listopada przewidu−

Robotnicy pracuj¹ przy nowej izolacji
je przeprowadzenie prac na torze połu−
dniowym (od strony ul. Wiosny Lu−
dów). Zostanie on poprzedzony kolej−
nymi zmianami w rozkładzie. Do tego
czasu pasażerowie muszą uzbroić się w
cierpliwość.
Konieczność remontu przejść pod−
ziemnych przy przystankach w Ursusie
i Włochach, jak tłumaczą Polskie Linie
Kolejowe, wynikała ze złego stanu tech−
nicznego tych obiektów. Prace obejmują
m.in. naprawę zewnętrznej betonowej

konstrukcji obiektu, ułożenie nowej izo−
lacji zewnętrznej i udrożnienie instala−
cji odwodnieniowej. Roboty są prowa−
dzone na obu przystankach jednocze−
śnie i wymagają wyłączenia z ruchu jed−
nego toru. Do 20 października wyłączo−
ny będzie tor, po którym pociągi jeź−
dziły w stronę Pruszkowa. Obecnie od−
bywa się na nim ruch wahadłowy, a
Ursus jest stacją końcową.
− Podczas prac robotnicy odkopali trzy
żelbetonowe płyty, które nie były
uwzględnione w pla−
nach. Były to praw−
dopodobnie funda−
menty pod plano−
waną kładkę. Mimo
to, na dzień dzisiej−
szy, nie przewiduje−
my wydłużenia cza−
su robót i zrobimy
wszystko, żeby od
25 listopada pociągi
kursowały z nor−
malną częstotliwo−
ścią – mówi dyrektor
PLK Jan Telecki.
W godzinach po−
rannego szczytu, po−
ciągi podmiejskie jadące w kierunku
Śródmieścia mają priorytet. Podczas po−
południowego szczytu zaś, prioryteto−
we są kursy w kierunku Pruszkowa. W
kierunku przeciwnym pociągi kursują w
odstępach około jednej godziny. Na
odcinku Warszawa Zachodnia – Odo−
lany zostały uruchomione składy waha−
dłowe Szybkiej Kolei Miejskiej. Dalej
autobusy ZTM wożą pasażerów na
przystanki: Warszawa Włochy i War−
szawa Ursus. Na odcinku Warszawa

Biblioteka
na Skoroszach
q Czytaj str. 5
Ursus – Grodzisk Mazowiecki również
jeżdżą składy wahadłowe Kolei Mazo−
wieckich. Ze względu na warunki tech−
niczne na stacji Pruszków, pociągi SKM
jadące z Warszawy po torach daleko−
bieżnych, muszą dojechać do Grodzi−
ska Mazowieckiego, gdzie mają możli−
wość zawrócenia. Składy SKM na od−
cinku Grodzisk Maz. – Pruszków kur−
sują bez pasażerów.
Na odcinku Pruszków – Warszawa
Wschodnia – Pruszków, w pociągach
KM, honorowane są wszystkie bilety z
taryfy ZTM. Z kolei w autobusach za−
stępczych ZTM kursujących z Ursusa
na Odolany, w pociągach SKM z Odo−
lan do Warszawy Zachodniej oraz w
pociągach SKM na odcinku Pruszków
– Warszawa Wschodnia – Pruszków,
honorowane są wszystkie bilety z tary−
fy KM.
W przyszłym roku, już bez zmian w
organizacji ruchu kolejowego, PLK pla−
nuje remont wewnętrznej części przejść.
− W wakacje chcemy przeprowadzić
remont wewnętrznej części przejścia. W
jego zakres wejdzie nowa elewacja,
oświetlenie, wymiana zadaszenia oraz
szyb. Obiekt zostanie również przysto−
sowany do potrzeb osób niepełnospraw−
nych – kwituje dyrektor Telecki. Po
przyszłorocznym remoncie przejścia
mają się stać bardziej funkcjonalne i es−
tetyczne.
Zdjęcie i tekst: Łukasz Prokop
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Z wizyt¹ u stulatka

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy obradował w sierpniu bieżące−
go roku na czterech posiedzeniach,
podejmując decyzje m.in. w niżej opi−
sanych sprawach.
Władze Dzielnicy zaakceptowały
propozycję zadań z zakresu upo−
wszechniania kultury fizycznej i spor−
tu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
na które zostaną ogłoszone w 2011
roku, otwarte konkursy ofert. Zespół
Sportu i Rekreacji od 2011 roku pla−
nuje w ramach zadania: „Upowszech−
nianie kultury fizycznej i sportu w
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy” do−
finansowywać organizacje pozarządo−
we w formie wsparcia lub powierze−
nia organizacji turniejów i zawodów
w różnych dyscyplinach sportowych,
które mają na celu aktywizowanie spo−
łeczności oraz zainteresowanie i za−
chęcenie dzieci i młodzieży do upra−
wiania sportu. W ramach zadania pro−
wadzone będą również treningi dla
uzdolnionych dzieci i młodzieży pra−
gnących podnosić swoje umiejętności
w wybranej dyscyplinie na poziomie
wyczynowym, pod okiem wykwalifi−
kowanej kadry trenerskiej i instruktor−
skiej, w oparciu o posiadaną bazę tre−
ningową. Od 2011 roku Zespół Spor−
tu i Rekreacji planuje również dofi−
nansowywać w formie wsparcia, przy−
gotowania do rozgrywek, a także

pierosów, a picie alkoholu ograniczał do
okazjonalnych spotkań towarzyskich –

Fot. Ł.Prokop

18 września swoje setne urodziny
obchodził wieloletni mieszkaniec Ursu−
sa − Antoni Sadowski. Z tej okazji jubi−
lata odwiedził burmistrz Bogdan Ole−
siński.
Pan Antoni urodził się w 1910 roku
w Falentach pod Raszynem.
Z Ursusem jest związany od 1927
roku. Wtedy to rozpoczął prace w fa−
bryce ciągników, w której pracował aż
do 1974 roku. Cały ten okres przepra−
cował w odlewni żelaza, uzyskując tytuł
nadmistrza. Pan Antoni od 1954 roku
jest mieszkańcem Ursusa.
Stulatek doczekał się dwóch córek,
jednego wnuka oraz dwóch prawnuków.
− Tata od zawsze kochał sport. Latem
dużo jeździł na rowerze, a zimą na łyż−
wach. Ponadto uprawiał też lekkoatle−
tykę, przed wojną był członkiem towa−
rzystwa sportowego „Sokół”. W jego
przypadku receptą na długowieczność
był sport. Ponadto nigdy nie palił pa−

mówi córka Wanda Sadowska.
Z okazji tego wspaniałego jubileuszu
życzymy dużo zdrowia i szczęścia na
kolejne lata życia.
łp

Pan Antoni Sadowski skoñczy³ 100 lat
udział ursusowskich drużyn w roz−
grywkach na szczeblu ogólnopolskim
od III ligi wzwyż.
Zarząd wyraził zgodę na przedłuże−
nie, na prośbę firmy „Korsa” sp. z o.
o., terminu zakończenia robót, polega−
jących na budowie stacji dwutransfor−
matorowej wraz z niezbędnym zasila−
niem, na terenie kompleksu oświato−
wego, położonego przy ul. Dzieci War−
szawy 42, o ilość dni, na którą inspek−
tor nadzoru budowlanego zapisem w
dzienniku budowy wstrzymał roboty
budowlane z uwagi na niesprzyjające
warunki atmosferyczne spowodowane
dużymi opadami deszczu.
Zarząd Dzielnicy postanowił powo−
łać komisję do przeprowadzania czyn−
ności związanych z ustalaniem szkód
i szacowaniem strat na terenie Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy, powsta−
łych w skutek przejścia fal wezbranio−
wych na Wiśle oraz ulew i nawałnic
burzowych, w miesiącu maju i czerw−
cu 2010 r.
Wyrażono zgodę na realizację listy
uzupełniającej osób oczekujących w
Dzielnicy Ursus na zawarcie umowy
najmu lokalu komunalnego w 2010
roku (bez wyroków eksmisyjnych) i
ponowne jej wywieszenie na okres 14
dni na tablicach ogłoszeń celem za−
pewnienia kontroli społecznej,w myśl
§ 26 ust. 7 uchwały Nr LV/1751/2009,
Rady m. st. Warszawy, z dnia
09.07.2009 r.
Postanowiono powołać komisję spi−
sową w celu dokonania archiwizacji do−

kumentacji z wyborów Prezydenta RP.
Zarząd podjął także m. in.:
− uchwałę w sprawie przyjęcia spra−
wozdania częściowego z wykonania
zadania publicznego i zatwierdzenia
wydatków I transzy z przyznanej na
2010 r. dotacji Ursusowskiemu Towa−
rzystwu Sportowemu „AKRO − BAD”,
zgodnie z umową nr UD/XI/ZSR/65A/
2010/B/B/VIII/2/2/WBK−316 z dnia
29.01.2010 r.,
− uchwałę w sprawie przyjęcia spra−
wozdania częściowego z wykonania
zadania publicznego i zatwierdzenia
wydatków I transzy z przyznanej na
2010 r. dotacji Klubowi Sportowemu
„Ursus”, zgodnie z umową nr UD/XI/
ZSR/65C/2010/B/B/VIII/2/2/WBK−
317 z dnia 29.01.2010 r.,
− pięć uchwał w sprawie dokonania
zmian w załączniku dzielnicowym do
budżetu m. st. Warszawy,
− uchwałę w sprawie przyjęcia spra−
wozdania końcowego z wykonania za−
dania publiczneg i zatwierdzenia wy−
datków z przyznanej na 2010 r., dota−
cji Parafialnemu Klubowi Sportowe−
mu „JÓZEF”, zgodnie z umową nr
UD/XI/ZSR/105F/2010/B/B/VIII/2/2/
WBK−395 z dnia 15.02.2010 r.,
− uchwałę w sprawie opinii do pro−
jektu uchwały Rady m.st. Warszawy w
sprawie ustalenia na terenie m.st. War−
szawy liczby punktów sprzedaży na−
pojów zawierających powyżej 4,5% al−
koholu (z wyjątkiem piwa), przezna−
czonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jaki i w miejscu sprzedaży.

Ursusa
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Feel pożegnał lato w Ursusie
Wrzeœniowe koncerty na sta³e zagoœci³y w programie imprez kulturalnych Ursusa. Nie inaczej by³o w tym roku. 11 wrzeœnia odby³a siê pierwsza impreza
masowa, zorganizowana na nowej scenie letniej w Parku Czechowickim.
Gwiazd¹ wieczoru by³ pochodz¹cy z Katowic zespó³ Feel.
li w trzech kategoriach: na najwięk−
szy latawiec, na latawiec najdłużej

Fot. Ł.Prokop

Impreza plenerowa „Pożegnanie
lata” jest drugim co do wielkości, po

Piotr Kupicha na nowej scenie

utrzymujący się w powietrzu i − naj−
oryginalniejszy. Oprócz nagród głów−
nych każdy uczestnik otrzymał nagro−
dę pocieszenia.

Fot. Ł.Prokop

„Dniach Ursusa”, największym wyda−
rzeniem kulturalnym w naszej dziel−
nicy.
Tego dnia urząd dzielnicy przygo−
tował szereg atrakcji. Na terenie par−
ku zostały rozstawione liczne punkty
gastronomiczne, stoiska z zabawka−
mi, a najmłodsi mogli korzystać z sze−
regu urządzeń zabawowych. Swoją
ofertę zaprezentowała Biblioteka Pu−
bliczna w Ursusie. Przy jej stoisku
można było zdobyć autograf Piotra Si−
wanowicza – autora książki „Trzy
razy miłość”.
Mieszkańcy mieli również okazję
obejrzeć pokazy udzielania pierwszej
pomocy. W namiocie Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Lecz−
nictwa Otwartego Warszawa Ochota
prowadzono badania. Mieszkańcy
mieli do wyboru: spirometrię, bada−
nie cukru, pomiar ciśnienia i chole−
sterolu. W sumie na bezpłatne bada−
nia zdecydowały się 384 osoby.
Popołudniowy cykl rozpoczęło
Święto Latawca, organizowane we
współpracy z Towarzystwem Przyja−
ciół Dzieci. Autorzy najpiękniejszych
latawców otrzymali nagrody rzeczo−
we. Uczestnicy konkursu rywalizowa−

Godzinę później na deskach amfi−
teatru zagrali muzycy z formacji
Mute.
O godzinie 19.00 swój koncert roz−
począł Gandahar. Muzycy, znani
głównie z programu Michała Figur−
skiego, idealnie spisali się w roli sup−
portu przed główną gwiazdą. Z każdą
minutą ich występu w Parku Czecho−
wickim przybywało ludzi.
Jednak największą atrakcją wie−
czoru był koncert niezwykle popu−
larnego zespołu Feel. Kilkutysięcz−
ny tłum fanów wspólnie ze swoimi
ulubieńcami nucił kolejne utwory.
Piotr Kupicha i spółka zaprezentowa−
li wysoki poziom, który dzień wcze−
śniej dał im zwycięstwo na festiwalu
w Opolu. Nie zabrakło takich hitów,
jak: „Jak anioła głos”czy „Pokaż na
co Cię stać”.
Dziękujemy za wspólną zabawę i do
zobaczenia za rok!
Impreza została zorganizowana
dzięki wsparciu naszych sponsorów.
Dziękujemy następującym firmom:
Factory Ursus, Hyundai Pruszków,

Lombelico del Mondo

O godzinie 17.00 na scenie roz−
począł się koncert zespołu Venflon.
Artyści tworzący na pograniczu me−
talu i grunge’u zaprezentowali solidną
dawkę ostrego gitarowego brzmienia.

Real Estate Development, Sevroll i
Oriflame. Szczególne podziękowania
kierujemy do firmy Efekt za systema−
tyczne i hojne wspieranie ursuskiej
kultury.
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XIX Festiwal Mniejszoœci Narodowych
i Etnicznych „Wspólnota w kulturze”
patronatem Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Polskich Artystów

Fot. I. Barski

Początek roku kulturalnego w Ursu−
sie nieodłącznie wiąże się z cyklem im−

Tak bawiliœmy siê rok temu
Muzyków. Wstęp wolny.
l 23 października godz. 18 (Ośrodek

Złote gody
Państwo Antonina i Jerzy Adamkiewicz
obchodzili złote gody. Z jubilatami spo−
tkał się Zarząd Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy.
Poznali się przez znajomych. Przez dwa
lata spotykali się, zanim zdecydowali się
na zawarcie związku małżeńskiego. Przez
długie lata mieszkali na Woli. Pani Anto−
nina związana była ze szkołą muzyczną

przy ul. Miodowej, Pan Jerzy z Zakłada−
mi Świerczewskiego.
Mieszkańcami naszej dzielnicy są od 5
lat. Do Ursusa ściągnęła rodziców córka
Katarzyna uznając, że dzielnica jest ide−
alną do zamieszkania.
Zapytani o receptę na szczęśliwe poży−
cie odpowiadają zgodnie: „wzajemna to−
relancja i sztuka szukania kompromisów”.

Fot. Ł.Prokop

prez prezentujących dorobek polskich
mniejszości narodowych i etnicznych
czyli „Wspólnotą w kulturze”. W tym
roku będą to głównie koncerty. Patro−
naty honorowe nad nim objęli: Marsza−
łek Województwa Mazowieckiego,
Przewodniczący Rady Dzielnicy i Bur−
mistrz Dzielnicy Ursus.
Poniżej podajemy plan imprez:
l 19 października o godz. 19 − sala św.
Cecylii przy parafii Św. Józefa Oblu−
bieńca ul. Sosnkowskiego 34 otwarte
warsztaty śpiewacze w ramach próby
Chóru Cantate Deo. To drugi rok, gdy
w ramach warsztatowych spotkań Chó−
ru, można poznać i nauczyć się trady−
cyjnych utworów muzycznych innych
narodów. W tym roku będziemy uczyć
się utworów rosyjskich i czeskich. Może
wystarczy czasu na utwory niemieckie.
Zapraszamy do sali prób na wspólne
muzykowanie. To może być początek
czegoś nowego w życiu…i bardzo przy−
jemnego. Warsztaty poprowadzi Doro−
ta Męckowska. Wstęp wolny.
l 22 października o godz. 17 (Ośro−
dek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów
14) – wernisaż wystawy, godz. 18 –
koncert Wokalnego Zespołu Kameral−
nego „Canzona”.
Dyrygentem Zespołu Canzona jest
Maciej Cegielski. Zespół działa pod

Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów
14) − Koncert Galowy „Perła i bracia”.
Zespół „Perła i bracia” wykonuje
romską muzykę wokalno−instrumen−
talną. Członkowie zespołu mają stycz−
ność również z muzyką jazzową. Per−
ła to imię narodowe romskiej pieśniar−
ki, Krystyny Markowskiej, wokalist−
ki zespołu. „Braćmi” Perła nazywa
swoich polskich i romskich muzyków,
którzy wspólnie z nią tworzą i kon−
certują. Na swoim koncie mają płyty,
występy na festiwalach w Polsce i
Europie oraz wiele nagród. Grają,
śpiewają i tańczą tradycyjną romską
muzykę.
l 24 października godz. 18 (Ośro−
dek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzy−
stów 14) koncert „Kroke na Bis”. Ze−
spół „Kroke” swoją pełną energii, a
zarazem nastrojową muzyką kle−
zmerską rozpala publiczność do czer−
woności. Ubrani w białe koszule i
czarne kapelusze wchodzą na scenę i
zaczyna się artystyczna medytacja i
piękno. Cena biletu 30 zł.

Pañstwo Adamkiewicz otrzymali gratulacje od w³adz Ursusa

Ursusa
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Biblioteka na Skoroszach
Żołnierzy AK. Mieszkańcy Skoroszy
przybyli na uroczystość całymi rodzina−
mi. Nie zabrakło tez pracowników i wo−
lontariuszy Biblioteki Publicznej w Ur−
susie.
Po powitaniu gości przez dyrektora

Fot. E. Kowalewska

W poniedziałek 6 września 2010 r.
przy ul. Dzieci Warszawy 47A odbyło
się oficjalne otwarcie „Biblioteki Skoro−
sze” − nowej filii Biblioteki Publicznej
w Ursusie.

Od lewej: Bogdan Olesiñski, Maria £ukaszewicz i Piotr Jankowski
O godzinie 17.00 nastąpiło uroczyste
przecięcie wstęgi przez Przewodniczącą
Komisji Budżetu i Finansów Rady m. st.
Warszawy − Marię Łukaszewicz, Bur−
mistrza Dzielnicy Ursus − Bogdana Ole−
sińskiego oraz Dyrektora Biblioteki Pu−
blicznej – Piotra Jankowskiego. Następ−
nie ksiądz kanonik Jerzy Kaszyński z
Parafii Świętej Rodziny poświęcił pla−
cówkę.
Wśród licznie zgromadzonych gości
swoją obecnością uroczystość zaszczy−
cili między innymi: Z−ca dyrektora Biu−
ra Kultury m. st. Warszawy − Wanda
Górska, Z−ca Burmistrza Dzielnicy Ur−
synów − Jolanta Dąbek, Z−ca Burmistrza
Dzielnicy Ursus − Wiesław Krzemień, Z−
ca Burmistrza Dzielnicy Ursus − Dariusz
Wosztyl, Radni Dzielnicy Ursus − Maria
Miszkiewicz i Stanisław Dratkiewicz, Z−
ca dyrektora Biblioteki Publicznej m. st.
Warszawy, Biblioteki Głównej Woje−
wództwa Mazowieckiego − profesor Ka−
tarzyna Materska, Prezes Fundacji Roz−
woju Społeczeństwa Informatycznego −
Jacek Wojnarowski, Naczelna Redaktor
Miesięcznika „Poradnik bibliotekarza” −
Jadwiga Chruścińska, Dyrektorzy Dziel−
nicowych Bibliotek Publicznych Pragi
Płd, Ursynowa i Włoch: Mirosława Ma−
jewska, Anna Wolska, Katarzyna Wino−
grodzka. Obecni byli też przedstawicie−
le organizacji społecznych i samorządo−
wych takich jak Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Ursusie, Światowy Związek

Biblioteki głos zabrał Burmistrz Dziel−
nicy Bogdan Olesiński, który podkreślił
znaczenie, jakie przywiązują władze i
samorząd do potrzeb czytelniczych i kul−
turalnych społeczności Ursusa. Zwrócił
uwagę na bogatą ofertę Biblioteki Sko−
rosze, która udostępnia mieszkańcom nie
tylko książki ale i audio−ksiażki, filmy
DVD oraz Internet a także oferuje cieka−
we zajęcia edukacyjne. Z−ca dyrektora
Biura Kultury m. st. Warszawy − Wanda
Górska w swoim wystąpieniu wyraziła
uznanie dla władz dzielnicy Ursus za
uruchomienie tak potrzebnej na osiedlu
Skorosze nowej placówki i przekazała w
darze piękny album o Fryderyku Cho−
pinie. Z−ca dyrektora Biblioteki Głów−
nej Woj. Mazowieckiego − prof. Kata−

P+R w Ursusie
Parking Parkuj i Jedź Ursus Niedźwia−
dek będzie częścią przyszłego węzła
przesiadkowego, w skład którego wej−
dzie również przejście podziemne oraz
przystanek kolejowy. Projekt jest reali−
zowany w ramach porozumienia pomię−
dzy m. st. Warszawa, PKP S.A. i PKP
PLK S.A. Czteropoziomowy obiekt
przy ul. Orląt Lwowskich pomieści 400
samochodów i 100 rowerów. Będzie go−
towy za półtora roku. Wykonawcą par−
kingu będzie WARBUD S.A. z Warsza−
wy a koszt inwestycji wyniesie
13 871 400 zł brutto.

rzyna Materska wyraziła przekonanie, że
Biblioteka Skorosze spełni pokładane w
niej oczekiwania. Przewodnicząca Ko−
misji Budżetu i Finansów Rady m. st.
Warszawy − Maria Łukaszewicz pod−
kreśliła w swoim wystąpieniu niezwykły
urok placówki i elegancje wnętrz oraz sa−
tysfakcję władz miasta i dzielnicy z dzia−
łalności Biblioteki Publicznej prowadzo−
nej przez dyrektora Piotra Jankowskiego.
Po części oficjalnej dr Barbara Bu−
dyńska z Biblioteki Narodowej wygło−
siła prelekcję poświęconą „Roli biblio−
tek publicznych w edukacji”. Prelegent−
ka podkreśliła ścisły związek między
dobrym funkcjonowaniem bibliotek pu−
blicznych a poziomem edukacji i jako
przykład wymieniła Finlandię, w której
biblioteki publiczne i szkolnictwo są trak−
towane priorytetowo.
Po wykładzie zespół „Muzyczna Tor−
peda” Biblioteki Publicznej w Ursusie
wykonał przed szacowną publicznością
3 utwory, w tym słynną „Fantazję”. Na
sali obecny był Roman Staniewski,
uczestnik Powstania Warszawskiego,
ostatni żyjący członek „Plutonu Torpe−
dy”, na cześć którego zespół przyjął na−
zwę „Muzyczna Torpeda”. Następnie
dyrektor Piotr Jankowski oprowadzał
gości po placówce. Szczególne wraże−
nia zrobiły przestronne wnętrza holu
głównego i informatorium, nowoczesna
sala komputerowa i kameralne wnętrza
klubu malucha. Spotkanie zakończył
skromny poczęstunek, podczas którego
panowała rodzinna atmosfera urozma−
icona piosenkami wykonywanymi przez
dzieci z „Muzycznej Torpedy”.
(mk)

Inauguracja r oku
akademickiego
12 października w Ośrodku Kultury
„Arsus” przy ul. Traktorzystów 14 od−
będzie się inauguracja roku akademic−
kiego 2010/2011. Na uroczystość za−
prasza Towarzystwo Uniwersytetu
Trzeciego Wieku im. Prezydenta Sta−
nisława Wojciechowskiego w Ursusie
oraz Ośrodek Kultury „Arsus”.
O godz. 11 nastąpi uroczyste otwar−
cie roku akademickiego z udziałem
Burmistrza Dzielnicy Ursus Bogdana
Olesińskiego. Wykład inauguracyjny
(godz. 11.30) pt. „Warszawski Uniwer−
sytet medyczny wczoraj, dzisiaj i ju−
tro” wygłosi J.M. Profesor Marek
Krawczyk. O godz. 12 zaplanowano
występ artystyczny dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 14 oraz chóru „Canta−
nela” pod dyrekcją Olgi Romaszko−
Niewiadomskiej.
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Ursus – piêkna czy bestia?
Od 1 maja do 31 lipca trwa³o zbieranie prac w otwartym konkursie fotograficznym, zorganizowanym przez
Urz¹d Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz pracowniê
graficzn¹ Oneshot Design. Za³o¿eniem projektu by³o zainteresowanie Warszawiaków Ursusem, pobudzenie do
dzia³ania spo³ecznoœci lokalnej oraz popularyzacja fotografii. Najlepsz¹ okaza³a siê praca Tomasza Podbielskiego, przestawiaj¹ca stacjê PKP Ursus Pó³nocny.
− Zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konkursu, wierząc w
ogromny potencjał mieszkańców dzielnicy. Nie zawiedliśmy się!
Założenie było proste: chcieliśmy, aby nazwa “Ursus” kojarzona
była nie tylko z fabryką traktorów. Fabryka ciągników, przez lata
była istotnym elementem dzielnicy, lecz nie może stale definio−
wać jej charakteru – opowiada członek jury Piotr Margas.
Postawiliśmy przed uczestnikami pytanie: piękna czy bestia?
Chcieliśmy, aby zmierzyli się z Ursusem, jego niejednoznacz−
nością, historią i specyficznym, niespotykanym nigdzie w War−
szawie charakterem. Namawialiśmy do odkrywania dzielnicy,
poznania jej lepiej i fotograficznej odpowiedzi na pytanie: post−

200 złotych za II i III miejsce oraz kurs fotografii ufundowany
przez Warszawską Szkołę Reklamy. Przewidziana została rów−
nież nagroda burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Bog−
dana Olesińskiego.
Poziom nadesłanych prac był – jak to zazwyczaj bywa w kon−
kursach otwartych – bardzo zróżnicowany. Organizatorzy przy−
jęli w sumie 112 zgłoszeń do konkursu. Swoje prace nadesłało
65 miłośników fotografii. Końcowa liczba konkursowych foto−
grafii wyniosła 818. Do ścisłego finału przeszły 34 zdjęcia, z
których jury konkursu wybrało najbardziej wartościowe.
I miejsce Tomasz Podbielski

Nagroda Burmistrza Bogdana Olesiñskiego - Beata Jakubiak
industrialne przedmieście czy zaciszne i przyjazne
miejsce do życia? Nie chcieliśmy sugerować odpowiedzi, nie
wykluczyliśmy głosów krytyki. Znając pomysłowość i orygi−
nalność warszawskich fotografów otrzymaliśmy indywidualne
i nowatorskie spojrzenie na Ursus.
Konkurs był otwarty zarówno dla amatorów , jak i profesjo−
nalistów; nie było również granicy wieku. Dodatkowym bodź−
cem do wzięcia udziału w projekcie były atrakcyjne nagrody:
1000 złotych za pierwsze miejsce i odpowiednio bon na 500 i

II miejsce Rafał Pisarski
III miejsce Katarzyna Miszczak
Nagroda Burmistrza Bogdana Olesińskiego − Beata Jakubiak
Wyróżnienia: Jakub Niezabitowski, Maciej Maciantowicz,
Małgorzata Janiak, Bogusław Kłos oraz Katarzyna Miszczak.
Do 13 października nagrodzone prace można oglądać w zieleń−
cu przy ulicy Dzieci Warszawy na Skoroszach. Serdecznie zapra−
szamy na wystawę, a nagrodzonym fotografikom gratulujemy.
Łukasz Prokop

Ursusa
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Organizacje kombatanckie na terenie Ursusa- czêœæ
Lata 1981-1989
Po opracowaniu w roku 1980 pełne−
go spisu miejsc pamięci znajdujących
się na terenie Ursusa, Zespół Historycz−
ny Koła doszedł do wniosku, że kilka
wydarzeń wymaga jeszcze upamiętnie−
nia. Pierwsze dotyczyło ufundowania
tablic upamiętniających trzech dowód−
ców jednostek wojskowych AK działa−
jących w Ursusie: kpt. Mariana Kraw−
czyka − dowódcy 10 kompanii AK, por.
Stanisława Bodycha − dowódcy 1 kom−
panii 7 pp. AK „Garłuch” i ppor. Kazi−
mierza Jackowskiego − dowódcy od−
działu specjalnego „Hawelana” „Torpe−
dy” z batalionu AK „Miotła”.
Druga sprawa dotyczyła dokończenia
tablic, które miały być umieszczone na
zbiorowej mogile z Powstania War−
szawskiego na cmentarzu w Gołąbkach.
Leżała nam również na sercu niedokoń−
czona sprawa tablicy imiennej absol−
wentów Szkoły Powszechnej w Ursu−
sie, którzy zginęli w latach 1939−1945,
na której wykonanie miejscowe władze
w roku 1972 nie wyraziły zgody. Dwie
pierwsze sprawy zostały zaakceptowa−
ne przez Zarząd Koła i przystąpiliśmy
do ich wykonania w ZM „Ursus”. At−
mosfera w okresie „Solidarności” panu−
jąca na terenie zakładów bardzo temu
sprzyjała. Pierwsza propozycja tablic
dowódców dotyczyła umieszczenia ich
na miejscu mogił dowódców. Wkrótce
Zespół Historyczny doszedł do wnio−
sku, że lepszym będzie umieszczenie ich
w kościele w Ursusie. Sprawa umiesz−
czenia tablic w kościele wymagała wie−
lu nieprzewidzianych uzgodnień z Kurią
Metropolitalną w Warszawie. Przedłu−
żyło to realizację w przewidzianym
wcześniej terminie. Wykonawstwo ta−
blic dowódców i tablic na mogiły z Po−
wstania Warszawskiego dobiegało koń−
ca i wówczas zaskoczył nas stan wojen−
ny. Nie wiedzieliśmy, jaki będzie dal−
szy ciąg umieszczenia tablic na ustalo−
nych miejscach. Jak wielkie było moje
zdziwienie, kiedy pod koniec stycznia
1982 roku otrzymałem telefon od władz
Dzielnicy Warszawa−Ochota z prośbą,
ażeby w kwietniu 1982 roku zorgani−
zować uroczystość odsłonięcia tablic na
mogiłach z Powstania Warszawskiego
oraz odsłonięcia tablicy imiennej absol−
wentów Szkoły Powszechnej w Ursu−
sie, na którą dziesięć lat wcześniej nie
wyrażono zgody. Uroczystego odsłonię−
cia obydwu tablic dokonano 28 kwiet−
nia 1982 roku. Natomiast odsłonięcie
tablic w kościele połączyliśmy z obcho−
dami 38 rocznicy Powstania Warszaw−
skiego. Tablice umieszczono w prowi−

druga

zorycznym miejscu wewnątrz kościoła. latach 1980−1989 koło podlegało Zarzą−
Na obecne miejsce tablice zostały prze− dowi Dzielnicowemu ZBoWiD Warsza−
niesione w miesiącu wrześniu 1982 wa−Ochota i było jednym z najliczniej−
roku. Data na tablicach 1981 rok zosta− szych kół dzielnicy. Okres ten był bar−
ła specjalnie umieszczona, że odsłonię− dzo trudny dla prowadzenia koła. Mimo
cia dokonano przed stanem wojennym. to dzięki aktywowi koła wiele spraw
Koło w stanie wojennym w dalszym cią− udało się załatwić pozytywnie. Trzeba
gu pracowało zgodnie z przyjętymi za− również dodać, że działalność Koła
sadami. Powoli zmniejszała się ilość ZBoWiD w Ursusie pozostawiła po
spotkań z młodzieżą. W latach 1984− sobie widoczny dorobek, dzięki aktyw−
1985 Zarząd Główny ZBoWiD przepro− ności i współpracy członków z różnych
wadził weryfikację członków i wymia− środowisk kombatanckich. Największa
nę legitymacji kombatanckich. Trzeba liczba członków zwyczajnych w Kole i
pamiętać, że Zarząd Główny ZBoWiD aktywistów z różnych środowisk kom−
pełnił również rolę
dzisiejszego Urzędu
do Spraw Komba−
tantów. Komisja Hi−
storyczna Koła roz−
szerzyła swoją dzia−
łalność na współpra−
cę z powstającymi
środowiskami by−
łych żołnierzy AK
VI Rejonu „Hele−
nów”, z batalionu
„Miotła” zgrupowa−
nia „Radosław” i
zgrupowania 7 pp.
AK „Garłuch” oraz z Têdy przesz³a Warszawa
Komisją Historyczną
Głównej Kwatery ZHP. W latach 1982− batanckich przypadała na lata siedem−
1989 przybyło ponad 50 nowych człon− dziesiąte i pierwszą połowę lat
ków ze środowiska „Szarych Szere− osiemdziesiątych. A oto podział człon−
gów”, szczególnie z grupy „Zawisza− ków Koła na środowiska w okresie, kie−
ków”. Poza tym po wprowadzeniu od− dy liczba członków zwyczajnych do−
znaczeń za Wojnę Obronną 1939 roku, chodziła do 940 osób : − Wojna Obron−
zgłosiło się do koła ponad 100 nowych na 1939 i Obozy jenieckie 220 osób, −
członków z tego środowiska. Trzecią Więzienia i Obozy Koncentracyjne 110
zgłaszającą się grupą nowych członków osób, − Armia Krajowa i Szare Szeregi
stanowili tak zwani „utrwalacze władzy 295 osób, − Armia Ludowa i inne lewi−
ludowej”. Byli to żołnierze z poboru cowe 60 osób, − Wojsko Polskie na
przydzieleni do KBW oraz służby bio− wschodzie 125 osób, −Wojsko Polskie
rące udział w ochronie przy wyborach na zachodzie 25 osób, −Tajne Naucza−
do sejmu w roku 1947. Nikt nie przy− nie 15 osób, − Utrwalanie Władzy Lu−
puszczał wówczas, że wkrótce grupa ta dowej 90 osób. Rok 1989 stał się ostat−
po weryfikacji w roku 1993 zostanie po− nim rokiem działalności kombatanckie−
zbawiona uprawnień kombatanckich i go Koła ZBoWiD w Ursusie, a w roku
skreślona z listy członków. W roku 1986 1990 zniknął kombatancki monopol. Na
w dniu 2 października przy współpracy to miejsce od roku 1990 powstały w
z ZM „Ursus” zostało upamiętnione Ursusie dwa oddzielne: Koło Światowe−
nowe miejsce Obóz Przejściowy dla go Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Warszawiaków „Auffanglager Ursus”. i Koło Związku Kombatantów RP i by−
Następnie dnia 29 października 1986 łych Więźniów Politycznych oraz Krąg
roku odbyły się obchody czterdziesto− „Grunwald” Stowarzyszenia Szarych
lecia koła. W całym okresie istnienia Szeregów. O tym jak przebiegała dzia−
Koła ZBoWiD w Ursusie przyjęto i łalność kombatancka w Ursusie w ostat−
zweryfikowano ponad 1200 członków nim dwudziestoleciu dowiecie się Pań−
zwyczajnych, z tego 130 członków stwo w następnym numerze w części
udzielało się aktywnie. Przyjęto również trzeciej artykułu.
około 160 członków podopiecznych. W
Jan Cierliński
tym czasie zmarło 260 członków zwy−
Prezes Koła ŚZŻAK „Helenów”
czajnych i około 40 podopiecznych. W
w Ursusie

Ursusa

Co, gdzie, kiedy
Oœrodek Kultury Arsus
(ul. Traktorzystów 14)
t

1 paŸdziernika, godz. 19 – koncert inauguruj¹cy sezon artystyczny w „Arsusie”. Micha³ Bajor zaœpiewa piosenki Jonasza Kofty i
Marka Grechuty. Cena biletu 40 z³.
t 3 paŸdziernika, godz. 17 (park
„Achera”, ul. W. S³awka 2) – koncert plenerowy Orkiestry Dêtej Ziemi Mazowieckiej pod dyrekcj¹ Janusza Prokopa z cyklu „Jesienne
spotkania z kultur¹”. Wstêp wolny.
t 5 paŸdziernika, godz. 17.30 –
Klub Edukacji Samorz¹dowej –
wyk³ad II „Prymas Kardyna³ Stefan Wyszyñski Prymas Tysi¹clecia”. Wyk³adowca – dr Tadeusz
Terlikowski. Prowadzenie – Jacek
Stró¿yñski. Wstêp wolny.
t 6 paŸdziernika, godz. 17 –
XXXIX Warszawska Jesieñ Poezji
z udzia³em poetów i krytyków literackich. Wstêp wolny.
t 7 paŸdziernika, godz. 15-19 –
spotkanie z dyplomowanym bioenergoterapeut¹ Krzysztofem
Œwiecakiem. Wstêp wolny.
t 7 paŸdziernika, godz. 18 – koncert fortepianowy uczestników
XVI Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina w ramach projektu
„Chopin 2010 na Mazowszu”.
Cena biletu 10 z³.
t 8 paŸdziernika, godz. 19 – koncert alternatywnych zespo³ów
rockowych: Happy Little, Boozers,
LiclosisI. Cena biletu 6 z³.
t 10 paŸdziernika, godz. 17 (park
„Achera”, ul. W. S³awka 2) – wystêp plenerowy kabaretu „Pó³
serio” Wandy Stañczak w programie rozrywkowym „Wakacje na
bis” z cyklu „Jesienne spotkania
z kultur¹”. Wstêp wolny.
t 14 paŸdziernika, godz. 18 – koncert fortepianowy uczestników
XVI Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina. Cena biletu 10 z³.
t 24 paŸdziernika, godz. 12.30 –
bajka dla dzieci pt. „Ksiê¿niczka
Ró¿yczka”. Cena biletu 10 z³.
t 25 paŸdziernika, godz. 9 i 10.30
– spektakle teatralne dla m³odzie¿y szkolnej w ramach programu
edukacji kulturalnej.
t 26 paŸdziernika, godz. 9 i 10.30
– spektakle teatralne dla m³odzie-
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¿y szkolnej w ramach programu
edukacji kulturalnej.
t 27 paŸdziernika, godz. 9.30 –
koncert Filharmonii Narodowej
pt. „Melodie znad Wo³gi i Donu”.
Cena biletu 5 z³.
t 29 paŸdziernika, godz. 17 –
otwarcie wystawy fotografii
„Ekwador – Galapagos” pod patronatem Ambasadora Ekwadoru. Wstêp wolny.

t

26 paŸdziernika, godz. 17 –
„Pomódl siê za mnie Polsko” –
wieczór przy œwiecach. Program
specjalny za ofiary zbrodni wojennych. Wstêp wolny.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
64 (ul. Plutonu Torpedy 47)
t

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)

20 paŸdziernika, godz.11 –
„Prze¿y³em i opowiem obozow¹
historiê” - spotkanie z Romanem
Ruszke by³ym wiêŸniem obozu
Auschwitz-Birkenau.
t 4-29 paŸdziernika, godz.8.3010 – kurs komputerowy, ró¿ne
grupy zawansowania, poniedzia³ki, wtorki i œrody.
t 6-27 paŸdziernika, godz.10-13–
kurs j. angielskiego, podstawowy
i zaawansowany, œroda.

t 1-29 paŸdziernika – wystawa

fotografii „Spisujemy historiê
Harcerstwa w Ursusie”.
t 9-10 i 16-17 paŸdziernika – Turniej szachowy „Cztery Pory
Roku”.
t 5 paŸdziernika, godz. 9.50 –
„Muzyczne dialogi”- koncert dla
m³odzie¿y szkolnej.
t 8 paŸdziernika, godz. 18 – Wieczór Laureatów Mazowieckiego
Konkursu „Moja Wiedza o II Wojnie Œwiatowej” - edycja 2010 pt.
„Od agresji sowieckiej przez Katyñ, Teheran do Ja³ty”
t 19 paŸdziernika, godz. 18 – wieczór poetycki Tadeusza Maryniaka. Wstêp wolny.
t 24 paŸdziernika, godz. 16.30 –
koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyk¹ Kameraln¹.
Wstêp wolny.
t 27 paŸdziernika, godz. 18 – „Jesienne motywy” koncert w wykonaniu zespo³u operetkowego
Belcanto. Wstêp wolny.
t 31 paŸdziernika, godz. 12.30 –
„Jesienny musical”. Przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu
Niedzielne Spotkania z Teatrem.
Wstêp 10 z³.

Dom Kultury „Miœ”
(ul. Zag³oby 17)
t 1-31 paŸdziernika, godz. 10-18
– wystawa prac plastycznych obrazki z tworzywa przyrodniczego
na szkle i kartonie autorstwa Sabiny Rokitnickiej.
t 4 paŸdziernika - og³oszenie
konkursu plastycznego „Moja rodzina” w ramach przygotowania
do koncertu „Rodzina Jednoœci¹”. Wstêp wolny.
t 10 paŸdziernika, godz. 12.30 –
Niedzielne spotkanie z teatrem,
bajka dla dzieci „O skrzacie, Kasi
i g¹sce”. Wstêp 10 z³.

Biblioteka dla dzieci Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t

4-27 paŸdziernika godz. 9-14 –
Klubu Malucha „Weso³e pszczó³ki”, dwie grupy, poniedzia³ki,
wtorki, œrody.
t 4-26 paŸdziernika, godz. 15.40
i 17.10 – „Muzyczna Torpeda” zajêcia wokalno-instrumentalne,
t 1-29 paŸdziernika, godz. 15 –
zajêcia plastyczne dla dzieci.

„Biblioteka Skorosze”
(ul. Dzieci Warszawy 27A)
t 13 paŸdziernika, godz.17 – spotkanie z pisark¹ Ann¹ Onichimowsk¹.
t 19 paŸdziernika, godz. 20 –
„Trzy razy mi³oœæ” spotkanie z
autorem ksi¹¿ki Piotrem Siwanowiczem.
t 4-27 paŸdziernika, godz.8.30 i
18 – kurs komputerowy, ró¿ne
grupy zawansowania, poniedzia³ki, wtorki i œrody.
t 4-25 paŸdziernika (poniedzia³ek), godz. 17.30 - kó³ko literacko-teatralne.
t 4-25 paŸdziernika, godz. 15.30
i 17.30 - kó³ko plastyczne dla dzieci (poniedzia³ek, œroda).
t 6-27 paŸdziernika (œroda) godz.
16.30 – klub szachowy.
t 4-27 paŸdziernika godz. 9-14 –
Klubu Malucha „Weso³e Wróbelki”, dwie grupy, (poniedzia³ki,
wtorki, œrody).
t 4-29 paŸdziernika, godz. 16-20
– j. angielski, j. w³oski, ró¿ne grupy wiekowe i ró¿ne grupy zaawansowania, (poniedzia³ki,
wtorki, œrody, pi¹tki).
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Uwaga na fa³szywych administratorów
Zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa i porządku publiczne−
go jest jednym z najważniejszych zadań
realizowanych przez Policję. W związ−
ku z powtarzającymi się przypadkami
oszustw ,,na administratora”, których
ofiarami stają się starsze, samotnie
mieszkające osoby, dzielnicowi z Ko−
mendy Rejonowej Policji Warszawa III
przygotowali ulotki, które w najbliż−
szym czasie trafią na klatki schodowe,
do przychodni i aptek oraz wszędzie
tam, gdzie przebywają starsze osoby.
Sposób działania oszustów jest bar−
dzo charakterystyczny i w każdym przy−
padku taki sam. Do drzwi pukały dwie
kobiety podające się za pracownice ad−
ministracji. Do mieszkania wchodziły
pod pretekstem sprawdzenia szczelno−
ści rur. Następnie jedna z nich w obec−
ności właścicielki oglądała wodomierze
oraz szukała rzekomej usterki, a druga
w tym czasie przeszukiwała mieszkanie,
kradnąc pieniądze oraz inne wartościo−
we rzeczy.

Zdarzenia, o których mowa, należą do
przestępstw bardzo uciążliwych spo−
łecznie. Tylko w ostatnim tygodniu na
terenie naszej dzielnicy w ten sposób
zostało oszukanych siedem osób.
Wychodząc naprzeciw temu proble−
mowi dzielnicowi z Komendy Rejono−
wej Policji Warszawa III przygotowali
ulotki, które w najbliższym czasie tra−
fią na klatki schodowe, do przychodni i
aptek oraz wszędzie tam, gdzie przeby−
wają starsze osoby. W ten sposób poli−
cjanci będą chcieli dotrzeć do wszyst−
kich mieszkańców naszej dzielnicy, aby
przestrzec ich przed oszustami. W trak−
cie obchodu rejonu służbowego funk−
cjonariusze przeprowadzą również in−
dywidualne rozmowy dotyczące proble−
matyki bezpieczeństwa w miejscu za−
mieszkania.
Policjanci radzą: aby nie stać się ofiarą
oszustwa, należy przestrzegać następu−
jących zasad:
Przed otwarciem drzwi:
• Spojrzeć przez wizjer w drzwiach

lub przez okno –
kto to?
• Jeśli nie zna−
my odwiedzają−
cego – spytać o
cel jego wizyty,
zapiąć łańcuch
zabezpieczający,
(jeśli zdecydujemy się na otwarcie
drzwi) oraz poprosić o pokazanie do−
wodu tożsamości lub legitymacji służ−
bowej, identyfikatora. Uczciwej osoby
nie zrazi takie postępowanie powodo−
wane ostrożnością.
• W razie wątpliwości należy umówić
się na inny termin, sprawdzając uprzed−
nio w administracji osiedla lub innej od−
powiedniej instytucji wiarygodność
osoby pukającej do drzwi (jeśli osoba
podaje się za przedstawiciela admini−
stracji lub innej odpowiedniej instytu−
cji).
W przypadku jakichkolwiek podej−
rzeń PROSIMY O NATYCHMIASTO−
WE POWIADOMIENIE POLICJI –
pod numerami alarmowymi 997 lub 112
(z telefonów komórkowych).

XVIII Dni Seniora Dzielnicy Ursus – 2010
Tegorocznym Dniom Seniora Dziel−
nicy Ursus patronują Rada i Zarząd
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Okolicznościowe imprezy będą odby−
wały się w poszczególnych Klubach
seniora. Poniżej podajemy program
imprez.
Klub Seniora „Ursus”, ul. K. Sosn−
kowskiego 16, 02−495 Warszawa, tel.
22 662 41 63, Kierownik – Alicja
Trzeciecka:
u 1 października, godz. 16 – wieczór
poezji „Wspomnień czar” – prezentacja
twórczości Marii Nojszewskiej i Elżbie−
ty Cichockiej.
u 5 października, godz. 17– wystawa
rękodzieła artystycznego członków Klu−
bu oraz konkurs wypieku ciast.
u 8 października, godz. 17 – turniej
brydża sportowego o Puchar dyrekto−
ra Ośrodka Kultury „Arsus” (zapisy w
Klubie Seniora). Impreza otwarta dla
wszystkich chętnych.
u 12 października, godz. 17 – 26 lat
historii Klubu Seniora „Ursus”. Wieczór
wspomnień działaczy i klubowiczów.
Program artystyczny.
u 23 października, godz. 16 – za−
bawa taneczna „Disco seniorów” z
atrakcjami artystycznymi i konkur−
sami.
u 27 października, godz. 12 („Ache−
rówka”, ul. W. Sławka 2) – koncert „Se−
niorzy – Seniorom” z udziałem zespołu

wokalno−instrumentalnego Klubu Se−
niora „Ursus” pod kierunkiem Ryszar−
da Dybicza.
Klub Seniora „Wesoła Chata” ul.
Zagłoby 17, 02−495 Warszawa, tel.
22 667 92 18 Kierownik − Zofia Staś−
kiewicz:
u 9 października, godz. 15.30 – kon−
cert chopinowski „Muzyka naszych
serc” w wykonaniu Wojciecha Skow−
rona,
u 9 października, godz. 16.30 – werni−
saż prac plastycznych Sabiny Rokitnic−
kiej – na szkle malowane „Ożywione
liściaki”.
u 10 października, godz. 16 – biesiada
literacko−muzyczna poetów seniorów z
udziałem gościa specjalnego Wojciecha
Rybickiego( poeta, muzyk, wykonaw−
ca ) z Włocławka.
u 12 października, godz. 17 – Wesoły
Salonik Literacki. Bajki, wiersze i lepie−
je z udziałem twórców: Marianny Go−
dawy, Zdzisława Kurzyńskiego, Wan−
dy Stańczak i Zofii Staśkiewicz. Występ
zespołu wokalnego „Biesiadnicy”.
u 14 października, godz. 17 – koncert
zespołu muzyki klasycznej „Kantylena”
pod kierunkiem Olgi Romaszko oraz
zespołu wokalnego „Wesoła Chata”.
u 16 października, godz. 16 – recital
wokalno−aktorski Krystiana Makstona
z okazji 15. lecia Klubu Seniora „We−
soła Chata”.

u

16 października, godz. 17.30 – bal
jubileuszowy „Jesienne panny i 7 czer−
wonych róż” z udziałem zespołu mu−
zycznego „Sekret” pod kierunkiem
Bogdana Kałużnego.
Klub Seniora „Promyk” Stowa−
rzyszenie Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Ursus, ul. W. Sławka 2
(budynek Acherówki) Bolesław
Staniszewski (prezes) – tel.
664 965 998, Maria Pyclik (kierow−
nik), Jerzy Rudnicki (Wiceprezes)
– tel. 606 607 143:
u 18 października, godz. 16 – werni−
saż malarstwa olejnego i akwareli Ali−
cji Swobody.
u 19− 20 października, godz. 12 i 15 –
spotkania okolicznościowe w Klubie
Seniora „Promyk”.
u 21 października, godz. 16− 21 – wie−
czorek taneczny z konkursami i niespo−
dziankami.
u 22 października, – wycieczka klu−
bowiczów do Kamieńczyka n/Bugiem
połączona z grzybobraniem, ogniskiem
i zabawą taneczną.
u 23 października, godz. 16−21– wie−
czorek taneczny przy świecach połączo−
ny z loterią fantową.
u 26 października, godz. 16 – prelek−
cja dr. n med. Marka Leszka Krześnia−
ka pt. „Ziołolecznictwo i nie tylko”.
u 28 października, godz. 16− 21 – wie−
czorek taneczny z konkursami kończą−
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Przegląd twórczości Tadeusza Różewicza Podziêkowanie
Dom Kultury „Kolorowa” zapra−
sza do udziału w VIII Mazowiec−
kim Przeglądzie Recytatorskim
Jednego Poety, który w tym roku
będzie poświęcony Tadeuszowi
Różewiczowi.
Impreza ma charakter otwartego prze−
glądu recytatorskiego, do którego zapra−
szamy młodzież i dorosłych z woje−
wództwa mazowieckiego. Przegląd
przygotowany jest w dwóch kategoriach
wiekowych:
I. uczniowie gimnazjów
II. uczniowie szkół ponadgimnazjal−
nych i dorośli
Każdy z uczestników do I etapu eli−
minacji ma za zadanie przygotować dwa
wiersze, ewentualnie jeden wiersz i do−
wolny fragment prozy poetyckiej (nie
przekraczający 3 minut).
Pierwszy etap odbędzie się w Domu
Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K.
Sosnkowskiego 16 w dniach 2, 3, 4, 5
listopada 2010 roku.
Szczegółowy plan przesłuchań Domu
Kultury „Kolorowa zamieści po za−
mknięciu listy zgłoszeń na stronie in−

ternetowej www.kolorowa.arsus.pl
Drugi etap, do którego jury zakwali−
fikuje najlepszych z każdej kategorii
wiekowej, przewidziano na 18 listopa−
da 2010 roku.
W drugim etapie eliminacji będą obo−
wiązywać inne utwory, niż prezentowa−
ne w pierwszym etapie.
Karty uczestnictwa należy przesłać
pocztą na adres Domu Kultury „Kolo−
rowa” ul. gen. K. Sosnkowskiego 16,
faxem na numer 22 667 83 75, pocztą
elektroniczną na adres dk.koloro−
wa@gmail.com lub poprzez formularz
on−line, zamieszczony na stronie orga−
nizatora.
Termin zgłoszeń upływa 22 paździer−
nika 2010 roku.
Wieczór Laureatów oraz uroczyste
wręczenie nagród odbędzie się w pią−
tek 26 listopada
o godzinie 18.00 w Domu Kultury
„Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkow−
skiego 16.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
łp

Stowarzyszenie Rodzin Absty−
nenckich „Zorza” pragnie serdecz−
nie podziękować Czesławowi
Pranczk dyrektorowi sklepu Giga−
market Leroy Merlin sp. z o.o. i Za−
rządowi firmy za przekazanie mate−
riałów budowlanych na remont Klu−
bu Rodzin Abstynenckich „Zorza”.
Dzięki tej darowiźnie nasza placów−
ka nabrała blasku i w przyjemnym
otoczeniu możemy wykonywać swo−
je obowiązki.
Zatem z dużą przyjemnością chcemy
zaprosić na inauguracyjną imprezę ta−
neczną 23−go października o godz.19−
tej wszystkich sympatyków zabawy bez
alkoholu.
Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu
sponsorowi bo tego typu działań na
rzecz organizacji pozarządowych ni−
gdy nie jest za dużo, a pozwalają nam
one w dużo większym zakresie prowa−
dzić naszą działalność.
Prezes Stowarzyszenia
Marzena Zagrajek
Kierownik Klubu Grzegorz Korelin

Otwarte Obiekty Sportowe
Począwszy od 6 września 2010 roku
w wybranych szkołach na terenie naszej
dzielnicy prowadzony jest program
„Otwarte obiekty sportowe”, który ma na
celu podniesienie sprawności fizycznej
dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalistów oraz uczniów szkół po−
nadgimnazjalnych.
Program realizowany dzięki współpra−
cy Biura Sportu i Rekreacji m.st. War−
URSUS
ZS nr 80 ul. Orłów
Piastowskich 47

Okres trwania zajęć
13.09.2010−
10.12.2010

Szkoła Podstawowa
nr 11 ul. Keniga 20

06.09.2010−
09.12.2010

Szkoła Podstawowa
nr 14
ul. Sosnkowskiego 10

06.09.2010−
10.12.2010

Gimnazjum nr 133
ul. Warszawska 63

06.09.2010−
08.12.2010

szawy, Zespołu Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Ursus oraz Dyrektorów Szkół.
„Otwarte Obiekty Sportowe” prowadzo−
ne są jako nadobowiązkowe zajęcia spor−
towo − rekreacyjne, odbywające się w
obiektach sportowych szkoły z wykorzy−
staniem szkolnego sprzętu rekreacyjno –
sportowego. Udział w zajęciach jest do−
browolny i nieodpłatny dla wszystkich
dzieci i młodzieży szkolnej. Program nie

zakłada zasad sportowej rywalizacji, ale
równy dostęp dla wszystkich zaintereso−
wanych dzieci i młodzieży. Zajęcia pro−
wadzone są przez wykwalifikowaną ka−
drę posiadająca uprawnienia do prowa−
dzenia takich zajęć. Zajęcia prowadzone
są w okresie od 06.09.2010 r. do
10.12.2010 r. według załączonego poni−
żej harmonogramu:

Dyscyplina
siatkówka

Dzień tygodnia
poniedziałek

Godziny zajęć
15.30−17.30

p. nożna
siatkówka
siatkówka
siatkówka
p. nożna
p. ręczna
p. ręczna
p. ręczna
p. nożna
p. nożna
p. nożna
siatkówka
p. nożna
siatkówka
p. nożna
p. nożna

wtorek
czwartek
piątek
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

15.30−17.30
18.30−20.00
18.00−20.00
16.00−18.30
15.00−17.00
15.00−17.00
15.00−17.00
15.00−17.00

poniedziałek
wtorek
środa
piątek

15.00−17.00
15.00−17.00
15.30−17.30
15.00−17.00

poniedziałek
środa

15.00−20.00
15.00−20.00

Prowadzący
Justyna Wolkiewicz−
Przerwa
Piotr Kotlenga
Maciej Karczewski
Maciej Karczewski
Maciej Karczewski
Sławomir Bodych
Dariusz Kraśniewicz
Dariusz Kraśniewicz
Dariusz Kraśniewicz
Sławomir Bodych
Rafał Pajnowski
Rafał Pajnowski
Marek Langner
Rafał Pajnowski
Marek Langner
Sławomir Tomporowski
Sławomir Tomporowski
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M³odziki ze Skalara na
Mistrzostwach Polski
Świetnie spisał się rów−
nież Maciek Rybiński
awansując 3 razy do fi−
nału B i plasując się
ostatecznie na 10 i 12
miejscu. W sztafetach
do wymienionych już
zawodników dołączył
coraz lepiej spisujący
się Bartosz Palimonka,
który uzupełniając skład
przyczynił się do zdo−
bycia dwóch brązowych
medali w konkuren−
cjach 4x100m stylem
dowolnym i 4x100m
Na zdjêciu od lewej: Janek Zuchowicz, Micha³ Walen- stylem zmiennym! Nie
tynowicz, trenerka Julia Plichtowicz, Maciek Rybiñ- zapominajmy, że Bartek
ski, Bartek Palimonka.
dołączył do Klubu nie−
całe 2 lata temu, a do−
Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Polski Młodzików 12−letnich za sprawą
naszych wspaniałych, młodych za−
wodników i ich trenerki Julii Plichtowicz
Po wakacyjnej przerwie wznowiliśmy
dostarczyły wiele emocji, mnóstwo wspa−
zmagania
w rozgrywkach Ursusowskiej
niałych wrażeń i satysfakcję zwycięstwa!
Ligi Piłki Nożnej. Po kilku latach obec−
Na miano głównego bohatera zasługuje ności na boiskach I ligi zabraknie najbar−
bez wątpienia Michał Walentynowicz, dziej doświadczonej drużyny Oldboys
który we wspaniałym stylu zwyciężył Ursus. Tym razem doświadczenie i ruty−
100m stylem motylkowym i zdobył sre− na nie miały szans z młodością. Oldboye
bro na 50m tym samym stylem.
Nie zawiódł również nasz medalowy
faworyt − Janek Zuchowicz, który po bar−
dzo emocjonującym występie na 100 m
stylem klasycznym wywalczył złoty me−
dal Mistrzostw Polski, a pozostałe wystę−
py przyniosły mu miejsca od 4 do 9!

piero od kilku miesięcy bardzo intensyw−
nie trenuje razem ze swoim rocznikiem.
Nie zanotował jeszcze indywidualnych
sukcesów, ale w takim towarzystwie prę−
dzej czy później jest to nieuniknione!
Dziewczęta: Ilona Białecka i Karina
Mazurczak bardzo poprawiły swoje
dotychczasowe wyniki i chociaż jesz−
cze nie trafiły do grona finalistek, to
mając na uwadze ich zaangażowanie na
treningach, nie trzeba będzie długo cze−
kać na pozytywne rezultaty. Wprawdzie
Ilona i Karina indywidualnie nie wywal−
czyły miejsc w ścisłej czołówce, lecz
startując z Maćkiem i Jankiem w szta−
fecie mieszanej 4x50m stylem dowol−
nym znalazły się na wysokim 8 miejscu
wśród 24 startujących zespołów z całej
Polski. W klasyfikacji medalowej na
120 klubów z całej Polski, UKS SKA−
LAR zajął zaszczytne 6 miejsce. Ser−
decznie gratulujemy naszym zawodni−
kom i dziękujemy za serce do walki oraz
wolę zwycięstwa.

Rusza Liga
grywki zapowiadają się niezwykle pasjo−
nująco, ponieważ poziom sześciu pierw−
szych drużyn z poprzedniego sezonu jest
bardzo wyrównany. W zespole Nietope−
rzy (dawniej Sparta) nastąpiły znaczne
zmiany kadrowe, dlatego ich forma po−
zostaje wielką niewiadomą. Dlatego za−

Nabór m³odych
pi³karzy
Klub Sportowy Ursus zaprasza chłop−
ców rocznik 1998−2003 i młodszych do
trenowania piłki nożnej. Szczegółowe
informacje można uzyskać u członków
zarządu: prezesa Marka Szymula tel.
509−209−252, wiceprezesa Jacka Lesia−
ka 22 371 48 16, 0501 670 718, sekre−
tarza Marka Kwiatkowskiego tel.602
183 165, 22 371 48 18.
Zapewniamy profesjonalne szkolenie,
uczestnictwo w rozgrywkach piłkar−
skich, w turniejach krajowych i między−
narodowych, w obozach szkoleniowych.

Dziennik
Ursusa

o utrzymanie w I lidze musieli zagrać
mecz barażowy z drugim zespołem II ligi
FC Siepacze, który przegrali 1:6. Skład I
ligi zasiliła również, zajmując pierwsze
miejsce, drużyna Perfekt. Tegoroczne roz−

praszamy wszystkich kibiców w każdą so−
botę i niedzielę na boisko przy Zespole
Szkół nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich
47, aby dopingowali swoich faworytów.
Emocji na pewno nie zabraknie.
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