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Jarmark URSUS?
Konkurs
momentu uzyskania przez Polskê prawa do orfotograficzny Od
ganizacji Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej w roku

Prezydent m. st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz−Waltz serdecznie zaprasza
pracowników i wolontariuszy stołecz−
nych organizacji pozarządowych do
wzięcia udziału w konkursie fotogra−
ficznym pt. „Warszawa pozarządowa w
obiektywie”. Tematem konkursu jest
przedstawienie działalności organizacji
pozarządowych realizujących zadania
na rzecz mieszkańców Warszawy.
Szczegóły dotyczące zgłoszenia i regu−
laminu konkursu dostępne są na stronie
internetowej www.um.warszawa.pl.

2012, we wszystkich mediach rozgorza³a dyskusja o
dalszym losie kupców ze Stadionu Dziesiêciolecia.

Wr z e œ n i o w e
uroczystoœci
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy Bogdan Olesiński i Prze−
wodniczący Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy Henryk Linowski za−
praszają na obchody 68. rocznicy wy−
buchu II Wojny Światowej.
Uroczystości odbędą się 1 września
2007 r. o godz. 17.30 przy obelisku
przy ul. Cierlickiej. O godz. 18 zapra−
szamy na mszę św. w intencji Ojczy−
zny, którą zaplanowano w kościełe św.
Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Sosn−
kowskiego 34.

Wymieñ
dowód
Przypominamy mieszkańcom Dzielni−
cy, że z dniem 31 grudnia 2007 r. upływa
ostateczny termin wymiany starych dowo−
dów osobistych. Z myślą o mieszkańcach,
Urząd m.st. Warszawy wprowadza nowe
usprawnienia.
Od września, od poniedziałku do piąt−
ku, delegatura Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich w Ursusie będzie praco−
wała dłużej tj. w godz. 8−18. Dodatkowo
ustalono, że w cztery soboty: 8 września,
6 października, 10 listopada i 8 grudnia w
godz. 9−13 będą czynne stanowiska pra−
cy w zakresie spraw związanych z wyda−
waniem dowodów osobistych.

Fot. Ł. Prokop

W tej hali mia³by mieœciæ siê jarmark?
Z pewnością dużo bardziej odpowied−
nią nazwą jest w tym przypadku Jarmark
Europa mimo, że jarmark ów ma z Eu−
ropą bardzo mało wspólnego. Nieudol−
ność władz centralnych oraz permanent−
nie przesuwany termin przeprowadzki
handlarzy, stał się podczas sezonu ogór−
kowego sztampowym tematem zarów−
no dla prasy, jak i lokalnej telewizji.
Kilka razy w tygodniu na pierwszych
stronach gazet możemy przeczytać co−
raz to nowsze rewelacje, dotyczące po−
szukiwań nowej lokalizacji. Codzienno−
ścią stały się również protesty okolicz−
nych mieszkańców, których argumenty
większość z nas zna już na pamięć.
Całe to zamieszanie w ostatnich
dniach zaczęło również dotyczyć Dziel−
nicy Ursus. Jak poinformowała Gazeta
Wyborcza z dnia 20 sierpnia, jedną z
proponowanych lokalizacji jest prywat−

na, 11−hektarowa działka, znajdująca się
przy ul. Posag 7 Panien 10. Po ukaza−
niu się publikacji, do redakcji zaczęły
napływać maile, w których pytacie Pań−
stwo o ewentualną możliwość oprote−
stowania decyzji.
– Dzielnica nie jest w tej sytuacji bez−
bronna, orężem jest prawo, dzięki cze−
dokończenie na str.2

Dzień otwarty
w „Kolorowej”
Dom Kultury „Kolorowa” organizu−
je 4 września (wtorek) dzień otwarty.
W godz. 16 –20 odbędą się prezenta−
cje pracowni i warsztatów artystycznych
oraz spotkania z instruktorami prowa−
dzącymi zajęcia. Można będzie uczest−
niczyć w bezpłatnych zajęciach oraz
zapisać się do wybranych sekcji.
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Punkt Informacyjno – Podawczy Warsztaty
ZUS dla Dzielnicy Ursus
umiejętności

Mieszkańcy Dzielnicy z niezadowo−
leniem przyjęli fakt likwidacji jednost−
ki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Spo−
łecznych przy ul. Wojciechowskiego.
Zamykanie niezależnych jednostek ZUS
podyktowane jest oszczędnościami i nie
dotyczy tylko Ursusa, ale również wie−
lu innych miast na terenie Mazowsza.
Zarząd Dzielnicy zdając sobie spra−
wę z tego, jak dużym utrudnieniem dla
mieszkańców jest niemożność skorzy−
stania z usług ZUS na miejscu – podjął
negocjacje zakończone sukcesem.
Na parterze budynku Urzędu Dziel−
nicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 r.
nr 1 powstanie Punkt Informacyjno−
Podawczy ZUS. Obsługę klientów za−
pewni Inspektorat Warszawa Ochota –
będzie on udzielał informacji w spra−

wach dotyczących rent, emerytur oraz
zasiłków, a także będzie przyjmował
korespondencję. Punkt czynny będzie
dwa razy w tygodniu (poniedziałek 10−
18 oraz czwartek 8−16).
Zarząd Dzielnicy podjął się przygoto−
wania i wyposażenia dwóch boksów –
prace rozpoczną się we wrześniu. Ponie−
waż podstawowym argumentem ZUS
była konieczność zmniejszenia kosztów,
Dzielnica zobowiązała się do wyposaże−
nia jednostki w nowoczesny, specjali−
styczny i kosztowny sprzęt komputero−
wy. We wrześniu planowane jest zawar−
cie porozumienia o współpracy między
Dzielnicą a ZUS. Otwarcie Punktu In−
formacyjno − Podawczego przewidziane
zostało na październik 2007.
Zastępca Burmistrza Jolanta Dąbek

Psycholodzy Poradni Psycholo−
giczno−Pedagogicznej nr 15 w
Warszawie ul. Dzieci Warszawy
42, zapraszają Rodziców na Warsz−
taty Umiejętności Wychowaw−
czych opracowane na podstawie
doświadczeń Adelaine Faber i Ela−
ine Mazlih – autorek książki pt.
„Jak mówić, żeby dzieci nas słu−
chały, jak słuchać, żeby dzieci do
nas mówiły”.
Zajęcia przeznaczone są dla każ−
dego, kto chciałby lepiej rozumieć
dzieci, mądrzej je kochać i mądrzej
z nimi postępować. Zapisy do 20
września 2007 r. Prosimy z zgłasza−
nie się pod nr tel. 022 662 61 09.

Jarmark Złote Gody
URSUS? 15 sierpnia Państwo Dąbrowscy ob− ekonomista, Pani Alicja.jako handlo−
dokończenie ze str. 1

mu to lokalne urzędy ustalają warunki
użytkowania i narzucają obowiązki wy−
nikające z przepisów – mówi burmistrz
Bogdan Olesiński. Z całą pewnością ofi−
cjalne stanowisko władz Ursusa będzie
opublikowane po wpłynięciu do urzę−
du formalnego dokumentu ze strony
właściciela terenu. Jest to konieczne,
gdyż wspomniana wyżej działka jest
przeznaczona na działalność przemy−
słową. Aby kupcy mogli realnie myśleć
o przeprowadzce do Ursusa, właściciel
musi wystąpić do władz dzielnicy o zgo−
dę na zmianę przeznaczenia użytkowa−
nia obiektu na handel detaliczny, wiel−
kopowierzchniowy. Taki z kolei musi
zostać wpisany do studium zagospoda−
rowania terenu. W tym przypadku mu−
siałby on spełnić szereg warunków, ja−
kie przewiduje prawo. Mowa tu o prze−
budowie hali, spełnieniu rygorystycz−
nych przepisów przeciwpożarowych i
BHP, pozytywnej opinii SANEPiD−u,
kilkuset miejscach parkingowych i,
przede wszystkim, odpowiednio rozbu−
dowanej infrastrukturze drogowej. Zgod−
nie z ostatnimi doniesieniami handlarze
mają czas na przeprowadzkę do połowy
września. W takiej perspektywie bardzo
wątpliwie rysują się ewentualne przeno−
siny jarmarku na teren Ursusa.
Łukasz Prokop

chodzili jubileusz 50−lecia związku
małżeńskiego. Z okazji tej wspaniałej

wiec. Jej specjalizacją był handel za−
graniczny. Jubilaci wychowali syna,

Fot. J. Wartałowicz

Jubilaci z Zarz¹dem Dzielnicy Ursus
rocznicy, jaką są Złote Gody, Zarząd
Dzielnicy Ursus: Bogdan Olesiński, Jo−
lanta Dąbek i Wiesław Krzemień zło−
żyli małżeństwu serdeczne życzenia
oraz wręczyli kwiaty i pamiątkowy list
gratulacyjny. Całe spotkanie odbyło się
w bardzo serdecznej atmosferze.
Państwo Dąbrowscy wzięli ślub 15
sierpnia 1957 roku. Przez niemal całe
życie mieszkali w Ursusie. Pan Bogu−
sław przez wiele lat pracował jako

www.ursus.warszawa.pl

który jest doktorem rehabilitacji. Mają
również dwójkę wnucząt – wnuk stu−
diuje w Szkole Głównej Handlowej,
wnuczka zaś jest w klasie maturalnej.
Od 3 kadencji Pan Bogusław jest rad−
nym Ursusa. Bardzo aktywnie uczest−
niczy w życiu dzielnicy i czynnie włą−
cza się w liczne inicjatywy obywatel−
skie. Jubilatom serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych, równie pięknych
jubileuszy.

Ursusa
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Przedszkola w Ursusie
Dzieci urodzone po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, to pierwszy powojenny wy¿ demograficzny. Jego odbicia pojawiaj¹ siê regularnie w
postaci tzw. wy¿u wtórnego (efekt echa). Pierwszy taki wzrost przynios³y lata 70-te i 80-te,
kolejny obserwujemy obecnie.
Media z dużą doza przesady określają
go mianem „baby−boom”, nie da się go
jednak porównywać z poprzednimi wy−
żami. Obecnie na dzieci decydują się
dwie grupy ludzi – ci, którzy urodzili
się na początku lat 70−tych i dopiero te−
raz dorośli mentalnie, ekonomicznie i
ambicjonalnie do posiadania potomstwa

(przy założeniu, że przypada jedno
dziecko na trzy mieszkania). Z szacun−
kowych ocen wynika, że Dzielnica przy
wykorzystaniu wszelkich sił i środków
jest w stanie zapewnić ok. 300 nowych
miejsc w przedszkolach w roku szkol−
nym 2008/2009.
Obecnie funkcjonuje w Ursusie 7

Tak ucz¹ siê i bawi¹ maluchy w Artystycznym Ognisku Przedszkolnym w Domu
Kultury „Kolorowa”
oraz ci, którzy wychowali się już w no−
wym, ugruntowanym ustroju i mają po−
czucie ekonomicznego bezpieczeństwa
w postaci pracy i mieszkania. Pierwszy
od lat odnotowany dodatni przyrost na−
turalny, jest więc efektem nałożenia się
na siebie urodzeń w dwóch grupach
wiekowych.
Zwiększająca się z roku na rok liczba
małych dzieci jest szczególnie widocz−
na na nowych osiedlach. Dobrym przy−
kładem są tu Skorosze, których udział
w planowanych inwestycjach mieszka−
niowych w Ursusie wynosi 90%. W
przyszłym roku planowane jest oddanie
do użytku 1002 mieszkania, a w 2009 r.
aż 2138. W kolejnych latach ilość ta
będzie spadać, ale nie zmieni to faktu,
że potrzeby w zakresie miejsc przed−
szkolnych będą rosły. Na przykład w
roku 2009 przekroczą one 600 miejsc,

przedszkoli publicznych (825 miejsc) i
10 niepublicznych (713 miejsc). Do tego
dochodzą 2 żłobki, które nie podlegają
Dzielnicy a Miejskiemu Zespołowi
Żłobków. Dzielnica planuje otworzenie
dwóch nowych przedszkoli, w tym przy
ul. Dzieci Warszawy 42 (na 150−180
miejsc) oraz w budynku komunalnym
przy Szancera 5 (na ok. 75 miejsc). Prze−
kazała również Miejskiemu Zespołowi
Żłobków budynek na Gołąbkach (gdzie
trwają w tej chwili prace projektowe).
Na przeszkodzie powstawania przed−
szkoli stoją jednak: brak bazy lokalo−
wej oraz Rozporządzenie Wojewody
Mazowieckiego z 7 sierpnia 2007 r., w
sprawie utworzenia obszaru ograniczo−
nego użytkowania dla Portu Lotnicze−
go im. Fryderyka Chopina w Warsza−
wie. W obszarze tym zabronione jest nie
tylko przeznaczanie nowych terenów

www.ursus.warszawa.pl

pod zabudowę związaną ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mło−
dzieży, ale również zmiana sposobu
użytkowania istniejących lokali.
Najważniejsze w związku z tym jest
obecnie stworzenie warunków do po−
wstawania przedszkoli niepublicz−
nych. Władze Dzielnicy życzliwym
okiem patrzą na nowe inwestycje
oparte na własnej bazie lokalowej.
Prywatne przedszkole może być
świetnym pomysłem na firmę, szcze−
gólnie, że potrzeby w tym zakresie
wciąż rosną. Przychody uzyskiwane
są zasadniczo z dwóch źródeł: czesne−
go oraz z dotacji od samorządów
(godnie z Ustawą o systemie oświaty
dotacje dla niepublicznych przedszko−
li przysługują na każdego ucznia w
wysokości nie niższej niż 75 proc.
ustalonych w budżecie danej gminy
wydatków bieżących ponoszonych w
przedszkolach publicznych w przeli−
czeniu na jednego ucznia). Droga do
założenia tego typu działalności nie
jest łatwa, gdyż trzeba spełnić wyma−
gania Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. (zobacz: http://
www.edukacja.warszawa.pl/in−
dex.php?wiad=42). Formalności trwają
kilka miesięcy i dlatego tworzenie no−
wych przedszkoli, to proces długotrwa−
ły. Aby więc w roku 2009 zapewnić nie−
zbędną liczbę miejsc w przedszkolach,
prace nad realizacją tego zadania trze−
ba podjąć już teraz.
Aleksandra Sheybal−Rostek

Co nowego
w Bibliotece
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr
64 przy Plutonu Torpedy 47 zaprasza
dzieci i młodzież na warsztaty teatral−
ne. Warsztaty oparte na atrakcyjnych
metodach pracy scenicznej z wykorzy−
staniem współczesnej literatury (Harry
Potter i Pippi Langstrum) prowadzone
będą od września przez studentów
PWST. Do udziału zapraszamy dzieci i
młodzież zainteresowane przygodą z li−
teraturą, muzyką i teatrem.
Biblioteka proponuje również zajęcia
w Klubie Malucha, które przeznaczone
są dla dzieci w wieku 4−6 lat (codzien−
nie w godz. 11−13). Dla dzieci 2, 3−let−
nich specjalne zajęcia prowadzone będą
w środy.
Szczegółowych informacji udziela
kierownik placówki Gracjana Kobyliń−
ska, tel. 022 662 70 01 lub na stronie
www.bpursus.waw.pl.

IV

Dziennik

Fina³ „Lata w Mieœcie 2007” Festiwal
23 sierpnia na Polach Mokotowskich odby³a siê im- Nauki
preza plenerowa koñcz¹ca tegoroczn¹ akcjê „Lato w
Mieœcie 2007”. W trakcie fina³u uczestnicy warszawskiej akcji prezentowali swoj¹ twórczoœæ.

Z Dzielnicy Ursus zaprezentowały się aż
trzy mocne, wspaniale przygotowane
grupy: dziewczęta ze Świetlicy Socjote−

Warszawskie dzielnice prezentowa−
ły swój dorobek z tegorocznej akcji nie
tylko na estradzie, ale również w na−
miotach rozstawio−
nych w pobliżu sce−
ny. Każda z dzielnic
wystawiła piękne
prace plastyczne,
zdjęcia i wyroby rę−
kodzielnicze.
Dzieciaki, które
odwiedziły Pola Mo−
kotowskie w trakcie
finału „Lata w Mie−
ście” mogły liczyć
również na wiele
atrakcji sportowych i
rekreacyjnych, m.in.
piłkarzyki stołowe,
Fot. M. Charkiewicz
dosiadanie konia, ba−
Dzieci z Biblioteki Publicznej im. W. Grabskiego na es- sen z piłeczkami,
ogródek zręcznościo−
tradzie
wy i wiele innych.
Wakacje dobiegają końca, a z nimi
rapeutycznej Ośrodka Pomocy Społecz−
nej, dzieci z Biblioteki Publicznej oraz „Lato w Mieście 2007”. Już za chwilę
zespół Fresh. Występy dzieci i młodzie− zabrzmi szkolny dzwonek. Na szczę−
ży z naszej Dzielnicy bardzo spodobały ście, już za dziesięć miesięcy, akcja
się publiczności, za co zostały nagrodzo− znów do nas powróci.
M.Ch.
ne gromkimi brawami.

Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
3 wrzeœnia, godz. 16 – inauguracja warsztatów w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak. Wstêp wolny.
6 wrzeœnia, godz. 12.30-13.30 –
spotkanie z bioterapeut¹ i uzdrowicielem Cliv’em Harrisem.
11 wrzeœnia, godz. 9.30 – poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. „Od liryki do groteski –
cuda i dziwy”. Cena biletu 3 z³.
14 wrzeœnia, godz. 19 – koncert
zespo³ów rockowo-bluesowych z
udzia³em m. in. znanego zespo³u
The Town. Cena biletu 5 z³.
16 wrzeœnia, godz. 15-21, Park
Czechowicki – VII Mazowiecki
Przegl¹d Kabaretów „KAB-URA”
27 wrzeœnia, godz. 19 – koncert
œwiatowej s³awy œpiewaczki Grazyny Brodziñskiej. Solistce towarzyszyæ bêdzie Orkiestra Teatru
Muzycznego w £odzi pod dy-

rekcj¹ Les³awa Sa³ackiego. Koncert poprowadzi Ryszard Brodziñski. Bilety w cenie 40 z³ mo¿na nabyæ w Oœrodku Kultury „Arsus” w godz. 9-19.
28 wrzeœnia, godz. 19 – „Salonik Sztuk Arsus”. Wystawa fotograficzna gawêdziarza i podró¿nika Bogumi³a Rzucid³y pt. „Wyspa Wielkanocna” oraz koncert
muzyki latynoamerykañskiej.
Wstêp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
9 wrzeœnia, godz. 12.30 – „Podró¿e panny Ojdany po ciekawym
œwiecie” przedstawienie dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkanie z
Teatrem. Wstêp 7 z³.
11 wrzeœnia, godz. 11 – „By³ taki
wrzesieñ” – program poetyckomuzyczny dla m³odzie¿y poœwiêcony wybuchowi II wojny œwiatowej.
16 wrzeœnia, godz. 17 – wernisa¿ wystawy ceramiki Beaty Kuczyñskiej i malarstwa Jaros³awa
Bu³ki.
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Czytelnia Naukowa Nr XIX, przy ul.
Plutonu Torpedy 47 zaprasza wszystkich
zainteresowanych na wykłady i warsz−
taty w ramach XI Festiwalu Nauki:
24−25 września, godz.10 – „Mię−
dzykulturowe poszukiwanie tożsamości
– inny nie znaczy obcy”. Prelegent mgr
M. Kołodziejczyk, eurokoordynator Bi−
blioteki Publicznej w Ursusie (multime−
dialne gry dydaktyczne i quizy przeła−
mujące stereotypy dotyczące innych
kultur i tożsamości opracowane w ra−
mach unijnego projektu READCOM).
27 września, godz. 11 – „Euro w Pol−
sce czyli plusy i minusy wspólnej walu−
ty”. Warsztaty i wykład analizujące
wpływ jednolitego systemu monetarne−
go na rozwój gospodarczy Europy. Wy−
kładowca dr B. Gawrońska−Nowak, In−
stytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki.
28 września, godz. 11 – „Euro2004 −
wpływ wielkich imprez sportowych na
rozwój gospodarczy kraju na przykładzie
Portugalii”. Wykład na temat znaczenia
wielkich imprez sportowych takich jak
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w roz−
woju gospodarczym kraju na przykładzie
Portugalii − organizatora Euro 2004. Pre−
legent dr B. Gawrońska−Nowak, Instytut
Ekonomii, Uniwersytet Łódzki.
Wstęp wolny. Informacje i zapisy pod
telefonem 022 882 43 00. Szczegóły na
www.bpursus.waw.pl.

Dom Kultury Miś
(ul. Zagłoby 17)
3 wrzeœnia – wystawa prac
uczestników zajêæ pracowni plastycznej.
4 wrzeœnia, godz. 17 – „Historia w s³owie i piosence”. Program
poœwiêcony II Wojnie Œwiatowej
w wykonaniu uczestników Klubu
Seniora „Weso³a Chata”.
4 wrzeœnia, godz. 18 – „Nam
strzelaæ nie kazano…” koncert z
okazji wybuchu II Wojny Œwiatowej w wykonaniu artystów scen
warszawskich.
8 wrzeœnia, godz 16 – „Do¿ynki w Weso³ej Chacie”. Impreza
ludowa z zabaw¹ taneczn¹.
10 wrzesnia, godz. 18 – „Szko³a
uczy, wychowuje i wspomaga w
procesie wychowania kulturalnego”. Spotkanie dla rodziców
uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjów z pedagogiem.
30 wrzeœnia, godz. 15 – inauguracja XV Dni Seniora w Dzielnicy
Ursus pt. „Radujmy nasze serca”.

Ursusa
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Pożegnanie lata
W imieniu w³adz Dzielnicy Ursus zapraszamy
wszystkich mieszkañców na imprezê plenerow¹
„Babie Lato 2007”. Odbêdzie siê ona w Parku Czechowickim 9 wrzeœnia 2007 roku.
W trakcie festynu dostępne będą ogród−
ki gastronomiczne, prezentacje miej−
scowych firm oraz gry i zabawy spor−
towe dla dzieci.

Natalia Kukulska
Dodatkowo swoje stoisko informa−
cyjne zaprezentuje Biblioteka Publicz−
na im. Władysława Grabskiego.
Głównymi gwiazdami wieczoru
będą: Natalia Kukulska i zespół My−
slovitz.
Natalia Kukulska zadebiutowała
jako siedmioletnia dziewczynka. Jej
dziecięcy dorobek fonograficzny to
trzy albumy. Od 1997 roku nagrała dla
wytwórni Universal Music Polska pięć
solowych albumów. na koncie ma
wiele złotych i platynowych płyt, a ich
sprzedaż wyniosła ponad 2,5 miliona
egzemplarzy. Jej piosenki wygrywają
wiele rankingów, większość z nich
zdobyła pierwsze miejsca na listach
przebojów, a sama artystka zdobyła
wiele prestiżowych nagród.
Myslovitz nazwali się na cześć mia−
sta, z którego pochodzą – śląskich My−
słowic. Grupa zadebiutowała w 1995
roku albumem Myslovitz. Wielu kry−
tyków porównywało debiutantów, do
będącej wówczas u szczytu popular−
ności brytyjskiej grupy Oasis. Przeło−
mowym był dla grupy rok 1999, kie−
dy to ich czwarty album – Miłość w
czasach popkultury, szybko zdobył
platynę (150 tys. sprzedanych egzem−
plarzy), a w chwili obecnej posiada już
status „podwójnej platyny”. Singiel
Długość dźwięku samotności jest jak
dotychczas największym hitem zespo−
łu. Najnowszym albumem zespołu jest
Happiness Is Easy, którego premiera
odbyła się 19 maja 2006. Na płycie
znalazło się 13 utworów, a pierwszym

singlem promującym był utwór „Mieć
czy być”. Artyści po dwunastu latach
nieustannego koncertowania zapowie−
dzieli na rok 2008 zasłużone wakacje.
Koncert w Ursusie
będzie zatem dosko−
nałą okazją do usły−
szenia ich muzyki na
żywo.
Program:
12−19 Ogólnodo−
stępny skatepark
16 – Przywitanie i
prezentacja programu
16.15 – Pokaz sko−
ków BMX w formule
jamsession – „Fre−
estyle BMX”
16.30 – Ogłoszenie
wyników konkursu
Plastycznego w ra−
mach Europejskich Dni Dziedzictwa
pt. „Ludzie gościńca. Wędrowcy, piel−
grzymi, tułacze” – Galeria pod
Chmurką
16.45 – Pokaz skoków BMX
17.30 – Występ zespołu Kalejdoskop
Band − stare przeboje w nowej tanecz−

Dni Dziedzictwa”. W programie prze−
widziane są:
· pokazy zabytkowych samocho−
dów z Muzeum Motoryzacji
· plenerowy konkurs plastyczny pt.
„Ludzie gościńca. Wędrowcy, piel−
grzymi, tułacze” – atrakcyjne nagrody,
prezentacja nagrodzonych prac pod−
czas festynu w Galerii Pod Chmurką
oraz w holu Urzędu Dzielnicy
· multimedialny quiz Biblioteki Pu−
blicznej na temat historii i współcze−
sności Dzielnicy Ursus – „Dziedzictwo
Ursusa – historia i współczesność”
(słynne postacie, magiczne miejsca,
małe i wielkie wydarzenia).
Dom Kultury „Miś”.zaprasza na fe−
styn rekreacyjny „Pożegnanie Lata” w
dniu 23 września w godzinach 14−20
na osiedlu „Niedźwiadek”(pasaż przy
górce).
W programie między innymi:
14 – Występ Orkiestry Dętej Ziemi
Mazowieckiej
15 – Uroczyste otwarcie festynu
przez władze Dzielnicy
15.10 – Występy zespołów z Domu
Kultury „Miś” oraz prezentacja oferty
programowej na nowy rok szkolny
16 – Wesoły duet cyrkowy – „Lolo i
Bebe”
17 – Disco Full – Tylko Hity – człon−
kowie kabaretu „Derkacz” w ulubio−
nych piosenkach disco, muzyka poko−
leniowa, moc dobrej zabawy

Zespó³ Myslovitz
nej aranżacji
19 – Koncert Natalii Kukulskiej
21 – Koncert zespołu Myslovitz
22.15 − Zakończenie imprezy
Tego samego dnia na terenie od−
lewni „Asmet” przy ul. Traktorzy−
stów od godziny 11 do 16 odbędzie
się impreza plenerowa „Europejskie
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18.15 – Największe przeboje biesia−
dy polskiej.
Podczas festynu wiele atrakcji,
zjeżdżalnie, karuzele, niespodzianki,
stoiska z zabawkami, słodyczami.
Serdecznie zapraszamy na obie im−
prezy.

VI

Dziennik

Gdzie po szkole
Lektoraty językowe, nauka gry na in−
strumentach, zajęcia w pracowniach to
niektóre z propozycji, jakie oferują na−
sze placówki kulturalne. W każdej z nich,
zarówno dzieci młodsze, starsze, jak i do−
rośli mogą znaleźć coś interesującego dla
siebie. Rzeczywiście, oferta zajęć poza−
lekcyjnych jest bardzo bogata.

Oœrodek Kultury „Arsus”
Klub Literacki „Metafora” – zajęcia w
pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 16.
Składka miesięczna 2 zł.
Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej –
zajęcia bezpłatne w poniedziałki w godz.
14−16.
Klub Plastyka Amatora przy Galerii „Ad−
Hoc” – zajęcia we wtorki w godz. 14− 20 i
czwartki w godz. 10−14. Odpłatność mie−
sięczna 15 zł.
Zespół Tańca Flamenco Saca Vento – za−
jęcia poniedziałki i środy w godz. 19 −21.30.
Dziecięce Studio Wokalne – zajęcia we
wtorki i czwartki w godz. 17.15−19.15.
Odpłatność 60 zł/m−c.
Nauka tańca towarzyskiego – zajęcia we
wtorki i czwartki w godz.: 17 −18 dzieci od
5−8 lat; 18−19 młodzież; 19−20 dorośli;
19.15−20 dorośli II stopień – czwartek.
Odpłatność 60 zł/m−c.
Dyskusyjny Klub Filmowy „Zwiercia−
dło” – spotkania 2 razy w miesiącu − so−
boty godz. 18. Odpłatność 10 zł – kar−
net na 2 filmy.
Grupa teatralna „Zżyna” – zajęcia w po−
niedziałki godz. 18−21.
Warsztaty teatralne oparte na metodzie
Johannesa Galli. Zajęcia we wtorki o godz.
17.40 −19.30, czwartki godz. 18−20. Odpłat−
ność 20 zł/m−c.
Aerobic i fitness – zajęcia we wtorki i
czwartki godz. 20.10 –21.10 (Odpłatność
70 zł/m−c).
próby zespołów muzycznych: Eternal
Tear – poniedziałki i środy w godz. 19.15−
21.30, Necator – wtorki i czwartki w godz.
19.15−21.30, Orbita Wiru – wtorki i czwart−
ki w godz. 19−21.30.

Dom Kultury „Kolorowa”
Artystyczne Ognisko Przedszkolne
„Chatka Puchatka” dzieci w wieku 4−5 lat
zajęcia od poniedziałku do piątku w godz.
10−14. Oplata 270 zł /m−c. Są jeszcze wol−
ne miejsca.
Dziecięca i Młodzieżowa Akademia
Sztuk Plastycznych dzieci w wieku przed−
szkolnym 4 lata – 1 x w tygodniu ponie−
działek godz. 16−17, dzieci w wieku przed−
szkolnym 5−6 lat – 1 x w tygodniu ponie−
działek godz. 17.15−18. Opłata 45 zł/m−c
+ 10 zł miesięcznie za materiały. Dzieci w
wieku 7−8 lat – 1 x w tygodniu (75 min)
wtorek godz. 17 −18.15 (50 zł/ m−c), dzie−
ci i młodzież w wieku 9−13 lat – 1 x w ty−
godniu (90 min) wtorek godz. 18.15−19.45.

Odpłatność 55 zł/m−c, dla rodzeństwa 80
zł/m−c. Dorośli 1 x w tygodniu – wtorek
godz. 10−13 bezpłatnie.
Pracownia Ceramiki – dla przedszko−
laków 1 x w tygodniu poniedziałek
godz. 16−17. Odpłatność 60 zł m−c, dzie−
ci od 11 lat – 1 x w tygodniu poniedzia−
łek godz. 17−18.30 (60 zł/m−c), mło−
dzież gimnazjum i liceum – 1 x w tygo−
dniu środa godz. 17.30−19 (60 zł/m−c),
dorośli 1 x w tygodniu poniedziałek,
godz. 18.30−20.30 (70 zł/m−c).
Pracownia Tkaniny Artystycznej od 11
lat – środa 19−20.30 (45 zł/m−c).
Rytmika dzieci w wieku 2−5 lat: po−
niedziałek, godz. 17−17.30, środa, godz.
17−17.30 (50 zł/m−c).
Aerobic: poniedziałek godz. 20.15−
21.15, czwartek, godz. 20.15−21.15 – 2 x
w tygodniu odpłatność 70 zł/m−c, 1 x w
tygodniu 45 zł/m−c.
Gimnastyka wyszczuplająca – poniedzia−
łek, godz. 19−20, czwartek, godz. 19−20, 2 x
w tygodniu 60 zł/m−c, 1 x w tygodniu 35
zł/m−c.
Klub Puszystych – poniedziałek,
godz.17.45−18.45, środa, godz.17.45−18.45,
czwartek, godz.17.45−18.45.
Zespół tańca nowoczesnego „Stop and
Go” – dzieci w wieku 7−12 lat grupa po−
czątkująca 2 x w tygodniu: wtorek, godz.
16−17, czwartek, godz. 16.30−17.30 (od−
płatność 50 zł/m−c), grupa zaawansowana
7−12 lat, 2 x w tygodniu: wtorek, godz.
17−18, czwartek, godz. 17.30−18.30 (50 zł/
m−c) młodzież w wieku 13−18 lat, grupa
początkująca 1 x w tygodniu środa godz.
16.30−17.30 (40 zł/m−c).
Zespół „Tańczące Brzdące” dzieci w
wieku 5−7 lat środa godz.15.30−16.30 (40
zł/m−c).
Taniec towarzyski – dla dorosłych zaję−
cia indywidualne i grupowe wtorek godz.
20−21, środa godz. 19.30−21.30, piątek
godz. 18.30−20 (50 zł/godz. od pary).
Flamenco – dzieci i młodzież od 12 lat
(80 zł/m−c).
Zespół Teatralny „Kurtynka”dzieci w
wieku 7−9 lat wtorek godz. 16−17 (zajęcia
bezpłatne), dzieci w wieku 10−13 lat wto−
rek godz. 17.30−19 (zajęcia bezpłatne).
Zespół Teatralny „Przy Słowie” mło−
dzież licealna i studencka poniedziałek
godz. 18.30− 20, czwartek godz. 18.30−20
(30 zł/m−c).
Warsztaty wokalne – zajęcia indywi−
dualne do 12 lat (odpłatność 15 zł/30 min.),
od 13 lat (30 zł/60 min.) wtorek godz.
17−19, sobota godz.10−14.
Nauka gry na instrumentach: gitara po−
niedziałek godz. 16−18, wtorek godz.
14−21, środa godz. 15−18, czwartek godz.
15−20 zajęcia 1 x w tygodniu 130 zł/m−c,
zajęcia grupowe (2 osoby) 65 zł/m−c, pia−
nino zajęcia indywidualne poniedziałek
godz.14−19, środa godz. 14−19 (odpłat−
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ność) 120 zł/m−c, 2 x w tygodniu wtorek
godz. 16−19.30 czwartek godz. 16−19.30
(odpłatność120 zł,) 2 x w tygodniu (cena
j.w.), flet zajęcia indywidualne 2 x w ty−
godniu wtorek godz. 16−19.30, czwar−
tek godz. 16 −19.30, syntezator zajęcia
indywidualne 1 x w tygodniu wtorek
godz. 9−18 120 zł/m−c.
Zespół Operetkowy Belcanto wt. 11−14.
Lektoraty: M.B.C. School English kurs
języka ogólnego dla dzieci, młodzieży i do−
rosłych, języka angielskiego dla najmłod−
szych „Play & Say Academy”, jezyka nie−
mieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Szkółka szachowa grupa początkująca
czwartek godz. 16.30−18 piątek (SP 14)
17−20, grupa zaawansowana czwartek
godz. 18−20 (bezpłatnie).
Klub Aktywnego Malucha zajęcia ogól−
norozwojowe dzieci w wieku 1−3 lat środa
godz.10−11.30, piątek godz.10−11.30 (od−
płatność 110−130 zł/m−c w zależności od
liczebności grupy).

Miœ
Indywidualna nauka gry na pianinie,
skrzypcach 2 x w tyg. po 30 min. pon. i pt.
od godz.15.30.
Indywidualna nauka gry na gitarze 1 x
w tyg. po 45 min. czwartek od godz. 16
(odpłatność 150 zł/m−c).
indywidualna nauka śpiewu – studio wo−
kalne1 x w tyg. po 60 min. poniedziałek
od godz. 18 (odpłatność 150 zł/m−c.).
Lektoraty: języka angielskiego2 x w tyg.
po 45 min. wt. i czw. od godz. 16 (200zł
trymestr /III trymestry), języka włoskiego
wtorek godz. 18.30 (285 zł semestr).
Artystyczne Ognisko Przedszkolne 5
x w tyg. po 5 godzin codziennie od 9
(400 zł /m−c).
Callanetics – aerobik wt i czw. godz.
19.30 (70zł/ m−c).
Siłownia pon − pt od godz.18 do 20.30
(70 zł/ m−c).
Karate pon. i śr. godz. 16 (60 zł/m−c).
Korektywa wt. i czw. godz. 18.15 (70zł/
m−c).
Gimnastyka geriatryczna wt. i czw.
godz. 8.30 (10 zł/m−c składka członkow−
ska).
Taniec młodzieżowy pon. i śr. godz. 20
(50 zł/m−c).
Rytmika – wt. i czw. I grupa godz.10.50
II grupa godz. 11.30, 50 zł/m−c.
Klub Seniora „Wesoła Chata” wt. i czw.
od godz. 16 (40 zł/rocznie składka człon−
kowska).
Zespół taneczny „Prymka”pon. i śr.
godz.18 (20 zł/m−c składka członkowska).
Pracownia plastyczna 2 x w tyg. 45 min.
2 x w tyg. 30 min. pon. i śr. od godz. 15.15
(50 zł/m−c).
Młodzieżowy zespół wokalny 1 x w tyg.
60 min. pon. od godz. 17.
Młodzieżowy zespół taneczny „Volter”
2 x w tyg. 45 min. pon. i śr. godz. 19 (20
zł/m−c składka członkowska).
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Dobro podaj dalej
„Dobroæ jest cichym czynieniem tego, o czym inni g³oœno
mówi¹...”. Jak¿e przygnebiaj¹ca jest nasza polska rzeczywistoœæ, je¿eli dostrzegamy tylko polityków, którzy wci¹¿
siê k³óc¹, bezrobocie i brak perspektyw. Tkwimy w maraŸmie czekaj¹c, a¿ ktoœ inny podejmie za nas dzia³anie, a
tymczasem to od nas zale¿y, w jakim œwiecie ¿yjemy!
Dobro, ze względu na swoją naturę, nie
jest krzykliwe, dlatego konieczne jest pro−
mowanie go. Tkwi ono szczególnie w lu−
dziach, którzy pełni wewnętrznej radości
i uśmiechu na twarzy chcą nieść pomoc
drugiemu człowiekowi − dawać siebie in−
nym. To wolontariusze, działający także
na terenie naszej dzielnicy, skupieni m.
in. w Klubach Ośmiu Młodzieżowego
Wolontariatu Fundacji „Świat na Tak” ist−
niejących przy Gimnazjach nr 131, 132,
133, a także przy Bibliotece Publicznej im.
W. Grabskiego.
Młodzi ludzie, poświęcają swój wła−
sny czas, bezinteresownie pracując na
wiele różnych sposobów. Pomagają
dzieciom ze świetlic TPD, odwiedzają
podopiecznych OPS−u − osoby chore i
samotne. Włączają się w akcje organi−
zowane przez Caritas, a także przez
samą „Fundację Świat na TAK”.
Jednym z naszych ostatnich działań
była gra terenowa „Radosne powitanie
lata” przygotowana przez wolontariuszy
z Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolon−
tariatu „Meiso”.
Co inspiruje młodych wolontariuszy
do podjęcia działania? Czym jest dla
nich pomoc innym? Najlepiej świadczą
o tym ich wypowiedzi:
„Co mi dał wolontariat? Mój kalendarz
został dostosowany do potrzeb moich
podopiecznych. Czerpię niesamowitą
radość ze spotkań z osobami samotny−
mi, starszymi, które odwiedzam w ich
domach. Moi dotychczasowi znajomi
podlegli dużej weryfikacji ze względu na
brak czasu. Jednak poznałam osoby, któ−
re tak jak ja kochają pomagać innym.

Nabrałam cierpliwości i stałam się jesz−
cze większym krytykiem samej siebie”
Marta („Meiso”)
„Członkostwo w wolontariacie kom−
pletnie odmieniło moje życie. Pozwoliło
mi spojrzeć na siebie z innej perspektywy
i poznać lepiej swoje wnętrze. W wolon−
tariacie poznałem wspaniałe osoby, na
które zawsze mogę liczyć. Stanowimy

wspólnotę ludzi, którzy nie tylko razem
działają, ale są przede wszystkim dobry−
mi kolegami, przyjaciółkmi. Każde kolej−
ne spotkanie sprawia mi ogromną radość
a pod jego koniec już nie mogę się docze−
kać następnego. Wolontariat może odmie−
nić Twoje życie, tak jak odmienił moje!”
Michał („Meiso”)
Zaczyna się kolejny rok naszej pracy.
Wciąż potrzeba nowych sił i pomysłów.
Zapraszamy każdego, kto chciałby
zostać wolontariuszem za spotkanie in−
formacyjne, które odbędzie się
5.09.2007 o godz. 16.30 w Gimnazjum
nr 133 (Warszawska 63).
Czekamy właśnie na Ciebie!
Magda Czarnecka („Meiso”)
Piotr Kociszewski („Meiso”)
(klub_ursus@op.pl)

Zanieczyszczenie powietrza
Dla stref, w których przekroczony jest
poziom dopuszczalny choćby jednej
niebezpiecznej substancji, określane są
programy ochrony powietrza (zgodnie
z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska). Mają one
na celu opracowanie metod poprawy,
zaś podstawą do ich tworzenia jest oce−
na poziomu szkodliwych substancji
w powietrzu. Ponieważ w aglomeracji
warszawskiej przekroczone są normy
zanieczyszczeń, na zlecenie Wojewody
powstał projekt takiego programu. Z
zamieszczonych tam wyników pomia−
rów wynika m.in że w Warszawie prze−
kroczone zostały normy stężenia dwu−
tlenku azotu oraz tzw. pyłu zawieszo−
nego PM10. Ten pierwszy to groźny
związek chemiczny. Jego źródłem są
głównie spaliny samochodowe, zaś ob−
szary o dużym stężeniu to główne ciągi
komunikacyjne, po których jeżdżą au−
tobusy, a także miejsca, w których
tworzą się korki. Pył zawieszony PM10
to natomiast kurz unoszący się w po−
wietrzu, np. ze startych opon samocho−
dowych, zużywających się klocków

Podziêkowanie
Od czerwca 2007r. obserwujemy działania związane ze zmianą lokalizacji placó−
wek oświatowych na terenie Dzielnicy Ursus, a mianowicie Zespołu Szkół Nr 42 na
ulicę Konińską 2, a Gimnazjum Nr 132 oraz LVI Liceum Ogólnokształcącego im.
Leona Kruczkowskiego na ulicę Dzieci Warszawy 42. Naszą uwagę zwrócił fakt
ogromnego zaangażowania zarówno obecnych jak i przyszłych uczniów, nauczy−
cieli oraz dyrekcji Zespołu Szkół Nr 42. Dużym wsparciem dla placówek była
obecność i pomoc Zarządu Dzielnicy Ursus oraz Przewodniczącej Komisji Oświa−
ty i Spraw Społecznych Rady.
Dzięki dużej mobilizacji całej społeczności oświatowej przeprowadzka przebie−
gała bardzo sprawnie, a jej efekty dostrzegają wszyscy mieszkańcy Ursusa. W tym
miejscu chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania całej społeczności lokal−
nej za pomoc, wsparcie, dobre słowo i życzliwość. Jesteśmy pewni, że włożony
trud w reorganizacje szkolnictwa w Ursusie okaże się sukcesem, a efekty tej decy−
zji odcisną pozytywny efekt już w najbliższej przyszłości.
Renata Kaczyńska
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hamulcowych, a także spalin z kotłow−
ni i pieców węglowych.
W wyniku wykonanej oceny jakości
powietrza, na terenie Dzielnicy Ursus
również stwierdzono przekroczenia stę−
żeń zanieczyszczeń pyłu zawieszonego.
Przyczyną jest przede wszystkim emi−
sja zanieczyszczeń z palenisk domo−
wych, w których występują gorsze wa−
runki spalania niż w nowoczesnych ko−
tłowniach gazowych podłączonych do
miejskiego systemu cieplnego. W indy−
widualnych paleniskach spalany jest
głównie węgiel i okazjonalne odpady,
co w efekcie emituje do powietrza szko−
dliwe substancje, m.in. pyły. Z pewno−
ścią również elektrociepłownia Ursus
(gdzie głównym paliwem jest węgiel)
odpowiada za to, że Ursus na tle innych
dzielnic wypadł bardzo źle.
Źródłem zanieczyszczeń powietrza
pyłem zawieszonym w Ursusie są też
spaliny samochodowe, których zwięk−
szona emisja wiąże się z dynamicznym
wzrostem natężenia ruchu drogowego w
Dzielnicy. Zabójcze są korki tworzące się
np. w Al. Jerozolimskich. Przypuszczal−
nie również przelatujące nisko samoloty
mają wpływ na wyniki pomiarów.
Projekt programu ochrony powie−
trza przewiduje współpracę z dzielni−
cami w tworzeniu strategii poprawy.
Władze Ursusa włączyły się do prac
nad projektem, zdając sobie sprawę z
tego, że rosnąca liczba mieszkańców
istniejące problemy może tylko pogłę−
bić. Pamiętać jednak należy, że za
obecny poziom zanieczyszczeń nie
odpowiadają żadne tajemnicze moce,
ale przede wszystkim mieszkańcy. Je−
śli więc sami nie zaczniemy wprowa−
dzać zmian (np. rezygnując z ogrze−
wania domu węglem na rzecz gazu),
to przez najbliższe lata wszyscy soli−
darnie będziemy się truć.
A. Sheybal−Rostek
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Pi³karskie boje Ursusa
Z drużyn piłkarskich, sezon 2007/2008,
najwcześniej rozpoczęła I drużyna senio−
rów grająca w IV lidze. Po 6 kolejkach
plasujemy się na 5 miejscu z bilansem
trzech zwycięstw, jednym remisem i
dwóch dotkliwych porażek w ostatnich
meczach.

wieku do 21 lat) w większości wycho−
wanków klubu. Teraz nie pozostaje nam
nic innego tylko podnieść się i dalej wal−
czyć, bo w tej lidze każdy z każdym może
wygrać. Na najbliższy mecz serdecznie
zapraszamy w sobotę 1 września o godz.
17 na stadion miejski przy ulicy Sosn−

Fot. Ł.Prokop

Podczas meczu z Pogoni¹ Grodzisk Mazowiecki
Pomimo tego załamania formy uwa−
żam, iż nie jest najgorzej, gdyż przed se−
zonem byliśmy przez „ekspertów” oce−
niani jako zespół walczący o utrzyma−
nie, a po pięciu kolejkach plasujemy się
w górnej części tabeli. Podkreślam, że na−
sza seniorska drużyna jest najmłodszą na
tym poziomie rozgrywek. W pierwszym
składzie gra 7−8 młodzieżowców (tj. w

kowskiego 3, kiedy będziemy gościć ze−
spół z Mławy. Doping i kolejne trzy
punkty są dla nas niezbędne.
Oprócz IV ligi swoją grę rozpoczeły
rezerwy Ursusa w rozgrywkach B−kla−
sy. Pierwsze wyniki są bardzo dobre,
gdyż pokonaliśmy u siebie 7:0 Orion Ce−
głów i na wyjeździe 4:1 Pogoń Wiskit−
ki. Daje nam to komplet punktów oraz

Skalar zaprasza
Uczniowski Klub Sportowy Skalar Ur−
sus ogłasza nabór do:
− sekcji pływania sportowego. Zapra−
szamy dzieci w wieku 8−9 lat (roczniki
’98 i ’99). Sprawdzian z praktycznych
umiejętności pływackich odbędzie się
w dniach od 3 do 14 września 2007 roku,
w godz. 15−17, na Pływalni „Skalar”
OSiR Ursus, przy ul. Sosnkowskiego 3.

Dam pracê
MPO w Warszawie Z−6, ul. Sosnkow−
skiego 4 zatrudni pracowników do
sprzątania terenów zewnętrznych i ko−
szenia trawników. Tel. 022 662 62 94
wew. 117.
Szukam niani z Ursusa, milej niepa−
lącej na niepełny etat do dwóch chłop−
ców (7 i 3 lata). Tel. 0 600 202 011.
Zatrudnię młode osoby do nowo
otwieranej kawiarni w Centrum Handlo−
wym w Skoroszach tel. 0 604 435 930,
e−mail:tailor@neostrada.pl.
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Kryteria oceny podczas naboru: II kla−
sa − 25m stylem grzbietowym, skok do
wody na nogi, 5m pod wodą. III klasa −
25m stylem grzbietowym, 25m stylem
dowolnym, skok do wody na nogi, 5m
pod wodą,
− do sekcji pływania z elementami
waterpolo. Zapraszamy młodzież pły−
wającą z roczników ’93 i ’94, dzieci z
rocznika ’95 i młodsze chcące rozwi−
nąć swoje umiejętności pływackie na
sprawdzian praktyczny w wodzie, któ−
ry odbędzie się w każdy wtorek i
czwartek września 2007 roku, w godz.
15−16.30, na Pływalni „Albatros” OSiR
Ursus, przy ul. Orląt Lwowskich 1.
Kryteria oceny podczas naboru: 25m
stylem dowolnym/grzbietowym, skok
do wody na nogi, 5m pod wodą.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do
danej sekcji podejmują trenerzy po
przeprowadzeniu sprawdzianu w wo−
dzie. Więcej informacji na stronie
www.uksskalar.pl.

pozycję lidera.
Rozgrywki drużyn młodzieżowych
rozpoczynają się we wrześniu. Wszyst−
kie wyniki oraz szczegółowe informacje
można będzie uzyskać na oficjalnej stro−
nie internetowej klubu www.ursus.org.pl
(aktualnie strona jest w budowie).
Marek Szymul – Prezes K.S. Ursus

Program
„Sportowy talent”
Zarząd Klubu Sportowego „Ursus” za−
wiadamia, iż w okresie sierpień−grudzień
2007 realizuje program „Sportowy Talent”
w następujących dyscyplinach sportowych:
piłka nożna (chłopcy), piłka ręczna (dziew−
cząt), siatkówka (chłopcy). Program finan−
sowany jest ze środków Miasta Stołeczne−
go Warszawy. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych młodych sympatyków
sportu do uczestnictwa w programie – tre−
ningi odbywać się będą 3 x w tygodniu po
1,5 godziny pod okiem n/w trenerów. W
celu uzyskania szczegółowych informacji
podajemy telefony kontaktowe kadry szko−
leniowej:
1. Piłka nożna (rocznik 1997) – trener
Adam Osęka, tel. 0 662 036 956.
2. Piłka nożna (rocznik 1998) – trener Ja−
cek Lesiak, tel. 0 501 670 718.
3. Piłka nożna (rocznik 1999) – trener Mi−
chał Taras, tel. 0 508 453 743.
4. Piłka ręczna (dziewczęta rocznik 1996
i młodsi) – trener Krzysztof Krajew−
ski, tel. 0 501 751 152.
5. Siatkówka (rocznik 1994 i młodsi) –
trener Edward Papiernik,
tel. 0 697 171 746.
Warto spróbować, z pewnością będzie
to wartościowa forma spędzania wolne−
go czasu, fajna przygoda, zaś w przyszło−
ści może sposób na życie, czy droga do
wielkiej kariery i sławy.

Agata ze
z³otem
Po raz kolejny bardzo dobrze spisali
się młodzi zawodnicy UKS Czternast−
ka w Mistrzostwach Mazowsza junio−
rów w szachach. Najbardziej zadowo−
lona z zawodów wróciła Agata Kowa−
lewska, która zdobyła złoty medal w
grupie dziewcząt do lat 12 oraz srebrny
medalista w grupie chłopców do lat 12
– Maciej Kaczkowski. Ten sam zawod−
nik zajął czwarte miejsce w Mistrzo−
stwach Polski juniorów w Koszalinie.
Wśród dziewcząt reprezentujących
UKS Czternastka najlepiej spisała się
Patrycja Reda, zajmując w 15 minuto−
wych partiach11 miejsce.
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