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Dzieñ
Niepodleg³oœci
Jedenastego listopada przypada jedno
z najważniejszych świąt narodowych - Dzień
Niepodległości.
W naszej dzielnicy święto będzie miało
szczególnie uroczystą oprawę. Obchody rozpoczną się o godz. 10.30 złożeniem kwiatów
przy obelisku przy ul. Cierlickiej. Na godzinę
11 zaplanowano uroczystą mszę św. w kościele św. Józefa Oblubieńca MNP przy ul. Sosnkowskiego 34. W tym też kościele, o godz. 12
odbędzie się koncert Chóru Męskiego im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego
„Harfa”, który będzie zwieńczeniem obchodów.
Pamiętajmy, że w tym dniu każdy szanujący
tradycję powinien podkreślić to przyozdabiając swój dom narodowymi emblematami.
W odpowiedzi na częste pytania mieszkańców
informujemy, że we flagi, godła oraz inne symbole narodowe można się zaopatrzyć w specjalistycznym sklepie przy ul. Okopowej 25
w Warszawie.
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Rondo w budowie
Skrzyżowanie ul. Warszawskiej, Keniga i Orłów Piastowskich będzie rondem. Kładka dla pieszych nad torami PKP nabierze nowego wyglądu, a przy
rozwidleniu ulic: Poczty Gdańskiej, Dzieci Warszawy i W. Sławka zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna. To tylko niektóre z zadań inwestycyjnych, które obecnie realizowane są w dzielnicy Ursus.
Odrapana kładka dla pieszych nad torami
już nie będzie straszyć. Jeszcze do niedawna
nieuregulowany stan prawny sprawiał, iż
nikt nie kwapił się do jej naprawy. Jako, że
kładką przechodzą mieszkańcy, aby załatwić
sprawy w Urzędzie, Zarząd Dzielnicy podjął
się jej wyremontowania. Wymienione
zostaną betonowe pomosty i schody, całość
będzie zabezpieczona antykorozyjnie. Zamontowane zostaną nowe poręcze, osłony
przeciwporażeniowe. Wykonawca również
wymieni ogrodzenie w rejonie kładki. Mieszkańcy zatem muszą uzbroić się w cierpliwość. Kładka zostanie oddana do użytkowania na początku grudnia.
Największą tegoroczną inwestycją jest

Dzieñ Edukacji Narodowej

przebudowa skrzyżowania ulic: Warszawskiej, Keniga i Orłów Piastowskich. Powstanie tu rondo. Rozpoczęte już prace potrwają do 10 grudnia. Średnica zewnętrzna ronda wyniesie 37 m, a najmniejszej wysepki
w środku 23 m. Ale, to nie koniec prac na
naszych ulicach. Na ukończeniu są roboty
w ulicy Michałowicza na odcinku SłupskaBodycha. Wykonawca przystąpił do realizacji drugiego zadania na tej ulicy na odcinku
Robinii-Regulska. Tu wymieni się konstrukcję nawierzchni jezdni, a chodnik zostanie
ułożony na odcinku od Kompanii Kordian
do Robinii. Do 10 grudnia zakończą się prace przy przebudowie II Armii Wojska Polskiego na odcinku od Kompanii Kordian do
Kaczorowskiej. Tu również wymieniona zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni. Przy
Czerwonej Drodze na odcinku od Gierdziejewskiego do Wolności, trwają prace przy
budowie kanalizacji deszczowej. Wybudowana będzie jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa. Prace w tym rejonie zakończą się
do 15 grudnia. Natomiast zagospodarowanie terenu - budowa ciągów pieszych
z oświetleniem przy ul. Wojciechowskiego potrwa do 15 listopada. W drugiej połowie
listopada wykonawca przystąpi do prac
polegających na budowie sygnalizacji
świetlnej przy ulicach: Poczty Gdańskiej,
dokończenie na str. 2

Rezygnacja
wiceburmistrza
Fot. I. Barski
Z okazji Święta Nauczyciela w Zespole Szkół nr 80 miała miejsce miła uroczystość. Spotkali się
na niej dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych. Życzenia w imieniu uczniów, rodziców oraz
Zarządu i Rady dzielnicy pedagogom złożyła burmistrz Maria Łukaszewicz.- „Na Was, po części,
spoczywa odpowiedzialność za przyszłość uczniów, których w zaufaniu powierzyli Wam ich rodzice. Szkoła, bowiem jest miejscem, z którego należy czerpać przykłady” - powiedziała w swoim
krótkim wystąpieniu. Na zdjęciu życzenia przyjmuje dyr. Lidia Romanowska-Olejarz.

Podczas ostatniej XXX sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 18 października, przyjęto uchwałę o odwołaniu ze
stanowiska zastępcy burmistrza.
Stanisław Marczyk podał się do dymisji
z ważnych powodów osobistych.
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BARFIE w Ursusie
Trwająca 3 dni III Międzynarodowa Konferencja BARFIE i warsztaty metodyczne,
poświęcone kształtowaniu świadomości
międzykulturowej w Europie poprzez książki dla dzieci, zgromadziły ok. 230 osób.
Każdego dnia obrady toczyły się
w różnych miejscach i miały inny charakter. Pierwszego dnia Polska Sekcja IBBY
przygotowała w Domu Literatury wieczór
poświęcony polskiej literaturze współczesnej i ilustracji dziecięcej. Dr Danuta
Świerczyńska-Jelonek i Maria Ryl w barwny sposób opisały sytuację polskiej książki
współczesnej dla dzieci. Na drugi dzień obrad zaplanowano uroczyste otwarcie konferencji. W obecności przedstawiciela Ko-

Program trzeciego dnia konferencji był
niezwykle atrakcyjny. Rozpoczął się wizytą
w placówkach oświatowo-kulturalnych
znajdujących się na terenie dzielnicy Ursus. W tym samym czasie w Bibliotece Publicznej w Ursusie bibliotekarze obradowali nad zmianami zachodzącymi w bibliotekach. Omówiono też nowe metody pracy
z dziećmi oraz kierunki modernizacji wystroju, wyposażania i lokalizacji bibliotek.
Tego dnia uczestnicy konferencji mieli
również możliwość zwiedzenia pięknej wystawy „Skarby Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ursus”, która była prezentowana w Domu Kultury „Kolorowa”. Wystawę otworzyła Maria Łukaszewicz - burmistrz dzielnicy
Ursus. W przemówieniu wygłoszonym podczas
uroczystości podkreśliła ogromną
troskę, jaką władze
dzielnicy
przywiązują do
rozwoju biblioteki i innych instytucji
kultury.
W godzinach popołudniowych
w Bibliotece Narodowej odbyło
się
spotkanie
Fot. I. Barski
podsumowujące
Najbardziej oblegane było stoisko z książkami z kolekcji BARFIE.
konferencję.
Impreza odbymisji Europejskiej Jeana Michaela Boul- wała się pod patronatem honorowym: Preliera dokonał go Podsekretarz Stanu w Mi- zydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyńnisterstwie Kultury Maciej Klimczak. skiego, Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st.
W imieniu organizatorów uczestników Warszawy Marii Łukaszewicz i Dyrektora
konferencji powitał Piotr Jankowski - dy- Biblioteki Narodowej Michała Jagiełły. Bez
rektor Biblioteki Publicznej w Ursusie, ko- ich życzliwości i wsparcia organizacja konordynator BARFIE w Polsce. Główny Ko- ferencji byłaby wręcz niemożliwa. Niemały
ordynator sieci BARFIE Lilia Ratcheva- udział w popularyzacji konferencji miało
Stratieva przedstawiła dotychczasowe Biuro Kultury z dyrektor Małgorzatą Naimosiągnięcia organizacji. Tematami poru- ską i Biuro Edukacji z dyrektorem Maksyszanymi na sesji w tym dniu były m. in. milianem Bylickim. Organizatorzy chcą tą
problemy dotyczące znaczenia literatury drogą bardzo serdecznie podziękować
dziecięcej dla kształtowania świadomości wszystkim za okazaną pomoc i życzliwość.
międzykulturowej, sposoby wykorzystania
Agata Jankowska
książek z kolekcji BARFIE w nauce języków obcych, w pracy z dziećmi z mniejszości kulturowych oraz z dziećmi niedosłyszącymi. Książki z kolekcji, która skupia
130 tytułów z 16 krajów Europy, okazały dokończenie ze str. 1
się niezwykle bogatym i inspirującym ma- Dzieci Warszawy i W. Sławka. Dzięki syteriałem źródłowym dla rozważań meto- gnalizacji skrzyżowanie to będzie bardziej
bezpieczne.
dycznych.

Promocja zdrowia
„Białe soboty” i „Białe niedziele” cieszą się wśród mieszkańców naszej dzielnicy coraz większym zainteresowaniem.
Ostatnia, przeprowadzona w przychodni
przy ul. Wojciechowskiego 58 uzmysłowiła, jak potrzebne są tego rodzaju akcje.
Skorzystało z niej około tysiąca osób,
a kolejka chętnych na badania ustawiła
się na długo przed otwarciem przychodni.
W sumie udzielono 272 konsultacji
lekarskich (kardiologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, z zakresu chorób płuc i innych).
Wykonano badania: cukru (214), cholesterolu (216), ciśnienia (198), pojemności płuc (57), słuchu (65), 380 osób
zgłosiło się na komputerowe badania
wzroku. Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia dla dzielnicy, Stowarzyszenie
„Promocja Zdrowia-Ochota” oraz Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego planują już
następną akcję. Odbędzie się ona 21 listopada (niedziela) w godz. 10-16
w przychodni przy ul. Wojciechowskiego 58.
Mieszkańcy dzielnicy, którzy ukończyli 65 rok życia, a zapisani są do lekarza
pierwszego kontaktu w Samodzielnym
Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie. Szczepienia odbywają się w dwóch przychodniach na terenie Ursusa, a mianowicie przy: ul. Sosnkowskiego 18 i Wojciechowskiego 58.
Akcja potrwa do końca listopada.
W ramach promocji zdrowia zapraszamy również do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach w zakresie: programu
profilaktyki raka szyjki macicy (badania
cytologiczne dla kobiet w wieku 30-55
lat) i programu edukacyjno-diagnostycznego wczesnej, przewlekłej, obturacyjnej
choroby płuc (POCH) dla kobiet i mężczyzn w wieku 40-65 lat.

Rondo w budowie

Sprostowanie
W „Dzienniku Ursusa” nr 9/131 w informacji o sponsorach festynu „Babie Lato”
zosta³a b³êdnie zapisana nazwa firmy
EBEJOT. Za zaistnia³¹ sytuacjê bardzo
przepraszamy.
Redakcja

Ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska przeprowadzane są
remonty dwóch przedszkoli przy ul. Zagłoby i Domu Kultury „Miś”. Zerwane zostały
płyty azbestowe, wstawiono okna, a
obecnie trwają prace przy ociepleniu ścian
i stropów.
Remonty przeprowadzane są również

w placówkach oświatowych. Przy przedszkolu nr 2 od ul. Bohaterów Warszawy
ustawiony będzie ekran akustyczny. Na
ukończeniu są prace termomodernizacyjne w Gimnazjum nr 131, niebawem
ruszą prace przy wymianie okien i ociepleniu ścian w Gimnazjum nr 133. Szkoły wzbogacą się w nowe boiska. Szkoła
Podstawowa nr 4 będzie miała wielofunkcyjne boisko ze sztucznej trawy,
a Gimnazjum nr 132 - dwa boiska (do
piłki ręcznej i siatkowej).

Ursusa

III

Auffanglager Ursus

Œwiêto drzewa

Uroczysta sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zakończyła obchody
60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinach popołudniowych dokonano uroczystego poświęcenia pomnika przy ul. Traktorzystów 24.

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego, 8 października,
obchodzono Święto Drzewa.
W tym niezwykłym święcie uczestniczyła cała szkolna społeczność oraz specjalnie na tę okazję zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych. Uczniowie wszystkich klas posadzili kupione
przez siebie drzewa w ogrodzie szkolnym. Nauczyciele również ufundowali
i własnoręcznie posadzili drzewko. Tematem wszystkich lekcji w tym dniu było oczywiście drzewo.
Z tej okazji odbył się uroczysty apel
z licznymi konkursami i prezentacjami
przygotowany przez członków Szkolnego
Klubu Ekologicznego „Tęcza”. Szczególnym wydarzeniem było także wspólne
posadzenie w ogrodzie szkolnym „drzewa dla pokoju” przez panią burmistrz Marię Łukaszewicz, wiceburmistrza Wiesława Krzemienia oraz panią Dorotę
Męckowską - dyrektora szkoły.
Organizatorzy tego barwnego widowiska szczególnie serdecznie dziękują Rodzicom za zaangażowanie i ufundowanie
sadzonek.
M. Rykowska

W sesji wzięły udział władze: dzielnicy Ursus, Pruszkowa z prezydentem
miasta - Janem Starzyńskim i przewodniczącym rady - Eugeniuszem Kulpą,
Piastowa - z przewodniczącym rady
miasta Grzegorzem Szuplewskim.
Obecni byli uczestnicy tamtych dni,
przedstawiciele organizacji społecznych
i kombatanckich. Stawiła się również
młodzież gimnazjalna, dla której przy-

i pomordowanych. Młodzież z Gimnazjum nr 131 i 133 przedstawiła programy słowno-muzyczne.
W godzinach popołudniowych w asyście
pocztów sztandarowych i zaproszonych
gości odbyło się uroczyste poświęcenie
pomnika upamiętniającego mieszkańców
Warszawy, którzy przeszli przez obóz. Wiązanki kwiatów złożyli: Zarząd i Rada
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, organizacje społeczne,
kombatanckie,
przedstawiciele
szkół. Uroczystości związane
z
obchodami
60.rocznicy zorganizowania
przez Niemców
obozu przejściowego w Ursusie
zakończyła uroczysta msza św.
odprawiona
Fot. I. Barski
w kościele NajUroczystość przy pomniku (ul. Traktorzystów 24).
świętszego Ciała
pomnienie wydarzeń sprzed 60 lat było i Krwi Chrystusa oraz koncert chóru
cenną lekcją historii ich dzielnicy. Refe- „Cantate Deo”.
raty wygłosili: prof. M.M. Drozdowski
Przedstawiciele Rady i Zarządu Dzieli Jan Cierliński.
nicy Ursus m.st. Warszawy uczestniczyli
60 lat temu, 2 października 1944 r. również w uroczystościach w pruszkoww opróżnionych halach Państwowych skich Warsztatach Kolejowych, gdzie
Zakładów Inżynierii, dziś Zakładów Me- mieścił się obóz przejściowy „Dulag 121”.
chanicznych „Ursus”, Niemcy zorganizowali obóz przejściowy - Auffanglager
Ursus dla wypędzonych mieszkańców
Urząd m.st. Warszawy
stolicy. Pierwszy transport ludności
informuje mieszkańców, że:
przybył już następnego dnia. W pawilonie I dokonywano selekcji, w II mieściło 1. zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia
1997 roku o zmianie ustawy o ewidensię ambulatorium, IV przeznaczony był
dla osób starszych i matek z dziećmi
cji ludności i dowodach osobistych
przewidzianych do wyjazdu na teren Georaz ustawy o działalności gospodarneralnej Guberni. Pawilon V zajmowali
czej (Dz. U. Nr 113, poz. 733 ze zm.)
ci, którzy później kierowani byli na rodowody osobiste wydane w latach
boty do Rzeszy lub do obozów koncen1973-1980 podlegają wymianie do
tracyjnych.
dnia 31 grudnia 2004 r.
Mieszkańcy Ursusa od początku czyn- 2. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
nie włączyli się do akcji pomocy. OrganiInfrastruktury z dnia 29 kwietnia
zowano opiekę medyczną, utworzono
2002 roku w sprawie wymiany praw
szpital, dostarczano żywność, pomagano
jazdy (Dz. U. Nr 69, poz. 640) dokuw ucieczkach. Wielu zapewniało schromenty praw jazdy wydane w okresie
nienie uciekinierom.
od dnia 1 stycznia 1984r. do dnia 30
Przez obóz w Ursusie przeszło około
kwietnia 1993r. podlegają wymianie
60 tys. warszawiaków.
do dnia 31 grudnia 2004 r.
W trakcie uroczystej sesji radni podjęli uchwałę o uczczeniu pamięci Po- Z uwagi na upływający termin wymiany dowstańców oraz mieszkańców Ursusa, kumentów, w celu uniknięcia kolejek
którzy nieśli pomoc wypędzonym w Urzędzie w ostatnich miesiącach bieżącei uwięzionym w obozie Auffanglager Ur- go roku, prosimy o nie odkładanie załatwiasus. Minutą ciszy uczczono poległych nia powyższych spraw na ostatnią chwilę.

Wymieniajmy

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
podaje do publicznej wiadomości informację
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
(w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Warszawie przy Placu Czerwca 1976 r. nr
1, II p. pok. 211 - do wglądu w godzinach pracy
Urzędu), danych o wniosku złożonym dnia
22.09.2004 r. przez Polską Telefonię Cyfrową
sp.z.o.o Al. Jerozolimskie 181 w Warszawie
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej przewidzianej do realizacji na dachu i kominie budynku
kotłowni położonej przy ul.Rakietników 25 A (dz.
ew. nr 46/3 z obrębu 2-11-14) w Warszawie (Dzielnica Ursus). Dla tej samej lokalizacji toczy się
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta
w dzielnicy Ursus równolegle odrębne postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 11.08.2004 r. złożony przez POLKOMTEL S.A. o ustalenie warunków zabudowy dla budowy stacji bazowej telefonii
komórkowej - obwieszczenie w tej sprawie podano do publicznej wiadomości dnia 31.08.2004 r.
Pouczenie
Zgodnie z art. 31 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) każdy ma
prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców okienko nr 6 i 7 w Urzędzie Dzielnicy Ursus w Warszawie Plac Czerwca 1976 r.
nr 1 w godzinach pracy Urzędu - poniedziałek.
10 - 18, wtorek, środa, czwartek i piątek 8 - 16.
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Mają razem 110 lat

Przegl¹d twórczoœci
Jeremiego Przybory

Choć mieszczą się w jednym budynku, wejścia mają osobne. Z dziedzińca …
na lewo wchodzi się do liceum, a na prawo … do szkoły podstawowej. Nie
tak dawno obie placówki oświatowe obchodziły swoje jubileusze: LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego - 60. rocznicę istnienia,
a Szkoła Podstawowa nr 14 swoje 50. lecie.

Dom Kultury „Kolorowa” we współpracy
z Ośrodkiem Kultury „Arsus” organizuje Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety.
W tym roku będzie to Przegląd Twórczości Jeremiego Przybory. Patronat nad imprezą objęła
Burmistrz Dzielnicy Ursus, fundując nagrodę
specjalną.
Impreza ma charakter otwartego przeglądu
recytatorskiego, w którym może wziąć udział
zarówno młodzież jak i dorośli z województwa
mazowieckiego. Jego celem jest: przybliżenie
i rozszerzenie wiedzy o twórczości poety, umożliwienie publicznej prezentacji recytatorskiej
mieszkańcom naszego województwa, zachęcenie
do uczestnictwa w amatorskim ruchu kulturalnym. Przegląd zaplanowano w dwóch kategoriach wiekowych: 13 - 17 lat i od 18 lat oraz
w dwóch kategoriach wykonawczych: indywidualnej i zespołowej.
Uczestnicy powinni przygotować po dwa
utwory z listy proponowanej przez organizatora.
Eliminacje odbędą się 22-24 listopada. Do finału zostaną zakwalifikowane po 3 osoby z każdej
kategorii. Uroczysty Wieczór Laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 3 grudnia (piątek) o godz. 18 w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16.
Karty uczestnictwa można przekazać do DK
„Kolorowa”, przesłać pocztą, faxem - (022)
867 63 95 lub pocztą elektroniczną - e-mail:
dom.kultury.kolorowa@neostrada.pl. Termin
zgłoszeń upływa w dniu 12 listopada.

cyjnymi im. Bohaterów Warszawy. Ona
ma już pół wieku. W placówce tej pierwszy szkolny dzwonek zabrzmiał 20 października 1954 r. Do pracy przystąpiło
14 nauczycieli, a do
nauki 586 uczniów.
Obecnie w szkole
pracuje 47 nauczycieli, wśród nich są
i tacy, którzy pracują od ponad 20 lat.
Obecnie naukę pobiera 534 uczniów
w 22 oddziałach.
Dwanaście z nich to
klasy I-III. Są też
klasy integracyjne
i od początku tego
roku szkolnego Fot. I. Barski
dwie klasy sportoJubileusz liceum zgromadził byłych absolwentów.
we.
Dzieci do „Swięta Szkoły” przygotowyceum. Dalsze uroczystości odbywały się
już w sali gimnastycznej. Wszystkim ze- wały się od dłuższego czasu. Przez cały
branym bardzo podobał się program arty- wrzesień i połowę października odbywały
styczny przygotowany przez licealistów się liczne imprezy m.in. był koncert żyujęty w formułę podróży w czasie. Mło- czeń dla nauczycieli, spotkania z byłymi
dzież przypomniała historię szkoły. Poka- pracownikami i absolwentami, quiz wiezano, jak zmieniała się szkoła przez te dzy o szkole, konkursy: fotograficzny
wszystkie lata. Były więc wiersze i pio- i plastyczny. Podczas szkolnej gali dzieci
senki, które śpiewano podczas oficjal- zaprezentowały się z jak najlepszej stronych akademii. Były przeboje, do których ny. Recytowano wiersze, śpiewano piosenki z list przebojów dla nauczycieli, odtańczono rock’n rolla.
Liceum opuściło
pięć tysięcy absolwentów. Większość
z nich ukończyła
studia wyższe lub
jak w przypadku
absolwentów ostatnich roczników kontynuuje naukę
na różnych uczelniach.
Obecnie
młodzież uczy się
w 17 oddziałach, co
Fot. I. Barski
zapewnia kameralPokaz tańców historycznych.
ną, przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi i kontak- były się również pokazy: tańców histotom międzyludzkim. Prężnie działa Klub rycznych i akrobatyki. Wszyscy zaproszeEuropejski, Klub Ekologiczny i Szkolny ni goście zwiedzali pięknie udekorowane
Klub Sportowy. Dyrektorem liceum jest klasy.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 14
Jolanta Purzycka.
Swoje „Święto” obchodziła Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi jest
Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integra- Agnieszka Cuper.
W asyście pocztów sztandarowych,
licznie zgromadzonych absolwentów i zaproszonych gości odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową przy wejściu do li-

Zabawa z muzyk¹
To hasło przewodnie Szkoły Muzycznej
YAMAHA w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
W roku szkolnym 2004/2005 szkoła przygotowała bogatą ofertę programową:
„Foczka” - zajęcia muzyczne dla dzieci od
6 miesiąca życia do 2 lat.
„Szkraby i muzyka” - atrakcyjny program dla
dzieci od 2 do 4 lat.
„Dźwiękoludki” - najlepszy program szkoły muzycznej YAMAHA dla dzieci od 4 do 6 lat.
Uczestnictwo w nim wspaniale rozwija słuch
muzyczny dziecka, wyobraźnię oraz umiejętności gry na instrumentach klawiszowych.
„Cudowny świat muzyki” - zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 4-go do 6-go roku życia.
„Kyboard” - grupowe zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
„Gitara klasyczna” - grupowe lekcje gry na gitarze dla młodzieży od 10-go roku życia i dla dorosłych.
„Flet prosty” - grupowe zajęcia nauki gry dla
dzieci od 6-go roku życia, młodzieży i dorosłych.
„Gitara elektryczna i basowa” - programy nauczania oparte o style muzyki rozrywkowej.
YAMAHA Szkoła Muzyczna w Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawa przy ul. Konińskiej 2 organizuje zapisy na rok szkolny 2004/2005 pod nr tel.:
423-24-15, 0 606-313-997.
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Wspólnota w kulturze
W dniach 18-23 października odbył się XIII Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w kulturze”. Imprezy odbywały się w Muzeum Niepodległości, Centrum Kultury Słowiańskiej oraz w Ośrodku Kultury „Arsus”.
społu sprawiły, że publiczność bawiła się wspaniale.
W sobotę, w Galerii Ad-Hoc odbył się wernisaż wystawy Olgi Zrady z Tych. Pokazane zostały prace wykonane haftem krzyżykowym - reprodukcje polskiego malarstwa
oraz rękodzieło artystyczne obrusy, serwety, wykonane
na wzór ukraińskiej sztuki
ludowej. Wieczorem w sali
widowiskowej odbył się koncert galowy. Koncert uroczyście otworzyła burmistrz Maria Łukaszewicz, głos zabrał
także Jędrzej Dmowski przedstawiciel Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
oraz Małgorzata Kidawa-Błońska - Przewodnicząca Komisji Kultury Rady m. st. WarFot. I. Barski
szawy. Wystąpiły zespoły:
Romski zespół z Krakowa Robert Gabor i jego tabor.
łemkowski Smerek z Rudskiej Muzyki Kameralnej w wykonaniu Olgi Po- nej, żydowski chór Clil z Łodzi, litewska kapela
Sainiai oraz romski zespół z Krakowa Robert
powicz i Agnieszki Hoszowskiej-Jabłońskiej.
W środę w Centrum Kultury Słowiańskiej na Gabor i jego tabor.
Wszyscy artyści otrzymali okolicznościowe
ul. Gagarina 15 odbył się wieczór autorski Emilii Łuczak pod tytułem: „Współczesna literatura statuetki, dyplomy i kwiaty. Bardzo dobrze czuUkraińska”. Wieczór rozpoczął się od recytacji li się na warszawskiej scenie i z radością prezenpoezji i prozy w wykonaniu Wojciecha Siemiona towali dorobek swoich kultur.
oraz studentki Wydziału Aktorskiego AT. Wystąpił też zespół wokalny wykonujący ukraińskie pieśni ludowe. Uczestnicy wieczoru mieli
możliwość degustacji ukraińskiego kwasu chlebowego. Z uczestnikami wieczoru spotkała się
autorka Emilia Łuczak. Czytała ona swoje utwory w języku ukraińskim i polskim.
W Ośrodku Kultury „Arsus” w piątek odbył
się Dzień Grecki. Irena Tsermegas poprowadziła warsztaty tańców greckich. Uczestnicy imprezy mogli skosztować greckich potraw. Były więc
różne pasty greckie, koreczki, kruche babeczki,
owoce, ser feta i oliwki. Po poczęstunku odbył
się koncert zespołu Orfeusz ze Zgorzelca. Piękne piosenki greckie i tańczące dziewczęta z zePrzegląd rozpoczął się w poniedziałek spotkaniem autorskim w OK „Arsus” z wietnamskim poetą i tłumaczem Nguyem Dinh Dung.
We wtorek, 19 października w Muzeum Niepodległości zorganizowany został Koncert Ukraiń-

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14):
U 5 listopada, godz. 19 - program kabaretu
„Zżyna” pt. „TV Pa-show”. Wstęp wolny.
U 8 listopada, godz. 16.30 - wieczór autorski oraz prelekcja Jana Zdzisława Brudnickiego pt. „Poezja w dobie ponowoczesnej”. Wstęp wolny.
U 13 listopada, godz. 18.30 - koncert zespołów rockowych. Wstęp 6 zł.
U 18 listopada, godz. 18 - koncert pt. „Rodzina jednością” z udziałem zespołu artystycznego „Charyzmaty” oraz Lory
Szafran. Prowadzenie - ks. Józef Gromek. Wstęp wolny
U 19 listopada, godz. 19 - koncert Żanny
Gierasimowej pt. „Karuzela miłości”.
Cena biletu 10 zł.
U 23 listopada, godz. 10.20 - poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. „Folklor
huculszczyzny - na wysokiej połoninie”.
Cen biletu 3 zł.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16):
U 14 listopada, godz. 12.30 - spektakl teatralny dla dzieci pt. „Jesienny musical”
z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem.
Wstęp 7 zł.
U 3 listopada - 3 grudnia - wystawa malarstwa sztalugowego „Pejzaże wschodnie”
Sławomira Rybaka.

Jubileusz klubów

Czu³e miejsca
Ośrodek Kultury „Arsus” organizuje kolejną
edycję Przeglądu Piosenki z Dobrym Tekstem
pt. „Czułe miejsca”. Temat przewodni tegorocznego przeglądu to „Różne barwy samotności”.
W koncercie wezmą udział m.in. laureaci poprzednich edycji. Gościem specjalnym będzie
doskonale znany miłośnikom poezji śpiewanej
zespół „Akwarela”.
Koncert „Różne barwy samotności”
odbędzie się 26 listopada godz. 18.30 w Ośrodku Kultury „Arsus” ul. Traktorzystów 14. Informacje oraz karty zgłoszeniowe można otrzymać w „Arsusie” (tel. 478-34-54).

Fot. I. Barski

Dwa Kluby Seniora: „Ursus” i „Wesoła Chata” obchodziły swoje urodziny. Dni Seniora były okazją do wspólnych spotkań i wspaniałej zabawy. W „Arsusie” odbyła się uroczystość, podczas której przyznano nagrody dla kierowniczek obu klubów, a także wyróżniających się seniorek i seniorów. 25 lat ma Klub „Ursus” prowadzony przez Alicję Trzeciecką. Dzisiaj w klubie działa prawie 158 osób. „Wesoła Chata” obchodziła jubileusz 10. lecia. W klubie zorganizowano ponad
400 imprez. A były to wieczory klubowe, literackie, liczne konkursy: kulinarne, przebierańców
itp. Kierowniczką placówki jest Zofia Staśkiewicz. Oba kluby mają się czym poszczycić. W dorobku mają występy na licznych przeglądach, prężnie działają również ich sekcje tematyczne.
Na zdjęciu burmistrz Maria Łukaszewicz wręcza nagrody kierowniczkom obu klubów.
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Dziennik

Praca radnych w komisjach
Zgodnie z Państwa wyborem zostałem radnym, a z wyboru Rady jestem jej
wiceprzewodniczącym. Uczestniczę w pracach Komisji Gospodarki Przestrzennej i pełnię w niej funkcję wiceprzewodniczącego. Biorę również czynny udział w pracach Komisji Budżetu i Finansów oraz w Społecznej Komisji do Spraw Lokali Użytkowych.
Powierzone
mi stanowisko wiceprzewodniczącego
Rady daje mi
nie tylko osobistą satysfakcję,
ale
p r z e d e
wszystkim
możliwość
pracy
na
Dariusz Grylak - Wiceprzerzecz mieszwodniczący Rady Dzielnicy
kańców naUrsus
szej dzielnicy.
Działalność Rady Dzielnicy jest jednak
ograniczona. Wymaga bowiem pełnej akceptacji Rady Warszawy, która jako jedyna ma moc do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawach istotnych dla
mieszkańców. Stosowana obecnie procedura podejmowania decyzji w sprawach
mieszkańców znacznie wydłuża czas realizacji zadań.
Rada Dzielnicy może je jedynie rekomendować do Rady Warszawy i ewentualnie monitorować ich realizację. W sprawach należących do zakresu działania
dzielnicy i w sprawach budżetowych Rada Warszawy ma jednak obowiązek zasięgania naszej opinii. Z pełną satysfakcją
chciałbym poinformować Państwa, że
zdecydowana większość dotychczasowych wniosków Rady Dzielnicy Ursus została zaakceptowana przez Radę Warszawy i Prezydenta.
Główne prace radni wykonują w stałych komisjach i to tam szczegółowo rozpatrują wnioski i zajmują się problemami mieszkańców i dzielnicy.
Obszarem zainteresowania Komisji
Budżetu i Finansów są problemy związane z zabezpieczeniem środków finansowych między innymi na: budowę i modernizację dróg, wykupy gruntów, zakładanie parków i zieleńców, oświetlenie naszych ulic oraz oświatę, sport i kulturę.
Na terenie dzielnicy działa powołana
przez Zarząd Społeczna Komisja do
Spraw Lokali Użytkowych, w której rozpatrywane są wnioski najemców i dzierżawców. Pomagając ludziom z inicjatywą
w pozyskaniu lokalu na działalność gospodarczą mamy nadzieję na zmniejszenie bezrobocia w Ursusie.
Sprawami inwestycji zajmuje się Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komu-

nalnej. Komisja ta omawia propozycje
nowych inwestycji na terenie Ursusa. Zakres jej działalności jest bardzo rozległy,
zajmuje się ona również problematyką
remontów i modernizazcji ulic.
Jednym z ciągle istniejących problemów w Ursusie jest dokończenie budowy
infrastruktury. Studnie i szamba w stolicy jednego z państw Unii Europejskiej
świadczą o trudnościach w załatwianiu
pozwoleń i formalności w urzędach, dlatego też staram się pomagać w budowaniu kanalizacji sanitarnej, wodociągów
i gazociągów. Ważnym tematem jest dla
mnie również oświetlenie naszych ulic
i modernizacja ich nawierzchni.
Jako radny, staram się dostrzegać problemy w naszej dzielnicy i pomagać w ich
rozwiązywaniu.
Myślę, że przybliżyłem Państwu niektóre problemy jakimi się zajmuję. Napotykając na swojej drodze trudności, staram się je pokonywać i osiągać postawione cele.
Wszystkich, którzy chcieliby się ze
mną podzielić swoimi problemami i zastrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania dzielnicy, zapraszam na mój dyżur
w każdy drugi czwartek miesiąca o godz.
18. (Sosnkowskiego 16 pok. 129.)
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 50
ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r., poz. 717)
zawiadamiam, że wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st.
Warszawie Spółka Akcyjna, Pl. Starynkiewicza 5,
z dnia 11.10.2004 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie o ustalenie
lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej
w ulicach Jagiełły, Siłaczki, Faraona, Balicka
i Lalki na terenie działek ew. nr 46/9, 44 i 45
z obrębu 2-09-08 oraz 59/2, 70,80 i 69/2 z obrębu 2-09-09 w Warszawie - Dzielnica Ursus.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy
prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją
i zgłaszania uwag i wniosków w Delegaturze
Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.
st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. (0-22) 478-26-50, fax. 478-37-01.

Dyżury radnych
„Stowarzyszenie Obywatelskie”
I i III wtorek miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
„Stowarzyszenie Praworządność i Sprawiedliwość”
I i II czwartek miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
SLD UP
III środa miesiąca w godz. 18-19
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
I i ostatni piątek miesiąca
w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
Stowarzyszenie „Samorządny Ursus”
ostatnia środa miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. pełnią dyżury:
- przewodniczący rady - Henryk Linowski poniedziałki w godz. 14-18, pokój nr 101
na I piętrze,
- wiceprzewodnicząca rady - Wanda Kopcińska - czwartki w godz. 14-16, pokój nr
101 na I piętrze,
- radna m. st. Warszawy - Małgorzata Kidawa-Błońska - środy w godz. 15-16 pokój
nr 102 na I piętrze.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80
z 2003 r., poz. 717) zawiadamiam, że wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka
Akcyjna, Pl. Starynkiewicza 5, z dnia
16.09.2004 r., zostało wszczęte postępowanie
administracyjne, w sprawie o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Wojciechowskiego i Orląt Lwowskich na
terenie działek ew. nr 20, 15 i 48/23 z obrębu
2-09-08 w Warszawie - Dzielnica Ursus.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy
prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją
i zgłaszania uwag i wniosków w Delegaturze
Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.
st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. (0-22) 478-26-50, fax. 478-37-01.
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dzielnicowi

Na prośbę naszych Czytelników przypominamy ważniejsze numery telefonów na
Policję oraz rewiry dzielnicowych. Zespół dzielnicowych KP W-wa Ursus mieści się
w Komisariacie Policji Warszawa Ursus ul. Sosnkowskiego 16 tel. 662-63-53 do
54; 662-48-27; 36965; 38666 (łączy dyżurny).
W KP Ursus nie ma etatu kierownika
dzielnicowych, odpowiedzialnym za nich jest
Naczelnik Sekcji Prewencji KP Ursus nadkom. Cezariusz Kopacz. Komendant Komisariatu - mł. insp. Mirosław Siek tel. 662-7108, zastępcaca Komendanta KP - podinsp.
Jarosław Woźniak (łączy dyżurny), zastępca
Naczelnika Sekcji Prewencji KP - asp. sztab.
Jacek Ciurzyński (łączy dyżurny).
Wykaz ulic w rejonie służbowym st. sierż.
Marcina Popielczyka tel. sł. 600 997 694:
Barbary Radziwiłłówny, Bony, Bolesława
Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Czerwona Droga, Henryka Brodatego, Henryka
Pobożnego, Henryka Probusa, Jesienna, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Konotopska, Koronacyjna, Leszka Białego, Leszka Czarnego, Listopadowa, Mieszka Starego, Orłów Piastowskich, Piechoty Wybranieckiej, Przejazdowa, Przemysława, Rakuszanki, Stanisława Leszczyńskiego, Śmigielska, Warszawska, Władysława Hermana,Wincentego Kadłubka, Władysława Laskonogiego, Zygmunta Augusta, Zielonej
Gęsi (parzyste od nr 24 do 66), Zaczarowanej Dorożki.
Wykaz ulic w rejonie służbowym st. post.
Roberta Koteckiego tel. sł. 600 997 683:
Aleja Bzów (od nr 1 do 53, od nr 2 do 46),
II Armii Wojska Polskiego (od nr 1 do 43, od
nr 2 do 63), Bodycha (parzyste od nr 36 do
104), Chmiela, Drzymały (od nr 1 do 5, od
nr 2 do 12), Kompanii Kordian (od 1 do 47),
Kuźnicy Kołłątajowskiej, Melcera, Spisaka
(od nr 1 do 55, od nr 2 do 60), Michałowicza
(od nr 1 do 55, od nr 4 do 68), Noworegulska, Ochocka, Prawnicza (od nr 2 do 48, od
nr 1 do 53), Regulska (nr nieparzyste od nr
47 do 69), Robinii, Rumiankowa, Słupecka,
Sosnkowskiego (nr nieparzyste od 1 do 9),

Suchy Las, Szomańskiego (od nr 2 do 48, od
nr 1 do 51).
Wykaz ulic w rejonie służbowym sierż. Jacka
Spławiszewskiego tel. sł. 600 997 682:
Gierdziejewskiego, Plac Czerwca 1976 r.,
Posag Siedmiu Panien, Szamoty, Traktorzystów.
Wykaz ulic w rejonie służbowym st. sierż.
Zdzisława Opary tel. sł. 600 997 588:
Aleja Bzów (od nr 55 do 73, od nr 48 do 60),
II Armii Wojska Polskiego (od nr 49 do 71,
od nr 60 do 84), Bieńczaka, Bodycha (od
112 do 116), Drzymały (od nr 9 do 17, od nr
14 do 36), Faletyńska, Grocholicka, Górna
Droga, Kaczorowska, Kajetańska, Kościuszki (od nr 31 do 37), Kompanii Kordian (od
nr 2 do 60), Krawczyka, Malinowa, Michałowicza (od nr 57 do 93, od nr 66 do 102), Piastowska, Piskorska, Prawnicza (od nr 53 do
91), Prażmowska, Regulska (od nr 1 do 45,
od nr 2 do 90), Sosnkowskiego (od nr 11 do
37), Spisaka (od nr 65 do nr 123, od nr 62
do 96), Szomańskiego (od nr 53 do 61, od nr
54 do 58),Włoczewskich, Wysoczyńska, Żurawicka.
Wykaz ulic w rejonie służbowym (brak dzielnicowego) - doraźnie obsługuje sierż. Robert
Jończyk tel. sł. 600 997 687:
Bohaterów Warszawy (od nr 3 do 11), Jacka i Agatki, Kolorowa, Komunardów, Nużyńska, 1-go Maja (od nr 9 do 15), Obrońców Helu (od nr 3 do 7, od nr 4 do 6), Plac
1905 r., Pużaka, Sosnkowskiego (od nr 2 do
18), Tomcia Palucha (od nr 2 do 10, od nr
27 do 31), W. Sławka (od nr 6 do 8, od nr
11 do 15), Wapowskiego.
Wykaz ulic w rejonie służbowym st. sierż. Ireneusza Szymańskiego tel. sł. 600 997 695:
Adamieckiego (parzyste od 2-16, nieparzyste 1-3), Badylarska (od nr 28 do 30), Bohaterów Warszawy (od nr 2 do 8), Babinki (od

Skradziono tablicê
Przez ponad 40 lat na budynku odlewni
aluminium ZM „Ursus” znajdowała się tablica poświęcona prof. Kazimierzowi Gierdziejewskiemu - światowej sławie w dziedzinie odlewnictwa, w latach 1922-38 dyrektorowi technicznemu Fabryki Metalurgicznej Ursus, a po wojnie profesorowi Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Niestety w nocy z 17 na 18 października
tablica ważąca około 120 kg brązu została
skradziona i najprawdopodobniej trafi do

punktu złomu. Odlewnia Metali Nieżelaznych firmy „Asmet”, która znajduje się
w dawnej odlewni aluminium i która kontynuuje tradycję ursusowskiego odlewnictwa, pragnie odzyskać tablicę i umieścić ją
na dawnym miejscu - to jest na frontonie
budynku.
Ktokolwiek widział tablicę po jej skradzeniu, proszony jest o informację pod numerem telefonu: 478-28-75 lub 0607-151-116.
Właściciel firmy „Asmet” wyznaczył nagrodę.

nr 2 do 8, nieparzyste tylko nr 1), Al. Jerozolimskie (od nr 220 do 244, od nr 221 do
245), Chełmońskiego (tylko nr 2), Konińska
(od nr 2-4, nieparzyste od nr 1 - do 15),
Obrońców Helu (nr 1i 2), 1-go Maja (od nr
1 do 7), Rawska (od nr 1 do 5, od nr 2 do 8),
Ryżowa (od nr 39 do 59, od nr 38 do nr 88),
Skoroszewska (nieparzyste od 1-5, parzyste
od 2 - do 26), Szancera (parzyste od 2 - do 8,
nieparzyste od 5 - do 11), Tomcia Palucha
(od nr 1 do 17), W. Sławka (od nr 1 do 9, od
nr 2 do 4), Żywiecka (od nr 1 do 37, parzyste 8-10).
Wykaz ulic w rejonie służbowym st. sierż.
Krzysztofa Niteckiego tel. sł. 600 997 691:
Keniga (od nr 5 do 17), Warszawska (od nr
35 do 63), Zagłoby (od nr 2 do 20).
Wykaz ulic w rejonie służbowym sierż.
sztab. Andrzeja Łaskarzewskiego:
Keniga (od nr 1 do 3), Orląt Lwowskich
(od nr 38 do 70, od nr 31 do 79), Zagłoby (od nr 17 do 37).
Wykaz ulic w rejonie służbowym st. sierż.
Dariusza Dłużniewskiego tel. sł. 600 997 685:
Keniga (od nr 6 do 20), Warszawska (od
nr 27 do 31), Wojciechowskiego (od nr
34 do 58).
Wykaz ulic w rejonie służbowym st. sierż.
Piotra Komorowskiego tel. sł. 600 997 679:
Orląt Lwowskich (od nr 22 do 36), Wojciechowskiego (od nr 35 do 41 nieparzyste), Zagłoby (od nr 1 do 15 nieparzyste),
Keniga (nr. parzyste 2,4).
Wykaz ulic w rejonie służbowym (brak dzielnicowego) - doraźnie obsługuje st. sierż.
Marcin Popielczyk tel. sł. 600 997 694:
Aktorska, Balicka, Bełzy, Biernata z Lublina, Czechowicza, Faraona, Jagiełły,
Lalki, Lipiec Reymontowskich, Orląt
Lwowskich (od nr 2 do 20), Siłaczki, Warszawska (od nr 15 do 17), Wojciechowskiego (od nr 2 do 32, od nr 1 do 33).
Wykaz ulic w rejonie służbowym sierż.
Roberta Jończyka tel. sł. 600 997 687:
Apartamentowa, Bandurskiego, Dzieci
Warszawy, Nowotyska, Poczty Gdańskiej,
Rydzyńska, Ryżowa (nr 35, 36, 37), Wiosny Ludów (od nr 1 do 39), Zielonogórska, Zapustna (nr nieparzyste).
Wykaz ulic w rejonie służbowym st. post.
Jarosława Śliwy tel. sł. 600 997 689:
Achera, Bohaterów Warszawy (od nr 10
do 34, od nr 13 do nr 47), Braterstwa
Broni, Cierlicka (od nr 2 do 10, od nr
1 do nr 21), Dąbka, Kościuszki (od nr
2 do 36, od nr 1 do 29), Orderu Uśmiechu, Opieńskiego, Plutonu Torpedy, 1-go
Maja (parzyste od 2 do 10), Rakietników,
Rodakowskiego, Rynkowa, Sosnkowskiego (od nr 22 do 48), Wiosny Ludów (od
nr 41 do 79).

Dziennik Ursusa

Medale w WOM-ie
Podsumowano wyniki XXXVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. W punktacji medalowej dzielnica Ursus zajęła 8 miejsce
z dorobkiem trzech złotych medali i jednym
brązowym. Wyprzedziliśmy m.in. takie dzielnice jak: Mokotów, Ursynów czy Bemowo.
Złote krążki zdobyły dziewczęta z: Gimnazjum nr 131 za rozgrywki w piłce nożnej,

trójce w niektórych dyscyplinach. I tak np.
na 3 miejscu uplasowali się w unihokeju,
na 4 w minikoszykówce chłopców, a w błękitnej sztafecie byli na 5 miejscu. W ogólnej
punktacji na 7 miejscu uplasowała się
Szkoła Podstawowa nr 11.
W WOM-ie startowała również i starsza
młodzież. W punktacji łącznej gimnazjów

O w³os od podium

Fot. I. Barski
Dyplomy i nagrody odbierali przedstawiciele szkół.

Gimnazjum nr 133 - za unihokej oraz
Szkoła Podstawowa nr 14 - w mini piłce
nożnej chłopców. Brązowy medal wywalczyli w unihokeju chłopcy z Gimnazjum nr
133. W punktacji łącznej wszystkich szkół
podstawowych startujących w WOM-ie,
najlepsze wyniki osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 14. Zajęła ona 3 miejsce. Do zajęcia drugiego zabrakło jej jedynie 3,7 pkt.
Zresztą przedstawicielom „14” niewiele
brakowało, aby zająć miejsca w pierwszej

Dam pracę
Przedszkole Niepubliczne zatrudni nauczycieli na zastępstwo, pomoc wychowawcy (wyłącznie studentki, absolwentki
pedagogiki) oraz nauczycieli wychowania
przedszkolnego na pełny etat.
Tel.: 0-606-332-314.

Kino „Ursus” zaprasza
30-31 paŸdziernika „W 80 dni dooko³a
œwiata”, prod. USA, b/o, dubbing, przyg.
Sobota i niedziela godz. 15, 17.15.
Kierownictwo kina zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian w repertuarze.

Dziennik
Ursusa

na 8 miejscu uplasowało się Gimnazjum nr
133 z 208 punktami, a LVI Liceum Ogólnokształcące - na 5 miejscu.
Podczas uroczystości, która odbyła się
w Zespole Szkół nr 80 wszystkim szkołom
Zarząd i Rada Dzielnicy wręczyła nagrody i
dyplomy za udział w rozgrywkach dzielnicowych. Ponadto 6 klubów działających na
terenie dzielnicy zostało uhonorowanych
pamiątkowymi tabliczkami, za upowszechnianie sportu na terenie Ursusa. Podziękowania otrzymali również nauczyciele W-F-u
za popularyzację sportu w środowisku dzieci i młodzieży, zaangażowanie w działalność szkoleniową, organizowanie imprez
sportowych oraz rozbudzanie idei współzawodnictwa fair-play.

Podziêkowanie
Fundacja SALUS dziêkuje firmie Hand-Prod za udostêpnienie aparatu do pomiaru
cholesterolu i trójglicerydów. Dziêki wsparciu Pañstwa firmy mo¿liwe by³o wykonanie
bezp³atnych badañ dla mieszkañców Dzielnicy Ursus podczas festynu „Babie Lato”.

W Almunecar w Hiszpanii, w dniach 21-26
września odbyły się IV mistrzostwa Europy Weteranów w Badmintonie. Udział w nich wzięły
reprezentacje z 20 krajów. Polskę reprezentowało 6 graczy, w tym Zdzisława i Kazimierz
Prędcy z Ursusa. Oboje awansowali do ćwierćfinałów. Zdzisława Prędka w grze pojedynczej
(grupa wiekowa do 55 lat), Kazimierz Prędki
w grze pojedynczej i podwójnej (grupa wiekowa 60 lat). Były to najwyższe miejsca polskich
reprezentantów, choć mogło być jeszcze lepiej.
Kazimierz Prędki w I rundzie pokonał Rosjanina Makatowa 15:9, 15:4, w II rundzie wygrał z Niemcem Pflugem 15:10, 15:10 i w III
rundzie przystąpił do walki o medal z Duńczykiem Nelsonem. Prędki początkowo wygrywał
11:7, jednakże odnowiła się u niego kontuzja
kolana i mecz przegrał. Drugą szansę medalową nasz zawodnik stracił w grze deblowej,
w której towarzyszył mu partner Paweł Gasz
z Katowic. Po awansie do ćwierćfinału (przed
kontuzją) walkę o medal przekreśliło niesprawne kolano.
Szansę na medal miała też Zdzisława Prędka. W ćwierćfinale grała ze Szwedką Geartner.
Po przegraniu pierwszego seta, zmobilizowała
się i w drugim secie dość wyraźnie prowadziła.
Ale kryzys pojawił się znowu, kiedy brakowało
jej jeszcze tylko dwóch punktów do wygrania
seta zaczęła się niecierpliwić i spieszyć. W efekcie przegrała mecz. Ta sytuacja pozwoliła
Szwedce po dalszych grach zostać mistrzynią
Europy. Zdzisława i Kazimierz Prędcy, na co
dzień trenują badminton w Ursusowskim Towarzystwie Sportowym „Akro-Bad”.
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