Za chwilę pier wszy dzwo nek
Jak co roku we wrzeœniu uczniowie wracaj¹ z zas³u¿onego odpoczynku i rozpoczynaj¹ naukê w szko³ach. W tym roku w Dzielnicy Ursus do szkó³ uczêszczaæ bêdzie 4453 uczniów.
Swoją naukę w I klasach szkół podstawo−
wych rozpocznie 455 maluchów. Pierw−
sze klasy szkół gimnazjalnych będą liczyć

szawy nr XXIX/930/2008 z dnia
17.04.2008 r., zgodnie z którą od dnia
01.09.08 r. Gimnazjum Nr 132 mające sie−
dzibę w przedmiotowym bu−
dynku, zmienia nazwę na
„Gimnazjum Nr 132 z Od−
działami Integracyjnymi w
Warszawie”, zaistniała ko−
nieczność dostosowania bu−
dynku szkolnego do potrzeb
osób niepełnosprawnych ru−
chowo. Zlecono zatem opra−
cowanie projektu windy dla
niepełnosprawnych, którego
realizację planuje się przepro−
wadzić w najbliższym czasie.
Fot. Ł.Prokop
Trzecim remontowanym
Nowa elewacja budynku Szko³y Podstawowej Nr 14 budynkiem oświatowym jest
gmach Szkoły Podstawowej
w sumie 340 uczniów, a szkół ponadgim− Nr 14. W budynku wykonuje się remont
nazjalnych 230, Wszystkie szkoły są od− elewacji, docieplenie stropodachów, wy−
powiednio przygotowane do przyjęcia mianę instalacji centralnego ogrzewania,
swoich podopiecznych 1 września.
a także wymienia się starą stolarkę
W kilku placówkach oświatowych prze− okienną. Podobnie jak w przypadku bu−
prowadzono prace remontowe. W budyn− dynku przy Dzieci Warszawy 42, prace
ku Szkoły Podstawowej Nr 4 wykonano
ocieplenie ścian fundamentowych oraz
nową „opaskę” wokół budynku. Prace
zakończą się przed 1 września. Dużo
Biblioteka Publiczna w Ursusie w
większe remonty miały miejsce w budyn− ramach w akcji „Wrzesień miesiącem
ku Gimnazjum Nr 132 oraz LVI Liceum dla kombatanta”, koordynowanej
Ogólnokształcącego im. Leona Krucz− przez Gabinet Prezydenta m.st. War−
kowskiego przy ul. Dzieci Warszawy 42. szawy, ma przyjemność zaprosić
Gmach szkoły jest ocieplany, wykonywa− wszystkich kombatantów na cykl spo−
na jest nowa elewacja, wymieniane są tkań i zajęć specjalnie dla nich przy−
stare okna oraz instalacja centralnego gotowanych:
ogrzewania. Duży zakres prac sprawił, że t „Zbrodnia katyńska” – spotkanie z
remont będzie kontynuowany w trakcie
Panią Witomiłą Wołk−Jezierską au−
roku szkolnego, jednak wykonawca zo−
torką książki „Kulisy zbrodni katyń−
bowiązał się do organizacji prac budow−
skiej’ − środa, 17 września, godz. 19.
lanych po 1 września w taki sposób, aby
Po prelekcji − projekcja fragmentów
nie powodować zakłóceń w codziennym
filmu Katyń A. Wajdy.
funkcjonowaniu szkół.
t „Baśń jak życie. Znaleźć swoją hi−
W roku bieżącym, w związku z wej−
storię” – warsztaty sztuki opowiada−
ściem w życie Uchwały Rady m.st. War−
nia przygotowane i prowadzone

Termomodernizacja
budynków q Czytaj str. 2
Pożegnamy
lato
q Czytaj str. 4

Warsztaty samorz¹dnoœci
ju¿ za nami
q Czytaj str. 5
remontowe zakończą się w trakcie roku
szkolnego. Nie będą one jednak kolido−
wały z prowadzonymi lekcjami.
Dodatkowo na etapie odbioru są dwie
hale namiotowe. Pierwsza z nich znajduje
się przy Szkole Podstawowej Nr 14, druga
zaś – Gimnazjum Nr 131. Uczniowie będą
mogli z nich korzystać jeszcze w tym roku.

Wrzesień miesiącem dla kombatanta
przez Stowarzyszenie Grupa Studnia
− sobota, 20 września, godz. 16.
t „Był taki czas” – spotkanie komba−
tantów piszących wspomnienia lub
tych, którzy zamierzają je napisać lub
opowiedzieć połączone z warsztata−
mi literackimi i projekcją filmu do−
kumentalnego – wtorek, 30 września,
godz. 11.
t „Kurs obsługi komputera i internetu
dla kombatantów”, 9−30 września,
każdy wtorek godz. 9.30.
Wszystkie spotkania odbędą się w
Czytelni Naukowej Nr XIX przy ul. Plu−
tonu Torpedy 47. Wstęp wolny. Infor−
macji udziela kierownik czytelni Izabe−
la Marczak 022 882 43 00.
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Termomodernizacja budynków
Wzrost cen gazu, a co za tym idzie
centralnego ogrzewania daje się we zna−
ki każdemu. Sytuacja na światowych
rynkach oraz ceny surowców sprawiają,

centralnego ogrzewania, jednak jest to
uzależnione od stanu zużycia.
Każda ze wspólnot mieszkaniowych,
która zdecyduje się na przeprowadze−

Wizytacja bloku przy ulicy Pu¿aka 7
że z roku na rok rachunki stają się coraz
wyższe. Najlepszym sposobem na re−
dukcję kosztów ogrzewania jest termo−
modernizacja budynku.
W dzielnicy Ursus spora część budyn−
ków została poddana pracom ocieplenio−
wym. Wiele z nich ma wymienione okna
na klatkach schodowych i w piwnicach,
ocieplone ściany, dachy oraz nową, es−
tetyczną elewację. Kompleksowy remont
może objąć również wymianę instalacji

nie termomodernizacji swojego budyn−
ku, może ubiegać się o premię w wyso−
kości 25% wartości kredytu. Warun−
kiem jest wykonanie audytu energetycz−
nego budynku oraz złożenie wniosku o
udzielenie kredytu termomodernizacyj−
nego do właściwego banku. Premię ter−
momodernizacyjną w wysokości 25%
wartości kredytu wypłaca Bank Gospo−
darstwa Krajowego tuż po zakończeniu
prac termomodernizacyjnych. Dzięki

Stowarzyszenie Ekologiczny
Ursus zarejestrowane
Od lipca tego roku mamy w Ursusie
nowe stowarzyszenie, którego rejestra−
cja stała się faktem.
W zebraniu założycielskim uczestni−
czyło 65 mieszkańców naszej dzielni−
cy. Jego rola została określona w sfor−
mułowanych przez Członków Założy−
cieli celach, tj.: podejmowanie działań
na rzecz rozwijania samorządności lo−
kalnej i budowania społeczeństwa oby−
watelskiego, stymulowanie procesów
integracji i aktywizacji społeczności lo−
kalnej, działanie na rzecz mieszkańców
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w za−
kresie ochrony środowiska, architektu−
ry i zagospodarowania przestrzennego,
działanie na rzecz wzrostu poczucia bez−
pieczeństwa i sprawiedliwości miesz−

kańców Dzielnicy Ursus m. st. Warsza−
wy w relacjach z organami administra−
cji państwowej oraz innymi instytucja−
mi, promowanie Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy i jej mieszkańców, ochrona
środowiska, ochrona i promocja zdro−
wia, rozpoznawanie żywotnych potrzeb
społeczności lokalnej, prowadzenie
konsultacji społecznych w sprawach ini−
cjatyw lokalnych, działanie w zakresie
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochro−
ny dziedzictwa przyrodniczego, upo−
wszechnianie oraz ochrona wolności,
praw człowieka i obywatela.
We wrześniu planowane jest pierw−
sze posiedzenie Zarządu Stowarzysze−
nia Ekologiczny Ursus.
Jolanta Dąbek

temu 1/4 wartości kredytu jest refundo−
wana wspólnotom mieszkaniowym
przez Skarb Państwa.
− Dzięki przeprowadzeniu prac termo−
modernizacyjnych oszczędności na ra−
chunkach za centralne ogrzewanie się−
gają 25−40%. Zdarzają się nawet przy−
padki, że koszty ogrzewania, po prze−
prowadzeniu kompleksowej termomo−
dernizacji, są o połowę niższe. Istotny
jest również montaż elektronicznych
podzielników ciepła w każdym miesz−
kaniu, co pozwala na indywidualne roz−
liczanie kosztów. Z własnego doświad−
czenia wiem, że znacznie podnosi to sa−
modyscyplinę mieszkańców – mówi
Sławomir Stępkowski z firmy Adminier,
która zarządza 29 budynkami na tere−
nie Ursusa.
Decyzję o zaciągnięciu kredytu termo−
modernizacyjnego i rozpoczęciu prac
remontowych podejmują wspólnoty w
formie uchwał. Termomodernizacja trwa
średnio 2 miesiące. Wszystkie wspólno−
ty i spółdzielnie, które do tej pory nie prze−
prowadziły remontów zachęcamy do pod−
jęcia prac ociepleniowych.

Bezpieczna
dr o ga
1 września rozpoczyna się rok szkol−
ny 2008/2009. Należy pamiętać, że
pierwsze dni września stanowią dla naj−
młodszych uczestników ruchu drogowe−
go trudny okres adaptacyjny związany
z rozpoczęciem przez pierwszoklasi−
stów i dzieci starszych nauki w szkole.
Powakacyjne rozluźnienie sprzyja
zmniejszeniu uwagi, co w efekcie pro−
wadzi do wielu zdarzeń drogowych z
udziałem dzieci i młodzieży. Najbar−
dziej narażone są dzieci najmłodsze,
które często samodzielnie pokonują dro−
gę do i ze szkoły.
Mając na uwadze bezpieczeństwo
najmłodszych uczestników ruchu dro−
gowego, w dniach 1−12 września będzie
prowadzona akcja „Bezpieczna droga
do szkoły”, w której tradycyjnie będą
uczestniczyć strażnicy III O/Terenowe−
go Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
Celem akcji jest zapewnienie dzieciom
bezpieczeństwa w rejonie przejść dla
pieszych, usytuowanych przede wszyst−
kim w rejonie szkół podstawowych.
Strażnicy w zależności od sytuacji będą
pomagać dzieciom bezpiecznie przejść
przez jezdnię. Ma to szczególne znacze−
nie w sytuacji, kiedy przejście dla pie−
szych nie jest wyposażone w sygnali−
zację świetlną. W Ursusie nadzorem
zostaną objęte przejścia usytuowane w
rejonie SP Nr 14 przy ul. Sosnkowskie−
go 10 i SP Nr 11 przy ul. Keniga 20.
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Koronacja Figury Matki Bo¿ej Fatimskiej
Kościół Matki Bożej Fatimskiej na
Niedźwiadku, a dzisiaj Sanktuarium,
zbudowano jako wotum dziękczynne
parafian dla Matki Bożej w fatimskim
wizerunku za cud ocalenia życia Jana
Pawła II podczas zamachu w dniu 13
maja 1981 r. Budowę rozpoczęto w rok
po zamachu na życie Ojca Świętego.
Sanktuarium to jest jedyne w Archidie−
cezji Warszawskiej pod takim wezwa−
niem i zbudowane z taką intencją.
Uroczyste poświęcenie Kościoła na−
stąpiło w dniu 5.10. 1997 roku, w 80.
rocznicę zakończenia objawień Matki
Bożej w Fatimie i zostało dokonane
przez Czcigodnego Księdza Kardy−
nała Józefa Glempa Prymasa Polski.
Przez 15 lat Matka Boża w znaku
fatimskim nawiedzała wszystkie rodzi−
ny w parafii. Od 1983 r. podczas każ−
dego trzynastego dnia miesiąca od maja
do października – w rocznicę objawień

wtorek o godz. 18. Przybył Ks. Bp Ta−
deusz Pikus, przewodniczył Mszy św.
koncelebrowanej, wygłosił kazanie
Maryjne i poprowadził procesję różań−
cową z Figurą Matki Bożej Fatimskiej i
relikwiami Błogosławionych dzieci: uli−
cami parafii do 5−ciu Stacji Różańco−
wych. Na zakończenie uroczystości
poświęcił cztery Stacje Drogi Krzyżo−
wej zbudowane na placu przed Sanktu−
arium.

Kochani Moi!
Dzięki łasce, która już od ponad 26
lat, uświęca nas wszystkich, stajemy
przed obliczem Boga w ursuskim Sank−
tuarium. Doświadczając codziennego
wstawiennictwa patronki naszego Ko−
ścioła dziękujemy za dar życia, pomoc
w trudnych chwilach i radość, którą wle−
wa w nasze serca.
To właśnie ta łaska i świętość skłoni−
ła mnie i moich parafian do podjęcia

tę koronę dla Fatimskiej Pani naszej
Patronki chciejmy włożyć całą miłość i
wszystkie nasze intencje. Zapraszam
Czcicieli Naszej Patronki do czynnego
włączenia się w duchowe przygotowa−
nie koronacji, poprzez modlitwę różań−
cową, udział w rekolekcjach, adoracjach
i oddanie się w opiekę Naszej Patronce.
Rekolekcje trwać będą od 7 do 10
września. W niedzielę 7 września msze
św. z naukami rekolekcyjnymi odbywać
się będą w godz. 7, 8.30, 10, 11.15,
12.30, 18; o godz. 19 – spotkanie dla
młodzieży a o godz. 20.15 – Różaniec i
Apel Jasnogórski. Od poniedziałku (8
września) do środy (10 września) msze
św. Odbywać się będą w godz. 7, 8.30,
16, 17,18, natomiast o godz. 20.30 –
Różaniec i Apel Jasnogórski.

Program Koronacji Figury Matki Bo¿ej Fatimskiej
Wigilia koronacji
12 września o godz. 17.30 – Różaniec,
godz. 18– Msza św. z kazaniem oko−
licznościowym i adoracja do godz.
22.50, godz. 23 – Msza św. z kazaniem
okolicznościowym i zakończenie czu−
wania.

Uroczystoœæ koronacyjna

Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej
Matki Bożej Fatimskiej – wierni licznie
uczestniczą w skupieniu i modlitwie
oraz uroczystej Mszy św. z okolicz−
nościowym kazaniem Maryjnym.
Po Mszy św. odbywa się procesja ró−
żańcowa z Figurą Matki Bożej Fatimskiej
i Relikwiami Błogosławionych dzieci
fatimskich: Hiacynty i Franciszka do
pięciu ołtarzy – stacji różańcowych.
Również od 13 czerwca 1989 r. co−
dziennie odmawiany jest różaniec z roz−
ważaniami pod przewodnictwem księ−
dza, a w Roku Eucharystii – także pod−
czas wystawienia Najświętszego Sa−
kramentu i tak wygląda modlitwa ró−
żańcowa do dnia dzisiejszego.
Nasze przygotowanie do Koronacji
rozpoczęliśmy – Uroczystością Matki
Bożej Fatimskiej 13 maja 2008 roku we

starań o ukoronowanie Figury Matki
Bożej Fatimskiej znajdującej się w ser−
cu Polski, w Warszawie, na osiedlu Nie−
dźwiadek.
W ursuskim Sanktuarium dojrzała
cześć dla Matki Bożej Fatimskiej, a
sama chwila koronacji będzie potwier−
dzeniem naszej wiary i nadziei. To dla
nas chwila radości i uwielbienia Boga.
To czas Magnfiacat. Ta radość i pew−
ność nadziei, że Miłosierdzie Boże jest
mocniejsze niż nasza słabość i grzech.
Koronacja jest zawsze dziełem
wszystkich czcicieli Maryi, jest wyra−
zem czci i zawierzenia Matce
Boga−Człowieka wdzięczności za otrzy−
mane łaski, a u nas za dar uratowania
życia Ojca Świętego Jana Pawła II po
tragicznym zamachu 13 maja 1981 r. W

13 września o godz. 7 i 8 – Msze św.
z kazaniami maryjnymi, litania do bło−
gosławionych dzieci i ucałowanie ich re−
likwii, godz. 10.20 – Chór z parafii św.
Jana Apostoła i Ewangelisty z Gołąbek
– przygotowanie duchowe do korona−
cji, godz. 10.50 – komentarz do liturgii
koronacji i przywitanie przybyłych piel−
grzymów, godz. 11 – Msza św. konce−
lebrowana z licznym udziałem ducho−
wieństwa i wiernych.
Podczas Mszy św. uroczyste poświę−
cenie Korony i koronacja Figury Matki
Bożej Fatimskiej, naszej Patronki (uro−
czyste nałożenie korony przez
JE Ks.
Fot. Ł.Prokop
Arcybiskupa Kazimierza Nycza, Metro−
politę Warszawskiego), godz. 15 – Ko−
ronka do Miłosierdzia Bożego, godz. 17
– nabożeństwo różańcowe i litania do
Matki Bożej Loretańskiej, godz. 18 –
Msza św. z okolicznościowym kaza−
niem (podczas Mszy św. będzie śpiewał
i grał zespół prowadzony przez panią
Iwonę Jarzynę z parafii Gołąbki), godz.
19.15 – koncert pieśni maryjnych w
wykonaniu chórów: z parafii św. Józe−
fa Oblubieńca i Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa w Warszawie Ursusie,
godz. 20.30 – procesja wokół Sanktu−
arium z Figurą i relikwiami błogosła−
wionych dzieci fatimskich: Hiacynty i
Franciszka, godz. 21 – Apel Jasnogór−
ski i ucałowanie relikwii błogosławio−
nych dzieci fatimskich Hiacynty i Fran−
ciszka.
Kustosz Sanktuarium
ks. Roch Walczak
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Pożegnamy lato
Ju¿ 13 wrzeœnia odbêdzie siê impreza plenerowa
„Po¿egnanie lata”. Jak co roku jest ona drugim,
po „Dniach Ursusa”, najwiêkszym wydarzeniem kulturalnym w naszej dzielnicy. Niezmiennie miejscem
koncertów bêdzie amfiteatr w Parku Czechowickim.
Imprezę rozpocznie Mazowiecki Prze−
gląd Kabaretów „KAB−URA”. Swój
repertuar zaprezentują: Wanda Stań−
czyk, Masakra, Układ Koleżeński, Bez
Szans oraz Teatr na walizkach. Prezen−
tacje artystów zwieńczy występ popu−
larnego kabaretu Elita.
Po występach artystów kabaretowych
na deskach sceny w Parku Czechowic−
kim odbędzie się koncert zespołu roc−
kowego Oli Ost.
Przez cały dzień trwania imprezy pro−
wadzona będzie akcja charytatywna dla
Franka Wiłkomirskiego − synka Polskie−
go Olimpijczyka w Judo. Franek uro−
dził się z bardzo ciężką wadą serca. Je−
śli chcesz więcej dowiedzieć się o Fran−
ku, wejdź na stronę www.franekwilko−
mirski.pl
O godzinie 21 na scenie pojawi się
główna gwiazda wieczoru – grupa T.Lo−
ve wraz ze swoim liderem − Muńkiem
Staszczykiem. Zespół zaprezentuje ma−
teriał z najnowszej płyty „I Hate
Rock’n’Roll”. Z pewnością nie zabrak−
nie również starszych przebojów.
W trakcie imprezy będą odbywały się
liczne konkursy i zabawy sportowe dla
dzieci.

Kabaret Elita
Powstał w 1969 roku. Wywodzi się z
ruchu studenckiego, który w tamtych
latach był niezwykle prężny i twórczy.

Zespó³ T.Love
Elita zaczęła działać przy Politechnice
Wrocławskiej, gdyż jej trzon stanowiło
wówczas trzech studentów tej uczelni:
Jan Kaczmarek , Tadeusz Drozda i Je−
rzy Skoczylas. Jedynym niestudentem
był pracujący z grupą w pierwszych la−
tach Roman Gerczak. Zespół dość wcze−
śnie opuścili Drozda i Gerczak, za to na
ich miejsce przyszli Leszek Niedzielski
i Stanisław Szelc, którzy pozostali w
składzie do dzisiaj.
W czasie swej ponad trzydziestolet−

Ubieg³oroczne wystêpy na NiedŸwiadku

niej działalności Elita przemierzyła set−
ki kilometrów. Oprócz występów w ca−
łej Polsce zespół koncertował między
innymi w Stanach Zjednoczonych, Ka−
nadzie, RFN, Szwecji, Austrii, RPA i
Australii.

T.Love
Zespół T.Love został założony w

1982 roku przez wokalistę Muńka Stasz−
czyka. Jako główne inspiracje muzycz−
ne członkowie grupy wymieniają przede
wszystkim: punk, new wale oraz reggae,
ska, rocksteady i ogólnie pojęty klimat
lat 6o−tych. W trakcie pierwszych lat
działalności zespół występował pod
nazwą Teenage Love Alternative i kon−
certował głównie w częstochowskich
liceach i domach kultury. Większą po−
pularność grupa zyskała dzięki wystę−
pom na legendarnym już festiwalu w
Jarocinie. Działalność zespołu została
zawieszona w roku 1989 z powodu wy−
jazdu Staszczyka do pracy w Wielkiej
Brytanii. Po rocznej przerwie T.Love
powrócił w zupełnie nowym składzie,
wydając płytę Pocisk Miłości, z której
pochodzi jeden z największych przebo−
jów zespołu – „Warszawa”. W sumie
częstochowscy muzycy wydali 11 albu−
mów, z czego 6 zyskało status złotej
płyty, a jeden – platynowej.
Dodatkowo, pragniemy poinformo−
wać, że 21 września w godzinach 14−
21 Dom Kultury „Miś” organizuje fe−
styn rekreacyjny „Pożegnanie lata”.
Głównym punktem imprezy Fot.
będzie
kon−
I. Barski
cert zespołu Trubadurzy. W programie
znajdzie się wiele atrakcji dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Impreza odbę−
dzie się w pasażu przy ul. Zagłoby na
Osiedlu Niedźwiadek. W imieniu orga−
nizatorów serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców.
Łukasz Prokop
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Warsztaty samorz¹dnoœci ju¿ za nami
W dniach 19-31 lipca 2008 r. uczniowie szkó³
naszej dzielnicy uczestniczyli w I edycji letnich warsztatów samorz¹dnoœci, które odby³y siê w Muszynie. Miejsce to zosta³o wybrane ze wzglêdu na urokliwe po³o¿enie w Beskidzie S¹deckim nad rzek¹ Poprad.
W ramach warsztatów członkowie
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy nie tylko doskona−

cieczkę do zamku w Starej Lubow−
ni, który należał do Polski aż do
końca XVIII wieku. W czasie po−

Uczestnicy warsztatów samorz¹dowych w pe³nym sk³adzie

lili swoją wiedzę na temat samorząd−
ności czy praw człowieka, ale także
pogłębiali swoje umiejętności w za−
kresie podejmowania właściwych
decyzji, kształtowania postaw demo−
kratycznych i obywatelskich. Efek−
tem pracy uczniów było ustalenie
wielu spraw, którymi powinna zająć
się Młodzieżowa Rada Dzielnicy w
przyszłym roku szkolnym.
Program pobytu nad Popradem,
oprócz warsztatów, zakładał zwie−
dzanie tego pięknego zakątka nasze−
go kraju. Uczniowie podziwiali oko−
lice Muszyny, niejednokrotnie wdra−
pując się na okoliczne góry (Malnik,
Góra Mikowa, Góra Baszta), zaś
zwiedzając cerkiew w Szczawniku
mogli zapoznać się z historią, kul−
turą i obyczajami ludności łemkow−
skiej, która żyła na tych terenach
przez wiele wieków.
Korzystając z bliskości granicy
słowackiej, zorganizowano wy−

bytu odbywały się zajęcia sporto−
wo−rekreacyjne: gra w piłkę nożną,

Lekcja historii

piłkę siatkową, gra w tenisa stoło−
wego, bilard, bule. Jednak najwięk−
sze zainteresowanie budziły zaba−
wy w czasie dyskotek np. randka w
ciemno, pokaz mody. Uczniowie,
ku zdziwieniu wychowawców, wy−
kazywali się wielką inwencją
twórczą.
Podczas dwutygodniowego poby−
tu odbyły się liczne konkursy i tur−
nieje sportowe. Uczniowie wykazali
się znakomitą wiedzą na temat samo−
rządności, historii Warszawy i Dziel−
nicy Ursus. Zwycięzcy konkursów i
turniejów sportowych otrzymali na−
grody. Wielu uczestników warszta−
tów zadeklarowało chęć wyjazdu w
przyszłym roku, a to oznacza, że po−
byt w Muszynie można uznać za bar−
dzo udany.
Towarzystwo Edukacji Alterna−
tywnej, które było organizatorem let−
nich warsztatów samorządności,
dziękuje wszystkim za wsparcie tej
inicjatywy: Urzędowi m.st. Warsza−
wy za wsparcie finansowe, Burmi−
strzowi Dzielnicy Ursus za nagrody
dla uczestników warsztatów, pla−
cówkom oświatowym za propagowa−
nie idei samorządności.
Pozytywne wrażenia z I edycji
warsztatów dają podstawy sądzić, że
ta forma edukacji stanie się tradycją
naszej dzielnicy.
Janusz Gutkowski wiceprezes
Towarzystwa Edukacji Alternatywnej
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Akcja elektrośmieci
W 18 dzielnicach na terenie m.st. Warsza−
wy prowadzony jest program „Elekrośmie−
ci? Przynieś z mieszkania do punktu zbiera−
nia”. Organizatorami przedsięwzięcia jest
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st.
Warszawy oraz organizacja Elektro−Eko.
W Polsce co roku powstaje ponad 300 000

Spotkanie
z u¿ytkownikami dzia³ek
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy zaprasza użytkowników terenów
położonych pomiędzy ulicą War−
szawską i ulicą Orląt Lwowskich znaj−
dujących się w pasie drogi ekspresowej,
w korytarzu zarezerwowanym pod au−
tostradę A2 Południowej Obwodnicy
Warszawy na spotkanie, które odbędzie
się 17 września o godz. 17 w sali ka−
meralnej Ośrodka Kultury „Arsus” przy
ul. Traktorzystów 14.
Zarząd Dzielnicy wystąpi z prośbą o
przybycie na powyższe spotkanie przed−
stawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg i
Autostrad, Wojewody Mazowieckiego i
Dyrektora Biura Gospodarowania Nie−
ruchomościami Urzędu m.st. Warszawy
Wszystkich zainteresowanych ser−
decznie zapraszamy..

Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t 4 wrzeœnia, godz.17.30 – Klub Dyskusyjny Myœli Politycznej w Ursusie
zaprasza na spotkanie panelowe ze
Zdzis³awem Krasnodêbskim, profesorem uniwersytetu w Bremie oraz
UKSW nt. „Polska- Niemcy, trudne s¹siedztwo”. Poprowadzi je dr Jan Parys. Sala kameralna Oœrodka Kultury
„Arsus”. Wstêp wolny.
t 6 wrzeœnia, godz.17 – (galeria „Ad
Hoc”) zbiorowa wystawa poplenerowa „Kamieñczyk 2008”.
t 7 wrzeœnia, godz. 12.30 – Niedzielne Spotkania z Teatrem. Bajka dla
dzieci pt. „Na leœnej polanie”. Wstêp
7 z³.
t 7 wrzeœnia, godz. 12-14 – dzieñ
otwarty w „Arsusie”.
t 8 wrzeœnia, godz. 16 – inauguracyjne warsztaty poetyckie w Klubie
Literackim „Metafora”. Wstêp wolny.
t 12 wrzeœnia, godz.19 – „Salonik
Sztuk Arsus”- koncert pt. „W³oskie
klimaty”.
t 17 wrzeœnia, godz. 19 – koncert patriotyczny z okazji 69. rocznicy napaœci sowieckiej na Polskê oraz Dnia Sybiraka „Wrzesieñ miesi¹cem kombatantów”. Wstêp wolny.
t 19 wrzeœnia, godz. 20 – koncert ze-

ton elektrośmieci. Niestety, elektrośmieci
rzadko trafiają do odpowiednich punktów
zbierania. Stare zepsute lodówki, pralki, tele−
wizory itp. rzeczy Polacy najczęściej prze−
chowują w piwnicach lub na strychach.
Od 29 lipca 2005 r. obowiązuje w Pol−
sce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycz−
nym i elektronicznym. Dlatego też wrzu−
cając do śmietnika eletrośmieci nie tylko

Jubileusz UTW
W październiku Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Ursusie obchodzić będzie swoje
pięciolecie istnienia i działalności społecznej.
9 października o godz. 11 w sali impre−
zowej Domu Kultury „Kolorowa” przy ul.
Sosnkowskiego 16 odbedzie się inaugura−
cja szóstego roku pracy tej pożytecznej pla−
cówki kulturalno−oświatowej. W trakcie
uroczystości rozdane zostaną dyplomy oko−
licznościowe dla 5−letnich stażem słucha−
czy Uniwersytetu. Kolejną imprezą okolicz−
nościową będzie jubileuszowe konserwato−
rium tematyczne poświęcone żywieniu oraz
leczeniu i rehabilitacji ludzi starszych z
udziałem wybitnych specjalistów, które od−
będzie się 16 października o godz. 11 w
Domu Kultury „Kolorowa”.
spo³u „Wolna Grupa Bukowina”.
Wstêp 15 z³.
t 24 wrzeœnia, godz. 9.30 – poranny
koncert Filharmonii Narodowej pt.
„Potêga smaku-wêdrówka”. Wstêp 3
z³.
t 26 wrzeœnia, godz. 19 – koncert i
wystêp „ Piwnicy Pod Baranami”.
Wstêp 40 z³.
Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 6 wrzeœnia, godz. 11-16 – dzieñ
otwarty Domu Kultury „Kolorowa” w
Centrum Skorosze.
t 7 wrzeœnia, godz. 12-17 – dzieñ otwarty Domu Kultury „Kolorowa”.
t 19 wrzeœnia, godz. 16.40 – spotkanie C. Harrisa z chorymi.
t 15 wrzeœnia, godz. 11 – „By³ taki
wrzesieñ” program artystyczny dla
m³odzie¿y w wykonaniu artystów.
t 20 wrzeœnia, godz. 12 – wernisa¿
wystawy malarstwa Wies³awy £obos.
t 21 wrzeœnia, godz. 12.30 – przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu
„Niedzielne Spotkania z Teatrem” pt.
„Tadek Niejadek”.
t 21 wrzeœnia, godz. 19 – koncert
muzyczny zespo³u „Archetto” z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyk¹
Kameraln¹.

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t wystawa fotograficzna „Pocztówki”

stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale
i łamiemy prawo.
W efekcie połączenia sił na terenie ca−
łej Warszawy powstało 18 punktów zbie−
rania elektrośmieci. Nasz punkt zbiórki
znajduje się na parkingu przy Urzędzie
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (Plac
Czerwca 1976 r. nr 1).

Kr o nika
policyjna
Policjanci z Ursusa zatrzymali 3 mło−
dych chłopców, którzy wgnietli karoserię
w kilku samochodach. Kamil G., Łukasz
P. i Adrian N. zostali złapani w nocy przy
ulicy Warszawskiej. Teraz wszyscy od−
powiedzą za uszkodzenie mienia.
Kilkanaście minut przed godziną 2 w
nocy policjanci z Ursusa zatrzymali na uli−
cy Warszawskiej trzech młodych chłop−
ców. Młodzi ludzie wpadli, bo munduro−
wi dostali zgłoszenie o uszkodzeniu kilku
samochodów. Z kontroli terenu wynikało,
że auta mają wgniecioną karoserię. Pod−
czas zatrzymania Kamil G., Łukasz P. i
Adrian N. przyznali policjantom, że to oni
uszkodzili samochody. Młodzi wandale
trafili na komisariat przy ulicy Sosnkow−
skiego, gdzie zostali przesłuchani.
Mł.asp. Monika Radomska.
z Ursusa w zdjêciach Ireneusza Barskiego. Wernisa¿ wystawy 16.09 – godz.
17.30.
t 2 wrzeœnia, godz. 18 – uroczysty
koncert pt. „Maszeruj¹ strzelcy…”.
Wstêp wolny.
t 4 wrzeœnia, godz. 10.30 – „B¹dŸ
bezpieczny na drodze”. Program
edukacyjny dla uczniów klas pierwszych z udzia³em Stra¿y Miejskiej.
t 6 wrzeœnia, godz. 16 – „A to Polska w³aœnie” – impreza do¿ynkowa z
elementami ludowymi
t 7 wrzeœnia, godz.10-14 – dzieñ otwarty w Domu Kultury „Miœ”.
t 11 wrzeœnia, godz. 17 – otwarcie
wystawy pami¹tek mieszkañców
Dzielnicy Ursus z okresu okupacji hitlerowskiej.
t 20 wrzeœnia, godz. 16 – koncert
pieœni ¿o³nierskich „Baga¿ frontowych dróg” w wykonaniu zespo³u artystycznego Klubu Seniora „Weso³a
Chata”.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 20 wrzeœnia, godz.11 – Wszechnica – Wielki zderzacz cz¹stek. Prezentacja multimedialna prof. dr hab.
Barbara Bade³ek.
t 25 wrzeœnia, godz.10 – XII Festiwal
Nauki „Metody edukacji miêdzykulturowej”. Warsztaty dla nauczycieli
prowadzi Ma³gorzata Ko³odziejczyk.
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„Mama aktywna w pracy”

Projekt realizowany w ramach
PO KL 2007−2013,
poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Spo−
łecznego w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie ak−
tywnej integracji”.
Środki te zdecydowaliśmy się przeznaczyć na wsparcie ko−
biet nieaktywnych zawodowo i opiekujących się dziećmi. Ko−
biety te mają problemy ze znalezieniem pracy ze względu na
niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje. Pragną jednak po−
wrócić na rynek pracy, często po długiej nieobecności.
Cel ogólny naszego projektu to udzielenie wielostronnego
wsparcia prowadzącego do zatrudnienia kobiet i podniesienia
ich statusu zawodowego i społecznego praz zapobieżenia wy−
kluczeniu społecznemu. Realizacja projektu ma wyposażyć be−
neficjentki (uczestniczki projektu) w narzędzia zwiększające
ich szanse na rynku pracy.
Projekt zakłada indywidualną i warsztatową pracę z doradcą za−
wodowym w ramach aktywizacji zawodowej, a także ma pomóc
uczestniczkom znalezienie zawodu odpowiadającego ich predys−
pozycjom. Dzięki temu działaniu uczestniczki będą bardziej pewne
przy wyborze szkoleń zawodowych. Aktywizacja zawodowa obej−
muje również takie działania jak warsztaty wspierająco – motywa−
cyjne mające na celu nabycie przez uczestniczki lub wzmocnienie
takich umiejętności społecznych, które pomogą im w poszukiwa−
niu pracy, zdobyciu pracy, a także utrzymaniu pracy. Są to warszta−

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz.721 z
póz.zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 1i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że wnioskiem Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowanego
przez Burmistrza Dzielnicy Ursus z dnia 11.07.2008 r. działające−
go na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy jako
zarządca drogi, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w
sprawie o ustalenie lokalizacji drogi gminnej: ul. Prystora na odcin−
ku od ul. Sławoja Składkowskiego do ul. Skoroszewskiej wraz z
budową kanalizacji deszczowej i przebudową skrzyżowania ulicy
Prystora i ul. S. Składkowskiego.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zostało przewidziane do
realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 8/6, 8/8, 20/2, 27,
28/2, 28/3, 61/1, 79/1 z obrębu 2−11−15 w m.st. Warszawie – Dziel−
nica Ursus.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art.73
i 10 kpa przed wydaniem decyzji można zapoznać się ze zgroma−
dzonym materiałem i aktami sprawy, w terminie 14 dni od dnia
wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus, Plac
Czerwca 1976 r. nr 1 pokój nr 211 w godzinach od 8do 16 (od
poniedziałku do piątku). Zainteresowanym stronom służy prawo
zgłoszenia wniosków i zastrzeżeń. Wszelkie uwagi należy składać
na piśmie w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu dzielnicy Ur−
sus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pok. Nr 15 (parter) lub za pośrednic−
twem poczty. Niniejsze obwieszczenie umieszcza się ( na okres 14
dni) na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w internecie oraz
w prasie lokalnej.

ty: rozwoju osobistego, motywacji, budowania pewności sie−
bie, asertywności, komunikacji i autoprezentacji zawierają−
ce elementy pracy ze stylistą i wizażystą.
Powyższe warsztaty mają na celu zdobycie takich tech−
nik i umiejętności jak: motywacja, dobre style komunika−
cji, odnajdywanie własnych potrzeb, zainteresowań, dba−
nie o swoją przestrzeń, budowanie pewności siebie, pre−
zentacja własnej osoby itp. Warsztaty powyższe wyposa−
żają uczestniczki również w tzw. „twarde” umiejętności
jak pisanie CV, poszukiwanie pracy, jak się ubrać na rozmowę.
Uczestniczki będą objęte indywidualnym wsparciem psycho−
loga i pomocą psychoterapeuty w sytuacjach trudnych rodzin−
nych, ale także w przypadku potrzeby indywidualnego wspar−
cia. W drugiej części Projektu Uczestniczki będą objęte „mięk−
kim” programem, który ma na celu wspieranie, towarzyszenie
im w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, poszukiwaniu pra−
cy. Kobiety uczestniczące w Projekcie będą uczestniczyły w
szkoleniach zawodowych, które zostaną wybrane zgodnie z pre−
ferencjami beneficjentek, ich potrzebami i umiejętnościami.
Szkolenia te podniosą kwalifikacje zawodowe potwierdzone
certyfikatami. Dodatkowo uczestniczki będą brały udział w
szkoleniach z obsługi komputera. Przez cały czas projektu
uczestniczki będą współpracowały z pracownikiem socjalnym,
który będzie pomagał im rozwiązywać ewentualne problemy.
W ramach projektu uczestniczki będą mogły skorzystać z badań
lekarskich. W celu ułatwienia udziału uczestniczkom w działaniach
projektowych, a także mając na uwadze, że są to mamy – jedyne
osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, zostanie zorganizowana i
zapewniona opieka nad dziećmi. Opieka zostanie realizowana w
formie przedszkola dla dzieci młodszych, świetlicy dla dzieci star−
szych a także opiekunek dla najmłodszych dzieci w wieku żłobko−
wym. Opieka będzie zapewniona na czas trwania warsztatów i szko−
leń przez 5 miesięcy trwania projektu.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia10 kwietnia 2003 r. o szcze−
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre−
sie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz.721 z póz.zm.)
oraz na podstawie art. 10 ust. 1i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednoli−
ty Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że wnioskiem Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowanego
przez Burmistrza Dzielnicy Ursus z dnia 17 lipca 2008 r. działają−
cego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy jako
zarządca drogi, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w
sprawie o ustalenie lokalizacji drogi gminnej: ul. Tomcia Palucha
na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Balbinki wraz z to−
warzyszącą infrastrukturą.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zostało przewidziane do
realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 62/3, 62/1, 6/8, 6/7
z obrębu 2−11−13, działek ewidencyjnych o nr 69/7, 49/3, 49/2, 68/
1 z obrębu 2−11−14, działek ewidencyjnych o nr 16/3, 14/1, 13/43,
13/44, 13/16, 13/41, 13/47, 13/34, 3/2, 83 z obrębu 2−11−15 w m.st.
Warszawie – Dzielnica Ursus.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art.73
i 10 kpa przed wydaniem decyzji można zapoznać się ze zgromadzo−
nym materiałem i aktami sprawy, w terminie 14 dni od dnia wywie−
szenia niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się w Wy−
dziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus, Plac Czerw−
ca 1976 r. nr 1 pokój nr 209 w godzinach od 8 do 16 (od poniedziałku
do piątku). Zainteresowanym stronom służy prawo zgłoszenia wnio−
sków i zastrzeżeń. Wszelkie uwagi należy składać na piśmie w Wy−
dziale Obsługi Mieszkańców Urzędu dzielnicy Ursus, Plac Czerwca
1976 r. nr 1 pok. Nr 15 (parter) lub za pośrednictwem poczty. Niniej−
sze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Dziel−
nicy Ursus, winternecie oraz w prasie lokalnej.
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Pływacy z Ursusa na podium
UKS Skalar Ursus jest ju¿ bez w¹tpienia licz¹cym
siê klubem p³ywackim nie tylko w Warszawie, ale i
w Polsce, co udowodnili m³odzi p³ywacy na letnich
Mistrzostwach Polski.
Zanim rozpocznie się nowy rok szkol−
ny, a wraz z nim nabór 8− 9 latków do

twierdziła, że jest znakomitą żabkarką
zdobywając 7 miejsce w Finale A na 200

M³odzi p³ywacy ze Skalara
UKS Skalar Ursus, warto przypomnieć,
jakie wyniki osiągnęli nasi pływacy na
progu wakacji w trakcie Letnich Mi−
strzostw Polski w Pływaniu w poszcze−
gólnych grupach wiekowych.
Nasza zawodniczka Martyna Trojgo
jest trzecią żabkarką w Polsce na dystan−
sie 100 m stylem klasycznym. Równie
znakomici okazali się pływacy na Ko−
respondencyjnych Mistrzostwach Pol−
ski Dzieci 10−letnich: Janek Zuchowicz
zdobył dwukrotnie srebrny medal na
50 m i 100 m stylem klasycznym, Zosia
Sajecka zdobyła brązowe medale na 200
m stylem dowolnym i 100 m zmiennym.
Nasi zawodnicy zakwalifikowali się
kilkakrotnie do Finału A (czyli najlep−
szej ósemki pływaków w Polsce). Na
Letnich Mistrzostwach Polski w Pływa−
niu 13−latków w Oświęcimiu Joanna
Dembska zdobyła dwukrotnie 6 miej−
sce w Polsce – na 50 m stylem motyl−
kowym (tzw. delfinem) i na 400 m sty−
lem dowolnym. Martyna Trojgo po−
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m stylem klasycznym.
W Mistrzostwach Polski 12−latków w
Dębicy do Finału B (od 8 do 16 miejsca
w Polsce) zakwalifikował się Janek
Różyński zdobywając 12 lokatę na 400
m stylem dowolnym.
Dzielnie się spisali także najmłodsi
zawodnicy na Korespondencyjnych
Mistrzostwach Polski w Ożarowie Ma−
zowieckim: w kategorii 10−latków Zo−
sia Sajecka poza 2 brązowymi medala−
mi zajęła 4 miejsce na 200 m stylem
grzbietowym i 5 miejsce na 100 m
grzbietem. W kategorii 11−latków w
pierwszej dziesiątce najlepszych zawod−
ników znalazły się: Bianka Gaszkow−
ska, zajmując 7 miejsce na 100 m sty−
lem grzbietowym, Marta Frelian − 9
miejsce na 50 m stylem dowolnym i
Bogna Trojgo zdobywając 10 miejsce
na 200 m stylem dowolnym.
Zapraszamy do zapoznania się z do−
kładnymi wynikami na stronie
www.uksskalar.pl.

W kolejnych, coraz młodszych rocz−
nikach startuje coraz więcej dzieci, co
świadczy o popularności pływania, a na
każdych kolejnych zawodach pływacy
UKS Skalar Ursus plasują się na coraz
wyższych pozycjach, co świadczy o
wysokim poziomie szkoleniowym ursu−
sowskiego klubu pływackiego, trenują−
cego na basenie OSiR Skalar Ursus.
Dlatego też zachęcamy umiejące pły−
wać dzieci w wieku 8 i 9 lat (roczniki
1999 i 2000) do trenowania w UKS
Skalar Ursus. W dniach od 1 do 12 wrze−
śnia br. odbędą się sprawdziany predys−
pozycyjne. W poniedziałki, środy i piąt−
ki na basenie Albatros ul. Orląt Lwow−
skich 1 oraz we wtorki i piątki na base−
nie Skalar ul. Sosnkowskiego 3, w godz.
16−17 trenerzy UKS Skalar będą pro−
wadzili nabór do sekcji pływackiej. Pod−
czas naboru kandydat będzie musiał
wykazać się podstawowymi umiejętno−
ściami pływackimi: skok do wody na
nogi, pływanie 5 m pod wodą, 25 m sty−
lem grzbietowym, 25 m stylem dowol−
nym, a także dużym zapałem i uśmie−
chem na twarzy.
W sprawach naboru prosimy o kon−
takt z trenerem Arturem Przywarą: 0 889
861 200. Więcej informacji na
www.uksskalar.pl lub pod klubowymi
numerami telefonów: 0 516 060 269 i
0 516 060 270.

Zajêcia
szachowe
Serdecznie zapraszamy wszystkich
młodych adeptów do nauki królewskiej
gry. Zapisy odbędą się w dniu 4 wrze−
śnia w Domu Kultury „Kolorowa” w go−
dzinach 16.30−20 oraz w dniu 5 wrze−
śnia. w Szkole Podstawowej Nr 14 w
godzinach 17−20.30. Zajęcia prowadzi
instruktor Andrzej Kądziołka. Udział w
zajęciach jest bezpłatny.

Dam pracê

w Firma ORIFLAME PRODUCTS PO−
LAND Sp. z o.o. z siedzibą w Ursusie
przy ul. Bohaterów Warszawy 2 zatrud−
ni panie do pracy przy liniach produk−
cyjnych, panów do dostarczania kom−
ponentów do linii produkcyjnych (mile
widziane uprawnienia na wózki akumu−
latorowe). Osoby chętne do pracy pro−
szone są o kontakt telefoniczny pod nu−
merem telefonu 022 867 10 80 wew.
262 w godz. 9−16.
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