Wywiad na nowym rondzie
Rozmowa z Zastêpc¹ Burmistrza Wies³awem Krzemieniem
Jak na dzień dzisiejszy wygląda plac bu−
dowy nowego ronda?
– Dzisiaj (25 listopada – przyp. red.)
na całej powierzchni ronda jest poło−
żony asfalt. W trakcie wykonywania
jest oznakowanie – do końca tygodnia
powinno być gotowe. Kończone są ro−
boty brukarskie na chodnikach. Po
tych pracach przeprowadzimy odbiór
techniczny.
Co udało się wykonać do tej pory?
– Wykonane zostały wszystkie prace.
Zmieniony został kształt skrzyżowania
– ze standardowego na rondo, wymie−
niono nawierzchnię, przebudowano ka−
nalizację deszczową, zmodernizowano
sieci: telekomunikacyjną i elektryczną.
Została wykonana kanalizacja sanitar−
na oraz przyłącza do poszczególnych
posesji. Zmieniono przebieg muru opo−
rowego na odcinku około 20 metrów –
stary wyburzono i wybudowano nowy.
Trwa wymiana nawierzchnia pomiędzy
nowym rondem, a rondem Lalki−Gier−
dziejewskiego. Warto dodać, że niektóre
elementy zostały wykonane z granitu
(m. in. pierścień na rondzie), dzięki cze−
mu będą one miały dłuższą żywotność.

Kolejny
plac zabaw
W połowie grudnia zakończy się budo−
wa kolejnego nowoczesnego placu zabaw
w Ursusie. Będzie on mieścił się na po−
dwórku przy ul. 1−go Maja 8.
W skład zestawu zabawowego zainsta−
lowane zostaną huśtawki dla małych i star−
szych dzieci, bujaki i piaskownica. Wszyst−
kie elementy zastały wykonane przez re−
nomowaną amerykańską firmę Playworld.
Strefa zabaw pokryta została bezpieczną
nawierzchnią, która amortyzuje upadki i
uderzenia. Plac zabaw zostanie ogrodzony
i otoczony nową szatą roślinną. Całość
dopełnią nowe ławki i kosze na śmieci. W
związku z sugestiami mieszkańców planuje
się również modernizację oświetlenia po−
przez instalacje nowych opraw lamp.

Jak wygląda sytuacja w tunelu?
– Jak już powiedziałem dzisiaj zakończy
się wymiana nawierzchni w tunelu. Po−
zostanie do zmodernizowania wiele ele−
mentów takich, jak chodnik i schody, któ−
re są w fatalnym stanie. Widzimy, że wy−
stają zbrojenia w murach oporowych, są
dokończenie na str. 2

Delegacja z Kijowa
q Czytaj str. 3

Turniej
Niepodległości
q Czytaj str. 8
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Wywiad na r ondzie
dokończenie ze str. 1

widoczne odpryski. To wszystko świad−
czy o tym, że pozostała część tunelu wy−
maga natychmiastowego remontu. Bę−
dziemy robić wszystko, by ZDM (zarząd−
ca jezdni, chodnika i schodów – przyp.
red.) jak najszybciej przystąpił do dalszej
części remontu.
Co przesądziło o rozpoczęciu remontu?
– Przede wszystkim korki, które powsta−
wały w tym miejscu. Dotychczas skrzy−
żowanie ulic Kościuszki i Cierlickiej było
podporządkowane – wjeżdżający i wy−
jeżdżający w stronę ulicy Spisaka mieli
pierwszeństwo. Z tego też względu było
to skrzyżowanie niebezpieczne. Co jakiś
czas dochodziło do wypadków drogo−

Rondo ju¿ prawie gotowe
wych. W związku z tym Zarząd Dzielni−
cy na prośbę Rady Dzielnicy podjął de−
cyzję o zmodernizowaniu tego newral−
gicznego punktu celem poprawy bezpie−
czeństwa i płynności ruchu. Warto do−
dać, że od momentu otwarcia ronda Ja−
giełły−Lalki−Balicka nie zanotowaliśmy
tam żadnego wypadku.
Ursus wyraźnie stawia na ronda –
dlaczego?
– To nie tylko Ursus. Ronda są budowa−
ne na zachodzie Europy i – jak wszyscy
widzimy – w różnych miastach Polski.
Dzieje się tak, gdyż są one najbezpiecz−
niejszymi skrzyżowaniami oraz znacznie
przyczyniają się do zwiększenia płynno−
ści ruchu drogowego.

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie re−
montu wiele osób narzekało na plano−
wany remont…
– Przed rozpoczęciem remontu przepro−
siliśmy mieszkańców za utrudnienia w
ruchu. O planowanych pracach infor−
mowaliśmy za pośrednictwem różnych
kanałów informacyjnych – radia, tele−
wizji, prasy, strony internetowej urzę−
du i banerów. Zdajemy sobie sprawę,
że każda budowa niesie za sobą utrud−
nienia. W tym przypadku zamknięcie
skrzyżowania było niezbędne. Dzięki
temu mogliśmy wykonać tę inwestycję
w dwa miesiące. Przy ruchu wahadło−
wym inwestycja trwałaby ponad pół
roku. Dzisiaj Rada i Zarząd jeszcze raz
przepraszają mieszkań−
ców za te utrudnienia,
ale za kilka dni będzie
już tylko lepiej.
Zatem kiedy pojedziemy
nowym rondem?
– Mam nadzieję, że no−
wym rondem pojedzie−
my niebawem. Przed
nami odbiory technicz−
ne. Jeżeli okaże się, że
wszystkie prace zostały
wykonane solidnie i
zgodnie z projektem, to
wtedy podejmiemy de−
cyzję o otwarciu ruchu
dla samochodów osobowych. Równo−
legle rozmawiamy z ZTM o przywró−
ceniu w tym miejscu ruchu autobuso−
wego. Przypomnę, że umowny termin
zakończenia inwestycji to 17 grudnia.
Postaramy się, aby nowe rondo było pre−
zentem mikołajkowym dla mieszkań−
ców Ursusa i wszystkich użytkowników
dróg. Postęp prac wskazuje, że do koń−
ca listopada rondo będzie gotowe. Tak
jak wspominałem, wówczas pozostaną
już tylko odbiory techniczne oraz uzy−
skanie pozwolenia na użytkowanie Dy−
rektor firmy Pol−Dróg Pan Dariusz Sel−
ke dotrzymał obietnicy o skróceniu ter−
minu budowy, za co dziękujemy.
Rozmawiał Łukasz Prokop

Nowa zieleń na skwerze
Do końca listopada trwa rewitalizacja
zieleni na skwerze im. Ks. Kazimierza
Szklarczyka. W trakcie prac usunięto 17
drzew, które nie pozwalały na równo−
mierny rozwój szaty roślinnej. Drzewa
miały zdeformowane pnie i zubożałe
korony. Wycince uległy głównie klony i
topole. Oprócz nasadzenia nowej szaty
roślinnej, wymieniona została nawierzch−
nia alejek spacerowych z asfaltowej na
betonową kostkę brukową. W ramach in−
westycji zamontowane zostaną nowe ele−

menty małej architektury – ławki i kosze
o nowoczesnym designie.
Na skwerze pojawią się dwa głazy
narzutowe – jeden z nich to pomnik
przyrody, znajdujący się wcześniej u
zbiegu ulic Kościuszki i Cierlickiej oraz
drugi, na którym zawiśnie tablica po−
święcona patronowi – ks. Kazimierzo−
wi Szklarczykowi. Jednym z elementów
małej architektury będzie również za−
bytkowa pompa, która zostanie zainsta−
łp
lowana po renowacji.

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy obradował w październiku bie−
żącego roku na czterech posiedzeniach.
Zapadły na nich decyzje, dotyczące ni−
żej opisanych spraw.
Władze Dzielnicy w związku z pro−
pozycją nadania nazwy parkowi miej−
skiemu, położonemu przy ul. Wojcie−
chowskiego, zobowiązały Wydział
Ochrony Środowiska do przeprowadze−
nia konsultacji społecznych z mieszkań−
cami Dzielnicy w w/w sprawie. Kon−
sultacje społeczne odbędą się w I kwar−
tale 2010 roku. Przeprowadzane one
będą w formie elektronicznej na stronie
Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy www.ursus.warszawa.pl oraz w for−
mie papierowej (ankiety) − wyłożone w
Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie
Dzielnicy Ursus Plac Czerwca 1976 r.
Nr 1. W ankiecie będą ujęte nazwy pro−
ponowane przez Wydział Ochrony Śro−
dowiska, wywodzące się z historii tere−
nów, należących do wielopokoleniowej
rodziny Hassów.
W związku, ze złożeniem wniosku o
dofinansowanie z funduszy unijnych na
modernizację budynku przy ul. Wale−
rego Sławka 2, Zarząd Dzielnicy nie
mógł wyrazić zgody na najem grupie
„Stop and go” sali głównej, położonej
w w/w budynku na prowadzenie zajęć
ruchowo−tanecznych. Regulamin kon−
kursu wyklucza wykorzystanie po−
wierzchni budynku w celach komercyj−
nych.
Mając na uwadze potrzeby mieszkań−
ców Dzielnicy Ursus, Zarząd wyraził
zgodę na zorganizowanie w Parku Cze−
chowickim imprezy plenerowej o cha−
rakterze masowym pod nazwą „Przywi−
tanie Nowego Roku 2010”.
Podjęto również uchwałę w sprawie
uzupełnienia listy osób oczekujących na
zawarcie umowy najmu lokalu komu−
nalnego w 2009 roku. Zaakceptowano
także zweryfikowany plan remontów na
2009 rok (wersja III) w budynkach ad−
ministrowanych przez ZGN w Dzielni−
cy Ursus oraz w lokalach komunalnych,
położonych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych.
Władze Ursusa przyjęły do wiadomo−
ści informację Zakładu Gospodarowa−
nia Nieruchomościami, dotyczącą prze−
prowadzenia konkursu ofert na najem
trzech lokali użytkowych, położonych
na terenie Dzielnicy Ursus przy ulicy:
Bohaterów Warszawy 47, Walerego
Sławka 6 oraz 1−go Maja 7.

Ursusa
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Delegacja z Kijowa Lodowisko W ramach poszerzania współpracy i przy− ły się z dużym zainteresowaniem i podzi− ju¿ wkrótce
jaźni z dzielnicą Szewczenkowską w Kijo− wem Kijowian.
wie w dniach 16−19 listopada w Warsza−
Kolejnym krokiem na drodze do po− otwarcie

W trakcie wizytacji na Stadionie Narodowym
wie przebywała delegacja urzędników. W
jej skład weszło dwóch wiceburmistrzów
dzielnicy: Roman Smyk i Petro Panteleyv
oraz trzech dyrektorów przedsiębiorstw
komunalnych. W trakcie roboczej wizyty
nasi goście wysłuchali prezentacji o zasa−
dach sprzedaży, najmu i wykupu mieszkań
komunalnych w Warszawie. Ponadto Biu−
ro Polityki Lokalowej zaprezentowało wy−
kład dotyczący sposobów gospodarowania
mieszkaniowym zasobem lokalowym mia−
sta stołecznego Warszawy. Naszych gości
interesowały m. in. nakłady inwestycyjne
oraz sposoby optymalizacji kosztów w za−
rządzaniu nieruchomościami. W ramach
wymiany doświadczeń przed Euro 2012
delegacja udała się na place budowy dwóch
warszawskich stadionów – Stadionu Naro−
dowego oraz Legii. Postęp prac oraz zasto−
sowanie nowoczesnych technologii spotka−

Z Go³¹bek
na siedz¹co
Pociągi podmiejskie jadące ze stacji
Warszawa−Gołąbki i Ursus Północny w
kierunku Śródmieścia nie są tak oblegane
przez mieszkańców, jak te ze stacji PKP
Warszawa−Ursus. Można nimi dojechać
Warszawy w takim samym czasie, a wa−
runki podróżowania są o wiele lepsze i co
najważniejsze – są miejsca siedzące.
Na prośby naszych Czytelników poda−
jemy rozkłady jazdy ze stacji Warszawa−
Gołąbki w kierunku centrum w godzinach
porannych: 5.24, 6.10, 6.22. 6.43, 7.06,
7.14, 7.47, 8.21, 8.32, 8.37, 9.34.

szerzenia współpracy będzie rewizyta ur−
suskiej młodzieży w Kijowie. Planowa−
ny termin wyjazdu to przełom zimy i wio−
sny przyszłego roku, o ile unormowaniu
ulegie sytuacja epidemiologiczna na
Ukrainie.
łp

Jak co roku o tej porze rozpoczy−
nają się prace montażowe lodowisk w
Szkłach Podstawowych nr 11 i 14 oraz
w parku przy ul. Wojciechowskiego.
Planowane zakończenie prac oraz uru−
chomienie lodowisk przewidziane jest
na 10−11 grudnia 2009r. Dzięki zasto−
sowaniu najnowszych technologii bę−
dzie można z niego korzystać do
wczesnej wiosny, gdy temperatura po−
wietrza nie przekroczy 10°C. Lodowi−
sko będzie czynne w następujących
godzinach: 9−14 będą się odbywać
zajęcia szkolne, 14−15 przerwa tech−
niczna, 15−20 lodowiska będą ogólno−
dostępne dla wszystkich miłośników
jazdy na łyżwach. Wstęp na lodowi−
sko jest bezpłatny.
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy wynajmie powierzchnię reklamową
na bandach oraz terenie wokół lodo−
wiska. Informacje uzyskać można w
Wydziale Sportu i Rekreacji dla Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy Plac
Czerwca 1976 roku nr 1 pok 201 IIp.
Lub pod nr. tel. 478 60 73, 478 61 73.

Pobiegliśmy w XXI Biegu Niepodległości
11 listopada w Warszawie zorganizowano wiele imprez upamiêtniaj¹cych odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci. Jedn¹
z najbardziej popularnych by³ XXI Bieg Niepodleg³oœci.
Bieg został zorganizowany przez Wo−
jewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Wszyscy zawodnicy otrzymali białe i
czerwone koszulki, aby podkreślić pa−
triotyczny charakter wydarzenia. Dzię−
ki temu na starcie zawodnicy utworzyli
kilkusetmetrową „żywą” flagę. Podczas
tegorocznego biegu dodatkową atrakcją
była obecność sobowtóra Marszałka Jó−
zefa Piłsudskiego, który pozdrawiał za−
wodników biegnących ulicami Warsza−
wy z zabytkowego samochodu.
Tegoroczna trasa prowadziła Aleją
Niepodległości, Aleją Jana Pawła II,
Anielewicza, Andersa, Marszałkowską,
Koszykową i z powrotem Aleją Niepod−
ległości. Start i meta zlokalizowane były
przy gmachu Urzędu Patentowego, a
całość trasy liczyła 10 kilometrów.
Dzielnica Ursus specjalnie na tę oka−
zję wystawiła trzydziestoosobową re−
prezentację z Burmistrzem Bogdanem
Olesińskim na czele. W jej skład weszli
również urzędnicy, zawodnicy z ursu−
skich klubów sportowych oraz miesz−

kańcy naszej dzielnicy. Co istotne –
wszyscy zawodnicy z Ursusa przebie−
gli całą trasę.

Podczas startu
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Rewitalizacja stawu w Parku Czechowickim

Abies−Architektura Krajobrazu

W listopadzie rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z rewitalizacj¹ zbiornika wodnego, który znajduje siê w Parku Czechowickim. To obok budowy muszli koncertowej – druga w ostatnim czasie inwestycja urzêdu dzielnicy realizowana na tym terenie.

Wizualizacja stawu w Parku Czechowickim
Zakres wszystkich prac został podzie−
lony na trzy etapy. Pierwszy z nich
obejmuje: modernizację zbiornika
wodnego, prace związane z montażem
nowej instalacji elektrycznej, prze−
kształcenie skarp zbiornika, uszczel−
nienie dna stawu oraz montaż pięciu
pomostów i fontanny. Na chwilę
obecną woda została wypompowana.
Wydział Ochrony Środowiska zadbał
o wszystkich mieszkańców stawu –
ryby zostały wyłowione przez Towa−
rzystwo Przyrodnicze „Bocian” przed
rozpoczęciem prac remontowych.

Warszawa i jej
Prezydenci
9 grudnia o godz. 18 w sali kameral−
nej Ośrodka Kultury „Arsus” odbędzie
się promocja unikalnego albumu –
książki pt. „Warszawa i jej Prezydenci”
autorstwa dr Elżbiety Paziewskiej.
Książka ukazała się w październiku
2009 r. nakładem wydawnictwa Vipart.
Przedstawia w sposób syntetyczny dzie−
je i losy Warszawy, historię samorząd−
ności i dokonania jej włodarzy na prze−
strzeni wieków do dnia dzisiejszego.
Cenna pozycja dla miłośników Warsza−
wy, varsavianistów, samorządowców i
mieszkańców miasta. Spotkanie popro−
wadzi Bogusław Łopuszyński i Stani−
sław Zieliński.
W ramach promocji będzie można
zakupić książkę z autografem autorki.
Wstęp wolny.

Drugi etap rewitalizacji stawu rozpoczął
się w pierwszej połowie listopada. W skład
tej części inwestycji wejdzie montaż fil−
trów, skimmerów i napowietrzaczy, dzięki

którym woda będzie czysta i bezpieczna
dla otaczającej flory i fauny.
Trzeci i zarazem ostatni etap prac za−
planowano na przyszły rok. Planowane
rozpoczęcie to przełom marca i kwietnia
2010 roku. Wówczas zostanie wykona−
ne nasadzenie zieleni. Powstaną również
nowe alejki, prowadzące do 5 pomostów.
Termin zakończenia ostatniego etapu
inwestycji to lato 2010 roku. Planowany
koszt całości wyniesie 839 740 pln.
− Przy projektowaniu stawu postawi−
liśmy sobie dwa główne cele: zmianę
plastyczną stawu w celu poprawy este−
tyki oraz osiągnięcie dużej czystości
wody, uwzględniając licznie występu−
jącą faunę. Zainstalowane urządzenia
techniczne są nowoczesne i skuteczne
– opisuje projektantka Barbara Kraus−
Galińska z firmy Abies−Architektura
Krajobrazu.
Po rewitalizacji jeden z najczęściej
odwiedzanych przez mieszkańców Ur−
susa park zyska nowy wizerunek. Po
zakończeniu robót związanych z bu−
dową muszli koncertowej będzie on w
stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców
zakresie wypoczynku i rekreacji oraz
pozwoli na organizowanie plenerowych
imprez kulturalnych w nowoczesnym i
estetycznym otoczeniu.
Łukasz Prokop

Przedszkole nr 137
9 listopada przy ul. Szancera 7 zosta³y uruchomione
zamiejscowe oddzia³y Przedszkola Integracyjnego nr
137 im. Janusza Korczaka. W oddzia³ach tych przebywaj¹ dzieci, które zosta³y przyjête w drodze elektronicznego naboru w okresie marzec-kwiecieñ 2009.
Przedszkole znajdu−
je się w parterze bu−
dynku komunalnego.
Posiada 3 sale do pra−
cy dydaktyczno−wy−
chowawczej, salę gim−
nastyczną wyposażo−
na w sprzęt do integra−
cji sensorycznej SI
oraz sprzęt rehabilita−
cyjny. Ponadto przed−
szkole wyposażono w
gabinety specjalistycz−
ne dla logopedy i psy−
chologa oraz mini plac
zabaw, z którego ko−
Przedszkolaki na
rzystać mogą wycho−
wankowie.
Do przedszkola uczęszcza 60 dzieci.
W każdej grupie przebywa 20 wycho−
wanków, w tym pięcioro dzieci niepeł−
nosprawnych, posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. Każ−
da grupa znajduje się pod opieką 2 na−

zajêciach
uczycieli wychowania przedszkolnego i
pedagoga specjalnego. Ponadto przed−
szkolaków otacza opieką psycholog i lo−
gopeda oraz rehabilitant i terapeuta do
integracji sensorycznej. Nad zapewnie−
niem posiłków i odpowiednią higieną
czuwają pracownicy techniczni.

V

Znamy nasze prawa
Nasza szkoła została zarejestrowana
w bazie programu UNICEF – „Szkoła
z prawami dziecka”. W tym roku przy−
pada 20 rocznica uchwalenia Konwen−
cji o Prawach Dziecka – najważniej−
szego i najbardziej uniwersalnego do−
kumentu, regulującego prawa dziecka.
W związku z tym wydarzeniem prowa−
dzimy szereg działań, mających na celu
przybliżenie dzieciom wspomnianego
dokumentu. Organizujemy ciekawe
lekcje z wykorzystaniem bazy innowa−
cyjnych materiałów dydaktycznych
otrzymanych od UNICEF. Podejmuje−
my różne zadania, pozwalające poznać
dzieciom przysługujące im prawa i zro−
zumieć przesłanie: „Mamy swoje pra−
wa i obowiązek przestrzegania tych
praw wobec innych”. Prace plastycz−
ne wykonane przez dzieci posłużyły do
zbudowania w naszej szkole „Muru
Praw Dziecka”.

lepszych, szlachetniejszych ludzi. (…)”.
Zebrani obejrzeli prezentację multime−
dialną „Dzieci mają swoje prawa”, następ−
nie odbył się konkurs wiedzy „Wokół
Praw Dziecka” z udziałem delegacji

20 listopada 2009 roku społeczność
Szkoły Podstawowej Nr 4 włączyła się w
obchody Dnia
Praw Dziecka.
Podczas uro−
czystości odczyta−
no list Rzecznika
Praw Dziecka, w
którym pisał do
nas: „(…) Nie−
zwykle ważnym
jest, by dzieci zna−
ły i doceniały za−
pisy Konwencji,
przyjętej w 1989
roku przez Zgro−
madzenie Ogólne
Narodów Zjedno−
czonych. Ucząc je
Dzieci o swoich prawach
ich własnych
praw, wpajając im szacunek dla godności uczniowskich szkół podstawowych Dziel−
każdego człowieka, wychowujemy je na nicy Ursus. W turnieju tym zwyciężyli
przedstawiciele SP 14, drugie miejsce za−
jęli gospodarze z SP 4, trzecie – ucznio−
wie z SP 11. Dzieci zostały nagrodzone
le. W gimnazjum zawarliśmy wiele no− dyplomami oraz słodkimi upominkami.
wych znajomości. Koleżanki i koledzy
Kolejnym punktem uroczystości było
ze starszych klas są przemili.
przedstawienie teatralne na motywach
Razem z innymi pierwszoklasistami 14 książki Janusza Korczaka pt. „Król
października przeżywałam ważne świę− Maciuś Pierwszy”, w którym wystąpili
to. Było to ślubowanie uczniów klas aktorzy − uczniowie klas piątych i szó−
pierwszych, czyli oficjalne przyjęcie nas stych, zespół muzyczny z akompania−
do grona gimnazjum. W tym dniu wszy− mentem gitar, zespół taneczny oraz so−
scy przysięgaliśmy, że będziemy dbać o lista, który zagrał na skrzypcach. Punkt
szkołę, szanować jej mienie. Bardzo po− kulminacyjny uroczystości stanowił
dobał mi się ten dzień. Czuję się już czę− happening, podczas którego dzieci w
ścią naszej nowej szkoły. Myślę, że od− strojach różnych narodowości wypusz−
chodząc z tej szkoły za trzy lata, będę czały do nieba balony, głośno wypowia−
miała same dobre wspomnienia.
dając prawa dziecka. Na zakończenie
Karina Walter uczennica klasy I wszyscy uczestnicy uroczystości zosta−
Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana li zaproszeni na słodki poczęstunek.
Kardynała Wyszyńskiego
Anna Tarwacka

Okiem pierwszoklasisty
Pierwszego września zawitałam do
nowej szkoły. Moi rówieśnicy i ja z nie−
cierpliwością czekaliśmy na pierwsze
lekcje. Nim się obejrzałam, był już paź−
dziernik. Minął miesiąc nauki, więc
przeprowadziłam krótkie rozmowy z
uczniami o tym, jak czują się w nowej
szkole, co ich zaskoczyło itp.
– Na początku było trudno, trochę się
obawialiśmy, że starsi koledzy będą nam
dokuczać, ale z czasem ten strach minął –
mówili. Najciekawsze miejsca w nowej
szkole to, według nas, sala gimnastyczna
i biblioteka, ponieważ lubimy rozwijać się
fizycznie i naukowo.
Pytałam ich też o różnice między szkołą
podstawową a gimnazjum. – Nasza nowa
szkoła ma kompletnie inne zasady, niż
podstawowa. W tej szkole jest tzw. „śred−
nia ważona”. Jest ona dość skomplikowa−
na, bo np. jak dostanie się jedynkę to jest
ona mnożona 1,2,3 lub 4 razy w zależno−
ści od tego, jakiej trudności wykonaliśmy
pracę. Nauczyciele w nowej szkole są
bardzo dobrzy, natomiast wymagania, ja−
kie mają to już mniej przyjemna sprawa.
Teraz już nie jest tak łatwo dostać piątkę
z języka polskiego czy matematyki. Trze−
ba się sporo napracować. Bardzo cieszy−
my się, że nie ma mundurków w tej
szkole, ponieważ możemy ubierać się
swobodnie i kolorowo – twierdzą pierw−
szoklasiści.
W nowej szkole podoba nam się rów−
nież samorząd szkolny. Dzięki niemu
będą organizowanie różne zabawy np.
dyskoteki. Na zebraniach samorządu
każdy może powiedzieć, jakie ma cie−
kawe pomysły do zrealizowania w szko−

Bezpieczeñstwo na czwórkê
Po spotkaniu z nadkomisarzem dziel−
nicy Ursus Mariuszem Wójcikiem w
Ośrodku Kultury Arsus – w ramach
działalności Klubu Edukacji Samorzą−
dowej można stwierdzić, że nasza dziel−
nica jest raczej bezpieczna, jeśli chodzi
o rozboje i napastowanie. Mariusz Wój−
cik ocenił stan bezpieczeństwa w Ur−
susie na mocną czwórkę. Na szczęście
w ostatnim roku nie zanotowano poważ−
niejszych przestępstw.
Najczęściej występującymi zdarzenia−
mi są włamania do piwnic i samocho−
dów oraz uszkodzenia pojazdów. Te
ostatnie mają często miejsce poza dziel−
nicą, ale dotyczą mieszkańców Ursusa
i – w chwili zauważenia – są zgłaszane
w Ursusie.
W ożywionej dyskusji wiele uwagi
poświęcono konieczności edukacji –

szczególnie wśród dzieci. Prawidłowo
ukształtowane nawyki będą procento−
wać w przyszłości.
Wiele miejsca poświęcono nieprawi−
dłowemu parkowaniu. Powstała swoista
mapa miejsc, gdzie kierowcy najczęściej
łamią przepisy ruchu drogowego przy
parkowaniu pojazdów. Są to okolice sta−
cji kolejowej, Szkoły Podstawowej Nr
14, w pobliżu przychodni lekarskiej przy
ul. 1−go Maja oraz przy ul. Orląt Lwow−
skich, gdzie parkujący samochodami ta−
rasują chodniki, zmuszając pieszych do
korzystania ze ścieżki rowerowej.
To spotkanie należało do bardzo uda−
nych. Zachęcamy do wzięcia udziału w
następnym spotkaniu poświęconym
bezpieczeństwu dzielnicy, które Klub
Edukacji Samorządowej zorganizuje
wiosną przyszłego roku.

Fot. B. Ambroziak
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Co, gdzie, kiedy

w sekretariacie , tel. 22 478 34 54,
dni powszednie w godz. 9-19.

Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)

t 7 grudnia, godz. 16 – warsztaty twórcze w Klubie Literackim
„Metafora”. Poezja œwi¹teczna.
Prowadzi Tadeusz Maryniak „Tamar”. Wstêp wolny.
t 9 grudnia, godz. 9, 11 – spektakle teatralne dla m³odzie¿y
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w wykonaniu Narodowego
Teatru Edukacji z Wroc³awia.
t 10 grudnia, godz. 19 – wystêp
kabaretu „Pó³ serio” Wandy Stañczak w programie miko³ajkowoœwi¹tecznym. Wstêp wolny.
t 11 grudnia, godz. 19 – koncert
muzyki country wyst¹pi Tomasz
Szwed z zespo³em. Cena biletu 20 z³.
t 13 grudnia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci pt. „Krecik i spodenki” w wykonaniu aktorów Teatru
Domowego Chmielna w ramach
cyklu „Niedzielne spotkania z teatrem”. Cena biletu 10 z³.
t 15 grudnia, godz. 17.30 – Klub
Dyskusyjny Myœli Politycznej spotkanie pt. „Walka o krzy¿”. Prowadzenie J. Stró¿yñski. Wstêp
wolny.
t 16 grudnia, godz. 9.30 – poranny koncert Filharmonii Narodowej
pt. „Œladami Chasydów – sztukmistrze z Lublina” . Wykonawcy: zespó³ Klemafour w sk³adzie: Andrzej
Czapliñski – skrzypce, Wojciech
Czapliñski – klarnet, Rafa³ Grz¹ka
– akordeon, Gabriel Tomczuk –
kontrabas i Tomasz Waldowski –
perkusja. Cena biletu 5 z³.
t 18 grudnia, godz. 18 – koncert
kolêd stanu wojennego pt. „Pamiêæ i kamienie” w wykonaniu
artystów amatorów i artystów
polskiej estrady. Re¿yseria – Bo¿ena Kupis-Kucharska. Wstêp wolny.
t 31 grudnia, godz. 21– Wieczór
Sylwestrowy z udzia³em zespo³u
muzycznego Margo. Sprzeda¿
biletów i szczegó³owe informacje

t 1-31 grudnia – wystawa rysunków „Brudne anio³y” El¿biety
Krasnopolskiej. Wstêp wolny.
t 10-31 grudnia – wystawa prac
konkursowych – „Kolêdnicy”.
t 3 grudnia, godz. 18 – wieczór
klubowy dla Barbórek w Klubie
Seniora „Weso³a Chata”, spotkanie przy herbacie. Wstêp wolny.
t 6 grudnia, godz. 12.30 – spektakl teatralny dla dzieci „Miko³ajkowe niespodzianki” oraz
spotkanie ze œw. Miko³ajem.
Wstêp 10 z³.
t 18 grudnia, godz. 18 – spotkanie wigilijne przy choince ze
wspólnym œpiewaniem kolêd dla
uczestników zajêæ Domu Kultury
„Miœ” oraz zaproszonych goœci.
Wstêp wolny.
t 20 grudnia, godz. 16 – „Œwiêta
Noc Betlejemska”. Spotkanie
op³atkowe Klubu Seniora „Weso³a Chata” i zaproszonych goœci.
t 31 grudnia godz. 21 – bal sylwestrowy i powitanie Nowego
Roku w Klubie Seniora „Weso³a
Chata”.

Prawnik w Urzêdzie

t 7, 14. 21 grudnia, godz. 8.30 i
10.30 – kurs komputerowy dla
UTW (2 grupy).
t 3, 10 ,17, grudnia, godz. 15 –
jêzyk angielski podstawowy dla
doros³ych 50 + .
t 1, 8, 15, 22 grudnia, godz. 9 –
kurs komputerowy podstawowy
dla doros³ych niezrzeszonych.

4 grudnia w godz. 9−12 w Urzędzie
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy
Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 na parterze
przyjmować będzie adwokat z Kance−
larii Adwokackiej przy ul. Bohaterów
W−wy 26/67. Będzie on udzielał bez−
płatnych porad prawnych dla niezamoż−
nych mieszkańców dzielnicy. O przy−
jęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 6 grudnia, godz. 12.30 – przedstawienie teatralne dla dzieci z
cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem pt. „Okulary Œwiêtego Miko³aja”.
t 9 grudnia, godz. 18 – koncert
kolêd w wykonaniu zespo³u operetkowego Belcanto.
t 13 grudnia, godz. 16.30 – koncert z cyklu Niedzielne Spotkania
z muzyk¹ kameraln¹ pt. „W krêgu muzyki œwi¹tecznej”.

Biblioteka
Czytelnia Naukowa Nr XIX,
ul. Plutonu Torpedy 47

t 2, 9, 16 grudnia, godz. 10 – kurs
komputerowy zaawansowany
dla doros³ych niezrzeszonych.

Biblioteka dla dzieci
„Słoneczny Brzeg”
ul. Keniga 14
t 9 grudnia godz. 15 – spotkanie z Miko³ajem na S³onecznym
Brzegu.
t 1, 8, 15, 22, 29 grudnia, godz.
15 – zajêcia literacko-teatralne
kó³ka czytelniczego dla dzieci
„Rach, Ciach, Ciach” .
t 3, 10, 17, 31 grudnia, godz. 15
– zajêcia plastyczno-manualne
dla dzieci starszych w klubie „Sobieradek”.
t 23 grudnia godz. 15 – weso³e
kolêdowanie – wigilijny op³atek
z czytelnikami biblioteki dla dzieci „S³oneczny Brzeg”.

Biblioteka dla dzieci Nr 64,
ul. Plutonu Torpedy 47
t 14 grudnia, godz. 17 – przedstawienie œwi¹teczne „Bóg siê
rodzi” w wykonaniu uczestników
warsztatów teatralnych prowadzonych w BD64.
t 1-18 grudnia, pon-pi¹tek godz.
10-14 – Klub Malucha „Weso³e
Pszczó³ki” - zajêcia dla dzieci od
2 do 5 lat (plastyka, rytmika,
œpiew, bajowanie).
t 2, 7, 9, 14, 16 grudnia, godz. 15
– zajêcia teatralne dla uczniów
szkó³ podst. i gim.

Kiermasze sztuki
wspó³czesnej
W dniach 4−5, 11−12 , 18−19 w godz.
16−20 w galerii „Ad−Hoc” działającej
przy Ośrodku Kultury „Arsus” (ul.
Traktorzystów 14) odbędą się kierma−
sze sztuki współczesnej.
Udział w kiermaszach zapowiedziało
42 artystów z Warszawy i okolic. Arty−
ści zaprezentują swoje dzieła (malar−
stwo olejne, grafikę, pastele, ceramikę,
rzeźbę, rysunku, batic).
Natomiast Dom Kultury „Kolorowa”
przy ul. Sosnkowskiego 16 zaprasza
mieszkańców na świąteczny jarmark. W
programie: wystawa oraz sprzedaż ozdób
i dekoracji świątecznych, wernisaż wy−
stawy Marioli Nejman pt. „Przedmioty
zdobione techniką decoupage, występy
artystyczne dzieci z „Kolorowej”.
Jarmark odbędzie się 12 grudnia o
godz. 17.
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Goście Gimnazjum Nr 133 w Ursusie
W dniach 9−11 października w naszej
szkole gościliśmy klasę maturalną z Li−
ceum Ogólnokształcącego w Choszcz−
nie (woj. zachodniopomorskie). Klasa
humanistyczna z wychowawcami przy−
jechała do Warszawy, by poznać nasze
miasto i, być może, zdecydować się w
niedalekiej przyszłości po pomyślnie
zdanej maturze na podjęcie studiów w
stolicy. Celem ich szkolnej wycieczki
było nie tylko zobaczenie wielu obiek−
tów, zabytków, odwiedzenie ważnych
dla życia kraju instytucji, ale również
świadome uczestniczenie w życiu kul−
turalnym Warszawy.
Wcześniej bardzo skrupulatnie opra−
cowany harmonogram wycieczki moż−
na było bez przeszkód realizować dzię−
ki gościnności dyrekcji naszego gimna−
zjum, w którym licealiści znaleźli nieod−
płatnie przytulne miejsce, by po trudach
podróży i „wędrówkach” po mieście
wypoczywać w przywiezionych ze sobą
śpiworach. Udostępnione młodzieży po−
mieszczenia szkolne służyły nie tylko do
spania, ale i przyrządzania posiłków, na
które często brakowało czasu.
A czasu nie mieli nasi goście zbyt
wiele, by w zaledwie trzy dni zobaczyć
miejsca, których nie odwiedziła więk−
szość mieszkańców naszego miasta.
Miałam ogromną przyjemność towarzy−
szyć młodym, kulturalnym ludziom w
odwiedzinach Sejmu RP, w lekcji mu−
zealnej w Pałacu na Wodzie w Łazien−
kach Królewskich, w spacerze uliczka−
mi Starówki, w Muzeum Powstania
Warszawskiego, w salach Zamku Kró−
lewskiego i Pałacu Wilanowskiego.
Oglądaliśmy też wystawy w Centrum
Sztuki Współczesnej w Zamku Ujaz−
dowskim. Wieczorami byliśmy w Te−
atrze Ateneum na sztuce Tadeusza Ró−

żewicza „Moja córeczka”, w radiowej
„Trójce” na koncercie „Pamiętajmy o
Osieckiej” i w Teatrze Wielkim na ba−
lecie „Tristan i Izolda”. Widzieliśmy też
ważne dla nas Polaków pomnikowe
postacie: króla Zygmunta III Wazę,
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowac−
kiego, Bolesława Prusa, Henryka Sien−
kiewicza, Kardynała Stefana Wyszyń−
skiego, Mikołaja Kopernika i Frydery−
ka Chopina.
Miasto poznawaliśmy, poruszając się
po nim komunikacją miejską. Trzydnio−
we bilety kosztujące tylko 8 złotych
każdego z młodych uczestników praw−
dziwych eskapad umożliwiły nam pod−
róże SKM−ką, tramwajami, autobusami
i… metrem. Wszędzie dało się bez tru−

Niezapomniane otrzêsiny
9 października pod opieką: B. Byer,
B. Gruner− Żurek, G. Eysymont, B.
Szmagaj oraz
K. Niwińskiego
wyruszyliśmy
na całodniową
wycieczkę z
okazji Otrzęsin
Pierwszych
Klas do farmy
położonej z
dala od cywili−
zacji – 10 km
od Sulejówka i
30 km od cen−
trum Warsza−
wy. Organiza−
torzy imprezy
przygotowali
dla nas – liceali−
stów ciekawe
konkurencje, w Kula sferyczna
których mogliśmy wykazać się siłą,

Koncert mikołajkowo−świąteczny
Ośrodek Kultury „Arsus” 9 grudnia
o godz. 19.30 zaprasza na wyjątkowy
koncert Karoliny Nowakowskiej z ze−
społem Mizgalski Band. Koncert Karo−
liny „Wesołe oczekiwanie” to niezwy−
kle energetyczne, barwne show. „Ho−
ney Honey”, „The Winner Takes It All”,
„Mamma Mia” – największe przeboje
ABBY, które publiczność śpiewa razem
z nią. Całość dopełnią: kolorowe stroje,
dużo ruchu i efekty pirotechniczne.
W repertuarze również przeboje pol−
skich i zagranicznych gwiazd estrady:
Tiny Turner, Maryli Rodowicz, Vaya
Con Dios. Repertuar, energia i dynami−
ka koncertu pozostawiają niezatarte
wspomnienie i niemałą zadyszkę, nawet
u odbiorców w doskonałej kondycji fi−

du i opóźnienia podjechać i to bardzo
podobało się naszym gościom. Przesta−
li się szybko obawiać życia w dużym
mieście, komunikowali mi to niejedno−
krotnie. Zachwyciła i, co tu dużo mó−
wić, zmęczyła ich stolica, ale… wrażeń
mieli co niemiara i to za niewielkie pie−
niądze, bo wycieczka kosztowała tylko
250 złotych.
I co wy, drodzy Czytelnicy, na to?
Warto było!
Przeżyć i wrażeń nikt nam nie odbie−
rze! A wiedza o historii i o nas samych
zostaje i zostawia niezatarty ślad w na−
szej pamięci! Może warto by skorzystać
z zaproszenia i wyjechać z naszymi gim−
nazjalistami do Choszczna? Tam też jest
pięknie, zapewniali mnie licealiści…
Teresa Paradowska – nauczyciel ję−
zyka polskiego Gimnazjum Nr 133

zycznej. Karolina Nowakowska jest
jedną z najlepszych aktorek młodego
pokolenia. Znana jest głównie z roli Olgi
w bijącym rekordy popularności seriali
„M jak Miłość”. Muzyka i taniec to jej
żywioł, co udowodniła biorąc udział w
programach „Gwiazdy tańczą na lodzie”
i „Jak oni śpiewają”, w którym zajęła
drugie miejsce, zdobywając tytuł Mi−
strzyni Polski i Czech w stepowaniu.
Ostatnio uświetniła galę przyznania na−
gród województwa mazowieckiego
przyznawanych przez Marszałka Ada−
ma Struzika w Teatrze Polskim.
Serdecznie zapraszamy. Koncert zo−
stał sfinansowany przez samorząd wo−
jewództwa mazowieckiego. Wstęp
wolny.

sprytem i celnością. Pierwszoklasiści
zostali podzieleni na trzy grupy, w któ−

rych rywalizowali pomiędzy sobą.
Na 120 ha wody odbywały się zawody
pontonowe. W tej konkurencji zwycię−
żyli najsilniejsi. Podczas, gdy jedna dru−
żyna strzelała z łuków, druga wspinała
się po ściance. Emocje sięgneły zenitu
podczas wspinaczki po linie oraz zjaz−
dów po niej. Jednak nic nie sprawiło
wszystkim tyle radości, co kula sferycz−
na. Młodzież potrafiła cały dzień bie−
gać za kulą i toczyć się w niej. Nie tyl−
ko my korzystaliśmy z tych przyjemno−
ści. Odważnymi okazali się nauczycie−
le: B. Byer i K. Niwiński, którzy – ku
naszej radości – weszli do kuli. Po
smacznym obiadku przybyło nam siły
i mogliśmy bawić się dalej. Uważam, ze
ten dzień spędziliśmy bardzo miło. My−
ślę, że nikt z nas nie przypuszczał, że ta
wycieczka dostarczy nam tylu wrażeń i
przeżyć. Mam nadzieję, że takich dni bę−
dzie więcej.
W. Osdoba, A.Hernik
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Turniej Niepodległości

Zwyciêzcy turnieju – Akademia Futbolu Ursus
W dniu 14 listopada w Ursusie na hali
sportowej przy ul. Orłów Piastowskich 47
odbył się turniej piłki nożnej dla chłop−
ców z rocznika 2000 i młodszych. W tur−
nieju udział wzięło osiem zespołów, któ−
re zostały podzielone na dwie grupy.
Grupa A: Akademia Ursus, Football
Talents, Gwardia Warszawa, KS We−
soła. Grupa B: Akademia Imielin, KS
Ursus, Orkan Sochaczew, Akademia
Cup Bemowo/Ursynów. W meczach
grupowych można było zauważyć wy−
równany poziom wszystkich drużyn, a
także walkę do ostatnich minut. Widać
było, iż każdej z drużyn zależało na od−
niesieniu końcowego sukcesu.
W grupie A prym wiódł gospodarz
turnieju, a także faworyt rozgrywek –
Akademia Ursus, która zgromadziła
komplet zwycięstw, II miejsce zajęła
Gwardia W−wa, III miejsce KS Weso−
ła, IV miejsce Footbal Talents. Nato−
miast w grupie B – I miejsce KS Ur−
sus, II miejsce Orkan Sochaczew, III
miejsce Akademia Imielin, IV miejsce
Akademia Cup Bemowo/Ursynów. Po
rozegraniu fazy grupowej zespoły, któ−
re zajęły odpowiednio trzecie i czwar−
te miejsce zagrały ze sobą o miejsca
V−VI oraz VII−VIII. Mecze te rozstrzy−
gały rzuty karne. I tak w walce o miej−
sce VII−VIII lepszym zespołem okazała
się drużyna Akademia Cup pokonując
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Football Talents 3:2, a o miejsce V−VI
drużyna Akademii Imielin wygrała z
KS Wesoła 4:3. Następnie rozegrano
mecze półfinałowe. W pierwszym me−

czu Akademia Futbolu Ursus pokonała
znacznie słabszą ekipę z Sochaczewa 4:0,
natomiast w drugim półfinale KS Ursus
miał wielkiego pecha, gdyż w ostatnich
sekundach meczu stracił bramkę i osta−
tecznie przegrał w rzutach karnych 2:1 z
drużyną Gwardii W−wa. Piłkarze Ursu−
sa nie podnieśli się już po tej porażce i
przegrali w pojedynku o III miejsce z Or−
kanem Sochaczew 1:4. W finale turnie−
ju spotkały się drużyny z Warszawy –
Akademia Futbolu Ursus i Gwardia, któ−
re stworzyły bardzo emocjonujące wido−
wisko. W regulaminowym czasie gry był
remis 1:1. O zwycięstwie miały rozstrzy−
gnąć karne i tak po dwóch kolejkach był
remis 2:2, w ostatniej kolejce zawodnik
Gwardii nie wytrzymał presji i przestrze−
lił, natomiast zawodnik Akademii Ursus
pewnie wykorzystał rzut karny i zawod−
nicy mogli się cieszyć z upragnionego
zwycięstwa. Na zakończenie turnieju
drużynom wręczono puchary, medale
oraz nagrody rzeczowe. Ponadto najlep−
szym przyznano nagrody indywidualne.
Zawodnikiem turnieju został piłkarz
Gwardii Warszawa – Piotr Żuk. Klasyfi−
kacja końcowa: I miejsce – Akademia
Futbolu Ursus, II miejsce – Gwardia
Warszawa, III miejsce – Orkan Socha−
czew, IV miejsce – KS Ursus.

„Z³ota Jesieñ” m³odych akrobatów
W dniach 23−25 października w War−
szawie odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w akrobatyce
sportowej do lat 14. W tych ważnych
zawodach startowało 31 zawodników
naszego klubu.
Bardzo dobre wyniki uzyskane przez za−
wodników i zawodniczki UTS „Akro−Bad”
i zdobycie 9 medali przyczyniły się do zaję−
cia II miejsca drużynowo i zdobycia 20 pkt.
we współzawodnictwie sportowym.
Złote medale w konkurencji dwójek
dziewcząt zdobyły: Julia Galusiakow−
ska i Paula Paudyna, a w konkurencji
czwórek męskich I miejsce zajął zespół
w składzie: Bartek Stasik, Bartek Pamin,
Damian Knap , Dominik Mierzejewski.
Srebrne medale w konkurencji dwójek
mieszanych zdobyli: Bartek Pamin i Zo−
fia Sasimowska, a w dwójkach chłopców:
Damian Knap, Dominik Mierzejewski.
Brązowe medale w konkurencji sko−
ków na ścieżce dziewcząt zdobyły:
Magda Tomaszewska, w dwójkach
chłopców – Piotr Błesznowski i Patryk

Dereniewski, w dwójkach mieszanych
– Bartek Stasik i Nicola Hyżyk i czwór−
kach chłopców – Dominik Pamin, Ad−
rian Jaworski, Piotr Błesznowski i Pa−
tryk Dereniewski.
Przypominamy o imprezie sportowej
„IX Zawody Mikołajkowe” w dniu 5
grudnia o godzinie 10 w sali gimna−
stycznej UTS „Akro−Bad” na stadionie
OSiR Ursus i hali namiotowej Gimna−
zjum Nr 131. W zawodach wystąpi oko−
ło 250 dzieci z naszego klubu i zapro−
szeni goście z BTV Olympia Berlin.
Kazimierz Sternik

Kino Ursus
t 5−6 grudnia, godz. 16, 18 – „Nigdy
nie mów nigdy”, prod. pol., od lat 15,
komedia.
t 12−13 grudnia, godz. 16, 18 – „Gale−
rianki”, prod. pol, od lat 15, dramat.
t 19−20 grudnia, godz. 14, 16 – „Od−
lot”, prod. USA, b/o.
Bilety w cenie 12 zł.

Wydaje: URZĄD m.st WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS.
Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pokój 224. Internet: www.ursus.warszawa.pl;
e−mail. dziennik.ursusa@ursus.warszawa.pl Telefon: 0 22 478 60 64.
Redaktor prowadząca: Elżbieta Kowalewska.
SKŁAD I DRUK: Zakład Poligraficzny ul. Prawnicza 50. Nakład 12 000.

Kapliczka na Skoroszach
Kapliczka jest najstarszym obiektem zabytkowym
warszawskiej dzielnicy Ursus – dawniejszej wsi Skorosze. Zosta³a zbudowana w stylu neoklasycyzmu narodowego, najprawdopodobniej na pocz¹tku XX w.,
w celach wotywnych lub komemoratywnych.
formujące Kurię Metropolitalną o
zbeszczeszczeniu kapliczki w nocy z 18/
19 maja – „ zostały wyłamane drzwi,
obraz M. B. Częstochowskiej zerwany
ze ściany i nogami podeptany, [….], po−
dobnież i obraz św. Stanisława […]”
Po tym zdarzeniu, wieczorem 20
maja, przybyła do proboszcza 15. oso−
bowa delegacja, na której czele stał wójt.
Została mu wręczona uchwała, (podję−
ta na posiedzeniu Gminnego Komitetu

Fot. E. Kowalewska

Według przekazów ustnych w okresie
międzywojennym ksiądz z Raszyna od−
prawiał przed kapliczką okazjonalne
nabożeństwa − „jeździł po niego
bryczką Władysław Hass – najpierw
wójt, a potem poseł. Na majowe zbie−
rała się cała wieś. Ponoć podczas woj−
ny, w ołtarzu kapliczki była ukrywana
radiostacja AK”.
W kapliczce znajdowały się obrazy o
wysokiej wartości artystycznej. Nad oł−

Wspó³czesny wygl¹d kapliczki
tarzem był zawieszony obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej namalowany
na dębowej desce, zaś na bocznej ścia−
nie obraz przedstawiający św. Stanisła−
wa Biskupa Męczennika wskrzeszają−
cego Piotrowinę. Najstarszy dokument
dotyczący kapliczki pochodzi z 1950
roku. Jest to pismo Proboszcza Parafii
św. Józefa ks. Kazimierza Peciaka in−

Obrońców Pokoju), w której wezwano
władzę do niezwłocznego wykrycia
sprawców tego świętokrackiego czynu.
W dwadzieścia lat później wiejska dro−
ga przez Skorosze stała się ważną arterią
komunikacyjną. Brukowana kocimi
łbami ulica została poszerzona i wyas−
faltowana. Podczas prac przy kapliczce
odnaleziono ludzkie kości, które być

może pochodziły z cmentarza otaczają−
cego kapliczkę.
W wyniku prac ziemnych kapliczka
znalazła się na środku chodnika a wokół
niej wycięto stare drzewa. Bronisław
Jaszczyński – właściciel pola na skraju
którego, przed przebudową ulicy, stała
kapliczka i zięć nieżyjącego już Włady−
sława Hassa − by nie dopuścić do ponow−
nych grabieży, zamurował do niej wej−
ście. To jednak nie zniechęciło kolejnych
„poszukiwaczy skarbów”. Wykuli w
zmurszałej cegle − od apsydy – potężny
otwór, zaś wewnątrz głęboką jamę. Ka−
pliczka zaczęła popadać w ruinę.
W połowie lat siedemdziesiątych po−
wstała koncepcja rozebrania kapliczki i
zastąpienia jej pamiątkowym kamie−
niem ze stosowną inskrypcją. Do tego
jednak nie doszło.
W 1981 roku, w redakcji „Głosu Ur−
susa” zrodził się pomysł ratowania za−
bytkowej kapliczki. Ze względu na
wprowadzony stan wojenny i z tym
związaną nieufność władzy, ta inicjaty−
wa nie była prosta do zrealizowania.
Jednakże udało się to kilku osobom –
redaktorom „Głosu Ursusa” – wyrzuco−
nym z pracy za „Solidarność”. Jesienią
1987 roku z funduszy Stołecznego Kon−
serwatora Zabytków odcięto wzmocnio−
ne mury kapliczki i przygotowano szy−
ny do przesunięcia jej o kilka metrów
na nowy fundament. Niestety podczas
przesuwania kapliczka zsunęła się z
szyn i lekko pochyloną pozostawiono
swojemu losowi. Dopiero w 1989 roku
radni dzielnicy Ochota, Parafia św. Jó−
zefa oraz społeczny komitet wygospo−
darowali środki na remont kapliczki. Po
jej rozebraniu okazało się, że zmursza−
ła cegła nie nadaje się do powtórnego
wykorzystania. Podczas rekonstrukcji
obiektu wykorzystano niektóre elemen−
ty zabytkowe – kolumny przy drzwiach,
żelazny krzyż na dachu, podpory pod
blat ołtarza. 21 lipca 1994 roku wyko−
nawca prac konserwatorskich przekazał
klucze do zrekonstruowanej kapliczki

społecznemu komitetowi. Wnętrze po−
zostało jednak puste.
Ksiądz Zbigniew Sajnóg, ówczesny
proboszcz Parafii św. Józefa zadbał o
wykończenie wnętrza kapliczki (wytyn−
kowano ściany i położono nową płytę
ołtarzową). 7 października 2005 roku
odbyła się uroczystość zawieszenia w
wyremontowanej kapliczce trzech ob−
razów: M.B. Częstochowskiej – dar Pa−
rafii, M.B. Siewnej pędzla Grażyny Ko−
stawskiej oraz Piotra Szałkowskiego
Wskrzeszenie Piotrowina. Procesja ru−
szyła pod kapliczkę po wieczornym na−
bożeństwie w kościele św. Józefa z dwo−
ma obrazami nawiązującymi do historii
kapliczki oraz trzecim – do wiejskich
korzeni Skoroszy.
Ostatni, remont budowlany obiektu
przeprowadzono w 2004 r. Zadbano
wprawdzie o wygląd estetyczny ka−
pliczki, niestety nie usunięto wówcza
wszystkich groźnych przyczyn, mają−

Fot. E. Kowalewska
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Wnêtrze kapliczki
W lipcu 2009 rozpoczęto kontynuację
prac konserwatorskich. W ich zakres we−

Rodziny. W trakcie uroczystości miesz−
kaniec Ursusa Kazimierz Stępień wyre−

„W pobli¿u Warszawy, z dala od koœcio³a,
Stanê³a kapliczka nie daleko sio³a.
Solidna i mocna jak praojców wiara,
Ponoæ ju¿ trzy wieki ma kapliczka stara.
Przy jej postawieniu lud wierny sie trudzi³,
By³ to dar dla Boga od miejscowych ludzi.
Z daleka widoczne mia³a po³o¿enie,
Modli³o sie przy niej ka¿de pokolenie.
Fot. E. Kowalewska

Do niej lud wiejski troski swe przynosi³,
Za ³aski dziêkowa³, o opiekê prosi³.
Tu powstañcy w modlitwie pochylali g³owy,
Za mi³¹ Ojczyznê ¿ycie daæ gotowi.

Kazimierz Stêpieñ – autor wiersza
cych wpływ na stale pogarszający się
stan zachowania budynku. Jesienią
2008 r. Rozpoczęto generalny remont
kapliczki. W toku prac sporządzono in−
wentaryzację architektoniczno−kon−
strukcyjną oraz badania architektonicz−
ne kapliczki. Zdiagnozowano przyczy−
ny zamakania murów i stan zachowa−
nia struktur murowanych. Przemuro−
wano osłabione fragmenty attyki, wy−
mieniono spękane i odparzone tynki,
wykonano dodatkowe obróbki blachar−
skie, uszczelniono poszycie ceramicz−
ne, założono izolację przeciwwilgo−
ciową, zdrenowano teren wokół ka−
pliczki, udrożniono system wentylacyj−
ny, zakonserwowano stolarkę oraz me−
talowy krzyż, ułożono nową posadzkę
we wnętrzu i opaskę odwadniającą na
zewnątrz, całość pomalowano.

Czas szybko przemija³, ludzi przybywa³o,
A wokó³ kapliczki osiedle powstawa³o.
Sakralny zabytek jest dziœ doceniony,
Z nale¿ytym pietyzmem zosta³ odnowiony.

szła: renowacja pokry−
cia dachowego, attyki i Nie³atwo dziœ dojrzeæ sylwetkê kaplicy,
gzymsu oraz ścian ze− Stoj¹c¹ wœród bloków przy samej ulicy.
wnętrznych i wewnętrz− Ona nas przyciaga dzieki swojej s³awie.
nych. Wykonano także Na wsi zbudowana, dziœ stoi w Warszawie”.
konserwację ozdobnej
K. Stêpieñ
wnęki profilowanej oraz
metalowego krzyża. Na−
stępnie wykonano roboty posadzkarskie, cytował wiersz własnego autorstwa pt.
stolarkę i udrożniono system wentylacyj− „Kapliczka na Skoroszach”, który przy−
ny kapliczki. Końcowym etapem prac taczamy powyżej.
były roboty ziemne wokół obiektu. Jak in−
W trakcie uroczystości Burmistrz Dziel−
formowalismy naszych czytelników, 22 nicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Ole−
października br. odbyło się uroczyste siński wręczył podziekowania konserwa−
otwarcie odrestaurowanej kapliczki. W torowi zabytków Aleksandrze Wałdow−
uroczystości udział wzięli członkowie Za− skiej oraz przedstawicielowi wykonaw−
rządu Dzielnicy Ursus, konserwator za− cy robót Lucjanowi Rosa.
Opracowano na podstawie książki Jerzego
bytków, przedstawiciel wykonawcy oraz
Domżalskiego „Wiek XX w Ursusie” oraz
licznie zebrani mieszkańcy. Błogosła−
dokumentacji konserwatorskiej Aleksandry
wieństwa dokonał ks. Marcin z parafii św.
Wałdowskiej i Lucjana Rosa.

