„Powierz Panu sw¹ drogê
i Jemu zaufaj:
ON sam bêdzie dzia³a³ „ (Ps 37,5)
Radujemy siê wszyscy Zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Jest
to radoœæ tak wielka, ¿e nie chcemy zachowaæ jej tylko dla siebie. Chcemy siê ni¹ dzieliæ, chcemy j¹ przekazywaæ, chcemy j¹
wypisywaæ, a nawet wyœpiewywaæ! W tej radoœci, która wype³nia nasze serca ma Ÿród³o piêkny zwyczaj sk³adania ¿yczeñ wielkanocnych. Ten zwyczaj ma mocny fundament i wyj¹tkow¹
misjê. Mówi o tym Zmartwychwsta³y Chrystus przy pustym grobie do zaniepokojonych niewiast: „Nie bójcie siê. IdŸcie i oznajmijcie moim braciom” (Mt 28,10).
Nie tylko na Wielkanoc, ale na ca³e Triduum Paschalne, które
rozpoczyna siê w Wielki Czwartek w Wieczerniku i na ca³y okres
wielkanocny przekazujê wszystkim moc ¿yczeñ.
Ofiara, krzy¿ i zaufanie prowadz¹ do Zmartwychwstania niech ta prawda szczególnie nas umacnia, niech wlewa radoœæ i
nadziejê, ¿e jednak warto ¿yæ i kochaæ. Niech Zmartwychwsta³y Pan nape³nia wszystkich ³ask¹ i udziela mocy na ka¿dy dzieñ.
Zaufajmy na nowo Jezusowi, aby do naszych serc na nowo
wst¹pi³ pokój Bo¿y, a wraz z nim niezachwiana nadzieja i g³êboka radoœæ. Szczêœæ Bo¿e wszystkim…
Z modlitw¹ i b³ogos³awieñstwem
ks. pra³at Zbigniew Sajnóg, dziekan ursuski

Drodzy Mieszkañcy Ursusa!

Fot. I Barski

Z okazji Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego ¿yczymy Pañstwu du¿o zdrowia, szczêœcia, nadziei na lepsze ¿ycie i obfitoœci ³ask od Zmartwychwsta³ego Chrystusa.
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Br¹zowa
czwórka
„Akro-Bad”

Radni Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie,
Prezes i Zarz¹d SO oraz redakcja „Ursusa”.
Witra¿ w sanktuarium MBF na NiedŸwiadku
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POZA EUROP¥ MOCNIEJ BIJE SERCE CHRZEŒCIJAN!
Każdego dnia w Afryce przyjmuje chrzest 23
tysiące ludzi. Na Filipinach katolików jest więcej
niż w jakimkolwiek europejskim państwie. Żyjąc
w Europie można czasem odnieść wrażenie, że
świat chrześcijański znika i łatwo popaść w pesy−
mizm i syndrom oblężonej twierdzy. Tymczasem
chrześcijaństwo w Afryce, Ameryce łacińskiej i
Azji przeżywa ogromny rozkwit, niespotykany w
dotychczasowej historii świata. Dziś chrześcijan
jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W latach
2007 – 2008 liczb ochrzczonych katolików na
świecie wzrosła z ponad 1.147 milionów do 1.166
milionów i stanowią oni obecnie 17, 4 procent
mieszkańców globu. O 1 procent wzrosła też licz−
ba kapłanów. W Afryce w 2002 roku działało 414
seminariów, pięć lat później 465, w Azji ich liczb
wzrosła z 571 do 667. Już dziś w Nigerii i Demo−
kratycznej Republice Konga rocznie chrzci się

więcej osób niż we Włoszech, Francji, Hiszpanii i
Polsce. Wiele z najszybciej rozwijających się kra−
jów świata jest albo zdecydowanie chrześcijań−
skich, albo ma znaczące mniejszości chrześcijań−
skie. Nawet jeśli tylko chrześcijanie utrzymają
swój obecny udział w religijnej populacji takich
krajów jak Nigeria, Kenia, Etiopia, Meksyk , Bra−
zylia i Filipiny to wkrótce przybędzie kilkaset mi−
lionów chrześcijan więcej.
W 1900 roku Europa była domem dla dwóch
trzecich wszystkich żyjących chrześcijan, dziś
stanowi mniej niż jedną czwartą. W 2000 roku
w Ameryce Łacińskiej żyły 424 miliony katoli−
ków – 42 procent wszystkich na świecie, więcej
niż w Europie i Ameryce Północnej razem wzię−
tych. Za liczbami kryje się wiele pęknięć i po−
ważnych problemów. Konfrontacja z islamem,
różnice wewnątrz wspólnot czy synkretyzm to

tylko kilka z nich. Cechą charakterystyczna jest
również to, że przeciwieństwie do oczekiwań
liberałów Kościoły w Afryce i Azji są bardzo
konserwatywne, szczególnie jeśli chodzi o spra−
wy moralności i seksualności. Zdaniem wielu
badaczy, nowe chrześcijaństwo będzie tak jak
w pierwszych wiekach: mistyczne, purytańskie,
profetyczne i z ogromną ilością męczenników.
Przemieszczające się na południe w sensie geo−
graficznym chrześcijaństwo w pewien sposób
wraca do korzeni. W początkach rozkwitło prze−
cież na Bliskim Wschodzie, a przez pierwsze
tysiąc lat istnienia było silniejsze w Azji i Afry−
ce niż w Europie. Czy już niedługo czarni chrze−
ścijanie z Afryki będą spoglądali na Europejczy−
ków tak jak chrześcijańscy Rzymianie na bar−
barzyńców z północnej Europy w V wieku?
Przemysław Sypniewski
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ne fakty propagandowo, zapraszając 16 kwiet− skiej przyznał się dopiero 13 kwietnia 1990 roku.
nia do badań Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Jednak do dziś Rosjanie traktują ją jako prze−
przedstawicieli społeczeństwa polskiego z oku− stępstwo pospolite.
Do tej pory nie ustalono nazwisk wszystkich
powanego Generalnego Gubernatorstwa. W ta−
kiej sytuacji rząd Sikorskiego niezależnie zwró− ofiar.
Przemysław Sypniewski
cił się 17 kwietnia do MCK o zbadanie sprawy.
W odpowiedzi na komunikat radia
berlińskiego radio moskiewskie i dzien−
nik „Prawda” podały oficjalne stanowi−
sko rządu radzieckiego obwiniające o
zbrodnię Niemców . Po zwróceniu się
rządu polskiego do Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża „Prawda” opubli−
kowała artykuł „Polscy współpracowni−
cy Hitlera”, a w nocy z 25 na 26 kwiet−
nia polski ambasador Tadeusz Romer
otrzymał notę o zerwaniu stosunków dy−
plomatycznych.
W 1945 roku w trakcie procesu zbrod−
niarzy nazistowskich w Norymberdze
Sowieci wprowadzili do aktu oskarżenia
zarzut odpowiedzialności za zbrodnie
katyńską. Trybunał norymberski w wy−
danym w 1946 roku wyroku pominął
jednak sprawę zamordowanych polskich
oficerów z powodu braku dowodów.
Prawda o „Katyniu” nigdy nie miała
zostać ujawniona. W tej sprawie również
nasi alianci milczeli, nie chcąc narażać
swoich stosunków z ZSRR. W PRL, za
mówienie prawdy o „Katyniu” można
było trafić do więzienia. Do 1956 roku
władze PRL mówiły o „perfidnej nie−
mieckiej prowokacji w Katyniu”. Potem
samo słowo Katyń zniknęło całkowicie
– przez lata cenzura wykreślała je z każ−
dej publikacji.
Pomnik na cmentarzu parafii Œw. Jana Aposto³a i EwangeliZwiązek Sowiecki do zbrodni katyń− sty postawiony przez ks. Stanis³awa Tomaszewskiego

5 MARCA 1940 roku Ławrentij Beria Ludowy
Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR skierował
do Józefa Stalina notatkę, w której po zdefinio−
waniu, że polscy jeńcy wojenni ( 14 736 osób)
oraz więźniowie w więzieniach Białorusi i Ukra−
iny ( 18 632 osób) stanowią „zdeklarowanych i
nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy
radzieckiej”, stwierdził, że NKWD uważa za uza−
sadnione rozstrzelanie polskich jeńców wojen−
nych bez wzywania skazanych, bez przedstawie−
nia zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledz−
twa i aktu oskarżenia.
Notatka zawiera cztery zatwierdzające podpi−
sy oraz dwa dopiski. Tymi mordercami wydają−
cymi rozkaz byli: Stalin, Woroszyłow, Mołotow,
Mikojan oraz Kalinin i Kaganowicz.
Na podstawie tej decyzji rozpoczęto mordo−
wanie polskich jeńców. Można pisać o 5 miej−
scach zbrodni, przy czym dwie ostatnie lokali−
zacje są sporne ze względu na brak pełnych da−
nych. Te miejsca to Katyń, Charków, Kalinin
(obecnie Twer), Kijów i Mińsk. Mordy dokony−
wano od kwietnia do maja 1940 roku.
Miejsce masowych grobów w Katyniu ( który
stał się przez to symbolem tej zbrodni) zostało
odkryte przez polskich robotników przymuso−
wych latem 1942 roku na podstawie informacji
miejscowej ludności rosyjskiej. Dokonali oni
samodzielnych poszukiwań i po odkopaniu
dwóch zwłok w polskich mundurach powiado−
mili okupacyjne władze niemieckie, które po−
czątkowo nie wykazały zainteresowania, ale
powróciły do sprawy w zimie 1943 roku. Prace
ekshumacyjne Niemcy rozpoczęli 18 lutego, i do
13 kwietnia wydobyli ponad 400 ciał. W dniu
tym radio berlińskie podało komunikat o odna−
lezieniu w lesie katyńskim zwłok polskich ofi−
cerów. Niemcy starali się wykorzystać ujawnio−

Œp. Ksi¹dz kanonik Stanis³aw Tomaszewski w naszej pamiêci.

Fot. I Barski

Dnia 1 lutego 2010 roku w przeddzień święta
Matki Bożej Gromniczej zmarł ks. kanonik Sta−
nisław Tomaszewski wieloletni proboszcz para−

fii p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ursu−
sie Gołąbkach, miał 76 lat. Kapłanem był 49 lat.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 3

lutego z chwilą sprowadzenia zwłok zmarłego
do kościoła w Gołąbkach. Trumna ze zwłokami
ks. Stanisława zgodnie z jego życzeniem spoczę−
ła na posadzce kościoła. Pogrążeni w smutku
liczni parafianie i goście modlili się za zmarłe−
go i całowali jego stułę. Pogrzeb odbył się 4 lu−
tego poprzedzony uroczystą Mszą Świętą o go−
dzinie 1200. Kościół nie mógł pomieścić tak wiel−
kiej liczby wiernych, którzy przybyli również z
odległych parafii, w których pracował ks. Stani−
sław. Na pogrzeb przybyło ok. stu księży, jego
kolegów. Mszy Świętej w intencji zmarłego prze−
wodniczył ks. biskup Marian Duś w koncelebrze
z biskupem Józefem Zawitkowskim i pozostały−
mi księżmi.
Pod koniec Mszy Świętej księża i przedstawi−
ciele zgromadzeń parafialnych i instytucji pu−
blicznych podkreślili wielkie zasługi ks. Stani−
sława w pracy duszpasterskiej dla wiernych. Po
Mszy Świętej kapłani i wierni odprowadzili
trumnę ze zwłokami zmarłego na cmentarz pa−
rafialny, gdzie został pochowany. Dla wszyst−
kich uczestniczących w pogrzebie było to wiel−
kie przeżycie, ponieważ byli przekonani, że po−
żegnali wspaniałego kapłana i dobrego człowie−
ka, który ich kochał.
Ks. kanonik Stanisław urodził się w rodzinie
robotniczej, wielodzietnej i patriotycznej, i jak
sam mówił był z tego dumny.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w
Łodzi w 1955 roku wstąpił do Metropolitalnego
Seminarium Duchownego im. Św. Jana Chrzciciela
w Warszawie, podejmując filozoficzno – teologicz−
ne studia, które ukończył 25 czerwca 1961 roku.

Jako prefekt i wikariusz pracował w parafiach:
Postoliska, Podkowa Leśna, Kutno, Warszawa
Wilanów, Warszawa Zacisze i Leszno. Następ−
nie objął obowiązki proboszcza w parafii Imiel−
no i w Głogowcu, w którym przygotował sank−
tuarium do koronacji cudownego obrazu Matki
Bożej Głogowieckiej. Koronacji dokonał ks.
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski w
dniu 14 września 1975 roku. Nękany przez Służ−
bę Bezpieczeństwa został przeniesiony do para−
fii w Konstancinie Jeziornej, a potem do parafii
Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. W roku 1986
objął parafię św. Jana Apostoła i Ewangelisty w
Ursusie Gołąbkach.
Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł godnie tak
jak godne było jego życie poświęcone Bogu i
ludziom. Był kapłanem wielkiego serca niezwy−
kłej szlachetności i uczciwości. Każdy mógł li−
czyć na Jego pomoc. Chętnie udzielał różnych
rad, a były to dobre rady. Talenty, które Bóg mu
podarował nie ukrył i nie zakopał, lecz je po−
mnożył i spożytkował ludziom.
Widoczna była jego troska i praca o kościół
materialny, ale najwięcej wysiłków czynił w
umacnianiu i pogłębianiu duchowej sfery życia
Kościoła. Zostawił w naszych umysłach i sercach
trwały ślad gorącej wiary, nadziei i miłości.
Uczył nas, że tylko poprzez modlitwę i dobre
uczynki możemy pokonać wszelkie zło.
Ks. Stanisław pozostanie w naszej pamięci na
zawsze jako niezwykły człowiek wzór kapłana i
Polaka patrioty. Dobry Boże prosimy Ciebie, abyś
przyjął ks. Stanisława do Królestwa Twego.
Henryk Linowski

Fot. I Barski

KATYŃ – 70 LECIE ZBRODNI
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stanty do Belwederu.
Z innych sławnych koncertów F. Chopina w
Warszawie możemy wymienić:
Ø koncert w Warszawskim Towarzystwie Dobro−
czynności na Krakowskim Przedmieściu w
roku 1823,
Studia muzyczne u profesora Elsnera kończy Ø koncert w Warszawskim Konserwatorium
Chopin w roku 1829, przy nazwisku F. Chopin
Muzycznym na Placu Zamkowym w 1825
jego nauczyciel zamieszcza następującą uwagę:
roku,
„Nadzwyczajne zdolności, geniusz muzyczny…”. Ø koncert w kościele ewangelicko – augsbur−
W latach 1825 – 1830 w czasie wakacji Cho−
skim Św. Trójcy w obecności cara Aleksan−
pin wiele podróżuje po Polsce i zagranicą. Od−
dra I w maju 1825 roku. Car nagrodził młodo−
wiedza swoich przyjaciół i kolegów w ich ma−
cianego artystę wielkim brylantowym pier−
jątkach ziemskich, koncertuje i poznaje obyczaje
ścieniem.
i folklor ludu wiejskiego. W latach 1828 – 1829
Inne znane warszawskie koncerty Fryderyka
odwiedza Poznań, Kraków, Wrocław, Drezno,
Chopina miały miejsce w Resursie
Kupieckiej na ulicy Senatorskiej (d.
pałac Mniszchów) w roku 1829 oraz
w Teatrze Narodowym, który wtedy
znajdował się na Placu Krasińskich
w roku 1830. Młodzieńczy warszaw−
ski świat Fryderyka z tych lat to Kra−
kowskie Przedmieście, Plac Zamko−
wy, Ulice Miodowa i Długa, Ogród
Saski i Park Łazienkowski. Spotyka
się z kolegami w znanych warszaw−
skich kawiarniach „U Brzezińskiej”
(róg Koziej i Krakowskiego Przed−
mieścia) do niedawna „Telimena”, w
„Honoratce” na Miodowej gdzie spo−
tykała się patriotyczna i spiskująca
młodzież.
W Warszawie poznał Fryderyk
pierwszą miłość Konstancję Gład−
kowską uczennicę klasy śpiewu w
Warszawskim Konserwatorium Mu−
zycznym. W kościele Wizytek w cza−
sie uroczystości szkolnych Fryderyk
grał na organach, Konstancja śpie−
wała. Spotykali się w czasie wspól−
nych występów w Teatrze Narodo−
wym, umawiali się na spacery w
Ogrodzie Saskim i Parku Łazienkow−
skim. Jednak w życiu młodego Cho−
pina zapowiadała się zasadnicza
zmiana. Od dłuższego czasu rodzi−
na Fryderyka, profesorowie Elsner i
Żywny, przyjaciele – rozważali po−
trzebę wyjazdu młodego, niezwykle
utalentowanego kompozytora za gra−
nicę. W Warszawie nie miał już moż−
liwości dalszego kształcenia się, roz−
woju umiejętności, wreszcie nie miał
tu żadnej konkurencji…
W Królestwie Polskim pod berłem
rosyjskiego cara narastało napięcie,
powstały tajne sprzysiężenia, wzma−
gał się nacisk carskiej tajnej policji i
agentury, coś mogło się wydarzyć…
Ustalono datę wyjazdu na 2 listo−
pada 1830 roku – kierunek Drezno i
Wiedeń. Pierwszy nauczyciel Woj−
ciech Żywny zorganizował uroczy−
ste pożegnanie. Profesor Józef Elsner
skomponował kantatę na odjazd Fry−
deryka, na wolskich rogatkach tego
Fot. I Barski
dnia wieczorem spotkali się po raz
ostatni i odśpiewali mu kantatę, któ−
Pragę, Wiedeń i Berlin – w niektórych z tych rej ostatnia zwrotka brzmiała:
miast uczestniczy w publicznych koncertach.
„Choć opuszczasz nasze kraje, jednak serce
Pierwszy koncert publiczny Fryderyka w War− Twoje z nami pozostaje”.
szawie miał miejsce w dniu 24 lutego 1818 roku
Wręczyli mu też woreczek z garstką ziemi ro−
w Pałacu Namiestnikowskim (dzisiaj Prezydenc− dzinnej.
kim), dochód z koncertu przeznaczono na po−
Fryderyk Chopin wyjechał na zawsze – i zdo−
trzeby Warszawskiego Towarzystwa Dobro− był cały świat.
czynności. Po tym koncercie mały Fryderyk był
W Warszawie 29 listopada 1830 roku wybu−
wręcz rozrywany przez warszawskie salony ary− chło powstanie.
stokratyczne. Zaprosił go też Wielki Książe Kon−
Zdzisław Zajączkowski
Przewodnik warszawski

Z DAWNEJ WARSZAWY

Warszawski szlak Fryderyka Chopina
(w dwusetn¹ rocznicê urodzin)
Tylko 20 lat, połowę swojego krótkiego życia
spędził Fryderyk w Warszawie.
Urodził się w Żelazowej Woli
k/ Sochaczewa w dniu 22 lutego
1810 roku. Ojciec jego Mikołaj
Chopin przybył do Polski z Fran−
cji i osiedlił się na stałe. Szybko
się spolonizował i stał się polskim
patriotą, w czasie
powstania kościusz−
kowskiego Jan Kiliński mianował
go kapitanem Gwardii Narodowej.
Ożenił się z Polką Justyną z Krzy−
żanowskich, która prowadziła dom
swoich dalekich krewnych hrabio−
stwa Skarbków w Żelazowej Woli.
Mikołaj Chopin stał się cenionym
nauczycielem w domach szlachec−
kich, gdzie uczył młodzież literatu−
ry i języka francuskiego. Kilka mie−
sięcy po narodzinach syna rodzina
Chopinów, przeprowadziła się do
Warszawy.
Ojciec otrzymał stanowisko pro−
fesora języka francuskiego w Li−
ceum Warszawskim, które znajdo−
wało się w lewym skrzydle Pałacu
Saskiego, w tym samym gmachu za−
mieszkała rodzina Chopinów.
Pensja nauczyciela była dość
skromna więc Mikołaj Chopin zor−
ganizował w budynku Pałacu Sa−
skiego pensjonat dla uczniów Li−
ceum pochodzących spoza Warsza−
wy. Pensjonat ten zyskał wkrótce
świetną renomę ze względu na wy−
soki poziom wychowania i ogólnej
kultury.
Wkrótce też okazało się i stało się
to sensacją w Warszawie, że mały
Fryderyk Chopin posiada niezwy−
kłe uzdolnienia muzyczne.
Już w wieku kilku lat zaczął im−
prowizować grając na fortepianie i
komponować pierwsze utwory.
Okrzyknięto go „cudownym dziec−
kiem” porównując do Mozarta.
Rodzina Chopinów była bardzo
muzykalna, matka Fryderyka Justy−
na grała na fortepianie i śpiewała
piękne stare polskie pieśni. Siostra
Ludwika też grała na fortepianie i
była wraz z matką pierwszą na−
uczycielką muzyki swojego genial−
nego brata.
W wieku 6 lat Fryderyk rozpoczy−
na lekcje muzyki u Wojciecha Żyw−
nego, które kontynuuje przez okres
6 lat.
Pierwsze dzieło muzyczne Cho−
pina, polonez g−mol, zostaje wydane w Warsza−
wie w 1817 roku.
W roku 1822 rozpoczyna naukę kompozycji
na prywatnych lekcjach u profesora Józefa El−
snera z Warszawskiego Konserwatorium Mu−
zycznego, które znajdowało się na Placu Zam−
kowym w dawnym klasztorze Bernardynek. W
roku 1826 po ukończeniu Liceum Warszawskie−
go Chopin wstępuje do Warszawskiego Konser−
watorium Muzycznego do klasy kompozycji pro−
fesora Józefa Elsnera.
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Dzielnicom m.st. Warszawy
nadano statuty
Rada Warszawy podjęła w dniu 14 stycznia 2010 roku uchwałę Nr LXX/
2182/2010 w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy.
W ten sposób zakończony został 7 – letni okres, w którym samorządy
dzielnicowe nie posiadały statutów. Statut jest ważnym dokumentem, po−
nieważ zawiera zbiór przepisów określających dla organów dzielnicy (rada,
Zarząd) zadania, zakres działania, zasady gospodarki finansowej, system
nadzoru, kontroli i koordynacji nad działalnością tych organów.
Tak jak trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie państwa demokratycz−
nego bez konstytucji, tak trudno było funkcjonować samorządom dziel−
nicowym bez statutów. Przez ostatnie 7 lat samorządy dzielnicowe funk−
cjonowały na podstawie udzielanych przez Prezydenta lub Radę Warsza−
wy kompetencji i upoważnień.
Do 2002 roku Warszawa była związkiem 11 gmin. Zarówno m.st. War−
szawa oraz wchodzące w jej skład gminy działały na podstawie statu−
tów. Gminy Warszawskie zajmowały się zadaniami i sprawami lokal−
nymi, a władze m.st. Warszawy zadaniami ponad gminnymi, czyli ogól−
no miejskimi. Zmiana nastąpiła w dniu 15 marca 2002 roku, gdy Sejm
uchwalił nową ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Na mocy
tej ustawy zlikwidowane zostały gminy warszawskie, a Warszawa zo−
stała jedną gminą mającą status miasta na prawach powiatu. W miejsce
gmin ustanowiono dzielnice, jako jednostki pomocnicze dla władz
miasta, nie posiadające osobowości prawnej. Nastąpił okres centrali−
zacji zarządzania Warszawą.
Ustawa określa, że m.st. Warszawa jak również dzielnice funkcjonują
na podstawie statutów uchwalanych przez Radę m.st. Warszawy. Jednak−
że ustawa nie określa w jakim terminie mają być uchwalone statuty, co
jest oczywistym błędem tej ustawy. W kadencji 2002 – 2006 ówczesne
władze miasta wykorzystały ten fakt nie uchwalając żadnych statutów.
Można przypuszczać, że nie były zainteresowane dzielić się władzą z dziel−
nicami. W obecnej kadencji Rada m.st. Warszawy podjęła inicjatywę
uchwalenia statutów. Najpierw uchwalono w dniu 6 września 2007 roku
Statut m.st. Warszawy, a 14 stycznia br. uchwalono Statuty dla dzielnic.
Samorządy dzielnicowe walczyły przez cały czas o jak największe kom−
petencje i środki finansowe dla realizacji zadań dzielnicowych, ponieważ
walka o dobry statut zgodny z prawem i zdrowym rozsądkiem, to walka o
samorządność i prawo o samostanowieniu o swoim losie. Nie wszystkie
postulaty samorządów dzielnicowych zostały uwzględnione w statutach.
Podstawowym dylematem uchwałodawcy była sprawa jak zachować au−
tonomię dzielnic bez szkody dla funkcjonowania całego organizmu mia−
sta. Przy uchwalaniu statutów uchwałodawca bardziej dbał o interes mia−
sta jako całości niż interesy dzielnic. Dopiero po jakimś czasie można
będzie ocenić, czy statuty dzielnic spełniają oczekiwania mieszkańców.
Prawdopodobnie dalszy postęp w decentralizacji zarządzania w sprawach
dzielnicowych nie jest możliwy bez zmian i uściśleń w obecnie obowią−
zującej ustawie warszawskiej.
Uchwalony statut określa: zakres działania i zadania Dzielnicy; kompe−
tencje i tryb funkcjonowania Rady oraz uprawnienia i obowiązki radnych,
a także procedurę obrad na sesjach rady i na posiedzeniach komisji, w
tym Komisji Rewizyjnej, która kontroluje legalność, rzetelność, celowość
i gospodarność Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych; upraw−
nienia i obowiązki Zarządu Dzielnicy (Burmistrza oraz jego Zastępców)
jako organu wykonawczego; zasady gospodarki finansowej Dzielnicy;
zakres kontroli, nadzoru i koordynacji nad działalnością organów Dziel−
nicy przez Prezydenta i Radę Miasta.
W przypadku uchwał sprzecznych z prawem i zasadą gospodarności
Prezydent w odniesieniu do uchwały Zarządu stwierdza jej nieważność, a
Rada Miasta stwierdza nieważność uchwały Rady Dzielnicy.
Statut jest obszernym dokumentem, jest udostępniony w Biuletynie In−
formacji Publicznej, na stronie internetowej Dzielnicy oraz wywieszony
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy.
Henryk Linowski

Ursus w roku 2010 wzbogaci siê
o kolejne inwestycje
Dzielnica Ursus w budżecie roku 2010 otrzymała 18 115 803 zł na re−
alizację zadań inwestycyjnych. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku
w wyniku starań Rady Dzielnicy oraz członków Zarządu Prezydent War−
szawy i Rada Warszawy przyznali dodatkowe środki w kwocie 3 mln 350
tys. złotych.

Zatem obecnie budżet inwestycyjny wynosi 21 465 803 zł. W ramach
tej kwoty zostaną wykonane takie zadania jak: przygotowanie budowy
dwóch budynków komunalnych na działce przy ul. Orląt Lwowskich, bu−
dowa kolejnego etapu kolektora deszczowego w Alejach Jerozolimskich
(modernizacja rowu U1) na mocy porozumienia pomiędzy m.st. Warsza−
wa, miastem Pruszków, miastem Piastów i Gminą Michałowice.
Zostanie wykonany trzeci etap modernizacji Parku Czechowickiego.
Rozpocznie się rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 (o osiem sal lekcyj−
nych i salę rekreacyjną). Zakończona zostanie termomodernizacja i roz−
budowa Przedszkola 194 (o cztery oddziały) przy ul. W. Sławka. Plano−
wane jest także rozpoczęcie prac przy rozbudowie i termomodernizacji
Przedszkola 219 przy ul. Keniga.
Dokończona zostanie budowa muszli koncertowej w Parku Czechowic−
kim. W zakresie przygotowania dokumentacji budowlano−wykonawczej
zostaną przygotowane projekty dla: budowy szkoły przy ul. Pobożnego i
budowy żłobka przy ul. Czerwona Droga.
W ramach programu rozwoju drogownictwa w naszej dzielnicy będą
realizowane wcześniej zaplanowane zadania. Dokończona zostanie bu−
dowa ul. Zielonej Gęsi. Posiadamy projekt budowy ul. Skoroszewskiej,
Prystora (łącznik pomiędzy Skoroszewską i Składkwoskiego), Żywieckiej,
Dzieci Warszawy (odcinek Ryżowa−Aleje Jerozolimskie). Te ulice są w
trakcie przygotowania do realizacji. W budżecie tegorocznym zostały
zabezpieczone środki na wykupy gruntów, niezbędnych do realizacji tych
zadań.
Na mocy podpisanych umów z developerami zostaną wybudowane: ul.
Prystora i kolejny odcinek ul. Skoroszewskiej. W roku 2011 zmodernizu−
jemy ul. Dzieci Warszawy i ul. Żywiecką.
W roku bieżącym zmienimy nawierzchnię asfaltową na ul. Wojciechow−
skiego oraz zmodernizujemy ul. Rodakowskiego i II Armii Wojska Pol−
skiego na odcinku Kaczorowska−Regulska. Posiadamy zapewnienie Za−
rządu Dróg Miejskich o remoncie ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul.
Pużaka do Regulskiej. W tym roku dokończymy projekt ul. Bony oraz
projekt dróg dojazdowych do wiaduktu nad linia kolejową Warszawa−Ka−
towice.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie budowę
odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (Węzeł Konotopa – Węzeł
Lotnisko) w tym wiaduktu nad torami na wysokości ul. Orląt Lwowskich.
Po zakończeniu budowy wiaduktu połączymy go drogami dojazdowymi
do ul. Piastowskiej od południa i do Orląt Lwowskich od północy, nastąpi
to na przełomie 2011 i 2012 roku. GDDKiA rozpocznie także prace nad
budową przedłużenia ul. Gierdziejewskiego do ul. Połczyńskiej wraz z
wiaduktem nad torami kolejowymi Warszawa−Poznań.
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przygotowuje przetarg na
wyłonienie wykonawcy ul. Nowolazurowej. Rozpoczęcie prac nad wyko−
naniem pierwszego odcinka od węzła Salomea do ul. ks. J. Chrościckiego
planowane jest przez ZMID w drugiej połowie tego roku.
W tym roku zakończone zostaną prace nad opracowaniem przez Zarząd
Transportu Miejskiego dokumentacji budowlano−wykonawczej stacji ko−
lejowej „Niedźwiadek” wraz z parkingiem wielopoziomowym typu „Par−
kuj i jedź”
Posiadamy projekt budowy kolejnych odcinków ścieżek rowerowych,
w ul. Skoroszewskiej i Warszawskiej. Poszczególne etapy tych inwestycji
będą realizowane w miarę posiadanych środków. Potrzeby są znacznie
większe w stosunku do przyznanych środków, liczymy jednak na oszczęd−
ności, które powstają przy rozstrzyganiu przetargów. W roku ubiegłym
oszczędności wynosiły ponad 2 mln złotych.
Zastępca Burmistrza
Wiesław Krzemień

Naprawiamy jezdnie i chodniki
po „wymagaj¹cej” zimie.
Po zimie i zmiennych warunkach atmosferycznych powstaje bardzo dużo
ubytków w jezdniach. Wykonywane są przeglądy jezdni i chodników, ale
niektóre dziury powstają z dnia na dzień. Dlatego zwracamy się z prośbą
do Państwa o zgłaszanie tych przypadków bezpośrednio do Urzędu Dziel−
nicy. Dotyczy to w szczególności przypadków, które zagrażają bezpie−
czeństwu użytkownikom dróg i ciągów pieszych.
Obecnie wykonywane są naprawy doraźne, ale jak tylko pozwolą wa−
runki atmosferyczne zostaną przeprowadzone gruntowne naprawy wszyst−
kich ubytków powstałych podczas zimy.
Telefon: 022 478 60 52 (51) do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dziel−
nicy Ursus.
Wiesław Krzemień
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Plany m.st. Warszawy w sprawie
SKM i przystanku kolejowego
Warszawa Ursus – NiedŸwiadek
Od kilkunastu lat radni gmin warszawskich domagali się od władz m.st.
Warszawy i PKP, aby wykorzystać dla celów komunikacji miejskiej stosun−
kowo dobrze rozbudowaną na terenie Warszawy sieć kolejową. Wreszcie po
wielu pertraktacjach między władzami miasta i PKP zaczęła funkcjonować w
2005 roku Szybka Kolej Miejska na linii średnicowej od stacji Warszawa
Zachodnia w kierunku wschodnim jako zwiastun naziemnego metra.
Radni Stowarzyszenia Obywatelskiego wystąpili z wnioskiem o przed−
łużenie tej trasy do Ursusa i Pruszkowa. Rada Dzielnicy Ursus podjęła w
tej sprawie specjalną uchwałę. Władze Warszawy na okres próbny przed−
łużyły w pierwszej połowie 2006 roku trasę SKM do Ursusa i Pruszkowa.
SKM zdobyła uznanie wśród mieszkańców, co zostało potwierdzone wy−
nikami konsultacji ankietowej przeprowadzonej w Ursusie, w której po−
stulowano, aby SKM funkcjonowała na stałe. Obecnie domagamy się
usprawnienia funkcjonowania SKM przez zwiększenie częstotliwości ru−
chu pociągów i liczby wagonów w pociągach. Spółka SKM obiecuje, że
jeszcze w tym roku zostaną zakupione 4 składy pociągowe, które trochę
poprawią warunki przewozu pasażerów, ale na znaczną poprawę usług
przewozowych należy poczekać jeszcze ok. 2 lata, gdy zostaną dostar−
czone przez producenta 13 nowych składów pociągów.
Jeżeli chodzi o przystanek kolejowy na osiedlu Niedźwiadek zlokalizo−
wany na wprost ul. Keniga, to zgodnie z podpisanym w 2007 roku poro−
zumieniem między władzami m.st. Warszawy a PKP, strony przyjęły na
siebie określone zadania, a mianowicie: PKP dokona przebudowy układu
torowego dla wybudowania peronu, dokona zmiany sieci trakcyjnej, urzą−
dzeń sterowania ruchem, a m.st. Warszawa przekaże pod budowę grunty
oraz sfinansuje budowę przejścia pod torami, dojścia do peronu, parkingi
itp. Obecnie trwają prace projektowe. Zakończenie całej inwestycji po−
winno nastąpić pod koniec 2011 roku. Gdy te inwestycje zostaną zakoń−
czone, to można przewidywać, że wiele osób zrezygnuje z długiej w cza−
sie podróży autobusami czy swoimi samochodami na rzecz bardziej kom−
fortowej jazdy SKM, a przy okazji będzie mniej spalin w powietrzu i mniej
stresu, co w konsekwencji wpłynie korzystnie na nasze zdrowie.
Henryk Linowski

Program budowy dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych
w Warszawie do 2012 roku.
Niniejsza informacja odnośnie dróg krajowych zlokalizowanych na
obszarze Warszawy i na jej obrzeżach lub dochodzących do granic mia−
sta dotyczy głównie dróg ekspresowych (S), obwodnic i łączników zwią−
zanych z drogami S, które będą budowane przez administrację rządową
na terenie m.st. Warszawy lub na terenach przyległych do miasta. Nato−
miast jeżeli chodzi o drogi kategorii wojewódzkiej i powiatowej informa−
cja dotyczy tylko obszaru trzech przyległych dzielnic: Ursusa, Bemowa i
Włoch. Rząd zajmuje się głównie drogami krajowymi, które zaliczane są
do dróg szybkiego ruchu. Według informacji J. Piechocińskiego z Sejmo−
wej Komisji Infrastruktury takich dróg w Polsce mamy 1319 km w tym
jest 837 km autostrad oraz 482 km dróg ekspresowych. Aktualnie podpi−
sano umowy na 1225,6 km dróg krajowych w tym na budowę autostrad
601,2 km i 624,4 km dróg ekspresowych.
W pierwotnych planach zakładano dwa razy więcej dróg ekspresowych.
W programie budowy autostrad znajduje się odcinek autostrady A−2 od węzła
(w) Stryków do w. Konotopa na granicy z Warszawą – 90,9 km długości.

Budowa dróg ekspresowych.
Droga S−8 – budowa na odcinku w. Konotopa – ul. Powązkowska (10,1
km) jest w budowie, planowane oddanie do ruchu 01.2011 r.; w ramach bu−
dowy tej drogi mieści się przedłużenie ul. Gierdziejewskiego poprzez wia−
dukt nad linią kolejową Warszawa – Poznań do ul. Połczyńskiej (1,4 km)
planowane rozpoczęcie robót pierwsza połowa 2010 roku, a oddanie do ru−
chu 02.2011 roku; jest to bardzo ważna inwestycja dla Ursusa, ponieważ roz−
wiąże problem szybkiego połączenia naszej dzielnicy z ul. Połczyńską.
Droga S−8 – przebudowa drogi na odcinku ul. Powązkowska – ul. Modlińska,
planowane rozpoczęcie robót 02.2012 roku, a oddanie do ruchu 01.2015 roku.
Droga S−8 – budowa na odcinku ul. Modlińska – Marki (ul. Piłsudskie−
go), roboty rozpoczęto, planowane oddanie do ruchu 05.2012 roku.

Droga S−2 – przez Warszawę ma przebiegać jako Południowa Obwod−
nica Warszawy (POW), odcinek w. Konotopa – w. Lotnisko (11,1 km) pla−
nowana data oddania do ruchu 05.2012 roku; odcinek w. Lotnisko – w.
Puławska (3,9 km) w budowie, planowana data oddania do ruchu 05.2012
roku; odcinek ul. Marynarska – w. Lotnisko (4,3 km), planowana data
oddania do ruchu 05.2012 roku.
Droga S−17 – odcinek Warszawa w. Zakręt – Garwolin (46,2 km) rozpo−
częcie robót 05.2012 roku, a planowana data oddania do ruchu 09.2013 roku.
Droga S− 7 – odcinek Płońsk (S−10) – Warszawa (S−8) – 57,5 km rozpo−
częcia robót 07.2011 roku, planowana data oddania do ruchu 06.2014 roku.
Obwodnica Góry Kalwarii wraz z dojazdem do granicy Warszawy (22,8
km), planowana data oddania do ruchu 09.2012 roku.

Inwestycje na drogach krajowych realizowane przez Zarz¹d
Miejskich Inwestycji Drogowych m.st. Warszawy.
1. Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od Mostu Ponia−
towskiego do wiaduktu kolejowego, rozpoczęcie robót 2010 roku, a za−
kończenie 2011 roku.
2. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu ul. Łopuszczańskiej i
Kleszczowej z Al. Jerozolimskimi.
Projekt przewiduje budowę węzła bezkolizyjnego na trzech poziomach,
który ma zdecydowanie usprawnić ruch drogowy w tym rejonie Warsza−
wy, planowane zakończenie budowy 2011 roku.
3. Przebudowa odcinka ul. Modlińskiej od mostu Grota – Roweckiego do
mostu nad Kanałem Żerańskim, planowane zakończenie budowy 2011 roku.

Inwestycje na drogach wojewódzkich i powiatowych
realizowanych przez ZMID m.st. Warszawy.
1. Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul.
Ks. Juliana Chrościckiego. Docelowo ul. Nowolazurowa ma połączyć węzeł
„Salomea” na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i trasy ekspresowej „Sa−
lomea – Wolica” z węzłem „Lazurowa” na przedłużeniu ekspresowej Trasy
AK w kierunku węzła „Konotopa”. Projekt przewiduje budowę ulicy jako
drogi głównej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dla pierwszego
odcinka tej drogi przewidziano zjazdy i wjazdy z ulic: Al. Jerozolimskie,
Ryżowa, Poczty Gdańskiej, Traktorzystów, Świerszcza, Ks. Chrościckie−
go. W roku 2010 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane
zakończenie robót 2013 rok. Niewątpliwie wykonanie pierwszego odcin−
ka ul. Nowolazurowej znacznie usprawni ruch na kierunku północ− połu−
dnie, a ma to szczególne znaczenie dla Ursusa, Włoch i Bemowa.
2. Przebudowa ul. Kleszczowej na odcinku od ul. Czereśniowej do ul.
Chrobrego i Ryżowej. Projekt przewiduje ulicę jednojezdniową po jednym
pasie ruchu w każdym kierunku wraz z zatokami autobusowymi, ścieżkami
rowerowymi i chodnikami; planowane zakończenie robót w 2011 roku.
3. Modernizacja ul. Górczewskiej na odcinku od pętli „Lazurowa” do
granicy miasta. Projekt przewiduje drogę główną po dwa pasy ruchu w
każdym kierunku; planowane zakończenie robót w 2011 roku.
4. Budowa ciągu ulic 17 – go Stycznia i Cybernetyki. Planowany jest
ciąg ulic po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z przejściem nad
linią PKP (wiadukt) i połączeniem z ul. Żwirki i Wigury. Przewidywane
zakończenie robót 2011 roku.
5. Remont ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Kompanii Kordian do
ul. Kościuszki.

Inwestycje na drogach powiatowych realizowanych
przez Dzielnicê Ursus.
1. Budowa ul. Zielonej Gęsi, zawarta umowa na realizację, zakończenie
robót w 2010 roku.
2. Przebudowa ul. Dzieci Warszawy na odcinku od ul. Ryżowej do
Al. Jerozolimskich, zakończenie robót 2011 roku.
Jest kilka dróg powiatowych w Ursusie, które wymagają modernizacji
bądź przebudowy, do nich należy zaliczyć w pierwszej kolejności ul. Re−
gulską i Warszawską. Należy zauważyć, że stan dróg gminnych w Ursu−
sie, którymi zarządzają władze Dzielnicy Ursus jest stosunkowo dobry.
Władze Dzielnicy również z własnej inicjatywy podejmują się budowy
ulic powiatowych: Zielonej Gęsi i Dzieci Warszawy, a wcześniej np. ron−
da przy ul. Cierlickiej i Kościuszki i innych.
Do przedstawionego programu budowy poszczególnych kategorii dróg
można mieć jedno zastrzeżenie, że potrzeby są większe niż ten program
przedstawia i jedną obawę, że terminy realizacji niektórych zadań mogą
być niedotrzymane, chociażby z tego powodu, że na dzień dzisiejszy brak
jest kompletnych dokumentacji technicznych, a także pozwoleń na budo−
wę. Ale możemy mieć nadzieję, że choć z opóźnieniem, to jednak zostaną
one zrealizowane.
Henryk Linowski
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obecnie jestem pod wrażeniem zmian, które już zaszły, jak i tych, które
trwają właśnie teraz.. Zwłaszcza, że mam w pamięci obraz, jak dzielnica
wyglądała i zmieniała się, kiedy spacerowałam po niej od dziecka aż do
dziś.

W tym roku szkolnym gimnazjum liczy 280 uczniów uczęszczających
do 12 oddziałów. Gimnazjaliści mają do dyspozycji dobrze wyposażone
pracownie przedmiotowe, pracownię komputerową z 22 stanowiskami,
bibliotekę z czytelnią multimedialną oraz bardzo dobre zaplecze sporto−
we z dwoma nowoczesnymi boiskami, siłownią i salą gimnastyczną z no−
woczesną nawierzchnią. Szkoła zapewnia fachową i życzliwą opiekę pe−
dagogiczno−psychologiczną i podstawową opiekę medyczną. Ponadto jest
sklepik i stołówka. Nauczyciele prowadzą w ramach zajęć pozalekcyj−
nych różne koła zainteresowań: teatralne, dziennikarskie, muzyczne, fi−
zyczne, ekologiczne i zajęcia sportowe. Programy zajęć są tak skonstru−
owane , by zaspokoić potrzeby ucznia zdolnego, wymagającego i otwar−
tego na poznawanie otaczającego świata. W gimnazjum od kilku lat
działa koło teatralne. Zajęcia mają charakter ćwiczeń warsztatowych.
Uczniowie są coraz bardziej twórczy i świadomi potrzeby rozwijania swo−
jej dykcji, ruchu scenicznego. Wyraźnie widać, że udział w festiwalach
teatralnych oraz wielokrotne występowanie przed różnorodną publiczno−
ścią z różnorodnym repertuarem rozwija potencjał młodych artystów.
Obecnie pracują nad sztuką „Katastrofa” i planują wystąpić z nią na IX
Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „ASTE−
RIADA” oraz podczas VIII Festiwalu Małych Form Teatralnych. Uczest−
nicy koła fizycznego uczęszczają na wykłady do Instytutu Fizyki Uni−
wersytetu Warszawskiego oraz na zajęcia na Politechnice Warszawskiej.
Gimnazjum wspiera również ucznia wymagającego pomocy, zapewnia całą
gamę zajęć wyrównawczych, konsultacje i fakultety. Uczniowie chętni
do większego wysiłku fizycznego mają możliwości uczestnictwa w róż−
norodnych zajęciach sportowych, prowadzonych w ramach programów
„Sport dla każdego” i „Otwarte obiekty sportowe”. Od kilku lat działa
również klub wolontariatu „Meiso”. Zrzesza on kilkunastu gimnazjalistów
oraz liczną grupę absolwentów. Raz w tygodniu odbywają się spotkania
formacyjne w szkole, młodzież bierze również udział w szkoleniach or−
ganizowanych przez Fundację „Świat na Tak”. Wolontariusze wspierają
swoich podopiecznych, organizują aukcje, współpracują z miejscowym
Caritasem oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Organizują coroczny fe−
styn „Powitanie wakacji” dla dzieci z ursuskich ognisk TPD. Na stałe do
tradycji gimnazjum weszły następujące uroczystości: ślubowanie klas I,
święto szkoły połączone z Wigilią, bal uczniów kończących gimnazjum,
uroczyste pożegnanie uczniów klas III, lekcje w terenie(muzeum kino ,te−
atr, wycieczki turystyczno−krajoznawcze) oraz Piknik Rodzinny. Piknik
ma na celu współpracę z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym, które
pełni rolę wspierającą proces wychowywania młodego pokolenia. Grono
pedagogiczne zabiega o dobrą współpracę rodzicami. Wychodząc naprze−
ciw ich potrzebom zamierzają się podjąć zorganizowania wyjazdu waka−
cyjnego dla obecnych i przyszłych uczniów. Gimnazjum nr 133 im Ks.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest organizatorem Dzielnicowej Olim−
piady Języka Angielskiego, a w tym roku szkolnym dzięki współpracy z
Biblioteką Publiczną im. Władysława Jana Grabskiego rozszerzyli for−
mułę tego konkursu o warsztaty dla nauczycieli i uczniów, wizytę w te−
atrze. Nauczyciele z udziałem młodzieży podjęli się próby zorganizowa−
nia przedstawienia w wersji angielskiej. Ponadto w najbliższym czasie
gimnazjum przystępuje do projektu „Szkoła w centrum uwagi” finanso−
wanego z funduszy unijnych. Projekt skierowany jest głównie do uczniów
klas pierwszych, ale nie tylko. Uwzględnia zajęcia modułowe z nauk hu−
manistycznych, ekologii, języka angielskiego, matematyki i fizyki oraz
chemii, a także inne np. pogotowie lekcyjne, taniec, trzydniowy wyjazd
integracyjny. Nowatorskie metody pracy, ścisła współpraca z rodzicami
służą podnoszeniu wyników nauczania i wyników egzaminów gimnazjal−
nych . Dzięki temu absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie do dobrych
liceów warszawskich. Na koniec bardzo serdecznie dziękuję pani Dyrek−
tor Elżbiecie Nowickiej za udzielenie informacji o szkole. Pracownikom
życzę satysfakcji z wykonywanej pracy , a gimnazjalistom dobrych wyni−
ków w nauce.
Wanda Kopcińska

Byæ dzieckiem w Ursusie – dawniej i dziœ

O Ursusie
Niezależnie od tego, czy jesteśmy mieszkańcami wsi, miasteczka czy
wielkiego miasta, zawsze najważniejsze dla nas będą sprawy związane z
najbliższym naszym otoczeniem. Taką małą ojczyznę tworzą drogi, któ−
rymi dojeżdżamy z domu do pracy, pobliskie miejsca rozrywki, szkoły i
instytucje etc. Istotne, by zauważać wokół postęp i nie zazdrościć innym.
Jako mieszkanka Ursusa, obserwuję kilkanaście lat naszą dzielnicę i

Kiedyś nie było w domach dostępu do Internetu. Wszyscy jeszcze
wychodzili na podwórka. Pamiętam, że na betonowych placach zabaw
stały: blaszana zjeżdżalnia wprost do piaskownicy, metalowe huśtawki,
metalowa ława do bujania. Jak się upadło na beton z takich konstrukcji,
zawsze pozostała bolesna pamiątka. Podobnie bolesne upadki były na
betonowych boiskach przyszkolnych. Zazdroszczę dzieciom, jak dziś
mijam często ogrodzone, fantastycznie urządzone i pomalowane placy−
ki, wyłożone bezpieczną wykładziną. (trudno oderwać od takich wzrok
jadąc autobusem przy Dzieci Warszawy, mijając park Achera, czy szko−
ły 4, 14 albo 11).
Na pewno zazdroszczą Ursusowi placów zabaw inne dzielnice warszaw−
skie – nasze są najlepsze, jak wynika z raportu o stanie stołecznych pla−
ców zabaw z 2008 roku.
Przy odnowionych szkołach także aż miło patrzeć na hale i bezpieczne,
nowoczesne boiska (choćby przy gimnazjum 131 , SP 14 lub Zespołu Szkół
nr 80 ). Nie miałam tylu alternatyw spędzania wolnego czasu, co dzieci
teraz.

Czasy komunikacji i rozwoju
Przyjemnie spaceruje się po dzielnicy, w której wiele bloków przyciąga
radosną kolorystyką. Kto dawniej słyszał o strzeżonych, ogrodzonych
osiedlach w Ursusie? Obecnie pod tym względem jesteśmy atrakcyjni –
wiele młodych ludzi osiedla się u nas w nowoczesnych mieszkaniach.
Kilkanaście lat temu na ulicach Ursusa nie było rond ani nie przypomi−
nam sobie, by gdzieś była sygnalizacja świetlna. Dziś mijam 5 rond. Prze−
mieszczanie się po dzielnicy jak i dojazd do Warszawy wreszcie jest wy−
godny także dzięki wielu liniom autobusowym, uruchomieniem SKM, czy
wyremontowanym ulicom (np. przy Walerego Sławka).

Jest tu gdzie odetchn¹æ
Kiedy byłam w 2 klasie podstawówki, rodzice wozili mnie na basen na
Jelonki, bo w Ursusie nie było żadnego. Dziś mamy dwa. Godzinę prze−
znaczoną na sam dojazd w obydwie strony dziś mogę zamienić w godzi−
nę spędzoną w jacuzzi w kompleksie wodnym przy ul. Sosnkowskiego.
Mieszkańcy mają jeszcze w wolnym czasie do dyspozycji relaks w kilku
parkach, np. przy Wojciechowskiego czy Achera, gdzie powstał niedaw−
no ośrodek społeczno−kulturowy. W parkach nie brakuje wreszcie ławek,
są równe chodniki oraz więcej oświetlenia. Przede wszystkim jest czy−
ściej i nowocześniej. A budującej się właśnie w Parku Czechowickim
muszli koncertowej pozazdrości nam na pewno nie jedna warszawska dziel−
nica. Nie tylko dzieci, ale i dorośli mogą poślizgać się na lodowiskach
koło szkół 14 czy 11oraz w parku przy ul. Wojciechowskiego i nie muszą
w tym celu jechać do Warszawy, jak parę lat temu. Wreszcie jest też gdzie
pojeździć bezpiecznie rowerem. Ścieżkami rowerowymi, np. przy Orląt
Lwowskich i Warszawskiej, spokojnie można dojechać do sąsiednich miej−
scowości.
Można by tu jeszcze wiele wymieniać. Ale wiem na pewno, ze najle−
piej mogą zmieniać naszą rzeczywistość na lepsze tylko ludzie wywo−
dzący się z małej ojczyzny, jak nasza. I nie trzeba już chyba tłumaczyć,
dlaczego...
Aga G.

Uwaga !!!
Szanowni i Drodzy Czytelnicy
„Ursusa”
Od pewnego czasu, według opinii części Polaków, narasta przekona−
nie o bezideowości i sztuczności polskiego życia publicznego. Ważne
sprawy i wielkie hasła są wykorzystywane wyłącznie jako narzędzia w
bieżącej walce politycznej. W księgarniach w całym kraju pojawiła się
znakomita książka, która nie tylko kwestionuje taką politykę, ale przede
wszystkim ukazuje wizję innej, o której realizację , zdaniem autora, upo−
mni się nasze społeczeństwo w niedalekiej przyszłości. Z autorem tej
książki p.t. „Polityka nowoczesnego patriotyzmu”, Robertem Kuraszkie−
wiczem będzie można się spotkać w dniu 16 kwietnia godz. 18. w DK
„Arsus” prz ul. Traktorzystów 14 Serdecznie zapraszamy. Przyjdźcie.
Naprawdę warto. Takiej książki jeszcze nie było!
Redakcja
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Marian Ksi¹¿ek nie ¿yje.
Nabożeństwo żałobne odbyło się 28 grudnia 2009 roku w kościele pod
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazowiec−
kim, po którym nastąpiło odprowadzenie do
grobu rodzinnego na miejscowy cmentarz.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego
współczucia.
Umarł w wieku 75 lat. Marian Książek był
radnym Gminy Warszawa Ursus i członkiem
Stowarzyszenia Obywatelskiego. W kadencji
1994r− 1998r− był Przewodniczącym Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. W
kadencji 1998r−2002r pełnił funkcję zastępcy
Przewodniczącego Rady Gminy. Działał rów−
nież w RSM „Ursus” . W parafii pod Wezwa−
niem Matki Bożej Fatimskiej aktywnie praco−
wał w służbie „Totus Tubus”. Mszy św. żałob−
nej przewodniczył kustosz Sanktuarium Mat−
Fot. I Barski
ki Bożej Fatimskiej ks. Roch Walczak. W uro−
czystościach pogrzebowych uczestniczyli koleżanki i koledzy z Rady Dziel−
nicy Ursus oraz Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.
W imieniu Stowarzyszenia Obywatelskiego
Wanda Kopcińska

Br¹zowa czwórka z Ursusowskiego
Towarzystwa Sportowego „Akro-Bad”
W dniach 5−7.03.2010 r. w Zielonej Górze odbyły się Mistrzostwa Polski
Seniorów w akrobatyce sportowej. W zawodach uczestniczyli zawodnicy z
26 klubów z całej Polski. Tegoroczne mistrzostwa były pierwszymi ogólno−
polskimi zawodami w 2010 roku. W zawodach uczestniczyło 14 zawodni−
ków z UTS „Akro−Bad” Warszawa w konkurencji trójek kobiet i czwórek
męskich. Udział wzięły dwie trójki i dwie czwórki z naszego klubu. Startując

w tych najbardziej widowiskowych konkurencjach nasi zawodnicy zaprezen−
towali dobre układy ćwiczeń zawierające widowiskowe piramidy i zapierają−
ce dech w piersiach ćwiczenia zespołowe dynamiczne. Potwierdzeniem wy−
sokiego poziomu sportowego jest zdobycie przez czwórkę męską 3 miejsca.
Medale zdobyli bracia bliźniacy Maciej Miecznikowski i Michał Mieczni−
kowski, Maciej Sternik i Jan Kocoń. Akrobatykę sportową uprawiają od 12
lat pod kierunkiem trenerów Kazimierza Sternika i Mariusza Wieczorka. Za−
wodnicy UTS „Akro−Bad” są przykładem, że można pogodzić sport z nauką,
gdyż trzech z nich jest uczniami klas maturalnych czołowych liceów war−
szawskich (T. Czackiego, K. Hofmanowej i H. Kołłątaja).
Najmłodszy jest uczniem drugiej klasy gimnazjum społecznego w Ur−
susie. Dobry start zanotowały nasze dziewczęta K. Stępniewska, Z. Ry−
cerska i S. Pałaszewska w trójkach kobiet zajmując 7 miejsce w trudnej
rywalizacji. Startowały jeszcze dwa zespoły po raz pierwszy w takich za−
wodach: czwórka męska (M. Kodłubański, P. Jaworski, P. Cynowski i D.
Czajewski) zajmując 5 miejsce i trójka kobiet (A. Hudziak, P. Rozpierska
i S. Kraft), które po wykonaniu dobrego układu statycznego musiały się
wycofać z powodu kontuzji. Wyniki sportowe uzyskiwane przez zawod−
ników i zawodniczki UTS „Akro−Bad” potwierdzają wieloletnią prawi−
dłową pracę szkoleniową prowadzoną w tym klubie. UTS „Akro−Bad” jest

organizacją pożytku publicznego i jako taka od 5 lat może otrzymywać
1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność statutową.
Jeżeli uważacie Państwo, że szkolenie dzieci i młodzieży naszego klubu
jest warte pomocy to przekażcie nam swój 1%.
Kazimierz Sternik

Dzielnica Ursus otrzyma zwrot
nak³adów za budynek w Parku Achera
W latach 2007−2008 został opracowany mikroprogram rewitalizacji dla
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Mikroprogram został bardzo wysoko
oceniony przez komitet monitorujący programy dzielnicowe.
W roku 2009 zostały zakończone prace prowadzone przez Biuro Poli−
tyki Lokalowej m.st. Warszawy nad opracowaniem programu dla Warsza−
wy pt. „Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy
w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz
społeczno−kulturowym”. Miasto zabiegało o środki z Regionalnego Pro−
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007−2013 pt. „Re−
witalizacja miast”. Projekt spotkał się z uznaniem i uzyskał dofinansowa−
nie w wysokości 84,99% tj. kwoty 19 936 936,26 zł.
W projekcie tym umieszczona została z naszego programu rewitalizacja
i rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno – społeczno – opie−
kuńcze. Koszt budowy tego budynku to 2 879 764,92 zł.
Po podpisaniu stosownej umowy Dzielnica Ursus otrzymała zwrot znacz−
nej części poniesionych nakładów na zrealizowanie tego zadania inwesty−
cyjnego.
W „Acherówce” swoje miejsce znaleźli między innymi emeryci, renci−
ści, inwalidzi i mieszkańcy, którzy mają tu dom dziennego pobytu prowa−
dzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z jednej z sal korzystają także
członkowie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Wiesław Krzemień

W Ursusie bêdzie „Orlik”
Zarząd Dzielnicy Ursus wystąpił do Marszałka Województwa Mazowiec−
kiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania pt. „Moje Boisko – Orlik
2012”. Obecnie wykonywany jest projekt dla realizacji tego zadania na
terenie kompleksu sportowego przy Sosnkowskiego 3. Koszt całego za−
dania to 17 11079,45 zł.
W dniu 1 marca b. r. Marszałek Województwa Mazowieckiego poinfor−
mował Zarząd Dzielnicy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i dofinan−
sowanie „Orlika” w kwocie 333 000 zł. Kolejną kwotę w podobnej wyso−
kości, zgodnie z zasadą realizacji tego programu, przeznaczy Minister−
stwo Sportu i Turystyki. Radni Stowarzyszenia Obywatelskiego jednogło−
śnie poparli realizację projektu „Orlik”.
Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przeznaczyła w dniu 15.03.2010
roku środki na realizację tego zadania. Zadanie musi być zrealizowane do
końca października b.r. Boiska będą ogólnodostępne dla mieszkańców
naszej dzielnicy.
Kazimierz Sternik

Dy¿ury radnych Stowarzyszenia
Obywatelskiego w Ursusie
Przewodniczący Rady – Henryk Linowski w poniedziałki w Urzędzie
Dzielnicy w pok. nr 101 na I piętrze w godz. 1400 − 1600
Wiceprzewodnicząca Rady – Wanda Kopcińska w czwartki w Urzę−
dzie Dzielnicy w pok. nr 101 na I piętrze w godz. 1400 − 1600
Radni w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca z wyjątkiem świąt w
godz. 1800 − 1900
– Dom Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16, pok. 131
– Dom Kultury „Miś” przy ul. Zagłoby 17, Klub Edukacji Samorządowej
Z−ca Burmistrza Wiesław Krzemień
W poniedziałki, pok. 200, II piętro w godz. 1400 − 1600

Szanowni i Drodzy Czytelnicy „Ursusa”
Pan Andrzej Przybysz z powodów osobistych zakoñczy³ wspó³pracê z naszym pismem. Za wieloletni¹ wspó³pracê serdecznie
dziêkujemy.
¯yczymy wszystkiego dobrego.
Redakcja

Kalendarz obchodów œwi¹t
i rocznic patriotycznych
organizowanych przy udziale
w³adz Dzielnicy Ursus
w kwietniu i maju 2010 roku
13 kwiecień (wtorek) Dzień Pamięci Ofiar Katynia godz. 1100, Obe−
lisk na skwerze im. ks. Kazimierza Szklarczyka przy ul. Cierlickiej, apel
pamięci, przemówienie Burmistrza, modlitwa, złożenie kwiatów; udział
pocztów sztandarowych ze szkół i organizacji oraz Orkiestry Dętej Ziemi
Mazowieckiej.
22 kwiecień (czwartek) inauguracja Rajdu Szlakiem Naszej Historii
godz. 1200 Ośrodek Kultury „ARSUS”.
24 kwiecień (sobota) Rajd Szlakiem Naszej Historii pieszy i rowero−
wy z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół.
3 maj (poniedziałek) Święto Narodowe – 219 rocznica uchwalenia
Konstytucji przez Sejm Czteroletni; godz. 1200) – Obelisk na skwerze
ks. Kazimierza Szklarczyka przy ul. Cierlickiej, przemówienie Burmistrza,
modlitwa, złożenie kwiatów; udział pocztów sztandarowych ze szkół i or−
ganizacji oraz Orkiestry Dętej Ziemi Mazowieckiej; godz. 1230 Msza Święta
w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP, po Mszy
Świętej koncert.
7 maj (piątek) Dzień Zwycięstwa (8 maja), godz. 1100, Obelisk na
skwerze ks. Kazimierza Szklarczyka przy ul. Cierlickiej; złożenie kwia−
tów, przemówienie Burmistrza, modlitwa; udział dzieci i młodzieży ze
szkół oraz organizacji kombatanckich, a także Orkiestry Dętej Ziemi
Mazowieckiej.

FESTIWAL „LATAJ¥CY HOLENDER”
Ruszyły przygotowania do corocznej edycji Festiwalu Folkowo−Szan−
towego „Latający Holender Ursus 2010”, który odbędziesię w dniach
7−8 maja. Tegoroczne koncerty po udanych i cieszących się dużym po−
wodzeniem ubiegłorocznych wydarzeń zmieniły nieco charakter Fe−
stiwalu poszerzając krąg zaproszonych wykonawców. Zmienił również
formułę stając się po części imprezą konkursową o znaczeniu ogólno−
polskim z udziałem zagranicznych gwiazd. W pierwszym dniu 7.05 w
koncercie wieczornym wystąpią laureaci konkursu „Trzy Tawerny” (3
kapele), Mordewind, Zejman i Garkumpel, Tomasz Szwed oraz laureat
telewizyjnego programu „Generator” zespół Orbita Wiru. After party
uświetni muzyka lat 90. DJ Mietek. Koncert poprowadzi Mirek „Ko−
wal” Kowalewski.
W sobotnim koncercie 8.05 wystąpią EKT Gdynia, Latający Holender,
Drink Bar, gościnnie z prowadzeniem koncertu Kabaret OT.TO oraz Hap−
py to Meet z Czech grający muzykę folkowo bluegrassową. After party
tego dnia odbędzie się z zespołem Wyciągnięci z Mesy.
Plejada gwiazd zjedzie do Ursusa dzięki organizatorom: Urzędowi
Dzielnicy Ursus, Ośrodkowi Kultury „Arsus” i zespołowi: „Latający Ho−
lender”. Koncerty odbędą się w Ośrodku Kultury „Arsus’, ul. Traktorzy−
stów 14. Wszelkie informacje, zakup i rezerwacja biletów pod tel. 22 478
34 54, www.arsus.pl
Bogusław Łopuszyński

Moja Ma³a Solidarnoœæ
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Ośrodek Kultury
„Arsus” zapraszają młodzież szkół podstawowych do udziału w projek−
cie „Moja Mała Solidarność”. Czekamy na pisemne prace (wiersz, bajkę,
opowiadanie, esej i inne ), w których młodzi opiszą czym jest dla nich

zarówno historyczna już Solidarność (co o niej wiedzą, co w niej cenią),
jak też jakie ma dla nich znaczenie szeroko pojęta solidarność dzisiaj
(jak ja definiują i postrzegają ). Chcemy, by udział w projekcie wpłynął
na rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania
ideą Solidarności oraz najnowszą historią Polski. Na zgłoszenia czeka−
my do 15.04.2010r. Prace należy składać w Ośrodku Kultury „Arsus”
lub bezpośrednio wysłać na adres: Europejskie Centrum Solidarności,
ul. Doki 1, 80−958 Gdańsk. Wszystkie nadesłane prace przeczyta, oceni
i wybierze najlepszą, autorka książek dla dzieci i młodzieży Małgorzata
Musierowicz.
Projekt powstał z okazji 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpnio−
wych i powstania Solidarności w Gdańsku. Wszystkie informacje i regu−
lamin można znaleźć na stronie Europejskiego Centrum Solidarności:
www.ecs.gda.pl/mms
Bogusław Łopuszyński

Oœrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Zaprasza młodzież w wieku 14−21 lat utalentowaną aktorsko, muzycz−
nie, tanecznie (również taniec nowoczesny, glam i hip−hop) oraz beat−
boxerów na casting do zespołu musicalowego
Spośród uczestników castingu zostanie wybrana grupa, która pod okiem
profesjonalnego muzyka i choreografa przygotuje spektakl musicalowy.
Przewidywany termin premiery−jesień 2010. Premiera musicalu odbędzie
się w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury „Arsus”.
Informacji o terminach castingu udziela Ośrodek Kultury „Arsus”
tel.(22 478 34 54) koordynator projektu: Renata Rokicka (O.K.”Arsus”)
tel. 22 478 36 26

PROGRAM WYBRANYCH IMPREZ
OŒRODKA KULTURY „ARSUS”,
ul. Traktorzystów 14, tel. 22 478 34 54, www.arsus.pl
l Salonik Sztuk „Arsus” (9.04, godz. 19.00), l Wernisaż wystawy
malarstwa Marii Woldenberg−Kluzy (10.04, godz. 18.00), l Bajka dla
dzieci „Słoń Trąbaliński” Teatru „Narwal” (11.04, godz. 12.30), l Te−
atr na Styku – spektakl aktorski (16.04, godz. 19.00), l VII Przegląd
Twórczości Świetlic Szkolnych (org. S.P. nr 14 – 22.04, godz. 9.00 –
12.00), l Kabareton „Neonówka” – „Paranienormalni” (23.04, godz.
19.00), l XXX Jubileuszowy Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecz−
nych (23−24.04, godz. 9.00 – 20.00), l Koncert Laureatów Konkursu
Polskiej Piosenki „Tulipanada” (29.04, godz. 17.00), l Koncert z oka−
zji 30. lecia zespołu „DŻEM” (30.04, godz. 19.00), l Wernisaż wysta−
wy malarstwa i rysunku Dariusza Kowala z Iławy (8.05, godz. 18.00),
l IV FESTIWAL FOLKOWY „Latający Holender” (7−8.05, godz. 18.00),
l Koncert patriotyczny zespołu „TRIM” (9.05, godz. 15.00), l Teatr
na Styku – spektakl aktorski (14.05, godz. 19.00), l Bajka dla dzieci
„Doktor Zdrówko” Teatru „Narwal” (16.05, godz. 12.30), l Koncert
memory w 90. rocznicę papieża Jana Pawła II (18.05, godz. 19.00),
l Kabaret „Pół serio” Wandy Stańczak (20.05, godz. 19.00), l Festyn
rekreacyjny „MAMA, TATA I JA” z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka
(23.05, godz. 15.00−21.00 – osiedle „Niedźwiadek”), l Koncert naj−
piękniejszych arii operetkowych i pieśni w wykonaniu NINY NOWAK
(mezzosopran) z zespołem z okazji Dnia Matki (26.05,godz. 18.00),
l Koncert zespołów rockowych (28.05, godz. 19.30), l II Mazowiec−
ki Festiwal Sztuki – „Chopin i Jego Mazowsze”. Wystawa zbiorowa
malarstwa w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina (26.06, godz.
17.00). Komisaż – Piotr Szałkowski.
Bogusław Łopuszyński
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