Matthias Grünewald – malarstwo niemieckie, XVI wiek
„Na granicy drogi nie ma drogi, jest meta.
Na granicy wspinaczki nie ma wspinaczki, jest szczyt.
Na granicy nocy nie ma nocy, jest œwit.
Na granicy zimy nie ma zimy, jest wiosna.
Na granicy œmierci nie ma œmierci, jest ¯YCIE!”
(ks. Janusz Pasierb)

Święta Wielkanocne są przede
wszystkim przeżywaniem zwycię−
stwa naszego Zbawiciela, ale są też
okazją do naszych spotkań i wyraże−
nia sobie serdecznych życzeń, wypo−
wiedzenia wzajemnych uczuć.
Przypomnijmy przy tej okazji to,
co mówił Sługa Boży Jan Paweł II:
„Cały Kościół żyje tym wydarze−
niem Ewangelii: „Czemu szukacie
żyjącego pośród umarłych? Nie ma
Go tu. Zmartwychwstał”. Od tego
czasu Kościół żyje i żyć będzie do
końca świata rzeczywistością Chry−
stusa żyjącego. Żyje! bo pokonał
śmierć, bo zmartwychwstał! Zmar−
twychwstanie nie jest tylko jednora−
zowym wydarzeniem. Zmartwych−
wstanie jest sercem i kamieniem
węgielnym wiary Kościoła”.
Dobrych Świąt życzę wszystkim.
Dobrych Świąt, jeśli ktoś jest samot−
ny i znów sam zasiądzie do wielka−
nocnego śniadania. Samotność choć
bolesna − jest też bogactwem, umiej−
my dostrzec jej wartość.
Dobrych Świąt życzę tym, którzy
nie mają domu, a nawet, jeśli go
mają, nigdy nie czuli się tam dobrze.
Życzę wszystkim takiego domu, do
którego będą zawsze chętnie wraca−
li, w którym będą się czuli zawsze do−
brze, za którym będą tęsknili.
Dobrych Świąt życzę tym, którzy
zostali bez pracy i czują się niepo−
trzebni i rozgoryczeni. Życzę, aby
TEN, który Zmartwychwstał przy−
niósł rozwiązanie codziennych pro−
blemów.
Dobrych Świąt życzę tym, którzy
stracili nadzieję. Niech Chrystus, któ−
ry powstał z grobu będzie naszą
Nadzieją.
Dobrych, błogosławionych Świąt
Wielkiej Nocy, pokoju serca, rado−
ści ducha i jeszcze większej miło−
ści – tego życzę i o to dla wszystkich
się modlę.
Szczęść Boże wszystkim!
Ks. Zbigniew Sajnóg,
Dziekan Ursuski
Wielkanoc 2009 r.
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NOC PASCHALNA SERCEM CHRZEŒCIJAÑSTWA
Ks. Alfred Cholewiński TJ
Noc, w którą zmartwychwstał Jezus
Chrystus, zwana jest w języku pol−
skim Wielką Nocą. W wielu krajach
określa się ją mianem Nocy Paschal−
nej lub po prostu Paschą. Chrześcija−

nie od początku nazywają te noc uro−
czystością nad uroczystościami, świę−
tem nad świętami, świętem pierwszym
i najważniejszym, do którego zmie−
rzają wszystkie inne święta lub z któ−
rego one wypływają. Ta noc świątecz−
na jest tak ważna, że gdyby ją usunąć

z kalendarza liturgicznego, chrześci−
jaństwo utraciłoby swoje serce, swój
najgłębszy sens, przystałoby być tym,
czym jest.
U wielu ludzi potoczne rozumienie
tego święta jest bardzo ubogie i nie−
wystarczające. Co oznacza bowiem

dla nich zmartwychwstanie Jezusa? W
praktyce tylko to, że jak Jezus zmar−
twychwstał, tak i my kiedyś, po na−
szej śmierci, zmartwychwstaniemy tej
prawdy jednak niewielka płynie dla
Dokończenie na str. 2
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nas pociecha. Życie pozagrobowe nie bardzo na ra−
zie nas fascynuje, a w tym życiu, które teraz mamy,
nic istotnego się przecież nie zmienia, obojętnie,
czy Chrystus zmartwychwstał, czy nie. Św. Paweł w
Pierwszym liście do Koryntian mówi, że gdybyśmy
tylko w tym życiu pokładali nadzieję w Chrystusie,
odrzucając prawdę o zmartwychwstaniu ciał, byli−
byśmy najbardziej pożałowania godni między ludź−
mi. To prawda! Ale to powiedzenie można by też
odwrócić: gdybyśmy wierzyli tylko w szczęście po−
zaziemskie, nie doświadczając już tu i teraz żadne−
go zmartwychwstania, bylibyśmy tak samo pożało−
wania godni.
Zmartwychwstanie Jezusa jest także ważne dla
naszej doczesności. Nasze życie bowiem na tej zie−
mi jest napiętnowane śmiercią. A jest nią napiętno−
wane nie tylko w tym sensie, że wszyscy zmierzamy
nieuchronnie do śmierci fizycznej, właściwie, wła−
ściwie, to rodzimy się po to, by umrzeć, ale jakaś
inna, głębsza śmierć (moglibyśmy ją nazwać śmier−
cią ducha) zżera już teraz szczęście naszej teraź−
niejszej egzystencji. Mówimy na przykład często:
„Prześladuje mnie pech, ktoś lub coś krzyżuje
wszystkie moje plany”; właściwie to całe życie spę−
dzamy nie raz na walce o realizację swoich projek−
tów życiowych lub na lamentowaniu i szemraniu,
że się nie spełniły; pragniemy być kochani, ale szyb−
ko przekonujemy się, ze na czyjąś miłość i życzli−
wość musimy ciężko pracować; pragniemy kochać,
lecz prędko stwierdzamy, że udaje nam się to tylko
po części; wnet nadchodzi moment, w którym obro−
na naszych, przecież słusznych, interesów bierze
górę nad miłością. W ostatecznym rozrachunku żyje−
my w niezadowoleniu, rozgoryczeniu i smutku;
wielu z nas, gdy zaczyna się starzeć, stwierdza, że
życie zeszło na niczym, że było i jest ono puste. Oto
niektóre objawy owej śmierci ducha!

Zmartwychwstanie Jezusa oznacza również moż−
liwość wyjścia z tej innej, na co dzień przeżywanej
śmierci. Jej przyczyną nie jest bowiem żadna ze−
wnętrzna sytuacja przebiegająca nie po naszej my−
śli. Nasz brak szczęścia na tej ziemi i niezadowole−
nie z życia, które nam wszystkim w większym lub
mniejszym stopniu towarzyszy, mają swoje źródło
w głębokim i śmiercionośnym zakłóceniu, które w
nas powoduje grzech. Odziera on nas z pewności,
że Bóg nas kocha, że kocha nas jako grzeszników,
kocha nas również i najbardziej wtedy, gdy dopusz−
cza na nas krzyże i cierpienie. Grzech zagłusza w
nas poczucie, że do życia i szczęścia wystarczy nam
Bóg, i wprowadza w nas kłamliwe i fałszywe prze−
konanie, że aby być szczęśliwymi, potrzebujemy
przede wszystkim pieniędzy, dobrobytu, zdrowia,
pozycji, ludzkiego szacunku i miłości. Bóg, jeżeli
w Niego wierzymy, służy nam głównie do tego, by
nam zapewnić te dobra, będące w naszym mniema−
niu fundamentem naszego dobrego samopoczucia.
Jezus Chrystus był jedynym, który, nie w duchu
rezygnacji, ale dobrowolnie, z miłością zaakcep−
tował przegraną życiową, śmierć na krzyżu, nie−
zrozumienie i odtrącenie przez zaślepioną i zatwar−
działą w grzechu ludzkość. On jeden nie zwątpił,
że kielich goryczy, który przyszło mu pić w dniach
Jego męki, pochodzi z woli Ojca, a więc z jego
miłości, jest dla Jego dobra i dla naszego dobra. I
Bóg Go nie zawiódł i nie opuścił w śmierci. Śmierć
fizyczna była dla Jezusa przejściem do nowego
życia po prawicy Ojca. Bóg wskrzesił z martwych
Jezusa−Człowieka. Oto Zmartwychwstanie Pana.
Wieść dla nas wszystkich naprawdę radosna. Bo
tak jak Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje w
chwale Ojca, w Jego miłości, tak i my już teraz, już
tutaj, na tej ziemi, możemy doświadczać pierwo−
cin tego życia, które On w pełni posiada. Świat
wokół nas może pozostać taki, jaki jest, niespra−

wiedliwy i okrutny, życie nasze na zewnątrz nie
musi się wcale zmienić na lepsze, a jednak może
nas ogarnąć całkowita nowość. Jezus zmartwych−
wstały może dać nam nowe oczy na świat, które
nareszcie dostrzegać będą wszędzie nawet w krzy−
żu, boga i jego miłość do nas; Jezus może dać nam
nowe serce, które zdolne będzie kochać nawet wte−
dy, gdy nie ma wzajemności, nawet wtedy, gdy tak
jak Jego serce przebite będzie bólem niezrozumie−
nia i wzgardy.. Jezus zmartwychwstały może żyć
w nas, może kochać w nas wszystkich ludzi, nawet
wrogów, a to oznacza dla nas wrócić do swoich
początków, wrócić do pierwotnej myśli Boga o
człowieku, wrócić do raju, czyli do tego szczęścia,
dla którego zostaliśmy stworzeni.
Zmartwychwstanie Pana! Wieść dla nas wszyst−
kich radosna jeszcze z innego powodu. Ta nowa
egzystencja w Jezusie Chrystusie jest nam ofiaro−
wana przez Boga gratis. Dokonuje sie ona w nas
nie naszą mocą i wysiłkiem, ale działaniem Du−
cha Świętego, którego Zmartwychwstały Pan zsy−
ła na tych, którzy w Niego wierzą. Tak! Bo wiara
w to, że Bóg kocha nas, grzeszników, że w śmier−
ci i zmartwychwstaniu Jezusa niszczy nasze grze−
chy i stwarza w nas zdolność życia w miłości, jest
pierwszym i podstawowym warunkiem, by mo−
gło się w nas rozpocząć chrześcijańskie życie. W
wierze dokonuje się nasze otwarcie na Boga, któ−
ry nareszcie może w nas znowu działać, okazując
nam swoją całkowicie darmową, niczym przez
nas nie zasłużoną miłość.
Ks. Alfred Cholewiñski (1936 – 1988)
– za³o¿yciel Drogi Neokatechumenalnej
w Polsce, wyg³osi³ powy¿sz¹ katechezê w Radiu Watykañskim w Wielk¹ Sobotê 1984 r.

Akt Zawierzenia Ursusa Matce Bożej Jasnogórskiej
W modlitwę włącza sie poszczególne para−
fie, wspólnoty i organizacje naszej dzielni−
cy. Przed godziną 5 opuścmy Jasną Górę i
wyruszymy w drogę powrotną.
Zapraszamy serdecznie do udziału w piel−
grzymce. Zapisy będą prowadzone we

wszystkich ursusowskich parafiach.
Mamy nadzieję, że nasza obecność u Tro−
nu Królowej Polski przyniesie boże światło,
nowe siły i błogosławieństwo Boga tak po−
trzebne nam wszystkim.
Z poważaniem − Organizatorzy

„Otoczmy trosk¹ ¿ycie”

Fot. Ireneusz Barski

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Mieszkań−
cy Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Niebawem minie rok od bardzo ważnego
wydarzenia w zyciu naszej lokalnej społecz−
ności. 10 lat temu dokonaliśmy uroczystego
Aktu Zawierzenia całego Ursusa Matce Bo−
żej Częstochowskiej. Teraz chcemy ponowić
ten doniosły Akt i dlatego zapraszamy do
udziału w pielgrzymce autokarowej na Jasną
Górę. Organizatorami są Rada Dzielnicy
Ursus z zarzadem i ks. dziekanem, probosz−
czem parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP.
Nasz wyjazd będzie w piątek 1 maja w
godzinach popołudniowych i będzie połać−
zony z nocnym czuwaniem w kaplicy Cu−
downego Obrazu. Program pobytu przerd−
stawia się następująco: o godzinie 20.15
Msza Święta, o 21 Apel Jasnogórski z udzia−
łem innych grup i pielgrzymów z różnych
stron Polski. Po Apelu pozostaniemy sami w
Kaplicy na nocne czuwanie, które zakończy
sie o 4.30. W tym czasie inni pielgrzymi
opuszczą Jasna Górę, a jej bramy pozostana
zamkniete aż do rana. O północy zostanie
odprawiona Msza Święta, podczas której
ponowimy Akt Zawierzenia Matce Bożej Ja−
snogórskiej. Czas po Apelu do północy i
dalej do 4.30 wypełnimy modlitwą, śpiewem
i naszym trwaniem przed Jezusem i Maryją.

W ramach ogłoszonego przez Episkopat Polski
roku pracy duszpasterkiej pod hasłem „Otoczmy
troską życie” odbyło się w Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej w Ursusie w dniu 16 lutego b.r. spotka−
nie z prof. dr hab. Bogdanem Chazanem, dyrekto−
rem szpitala ginekologicznego im. Świętej Rodzi−
ny w Warszawie, na temat „Czym jest in vitro?”.
Obszerna relacja z tego spotkania, autorstwa Kazi−
mierza Bendkowskiego ukaże się w następnym nu−
merze „Ursusa”.
6 grudna 2008 r. zostało otwarte drugie w Polsce
po Krakowie „okno życia” w Domu Prowincjonal−
nym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi przy ulicy Hożej 53. Matka która nie ma
możliwości zaopiekowania się urodzonym dziec−
kiem albo nie chce go mieć, może pozostawić dziec−
ko w „oknie życia”. Po złożeniu dziecka w „oknie
życia” system alarmowy informuje siostry, że zo−
stało złożone dziecko. Matka w ten sposób zacho−
wuje anonimowość. „Okno życia” jest czynne całą
dobę.
Redakcja
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Dwa lata kadencji Stowarzyszenia Obywatelskiego w zakresie realizacji inwestycji
Minęła połowa kadencji samorządu Dzielnicy
Ursus− czas na podsumowanie realizacji zadań in−
westycyjnych. Stowarzyszenie Obywatelskie uzy−
skało w ostatnich wyborach samorządowych naj−
większą ilość mandatów (8 radnych). Razem z Plat−
formą Obywatelską (7 radnych) tworzy koalicję,
która ma przedstawicieli w składzie Prezydium Rady
Zarządu Dzielnicy. Stowarzyszeniu Obywatelskie−
mu przypadły w udziale funkcje Przewodniczące−
go Rady (Henryk Linowski), Wiceprzewodniczącej
Rady (Wanda Kopcińska), Przewodniczącego Ko−
misji Gospodarki Przestrzennej (Henryk Grzegrzół−
ka), Przewodniczącego Komisji Budżetu (Kazimierz
Sternik) oraz Zastępcy Burmistrza (Wiesław Krze−
mień). Pozostała grupa radnych Stowarzyszenia, do
której należą Joanna Jerzyńska, Teresa Bogucka−
Szczęsnowicz, Piotr Adamus i Bogusław Dąbrow−
ski, wspierają swoją pracą i zaangażowaniem koali−
cję w działaniach na rzecz mieszkańców Ursusa.
Członek Zarządu Dzielnicy reprezentujący Stowa−
rzyszenie Obywatelskie odpowiada za inwestycje,
ochronę środowiska, architekturę i budownictwo,
zamówienia publiczne oraz gospodarkę nierucho−
mościami. Przystępując do wyborów w dniu 12−go
listopada 2006 roku złożyliśmy deklarację wzbo−
gacenia dzielnicy o kolejne drogi i obiekty budow−
lane, a także obiecaliśmy wykonanie remontów in−
frastruktury już istniejącej. Przez ostatnie dwa lata
zostały zrealizowane:
w rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2,
w termomodernizacja w zakresie wymiany central−
nego ogrzewania, ocieplenia i izolacji ścian bu−
dynków, docieplenia stropodachu wraz z na−
prawą poszycia dachowego: Szkoły Podstawowej
nr 4, Szkoły Podstawowej nr 14, Przedszkola nr
200, Przedszkola nr137, Przedszkola nr 343, bu−
dynku oświatowego przy ulicy ul. Konińskiej 2,
budynku oświatowego przy ul. Dzieci Warszawy
nr 42, Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnow−
skiego 16, Domu Kultury „Miś” przy ul. Zagło−
by, budynku OSP przy ulicy Rynkowej 8,
w budowa budynków komunalnych przy ul. Szan−
cera 5 (48 mieszkań) i przy ul. Regulska 22 (18
mieszkań),
w budowa parku przy ul. Wojciechowskiego,
w budowa zieleńca przy ul. Dzieci Warszawy 42,
wraz z przejściem do Kościoła Parafii św. Rodzi−
ny przy ul.Zapustnej, i przy ul. Koronacyjnej,
w rozbudowa placu zabaw w Parku Achera,
w budowa budynku na cele kulturalno, społeczno –
opiekuńcze w Parku Achera,
w modernizacja zieleni i otoczenia w Parku Achera,
w budowa podczyszczalni wód opadowych na ka−
nale „Konotopa”,
w budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Lalki, Ja−
giełły, Balicka i ulicy Pobożnego,
w budowa parkingu przy ulicy Wojciechowskiego
(parking do obsługi pawilonów handlowych i
kościoła),
w modernizacje ulic: Wiosny Ludów (na odcinku
ulicy Dzieci Warszawy – Legnicka), ulicy Mali−
nowej, ulicy Suchy Las (na odcinku ulicy Praw−
nicza – Aleja Bzów), ulicy Słupskiej (na odcinku
Spisaka – Prawnicza), ulicy Zygmunta Augusta,
ulicy Biernata z Lublina, ulicy Rakietników (na
odcinku Opieńskiego – Dzieci Warszawy) i ulicy
Siłaczki,
w przebudowa ulicy Rydzyńskiej (na odcinku Ban−
durskiego – Legnicka) i ulicy Tomcia Palucha na
odcinku od ulicy Kolorowa do budynku Tomcia
Palucha 37,
w remont ulicy wewnętrznej przy budynkach Woj−
ciechowskiego 40 i 42,
w remonty ulic: Grocholickiej, Warszawskiej (na
odcinku Gierdziejewskiego − Jagiełły) i Czerwo−
nej Drogi od ulicy Orłów Piastowskich do ulicy
Kadłubka,
w remont nawierzchni ulicy Zielonogórskiej,
w budowa zatoki autobusowej przy ul. Dzieci Warszawy,
w budowa 28 sztuk progów spowalniających,

W trakcie realizacji jest budowa budynku komu−
nalnego przy ulicy Szancera 5 (48 mieszkań) wraz z
przedszkolem w parterze. Rozpoczęto moderniza−
cję terenu sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Dzie−
ci Warszawy 42 – w roku 2008 wykonano pierwszy
etap. Zostały wykonane place zabaw przy szkołach
podstawowych numer 4, 14 i 11. Wybudowano tak−
że plac zabaw przy budynku Adamieckiego 1. Wy−
konano nowe ogrodzenie przy placu zabaw w Par−
ku Czechowickim i przy placu zabaw w Parku Ache−
ra. Zmodernizowano podwórko przy ulicy Dąbka 5.
Wykonano dwa etapy modernizacji podwórka na−
leżącego do budynków Adamieckiego 1, 1−go Maja
7, Obrońców Helu 2.
Przygotowana została dokumentacja na podsta−
wie, której ogłoszono przetarg na termomoderniza−
cję i rozbudowę (o cztery oddziały) Przedszkola nr
197 przy ulicy Walerego Sławka 7. Wykonano po−
nad 1000 metrów ścieżek rowerowych.
Przygotowana została dokumentacja projektowa:
w projekt budowlano wykonawczy rond Cierlicka /
Kościuszki,
w projekt budowlano wykonawczy ulicy Kadłubka,
w projekt budowlano wykonawczy ulicy Leszka
Białego,
w projekt budowlano wykonawczy ulicy Markerta,
w projekt budowlano wykonawczy ulicy Włoczew−
skich,
w projekt budowlano wykonawczy ulicy Krawczyka,
w projekt budowlano wykonawczy ulicy Żywieckiej,
w projekt termomodernizacji przedszkola nr 219,
w projekt termomodernizacji przedszkola nr 112,
w projekt budowlano wykonawczy ronda u zbiegu
ulic Kościuszki i Cierlicka,
w projekt budowlano wykonawczy ulicy Listopadowej,
w projekt budowlano wykonawczy ulicy Leszka
Czarnego,
w projekt modernizacji skrzyżowania ulicy Zacza−
rowanej Dorożki – Królów Polskich,
w projekt ulicy Tomcia Palucha,
w projekt budowlano wykonawczy przebudowy uli−
cy Dzieci Warszawy,
w projekt dojazdowej ulicy do osiedla Szałas,
w projekt budowlano wykonawczy ulicy Regulskiej,
w projekt zagospodarowania terenu przy „Warusie”.
w projekt modernizacji skweru przy budynku Woj−
ciechowskiego 35.
Wykonana została aktualizacja projektu budo−
wy ulicy Zielonej Gęsi. Dokonano aktualizacji za−
gospodarowania terenu przy dworcu PKP ( ulica
Wiosny Ludów i Bohaterów Warszawy od ulicy
Kościuszki do dworca PKP ). Opracowana jest do−
kumentacja budowlano – wykonawcza na moder−
nizacje ulicy Bony.
W trakcie opracowania znajduje się miejscowy
plan przestrzennego zagospodarowania terenów po
byłych ZPC Ursus.
W ramach zakupów inwestycyjnych Ursus wzbo−
gacił się o nieruchomość przy ul. Prawniczej 54
przeznaczoną na rehabilitację osób niepełnospraw−
nych oraz na działalność z zakresu zadań wykony−
wanych przez OPS. Zakupione zostały kolejne dwa
lodowiska wraz z wyposażeniem (rolby, kontenery
magazynowe przeznaczone na wypożyczalnie
łyżew). Zakupiono i wyposażono placówki oświa−
towe w monitoring wizyjny i sprzęt do utrzymania
czystości tych obiektów. Zmodernizowano instala−
cję internetową (w tym wymieniono komputery)
oraz wykonano nową serwerownię w budynku Urzę−
du Dzielnicy. Na bieżąco placówki oświatowe wy−
posażane są w pomoce naukowe, nowe komputery i
niezbędne dla ich działalności środki trwałe i urzą−
dzenia. Wszystkie w/w zadania zrealizowane zosta−
ły za ponad 60 mln. złotych.
W zakresie inwestycji którymi zajmują się inni
inwestorzy, a z którymi władze dzielnicy współpra−
cują został wykonany przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad projekt wiaduktu nad
linią kolejową Warszawa− Katowice (na przedłuże−
niu ulicy Orląt Lwowskich). W trakcie opracowania

jest dokumentacja wiaduktu nad linią kolejową
Warszawa – Poznań (na przedłużeniu ulicy Gier−
dziejewskiego). Podpisane zostało porozumienie
pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a władzami
PKP na budowę stacji kolejowej przy osiedlu „Nie−
dźwiadek”. Planowana jest budowa stacji z parkin−
giem typu „ parkuj i jedź” na ponad 300 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych oraz
z miejscami parkingowymi dla rowerów.
Planowana jest (zadanie w Wieloletnim Progra−
mie Inwestycyjnym m.st. Warszawy) budowa ulicy
Nowolazurowej przez ZDM. W roku bieżącym GDD−
KiA ogłosi przetarg na wykonanie węzła „Salomea”
w Alejach Jerozolimskich na wysokości ulicy Dzie−
ci Warszawy. ZDM rozpocznie przebudowę skrzy−
żowania Al. Jerozolimskie − Łopuszańska. Po wielu
staraniach władz Dzielnicy Ursus Zarząd Dróg Miej−
skich dokonał częściowego remontu nawierzchni
dróg powiatowych znajdujących się pod jego za−
rządem, a mianowicie: Bony, Dzieci Warszawy,
Walerego Sławka, Spisaka, Kompanii Kordian.
Z zaplanowanych w programie wyborczym Sto−
warzyszenia Obywatelskiego pozostało do zreali−
zowania:
w budowy ulic: Prystora (łącznika pomiędzy ulicą
Skoroszewską i Składkowskiego), ulicy Zielonej
Gęsi, ulicy Tomcia Palucha i ulicy Skoroszew−
skiej,
w przebudowa skrzyżowania (rondo) ulic Cierlicka
/ Kościuszki,
w zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP (mo−
dernizacja ulic Wiosny Ludów
i Bohaterów
Warszawy przy dworcu ),
w remont ulicy Piastowskiej i innych ulic gminnych,
które wymagają tych prac.
W zakresie budownictwa komunalnego planowa−
na jest budowa budynku komunalnego przy ulicy
Regulskiej 39 (18 mieszkań).
W ramach inwestycji oświatowych planuje się
wybudowanie szkoły podstawowej i przedszkola
przy ulicy Dzieci Warszawy 42 oraz drugiego etapu
terenu sportowo−rekreacyjnego przy ul. Dzieci War−
szawy 42. W zakresie obiektów kultury zostanie
wybudowana muszla koncertowa w Parku Czecho−
wickim.
Ponadto zostały wyznaczone i zaplanowane do
wykonania w drugiej połowie kadencji dodatkowe
zadania, takie jak:
w budowa ulicy dojazdowej od ulicy Czerwona Dro−
ga do osiedla Szałas,
w modernizacja skrzyżowania ulicy Zaczarowanej
Dorożki / Królów Polskich,
w wykonanie projektu wykonawczego i rozpoczę−
cie budowy Domu Kultury dla O.K. „Arsus”,
w projekt hali widowiskowo – sportowej przy ulicy
Dzieci Warszawy,
w projekt budowy żłobka i rozpoczęcie budowy tego
obiektu przy ulicy Czerwona Droga,
w modernizacja rowu U1,
w modernizacja Kanału „Konotopa” wraz z zagospo−
darowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału,
w rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 194,
w budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Orłów Piastowskich.
w remonty dodatkowych ulic gminnych polegające
na wymianie warstwy ścieralnej w tym ulicy Woj−
ciechowskiego.
Wiele z tych zadań wykonanych i planowanych
do wykonania zostało zgłoszone przez mieszkań−
ców Ursusa zarówno w pismach do Zarządu, jak i w
trakcie przyjęć mieszkańców przez radnych i człon−
ków Zarządu. Za tą inicjatywę serdecznie dziękuje−
my i deklarujemy, że wnioski zgłaszane przez Pań−
stwa będą w dalszym ciągu rozpatrywane i w miarę
możliwości prawnych i finansowych realizowane.
Kolorem czerwonym zaznaczono zadania, które
nie były ujęte w programie wyborczym, a zostały
dodatkowo wykonane na prośbę i życzenie miesz−
kańców Ursusa.
Wiesław Krzemień
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Kr ok ku wiêkszej samodzielnoœci wa
Rada m.st. Warszawy
podjęła w dniu 18 grud−
nia 2008r uchwałę nr
XLVI/1422/2008 w
sprawie przekazania
dzielnicom m.st. War−
szawy do wykonywania
niektórych zadań i kom−
petencji m.st. Warszawy.
Jest to kolejny (drugi)
krok ku decentralizacji
zarządzania Warszawą.
Pierwszym krokiem było podjęcie przez Radę m.st.
Warszawy w dniu 6 września 2007r. uchwały nr
XV/436/2007 w sprawie uchwalenia Statutu m.st.
Warszawy, w którym wymieniono zadania, które
będą realizowane przez władze dzielnic, ale jed−
nocześnie w Statucie zawarto warunek, który
mówił, że przekazanie zadań do realizacji przez
dzielnice nastąpi dopiero po udzieleniu dzielni−
com odpowiednich kompetencji w drodze dodat−
kowej uchwały Rady m. st. Warszawy. Po roku prac
nad tymi kompetencjami Rada m. st. Warszawy
podjęła wreszcie uchwałę w sprawie kompetencji
dla władz samorządowych dzielnic. Jednakże na
tym nie kończy się proces dochodzenia dzielnic
do większej samodzielności w sprawach lokal−
nych, ponieważ nadal dzielnice nie posiadają sta−
tutów, a statuty zgodnie z obowiązującą ustawą
warszawską z dnia 15 marca 2002 r. powinny być
nadane przez Radę m.st. Warszawy.
Minęło już 6 lat funkcjonowania Rady m.st.
Warszawy na mocy ustawy warszawskiej z dnia15
marca 2002 r., a sprawa statutów dla dzielnic nie
jest załatwiona.
Pierwsze cztery lata (2002−2006) zostały straco−
ne, ponieważ rządzące wówczas w Warszawie wła−
dze PiS nie były zainteresowane dzielić się władzą
z dzielnicami.
Natomiast Platforma Obywatelska w czasie
kampanii wyborczej obiecywała, że dokona de−
centralizacji zarządzania Warszawą i chociaż po
zdobyciu władzy w Warszawie przystąpiła do prac
nad opracowaniem statutów, to prace legislacyj−
ne nad uchwaleniem tych dokumentów trwają
zbyt długo.
Jeżeli chodzi o uchwałę kompetencyjną z 18
grudnia 2008r. to określa ona zadania i kompe−
tencje w zakresie spraw lokalnych, którą dzielni−
ce, a konkretnie zarządy dzielnic jako organy wy−
konawcze mają obowiązek wykonywać. Ewentu−
alne spory w zakresie wykonywania zadań i kom−
petencji rozstrzyga Prezydent m. st. Warszawy.
W zakresie inwestycji dzielnica sporządza
projekty planów rocznych i wieloletnich, a następ−
nie po zatwierdzeniu przez Radę m.st. Warszawy
realizuje w pełnym cyklu inwestycyjnym od opra−
cowania projektów budowlanych poprzez wyko−
nawstwo, odbiór i rozliczenie rzeczowo− finanso−
we, a także dokonanie wyboru wykonawców ro−
bót budowlanych, usług i dostaw.

W zakresie gminnych zasobów lokalo−
wych dzielnica wykonuje funkcję właścicielską
i do niej należą wszystkie sprawy związane z utrzy−
maniem tych zasobów, a także sprawy najmu, uży−
czenia i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytko−
wych oraz poboru i windykacji wszelkich opłat
należnych wynajmującemu. Ponadto do zadań
dzielnicy należy prowadzenie kontroli przestrze−
gania przez lokatorów ich obowiązków, wypłaca−
nia dodatków mieszkaniowych i występowania
przed sądami; również do zadań i kompetencji
dzielnicy należy nabywanie i zbywanie lokali
mieszkalnych i użytkowych.
W zakresie nieruchomości do dzielnicy na−

leży prowadzenie w pełnym zakresie spraw praw−
no− finansowych związanych z użytkowaniem wie−
czystym gruntów np.: określenie i zmiana stawki
procentowej oraz aktualizacja wysokości i termi−
nu wnoszenia opłat, ustanawianie hipotek na nie−
ruchomościach dłużnika oraz składanie wnio−
sków do sądu o wykreślenie hipoteki; zawiera−
nie umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres
do 3 lat dla nieruchomości gruntowych nie prze−
kraczających 1000 m2 z wyłączeniem nierucho−
mości służących realizacji zadań ogólnomiej−
skich i ponaddzielnicowych.

W zakresie utrzymania placówek oświa−
ty i wychowania oraz jednostek obsługi fi−
nansowej tych placówek, żłobków, jedno−
stek pomocy społecznej oraz ośrodków
sportu i rekreacji do dzielnicy należy prowa−
dzenie tych jednostek za wyjątkiem ich tworze−
nia, likwidacji, reorganizacji; zatwierdzanie pla−
nów rzeczowo− finansowych oraz rocznych spra−
wozdań z ich działalności; rozpatrywanie i zała−
twianie skarg i wniosków dotyczących działalno−
ści tych jednostek; występowanie z wnioskami w
sprawie zmian w zakresie planów budżetowych
tych jednostek.
W zakresie zieleni do dzielnicy należy utrzy−
manie, ochrona i eksploatacja zieleni oraz pielę−
gnacja i utrzymanie w czystości terenów zieleni
położonych na obszarze dzielnicy.

W zakresie dzielnicowych obiektów ad−
ministracyjnych do dzielnicy należy utrzy−
manie, eksploatacja i ochrona tych obiektów,
w tym dokonywanie ich modernizacji, remon−
tów i konserwacji oraz zawieranie i rozwiązywa−
nie umów.
W zakresie geodezji i kartografii do
dzielnicy należy przyjmowanie podań w celu ich roz−
patrzenia w trybie postępowania administracyjnego
oraz przekazywanie ich zgodnie z właściwością.
W zakresie działalności kulturalnej oraz insty−
tucji kultury jak domy kultury, biblioteki nie zali−
czone do jednostek o znaczeniu ponaddzielnico−
wym przekazano dzielnicom wykonywanie zadań
organizacyjnych względem instytucji kultury jak
prowadzenie rejestru tych instytucji, zatwierdza−
nie rocznych sprawozdań tych instytucji, rozpa−
trywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczą−
cych ich działalności, przyznawanie nagród i sty−
pendiów osobom zajmującym się w dzielnicy twór−
czością artystyczną, upowszechnianiem kultury
oraz opieką nad zabytkami; Władze dzielnicy nie
mają kompetencji tworzenia, likwidacji bądź reor−
ganizacji jednostek kultury oraz nie mogą wyko−
nywać czynności z zakresu prawa pracy w stosun−
ku do dyrektorów tych instytucji.
W zakresie ochrony środowiska do
dzielnicy należy opiniowanie programów ochrony
środowiska m. st. Warszawy dotyczących dzielni−
cy, w tym jej mapy akustycznej, udostępnianie in−
formacji o środowisku i jego ochronie. Władze
dzielnicy sprawują kontrolę nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie środowiska i udzielają upo−
ważnień pracownikom do wykonywania funkcji
kontrolnych, występują do Wojewódzkiego Inspek−
tora Ochrony Środowiska o podjecie działań, jeżeli
w wyniku kontroli zostanie stwierdzone naruszenie
przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie
środowiska; w sprawach o wykroczenia przeciw prze−
pisom o ochronie środowiska dzielnica występuje
w charakterze oskarżyciela publicznego.
W zakresie dróg publicznych dzielnica
pełni obowiązki zarządcy dróg gminnych jak: spo−
rządzanie projektów planów rozwoju sieci drogo−
wej oraz projektów planów finansowania budowy,

przebudowy remontu, utrzymania, ochrony dróg
oraz drogowych obiektów inżynierskich; pełnie−
nia funkcji inwestora; utrzymanie nawierzchni
dróg, chodników, obiektów i urządzeń drogowych;
przygotowywanie dróg dla potrzeb obronnych:
prowadzenie ewidencji dróg i obiektów drogo−
wych; sporządzanie informacji o drogach publicz−
nych dla Prezydenta m. st. Warszawy; wykonywa−
nie robót inwestorskich na drogach, przeciwdzia−
łanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg
oraz wyznaczanie objazdów, wykonywanie okre−
sowych pomiarów ruchu drogowego, nabywanie
nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicz−
nych oraz na potrzeby zarządzania nimi; dzielnica
sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w
pasie drogowym dróg gminnych, może oddawać
część gruntów w pasie drogowym w najem, dzier−
żawę albo użyczenie w drodze umów na cele zwią−
zane z obsługą użytkowników dróg, a także wy−
stępować z wnioskami podziału lub scalania grun−
tów w pasie drogowym drogi gminnej; może wy−
stępować do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie
ustalenia stref płatnego parkowania. Dzielnica Ur−
sus zrządza 123 ulicami kategorii gminnej. Na
obszarze Dzielnicy Ursus znajdują się również uli−
ce kategorii powiatowej (21 ulic), które są zarzą−
dzane przez Zarząd Dróg Miejskich do nich należą
następujące ulice: Bolesława Krzywoustego, Bony
Cierlicka, Dzieci Warszawy, Gierdziejewskiego,
Kadłubka (na odcinku Konotopska− Zielonej Gęsi),
Kompanii Kordian, Konotopska, Kościuszki, Lal−
ki, Orłów Piastowskich, Plutonu Torpedy, Przejaz−
dowa, Pużaka, Regulska (na odcinku− Spisaka,
Bodycha), Ryżowa, Sosnkowskiego, Spisaka, Wa−
lerego Sławka, Traktorzystów, Jagiełły oraz Al. Je−
rozolimskie chociaż są zaliczone do kategorii dróg
wojewódzkich
W zakresie dróg wewnętrznych dzielnica otrzy−
mała zadania i kompetencje budowy, przebudo−
wy, remontów, utrzymania, ochrony i oznakowa−
nia tych dróg, jeżeli stanowią własność m. st.
Warszawy.
W zakresie architektury i budownictwa oraz
planowania i zagospodarowania przestrzenne−
go dzielnica otrzymała zadania i kompetencje po−
legające na przyjmowaniu podań i rozpatrywaniu
ich w trybie postępowania administracyjnego i
przekazywania ich zgodnie z właściwością.
W zakresie ewidencji działalności gospodar−
czej dzielnica otrzymała zadania
i kompetencje dotyczące przyjmowania od
przedsiębiorców oraz przesyłanie właściwym urzę−
dom wniosków o wpis do krajowego rejestru urzę−
dowego podmiotów gospodarki narodowej (RE−
GON) i zgłoszenia identyfikacyjne oraz odbiór za−
świadczeń o wpisie przedsiębiorcy i przekazywa−
nie ich przedsiębiorcom.
W zakresie ewidencji ludności i dowodów oso−
bistych przekazano dzielnicy zadania
i kompetencje polegające na przyjmowaniu po−
dań w sprawach meldunkowych i dowodów oso−
bistych podlegających ich rozpatrzeniu w trybie
postępowania administracyjnego oraz przekazy−
wania ich zgodnie z właściwością.
W zakresie praw jazdy i rejestracji pojazdów
oraz przewozów przekazano dzielnicy zadania i
kompetencje: dotyczące przyjmowania podań pod−
legających rozpatrzeniu w trybie postępowania ad−
ministracyjnego w sprawach praw jazdy i rejestra−
cji pojazdów z włączeniem spraw obywateli i osób
prawnych państw obcych oraz przekazywanie ich
zgodnie z właściwością oraz przyjmowanie odpi−
sów wyroków dotyczących zakazu prowadzenia
pojazdów, a także przyjmowanie wniosków o za−
trzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;
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modzielnoœci warszawskich dzielnic
ograniczanie obowiązku przewozu w odniesieniu
do transportu zbiorowego na obszarze dzielnicy w
określonych przypadkach przez Prawo przewozo−
we oraz nakładanie na przewoźnika obowiązku za−
warcia umowy o wykonywanie zadania przewozo−
wego na obszarze dzielnicy w przypadkach okre−
ślonych przez Prawo przewozowe.
W zakresie pobierania podatków i opłat
dzielnica otrzymała następujące zadania i kom−
petencje: przyjmowanie podań podlegających roz−
patrzeniu w trybie postępowania podatkowego do−
tyczącego podatków i opłat lokalnych oraz opłaty
skarbowej, podatku rolnego, leśnego i przekazy−
wanie ich zgodnie z właściwością; przyjmowanie
składanych informacji o gruntach i obiektach bu−
dowlanych na podatek od nieruchomości, poda−
tek rolny i leśny oraz przekazywanie ich zgodnie z
właściwością, a także prowadzenie kontroli speł−
nienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
OC rolników oraz umowy ubezpieczenia budyn−
ków rolniczych.
W zakresie promocji dzielnicy przekazano jej
następujące zadania i kompetencje: przygotowy−
wanie i realizacja programów promocji dzielnicy,
konferencji prasowych i spotkań z mieszkańcom;
udzielanie odpowiedzi na artykuły prawa dotyczą−
ce zadań wykonywanych przez dzielnicę.

W zakresie miejsc pamięci narodowej przeka−
zano następujące zadania i kompetencje: opiekę i
ochronę pomników i miejsc pamięci narodowej
oraz prowadzenie ich ewidencji; występowanie do
właściwych organów z wnioskami w sprawie utwo−
rzenia miejsc pamięci narodowej.
W zakresie świadczeń rodzinnych i z funduszu
alimentacyjnego przekazano dzielnicy następu−
jące zadania i kompetencje: wypłacanie świad−
czeń rodzinnych w tym świadczeń rzeczowych; wy−
taczanie powództw o roszczenia alimentacyjne oraz
udział w tych postępowaniach, przekazywanie
danych do biura informacji gospodarczej oraz
występowanie o udostępnienie danych z tego re−
jestru; wypłacanie świadczeń z funduszu alimen−
tacyjnego;
Przekazano dzielnicy zadania i kompetencje
wynikające z ordynacji wyborczych do orga−
nów RP i samorządu terytorialnego doty−
czące obsługi administracyjnej i zapewnienia
warunków techniczno− materialnych pracy obwo−
dowych komisji wyborczych oraz wykonywanie
zadań związanych z organizacją i przeprowadze−
niem wyborów oraz referendum ogólnokrajowego
na obszarze dzielnicy.
Przekazano dzielnicy zadania i kompetencje
wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńcze−

Z DAWNEJ WARSZAWY
Najstarsze parki i ogrody w Warszawie
Po przeprowadzeniu się do dworu królewskiego
z Krakowa do Warszawy na początku XVII wieku,
stała się Warszawa w ciągu następ−
nych dziesięcioleci miastem pała−
ców i ogrodów. Na wysokiej skarpie
wiślanej zaczęły powstawać jedna
po drugiej wielkopańskie rezyden−
cje, usytuowane najpierw wzdłuż
Krakowskiego Przedmieścia.
Mieliśmy w XVII i XVIII wieku w
Warszawie około 200 pałaców z pięknymi ogroda−
mi ozdobnymi i owocowymi.
Z dawnych ogrodów przypałacowych pozosta−
ło niewiele. Mamy ogród za Pałacem Prezydenc−
kim przy Krakowskim Przedmieściu, schodzący ta−
rasami ku Wiśle ale znacznie mniejszy niż za Ra−
dziwiłłów, bo wtedy dochodził aż do Wisły.
Za Pałacem Kazimierzowskim (dziś rektorat UW)
znajduje się Ogród Kazimierzowski opadający po
skarpie w kierunku ulicy Dobrej− jak wiemy była to
letnia rezydencja króla Jana Kazimierza i jego mał−
żonki królowej Ludwiki Marii.
Mamy wreszcie dwie prawdziwe perły Warsza−
wy, dwa piękne parki przypałacowe – Park Łazien−
kowski i Ogrody Wilanowskie.
Ojcem warszawskich ogrodów miejskich, publicz−
nych, otwartych dla mieszkańców pozostaje Ogród
Saski. Ten wielki ogród w kształcie wachlarza, o
powierzchni ponad 15 hektarów, rozciągał się
wzdłuż ulicy Królewskiej aż do placu Żelaznej Bra−
my. Powstał w latach 20−tych XVIII wieku, na pole−
cenie króla Augusta II –ego Sasa na zapleczu jego
Pałacu Saskiego. Wtedy otoczony był murem z ba−
stionami, który potem zamieniono na żeliwne szta−
chety. Król August II Sas kazał udostępnić ogród
publiczności już w roku 1727, co prawda musiała
to być publiczność „doborowa”, co najmniej po−
rządnie ubrana.
Na początku ogród urządzony był w stylu francu−
skim, posiadał geometrycznie równe partery kwia−
towe, klomby, trawniki i alejki.
Na terenie ogrodu wybudowano wielką altanę z
galerią, oranżerią i tzw. operalnię, pierwszą siedzi−

bę opery w Warszawie, która znajdowała się przy
dzisiejszym skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i
Królewskiej.
W I−ej Połowie XIX wieku Ogród Saski stał się
parkiem miejskim i został przekomponowany w sty−
lu angielskim krajobrazowym.
Przy Żelaznej Bramie wybudowano Instytut Wód
Mineralnych z licznymi pawilonami, a bliżej Placu
Bankowego powstał na terenie ogrodu popularny
Teatr Letni, który istniał do roku 1939.
Do obowiązków eleganckiego towarzystwa war−
szawskiego należało bywać w Ogrodzie Saskim,
który w wieku XIX był letnim salonem Warszawy.
Od arkad Pałacu Saskiego, tam gdzie Grób Nie−
znanego Żołnierza, przebiegała centralna aleja par−
ku aż do Żelaznej Bramy. Przy niej rozstawione 23
figury kamienne symbolizujące pory roku, alegorie
sztuk i nauk. Powstała wtedy piękna fontanna z ba−
senem i zegarem słonecznym, dziś wymarzone miej−
sce odpoczynku w upale dni. Na usypanym wzgó−
rzu od strony ulicy Niecałej stanęła świątynia We−
sty z Tivoli, w rzeczywistości wieża ciśnień dla
ówczesnych wodociągów warszawskich.
Po zniszczeniach z czasu II−giej wojny świato−
wej park stracił wiele ze swojego dawnego charak−
teru i przecięty ulicą Marszałkowską stał się właści−
wie wielkim zieleńcem miejskim.
A teraz możemy wrócić do Łazienek i Wilanowa.
Park Łazienkowski o powierzchni około 74 hek−
tarów powstał w ostatniej ćwierci XVIII wieku sta−
raniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
jako otoczenie jego letniej rezydencji czyli Pałacu
na Wyspie. Twórcą tego krajobrazowego parku w
stylu angielskim był ogrodnik pochodzenia nie−
mieckiego Jan Krystian Szuch.
Bogaty drzewostan, stokilkadziesiąt gatunków
drzew, krzewów i roślin ozdobnych, trzy malowni−
cze stawy z karpiami królewskimi, łabędzie i pawie
królewskie, oswojone liczne wiewiórki to natural−
ne walory przyrodnicze tego wspaniałego parku.
Oprócz tego mamy cenne zabytki architektury:
Pałac Myślewicki, Biały Domek, dwie oranżerie,
Teatr na Wyspie, Szkolę Podchorążych i pomniki –

go polegające na wskazywaniu osób, którym mia−
łaby być powierzona opieka lub kuratela na we−
zwanie sądu opiekuńczego.
Przekazano Dzielnicy zadania i kompeten−
cji wynikające z ustawy o działalności organi−
zacji pożytku publicznego i o wolontariacie
dotyczące współpracy z tymi organizacjami i po−
wierzenia tym organizacjom realizacji zadań pu−
blicznych w tym z zakresu pomocy społecznej
poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert,
wybór ofert, zawieranie umów na realizację za−
dań oraz dokonywanie kontroli i oceny realiza−
cji zadań.
Uwaga! wszystkie zadania i kompetencje wy−
mienione wyżej mogą być wykonywane tylko na
obszarze dzielnicy i pod warunkiem, że nie do−
tyczą spraw i instytucji zastrzeżonych dla władz
m.st. Warszawy na podstawie odrębnych uchwał
Rady m.st. Warszawy.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia
2009r. z tym, że w części dotyczącej żłobków
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.
Pełny tekst uchwały jest dostępny na stronie
internetowej Urzędu m.st. Warszawy− Biuletyn In−
formacji Publicznej.
Henryk Linowski
króla Jana III Sobieskiego, Fryderyka Chopina, Hen−
ryka Sienkiewicza i inne.
Kolejną atrakcją dla mieszkańców i turystów są
Ogrody Wilanowskie. Powstawały one wraz z bu−
dową i rozbudową Pałacu Wilanowskiego w ciągu
200 lat. Najstarszą część stanowi barokowy ogród
włoski, dwupoziomowy z murem oporowym, scho−
dami i sztuczną grotą pod ziemią z czasów Jana III.
W roku 2009 niestety jeszcze niedostępny z powo−
du wielkich prac ziemnych i podziemnych. Był to
reprezentacyjny ogród pałacowy przed apartamen−
tami królewskimi, z niskimi parterami roślin ozdob−
nych, fontannami, złoconymi posagami herosów i
dwoma altanami królewskimi.
Schodząc po schodach mamy niższy poziom tego
ogrodu, a dalej strzyżone szpalery drzew parkowych
i między nimi tzw. boskiety czyli geometrycznie
uformowane kwatery roślinności.
Cieniste szpalery doprowadzają nas do długiej
alei wzdłuż Jeziora Wilanowskiego, które za cza−
sów króla Jana III było po prostu tzw. łachą wiślaną.
Następne rodziny właścicieli Wilanowa m. in.
Lubomirscy i Potoccy rozbudowywały pałac i urzą−
dzały park. Na północ od pałacu wzdłuż jeziora
powstał na przełomie XVIII/XIX wieku angielski
park krajobrazowy ze sztuczną wyspą i groblą, mo−
stem rzymskim i chińską altaną.
Od południa pojawił się park angielsko− chiński i
mały neorenesansowy ogród różany.
Na zakończenie wspomnijmy jeszcze jeden sta−
ry, historyczny warszawski ogród. To ogród Krasiń−
skich ciągnący się od Pałacu Krasińskich do bramy
przy dawnej ulicy Nalewki obok Arsenału.
Założony został przez starostę warszawskiego Jana
Dobrogosta Krasińskiego w 1677 roku.
W roku 1765 został zakupiony przez Komisję
Skarbu Koronnego wraz z pałacem z przeznacze−
niem na Pałac i Ogród Rzeczypospolitej.
W roku 1768 został udostępniony dla publiczno−
ści i stał się miejscem wielu uroczystości publicz−
nych i zabaw ludowych. Po drugiej wojnie świato−
wej został poszerzony do ulicy Generała Andersa.
Dbajmy o warszawskie parki i ogrody, strzeż−
my ich dla przyszłych pokoleń. Zdarzają się bo−
wiem ludzie interesu, którzy mówią, sam to słysza−
łem, „tyle cennych gruntów w centrum miasta i jesz−
cze nie zostały zabudowane”!
Zdzisław Zajączkowski
Przewodnik warszawski
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140 rocznica urodzin Stanis³awa Wojciechowskiego prezydenta RP 1922 – 1926

Po wygłoszeniu przez burmistrza Bogdana Ole−
sińskiego wspomnień o Stanisławie Wojciechow−
skim i modlitwie, którą prowadził ks. proboszcz
Ryszard Laskowski Zarząd, radni oraz uczniowie
szkól złożyli przed obeliskiem wiązanki kwiatów.
Uroczystość uświetniły swoja obecnością poczty
sztandarowe szkół oraz orkiestra „Ziemi Mazowiec−
kiej”. Stanisław Wojciechowski urodził się 15 mar−
ca 1869 r. w Kaliszu. Od początku studiów na wy−
dziale fizyko – matematycznym Uniwersytetu War−
szawskiego (1888 r. ) związał się z podziemnymi
organizacjami, w tym ze Związkiem Młodzieży
Polskiej „Zet” wchodząc do kierownictwa związ−
ku. W obawie przed aresztowaniem przez władze
carskie opuszcza w 1892 r. Warszawę udając się do
Francji, a następnie do Anglii. Stanisław Wojcie−
chowski był współtwórcą Polskiej Partii Socjali−
stycznej.
W latach 1895 – 1905 należał do kierownictwa
tej partii ściśle współpracując z Józefem Piłsudskim.
W latach 1906 – 1915 włączył się w działalność
spółdzielczą w Warszawskim Związku Stowarzy−
szeń Spożywczych będąc jednocześnie redaktorem
„Społem”. Nawiązał ścisłą współpracę z Władysła−
wem Grabskim przyszłym premierem Polski. W
związku z wybuchem w 1914 r. I wojny światowej
widział wyzwolenie Polski z niewoli na drodze
współpracy z Rosją. Do takiego poglądu skłaniały
go także oświadczenia cara, że Polska powstanie.
W 1915 r. zaangażował się do działalności w Komi−
tecie Narodowym Polskim organizując pomoc
uchodźcom polskim w Rosji, a w roku 1917 został
prezesem Rady Polskiego Zjednoczenia Między−
partyjnego w Moskwie. Po uzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 roku nawiązał współpracę z
PSL „Piast”.
W latach 1918 – 1922 był ministrem spraw we−
wnętrznych w rządach Ignacego Paderewskiego i
Leopolda Skulskiego. W 1922 r. został powołany
na Urząd Prezydenta RP. Po przewrocie majowym
w 1926 r. dokonanym przez Józefa Piłsudskiego
zrzekł się z pełnienia tego urzędu. W latach 1926 –
1939 pełnił funkcję profesora SGGW, a od 1927 r.
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13 marca br. odbyła się w Ursusie uroczystość poświęcona uczczeniu 140 rocznicy urodzin
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego. Uroczystość miała miej−
sce przy obelisku wzniesionym na jego cześć przy ulicy nazwanej jego imieniem i nazwiskiem.

był dyrektorem Spółdzielczego Instytutu Nauko−
wego. Napisał wiele prac, do ważniejszych należy
zaliczyć: „Spółdzielnie rolnicze. Jakie być mogą i
powinny w Polsce według wzorów zagranicznych”
– 1936, „Historia spółdzielczości polskiej do 1914
roku” – 1939, „ Moje wspomnienia” – 1938 r. Ostat−
ni czas swego życia spędził w domu swojej córki
Zofii i jej męża Władysława Jana Grabskiego syna
Władysława Grabskiego (premiera RP) w osiedlu
Gołąbki dziś należącym do Dzielnicy Ursus. Zmarł
9 kwietnia 1953 r. Stanisław Wojciechowski całe

życie poświęcił dla Polski. Był człowiekiem o wiel−
kiej osobistej bezinteresowności, obywatelskich za−
sługach i cnotach.
Obelisk ku czci Stanisława Wojciechowskigo zo−
stał wzniesiony 1993 roku w czterdziestą roczni−
czę jego śmierci i w jubileusz 100−lecia Zakładów
„Ursus” przez ZPC „Ursus” NSZZ „Solodarnoś” i
mieszkańców Ursusa.
Na obelisku widnieje napis „Bogu Wszech−

mogącemu i Tobie Narodzie Polski ślubo−
wałem”
Henryk Linowski

P£K BEREK JOSELEWICZ, POLSKI PATRIOTA

Poczta Polska wraz z Poczt¹ Izraelsk¹ wprowadzaj¹ do obiegu w dniu 22 kwietnia
2009 roku znaczek pocztowy emisji „Rok Polski w Izraelu” z portretem p³k
Berka Joselewicza, upamiêtniaj¹cy to wielkie wydarzenie.
„Ursus”, jako jedyne pismo w kraju, już teraz prezentuje ten piękny walor
filatelistyczny.

W dniu 5 maja będziemy obchodzili dwusetną rocznicę śmierci jednego z najwięk−
szych polskich bohaterów narodowych żydowskiego pochodzenia płk. Berka Joselewi−
cza, który tego dnia w 1809 r. zginął pod Kockiem w walce z austryjackim zaborcą.
Urodzony na Litwie w 1764 r. Berek Joselewicz wraz żydowskim pułkiem lekkokonnym
ofiarnie bronił polskiej ziemi przed Rosjanami na warszawskiej Pradze podczas Insu−
rekcji Kościuszkowskiej. Po złamaniu polskiego oporu rosyjscy żołdacy w niezwykle
okrutny sposób zemścili się na patriotycznej ludności Warszawy, zwłaszcza pochodze−
nia żydowskiego. Berek Joselewicz po upadku powstania wstąpił do legionów gen.
Henryka Dąbrowskiego „szukających” drogi do niepodległej Polski u boku Napoleona
Bonaparte. Walczył wszędzie tam gdzie wzywały go żołnierskie obowiązki. Był odzna−
czony orderem Virtuti Militari i francuską Legią Honorową. Po jego zgonie naczelny
wódz armii polskiej książe Józef Poniatowski złożył raport cesarzowi Napoleonowi w
następujących słowach: „Berek Joselewicz zszedł z tego świata śmiercią prawdziwego
rycerza, odbywszy przez 15 lat wszystkie kampanie we Włoszech, Niemczech i Polsce.
Pierwszy on z Żydów polskich otworzył drogę honoru swoim jednowiercom i dał piękny
przykład waleczności”. A prezes Rady Stanu Księstwa Warszawskiego hrabia Stanisław
Kostka Potocki złożył hołd poległemu pułkownikowi wystąpieniem zakończonym sło−
wami: „Pomni ojczyzna nasza i dawniejsze za nią blizny i walki Twoje, pomni wiecznie,
żeś Ty dał u nas przykład odżywionej waleczności narodowi Twemu i wskrzesił wizeru−
nek rycerzy, których śmierć opłakiwały Syjonu córy”
Także my, mieszkańcy Ursusa, uczcijmy chwilą zadumy pamięć o pułkowniku Berku
Joselewiczu, który dwieście lat temu oddał życie za swoją polską Ojczyznę.
Andrzej Przybysz
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Placówki przy ulicy Prawniczej 54
W nowo zakupionej nieruchomości przy ulicy Prawniczej 54 przez m.st.Wa−
arszawę, na wniosek Dzielnicy Ursus, mieszczą się trzy placówki, które funk−
cjonują w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy. Są to: Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, Centrum
Pomocy Rodzinie i Dziecku oraz Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzie−
ci I Młodzieży „Stokrotka”.
Do zadań Środowiskowego domu Samopomocy „Słoneczny Dom” należy
świadczenie usług wspierająco− rehabilitacyjnych, które mają na celu podtrzy−
mywanie i rozwijanie u osób chorych psychicznie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia. Są to różnego rodzaju treningi, terapia zajęciowa,
aktywizacja zajęciowa i specjalistyczna opieka medyczno− terapeutyczna. Pen−
sjonariusze biorą udział w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Mają też
zapewnione wyżywienie.
Kolejna placówka to Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku. Jednym z jej
zadań jest stworzenie zespołu interdyscyplinarnego skupiającego przedstawi−
cieli różnych instytucji pracujących na rzecz rodziny. Zainteresowane rodziny
znajdą tam pomoc psychologiczną, prawną oraz doraźną pomoc w sytuacji
kryzysowej. Placówka oferuje również zajęcia psychoedukacyjne dla rodzi−
ny, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz warsztaty z za−
kresu arteterapii dla dzieci z ADHD.
A także trening relaksacyjny, asertyw−
ności i umiejętności skutecznej komunikacji oraz trening umiejętności spo−
łecznych. Zamierza współpracować ze szkołami dzielnicowymi w zakresie
profilaktyki, mediacji, problematyki konfliktu i radzenia sobie w sytuacji kon−
fliktowej, radzenia sobie ze stresem.
Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka ”jest pla−
cówką wychowawczą wsparcia dziennego. Celem ośrodka jest podejmowanie
działań na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez łagodzenie niedostatków wycho−
wawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania i stwarzania szansy
do pokonywania niekorzystnych uwarunkowań w domu rodzinnym. Integra−
cja dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego i romskiego ma na celu przeła−
manie niechęci, stereotypów, nawiązanie koleżeńskich kontaktów, przeciw−
działanie zachowaniom agresywnym na tle etnicznym. Także wyrównanie po−
ziomu w takich dziedzinach jak kultura, edukacja, rozrywka, turystyka i sport.
Towarzyszenie im w rozwoju poprzez wspieranie w trudnych sytuacjach,
zmniejszanie napięć i niepokojów, a także uwrażliwianie ich na własne ograni−
czenia i możliwości stwarza szansę na poprawę społecznego i emocjonalnego
funkcjonowania. Dzieci maja zapewnioną pomoc w kryzysach szkolnych, ro−
dzinnych i rówieśniczych, w nauce i pomoc socjalną. Placówka prowadzi zaję−
cia wychowawczo−rekreacyjne, profilaktyczne, rozwijające zainteresowania,
sportowe i warsztaty twórcze. Stale pracuje z rodziną dziecka oraz współpracu−
je ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Sądem Rodzinnym.
W skrócie nakreśliłam Państwu problematykę jaką zajmują się te placówki,
zainteresowanych szczegółowymi informacjami odsyłam bezpośrednio do tych
placówek lub do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wanda Kopcińska

Kolejne rondo w Ursusie
Przypominamy, że projekt modernizacji skrzyżowania Jagiełły, Balicka, Lalki
był już przygotowany w lutym 2005 roku. Niestety nie mógł być realizowany,
ponieważ prace drogowe musiały czekać na wykonanie przez MPWiK kanali−

wyznaczono datę 31 grudnia jako termin zakończenia prac. Wykonawca, (fir−
ma POL − AQUA), wywiązał się z umowy. Musieliśmy uzyskać pozwolenie na
użytkowanie, decyzję podpisał inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 15
lutego 209 roku. W dniu 19 – go lutego przedstawiciele Rady i Zarządu Dziel−
nicy Ursus z udziałem Ks. Kanonika Ryszarda Laskowskiego, dyrektora wyko−
nawcy Mariusza Selke dokonali uroczystego otwarcia i oddania ronda do użyt−
kowania. Ta inwestycja drogowa znacznie usprawniła ruch na skrzyżowaniu.
Wybudowane zostały trzy nowe autobusowe przystanki: Lalki 01 na ul. Jagieł−
ły ( kierunek Traktorzystów ) – obowiązuje dla linii 716, Lalki 02 na ul. Jagieł−
ły ( kierunek Osiedla „Niedźwiadek”) – obowiązuje dla linii 187, 401, 517,
716, N35 i N85, Lalki 03 na ul. Lalki ( kierunek ul. Cierlicka ) – obowiązuje dla
linii 187, 401, 517, N35 i N85.
Wiesław Krzemień

„Acherówka” służy organizacjom pozarządowym.
W dniu 18 lutego br. Przy udziale Włodzimierza Paszyńskiego Zastępcy
Prezydenta m.st. Warszawy i przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej, Sto−
warzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwa Krzewienia Kul−
tury Fizycznej oraz licznej grupy mieszkańców Ursusa Zarząd i Rada Dzielni−
cy dokonali uroczystego otwarcia tego obiektu. „Acherówka” została poświę−
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cona przez Ks. Prałata Zbigniewa Sajnóga. Dyrektor OPS − Marzena Szaniaw−
ska, Prezes Stowarzyszenia ERiI− Bolesław Staniszewski i Prezes TKKF− Zbi−
gniew Sierakowski nie ukrywali zadowolenia z polepszenia warunków jakie
panują w nowym budynku. Pan Prezydent pogratulował władzom dzielnicy
nowego i funkcjonalnego obiektu.
Wiesław Krzemień

Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro−Bad”
Działalność klubu to szeroko rozumiana opieka nad dziećmi i młodzieżą
uzdolnioną sportowo. Cele statutowe stowarzyszenia są realizowane w ramach
sekcji sportowych akrobatyki i badmintona.
Poprzez swój szeroki zakres ćwiczeń fizycznych dyscypliny te rozwijają sze−
roko rozumianą wszechstronność młodego człowieka. Historia i tradycja tych
dyscyplin na terenie Ursusa sięga 40 lat, w ciągu których zapisaliśmy się zdo−
byciem wielu znaczących sukcesów sportowych i wychowawczych. Dzięki
wieloletniej pracy z młodzieżą odnosimy sukcesy w rywalizacji sportowej pro−
wadzonej przez Ministerstwo Sportu i Polskie Związki Sportowe Akrobatyki
i Badmintona. W roku 2008 nasi wychowankowie zdobyli 3 medale w Mię−

zacji sanitarnej. Wreszcie w ubiegłym roku udało się doprowadzić do ogłosze−
nia przetargu na wyłonienie wykonawcy prac drogowych i kanalizacji desz−
czowej. Wykonawca został wprowadzony na budowę 20 listopada. W umowie
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dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i kilkanaście medali w WOM. W
Mistrzostwach Polski Juniorów i w Mistrzostwach Polski Seniorów w akroba−
tyce sportowej czwórka męska zajeła 3−cie miejsce. Nasi zawodnicy startowali
w finałach OOM. Wiele sukcesów odnosiliśmy w zawodach okręgowych zdo−
bywając kilkanaście medali Mistrzostw Warszawy w kategoriach juniorów i
juniorów młodszych. Aktualnie w kadrze wojewódzkiej juniorów w akrobaty−
ce mamy 4 zawodników, a w kadrze młodzików 8 zawodników.
W Ogólnopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzie−
ży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu nasz klub zdobył 32,5 punktów.
W ramach systemu oceniane są wyniki sportowe dzieci i młodzieży w roku
kalendarzowym w czterech kategoriach wiekowych: młodzika (Międzywoje−

Almanach „Jesteśmy”
Nakładem Ośrodka Kultury ARSUS ukazała się 10. pozycja wydawnicza
Almanach II pt.”Jesteśmy”. W zbiorze poezji i prozy swoje utwory opubliko−
wało 29. poetek i poetów z Warszawy i okolicznych miast skupionych w Klu−
bie Literackim „Metafora”. Wśród początkujących amatorów swoje wiersze
zamieścili uznani twórcy i członkowie ogólnopolskich związków literackich
m.in. Tadeusz Maryniak, Stanisław Zwierzyński, Janina Wielogurska, Wanda
Stańczak, Zdzisław Kamiński, Zofia Mikuła, Maria Nojszewska, Stefan Rozpę−
dek, Krystyna Rytter, Ludwik Wambutt, Zbigniew Kurzyński i inni. Wprowa−
dzenie do Almanachu napisał Zbigniew Jerzyna. Wyboru dokonał i notą opa−
trzył Andrzej Wołosewicz, który napisał „Wszyscy autorzy, którzy zamieścili
swe wiersze w almanachu są utalentowani. Każdy na swoją miarę. Bo tak już
jest, gdy mówimy o poezji: Parnas zarezerwowano dla nielicznych”.
Nostalgiczny projekt okładki wykonał Piotr Szałkowski. Ksiażka jest do−
stępna w Ośrodku Kultury ARSUS.
Bogusław Łopuszyński

Folk i Szanty Promują Ursus

wódzkie Mistrzostwa Młodzików), juniora młodszego (Ogólnopolska Olim−
piada Młodzieży), juniora (Mistrzostwa Polski Juniorów), oraz młodzieżowca
(Młodzieżowe Mistrzostwa Polski).
Celem statutowym UTS „Akro−Bad” jest popularyzacja, rozwój sportu oraz
stałe podnoszenie poziomu sportowego zawodników w poszczególnych dyscy−
plinach sportu . Zainteresowania sportowe realizuje już kolejne pokolenie mło−
dych mieszkańców naszej Dzielnicy. Przez te lata codzienna praca na zajęciach
sportowych podnosiła kolejnym pokoleniom sprawność fizyczną, a przy tej oka−
zji sukcesy sportowe rozsławiały i promowały Ursus w Polsce i zagranicą.
W roku 2008 zorganizowaliśmy trzy duże imprezy sportowe na terenie na−
szej dzielnicy. W sekcji badmintona VI Turniej Badmintona o Puchar Burmi−
strza dla amatorów uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych, w którym
udział wzięło około 50 osób, zawody międzynarodowe międzyklubowe z BTV
Olympia Berlin i VIII zawody „Mikołajkowe” w akrobatyce sportowej dla 230
dzieci (członków klubu) z udziałem władz samorządowych Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy. Zawody „Mikołajkowe” w akrobatyce sportowej były sporto−
wymi obchodami 40−lecia sekcji akrobatyki sportowej w Ursusie.
Na dzień 31.12..2008 r UTS „Akro−Bad” liczy 236 członków, w tym około
210 czynnie uprawiających sport, którzy podpisali deklaracje członkowskie .
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską o ugruntowanym dorob−
ku zawodowym i wychowawczym.
Stowarzyszenie nasze ściśle współpracuje z władzami samorządowymi po−
przez realizowanie zadań miasta w dziedzinie kultury fizycznej. Stowarzysze−
nie użyczając swój sprzęt sportowy pomaga klasom sportowym z SP Nr 14 , G
131 i LO 56. Baza lokalowa jest bardzo dobra, a wyposażenie jakim dysponu−
jemy umożliwia pełną realizację założonych celów. W roku 2008 wyremonto−
waliśmy i wyposażyliśmy w urządzenia i sprzęt sportowy małą salę gimna−
styczną przeznaczoną do choreografii i ćwiczeń ogólnorozwojowych.
W stowarzyszeniu zatrudnionych było w 2008 roku 13 osób, średnio mie−
sięcznie 9 trenerów i 4 osoby administracji. Stowarzyszenie nie udzielało i nie
brało pożyczek, nie nabywało obligacji, akcji i nie lokowało środków na ra−
chunkach bankowych.
UTS „Akro−Bad” jest organizacją pożytku publicznego i jako taka od 3lat
może otrzymywać1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działal−
ność statutową. Jeżeli uważacie Państwo, że szkolenie dzieci i młodzieży na−
szego klubu jest warte pomocy to przekażcie nam swój 1%.
Podaję adres: Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro−Bad”
Ul. Sosnkowskiego 3, 02 – 495 Warszawa.
Numer konta: 73106000760000330000336611, KRS 0000052580
Kazimierz Sternik

Ośrodek Kultury ARSUS zaprasza miłośników muzyki folkowej,
szantowej i bluesowej na III Ogólnopolski Festiwal Folkowy
„Latający Holender Ursus 2009”. Muzyka na najwyższym poziomie w wy−
konaniu najlepszych polskich zespołów i zagranicznych gości. W tegorocznej
edycji wystąpią: Zejman i Garkumpel , Noel Coutts (Nowa Zelandia) , Morde−
wind , Latający Holender , Ekt, Atmosfera (Ukraina),
Wyciągnięci z Mesy. Festiwal odbędzie się 09 maja 2009 r. od godz. 18:00.
Organizatorzy zapewniają dużo dobrej zabawy i after party do godz. 4. rano.
Patronat nad imprezą przyjęły władze dzielnicy Ursus. www.festiwalursus.pl,
www.arsus.pl
Bogusław Łopuszyński

Program wybranych imprez organizowanych
w Ośrodku Kultury „ARSUS” w drugim kwar−
tale 2009 roku.
Ośrodek Kultury „ARSUS”, ul. Traktorzystów 14, tel. 022 478 34 54, www.arsus.pl
w Wernisaż wystawy malarstwa Marty Rak− Podgórskiej (15.04)
w Salonik Sztuk Arsus „Muzyka z różnych miejsc” (17.04)
w Bajka dla dzieci „Pisanki kraszanki” −Teatr Banasiów (19.04)
w VI Dzielnicowy Przegląd Świetlic Szkolnych (21.04)
w Koncert Jubileuszowy z okazji 25.lecia pracy artystycznej Doroty Męckowskiej
z udziałem chóru „Cantate Deo”, kabaretu „Zżyna” i zaproszonych gości (24.04)
w XXIX Mazowiecki Przegląd Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży
(25, 26.04)
w Koncert Laureatów VII Konkursu Piosenki Polskiej„Tulipanada” (27.04)
w KES− panel z dr. Dariuszem Grabowskim (30.04)
w Uroczysta promocja almanachu poezji „Jesteśmy” Klubu Literackiego „Me−
tafora” (04.05)
w Teatr offowy –„Piąta rano” (08.05)
w III Festiwal Folkowy z udziałem gwiazd zagranicznych (09.05)
w Salonik Sztuk Arsus (15.05)
w Bajka dla dzieci „Wielki wyścig w poziomkowym lesie” (17.05)
w X Prezentacje Aktywności Kulturalnej Szkół Ursusa
w PAKSU 2009 (19. 20.05)
w Występ kabaretu „Pół żartem” (21.05)
w Koncert Stanisława Soyki z zespołem (22.05)
w Festyn rekreacyjny „Mama, Tata i Ja” (24.05)
w Recital Piosenki Francuskiej− Dorota Lanton (29.05)
w Kabaret Neonówka (30.05)
w Koncert „Jazz po godzinach” z udziałem wybitnych jazzmanów (31.05)
w Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu (04.06)
w Kabaret „Pół żartem” (04.06)
w VII Biennale Sztuki Ursusa, Warszawy i Regionu Mazowieckiego (06.06)
w XIII Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych (14.06)
w Kabaret Moralnego Niepokoju (17.06)
w Festyn rekreacyjny „Bezpieczne wakacje w stylu country” –inauguracja „Lata
w mieście” (21.06)
w Koncert zespołów rockowych (03.07)
Bogusław Łopuszyński

Drodzy Mieszkañcy!
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkiej Nocy sk³adamy Wam serdeczne ¿yczenia Weso³ego Alleluja! oraz du¿o zdrowia i pogody ducha. Niech radoœæ Wielkanocy nape³ni nasze serca nadziej¹ i obfitoœci¹ ³ask od Chrystusa Zmartwychwsta³ego.
Radni Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie, prezes Henryk Grzegrzó³ka oraz redakcja „Ursusa”.

