ZDM ustêpuje PLK
Planowany od d³u¿szego czasu remont wiaduktu
nad ulic¹ Cierlick¹ zosta³ przesuniêty na wiosnê
przysz³ego roku. Zarz¹dca obiektu – Zarz¹d Dróg
Miejskich – zmieni³ wczeœniejsz¹ decyzjê, po ujawnieniu planów remontowych kolejarzy.
Polskie Linie Kolejowe postanowiły po−
prawić izolację przejścia podziemnego,
znajdującego się na wysokości dawnego
wejścia do fabryki. Równocześnie remon−
towane ma być przejście we Włochach.

Od kilku tygodni ZDM informował o
planach wyburzenia starego oraz wybu−
dowania nowego wiaduktu w ciągu uli−
cy Traktorzystów. Plany te zmieniły
Polskie Linie Kolejowe
− Decyzja PLK była dla nas ogrom−
nym zaskoczeniem. Przyjęliśmy jednak
argumentację, że priorytetowe jest wy−
korzystanie tegorocznych dotacji unij−
nych, które kolej na ten cel uzyskała.
ZDM podjął decyzję o wstrzymaniu re−
montu, aby nie dopuścić do paraliżu
komunikacyjnego Ursusa, Piastowa i
Pruszkowa – mówi rzeczniczka ZDM
Urszula Nelken. Dodaje również, że re−

mont wiaduktu zostanie przeprowadzo−
ny wiosną przyszłego roku.
PLK natomiast planują rozpoczęcie
prac w nocy z 19 na 20 września.
− Jeżeli tylko przewoźnicy zaakceptują

Pożegnanie
Lata

zaproponowane zmiany w rozkładzie jaz−
dy, to tego dnia wykonawca wejdzie na
teren obiektu – mówi dyrektor PLK Jan
Telecki. Zakładamy wymianę izolacji oraz
zamontowanie płyt najazdowych nad to−
rami. Dzięki nim drgania wywoływane
przez jadące pociągi nie będą bezpośred−
nio oddziaływać na konstrukcję obiektu.
Przejście w Ursusie zostało wybudowane
w 1969 roku i od tego czasu nie przeszło
generalnego remontu. Przejście we Wło−
chach zaś, zostało oddane do użytku jesz−
cze przed wojną – w 1935 roku. Tu pro−
blem może stanowić brak planów, które
zaginęły w czasie wojny.

PLK tłumaczy, że równoczesny re−
mont dwóch przejść ma na celu ograni−
czenie do minimum utrudnień dla pasa−
żerów. Z tymi jednak musimy się liczyć.
Jeżeli plan remontu zaakceptują prze−
woźnicy, to ruch pociągów będzie od−
bywał się wahadłowo.
W porannych godzinach szczytu prio−
rytetowe będą połączenia w kierunku
Śródmieścia. Ma to ułatwić mieszkań−
com dojazd do pracy. W popołudnio−
wym szczycie, priorytet uzyskają połą−
czenia w kierunku Pruszkowa. Dodat−
kowo planuje się uruchomienie autobu−
sowej komunikacji zastępczej.
Remont ma potrwać do 19 listopada.
Do tego czasu – niestety – będziemy
musieli uzbroić się w cierpliwość. In−
formujemy również, że zarówno teren
pod torami kolejowymi, jak i wiadukt
w ciągu ulicy Traktorzystów nie są za−
rządzane przez Urząd Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy w związku z czym,
władze dzielnicy nie mają wpływu na
decyzje remontowe wspomnianych
obiektów. W chwili zamknięcia nume−
ru nie została podjęta ostateczna decy−
zja o rozpoczęciu remontu. PLK uza−
leżniły ją od zgody przewoźników na
zmiany w rozkładzie jazdy. Najśwież−
sze informacje w tej sprawie będzie−
my niezwłocznie umieszczać na ofi−
cjalnej stronie internetowej dzielnicy
www.ursus.warszawa.pl
Zdjęcie i tekst: Łukasz Prokop
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Przypominamy, że od października
ubiegłego roku na oficjalnej stronie

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy obradował, w lipcu bieżącego
roku na czterech posiedzeniach, podej−
mując decyzje m.in., w niżej opisanych
sprawach.
Władze Dzielnicy, po otrzymaniu pi−
sma z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo−
wych i Autostrad, informującego o zbli−
żającym się terminie rozpoczęcia prac
budowlanych drogi ekspresowej S2
„Południowa Obwodnica Warszawy”,
powołały komisję do protokolarnego
przejęcia przez w/w jednostkę nierucho−
mości stanowiących działki ewidencyj−
ne o numerach: 1/15, 1/18, 1/23, 1/25,
1/28, 10/2, z obrębu 2−09−06, położone
przy ul. Orląt Lwowskich i ul. Warszaw−
skiej. Jednocześnie podjęły decyzję o
wywieszeniu, po raz kolejny, ogłoszeń
na terenie niezrzeszonych ogródków
działkowych, z prośbą do użytkowni−
ków o opuszczenie w/w terenów.
Zarząd Dzielnicy postanowił powo−
łać zespół do negocjacji z Wojewódz−
kim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, propozycji rozli−
czenia umorzonej części pożyczki, przy−
znanej na dofinansowanie zadania pn.
„Budowa kolektora sanitarnego Piastów
− Ursus”, z przeznaczeniem na inny cel
z zakresu ochrony środowiska lub go−
spodarki wodnej, realizowany przez
Dzielnicę Ursus.
Z uwagi na wydłużający się okres
uzyskania uzgodnień w jednostkach
miejskich (Inżynier Ruchu, ZUD, ZDM,
RWE Stoen), Zarząd Dzielnicy przychy−
lił się do prośby Pracowni Projektowej
R−Plan, przedłużając termin opracowa−
nia dokumentacji projektowej wraz z
odwodnieniem ulicy Dzieci Warszawy,
na odcinku od ul. Ryżowej w kierunku
ul. Badylarskiej do miejsca skrzyżowa−
nia z trasą „Nowolazurową”, do dnia
15.10.2010 r.
Zarząd Dzielnicy postanowił przed−

Dziennik
dzielnicy Ursus działa nowa forma kon−
taktu z Mieszkańcami – elektroniczny
urzędnik. Wszyscy zainteresowani spra−
wami dzielnicy oraz funkcjonowaniem
urzędu mogą − za pomocą dostępnej
aplikacji − w szybki i łatwy sposób uzy−
skać odpowiedź na nurtujące pytania.
W godzinach 8.00−16.00 aplikacja ma

formę internetowego czatu. Po wysła−
niu pytania dyżurujący pracownik urzę−
du odpowiada w możliwie jak najszyb−
szym czasie. Jeżeli zaś pytanie zostanie
wysłane po zakończeniu pracy urzędu,
zostanie ono zapisane w systemie, a
urzędnik odpowie mailowo następnego
dnia.

łużyć umowę najmu Niepublicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Hipokra−
tes Sp. z o.o., na okres 3 lat, utrzymując
stawkę czynszu na dotychczasowym po−
ziomie.
Zarząd Dzielnicy zaakceptował pro−
pozycję zadań z zakresu upowszechnia−
nia kultury fizycznej i sportu w Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy. Zadania te
obejmują działania z zakresu organiza−
cji turniejów i zawodów z różnych dys−
cyplin, szkoleń sportowych dla dzieci i
młodzieży, a w szczególności udział we
współzawodnictwie sportowym, wspar−
cia przygotowań i uczestnictwa ursu−
sowskich drużyn w ogólnopolskich roz−
grywkach ligowych. Zarząd postanowił
w 2011 roku utrzymać wydatki na w/w
cel w dotychczasowej wysokości. Za−
łożenie to zostało podyktowane mniej−
szymi niż planowano dochodami bieżą−
cymi m.st. Warszawy. Jednocześnie
Zarząd zobowiązał się przedłożyć do za−
opiniowania niniejszą propozycję Dziel−
nicowej Komisji Dialogu Społecznego.
Dążąc do zapewnienia wysokiego po−
ziomu merytorycznego organizowa−
nych imprez sportowych, Zarząd Dziel−
nicy wyraził zgodę na zawarcie umowy
zlecenia na realizację prac związanych
z przygotowaniem i obsługą imprez
sportowo−rekreacyjnych oraz zajęć i za−
wodów sportowych organizowanych
dla dzieci i młodzieży biorącej udział w
programie „Lato w Mieście 2010”, w
okresie od 01.07.2010 r. do dnia
31.08.2010 r.
W związku z przyznaniem Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy wyróżnienia
w konkursie na projekt „Miasteczka
Ruchu Drogowego”, organizowanym
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz−
nych i Administracji oraz otrzymaniem
z tego tytułu nagrody w postaci czterech
rowerów, Zarząd Dzielnicy postanowił
przekazać je pracownikom Wydziału
Ochrony Środowiska oraz Wydziału
Infrastruktury, do wykorzystania do pra−
cy w terenie. Zarząd Dzielnicy zaopi−
niował pozytywnie obniżenie ceny wy−
woławczej na niesprzedane maszyny i

urządzenia po byłych warsztatach szkol−
nych, w stosunku do ceny wystawionej
w II przetargu, który odbył się w dniu
28.06.2010 r. W II przetargu uczestni−
czyło 12 oferentów, którzy zakupili
łącznie 41 maszyn i urządzeń. Uzyska−
nie pozytywnej opinii Zarządu pozwoli
Dyrekcji LVI Liceum Ogólnokształcące−
go im. Leona Kruczkowskiego urucho−
mić kolejną procedurę przetargową na
sprzedaż pozostałych maszyn i urządzeń.
Zarząd podjął także m.in.: dwie
uchwały w sprawie dokonania zmian w
załączniku dzielnicowym do budżetu
m.st. Warszawy na 2010 rok, trzy
uchwały w sprawie przyjęcia sprawoz−
dania częściowego z wykonania zada−
nia publicznego i zatwierdzenia wy−
datków z II transzy przyznanej na 2010
r. dotacji Stowarzyszeniu Rodzin Abs−
tynenckich „Zorza”, Towarzystwu
Przyjaciół Dzieci Zarządowi Mazowiec−
kiego Oddziału Wojewódzkiego oraz
Stowarzyszeniu „Przymierze Rodzin”,
jedną uchwałę w sprawie uzupełnienia
listy osób oczekujących na zawarcie
umowy najmu lokalu komunalnego w
2010 roku w Dzielnicy Ursus ( bez wy−
roków eksmisyjnych), jedną uchwałę w
sprawie przeznaczenia do najmu lokali
użytkowych na okres 3 lat, położonych
przy ul. Szancera 2 i Obrońców Helu 3,
jedną uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za I
półrocze 2010 r., dwie uchwały w spra−
wie umieszczenia na liście osób ocze−
kujących na najem lokalu mieszkalne−
go z jednoczesnym skierowaniem do
ponownego zawarcia umowy oraz w
sprawie umieszczenia na liście osób
oczekujących na najem lokalu socjalne−
go z jednoczesnym skierowaniem do
ponownego zawarcia umowy, dwie
uchwały w sprawie skreślenia z listy
osób oczekujących w Dzielnicy Ursus
na najem lokalu komunalnego w 2010
roku, jedną uchwałę w sprawie umiesz−
czenia na liście osób oczekujących na
zamianę lokalu i wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu lokalu.

Ursusa
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Wyró¿nieni Stra¿acy Ursusa

Ministra MSWiA Jerzego Millera. Są to
druhny i druhowie: Anna Makowska,

W maju i czerwcu tego roku wiele pol−
skich miast i wsi zostało dotkniętych po−
wodzią. Tygodnie ulewnych deszczy
spowodowały wylewy rzek nieprzysto−
sowanych do przyjęcia tak dużej ilości
wody. Nieprzewidywalna natura dwu−

Og³oszono
przetarg na P+R
Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił
przetargi na budowę kolejnych parkin−
gów Parkuj i Jedź – w Ursusie oraz Waw−
rze. Firmy zainteresowane kontraktem
miały dwa tygodnie na złożenie ofert.

Nagrodzeni stra¿acy

Wizualizacja P+R
Ogłoszony przetarg jest owocem po−
rozumienia, jakie zostało podpisane 14
maja 2008 roku. Tego dnia swoje pod−
pisy złożyli: Prezydent Hanna Gronkie−
wicz−Waltz, Burmistrz Bogdan Olesiń−
ski, Dyrektor ZTM Leszek Ruta, Pre−
zes PKP S.A. Andrzej Wach oraz Pre−
zes PKP PLK Krzysztof Celiński.
Parking P+R Ursus Niedźwiadek bę−
dzie stanowił część przyszłego węzła
przesiadkowego, w skład którego wej−
dzie również przejście podziemne oraz
przystanek kolejowy. Czteropoziomowy
obiekt przy ul. Orląt Lwowskich pomie−
ści 400 samochodów i 100 rowerów.
Zwycięzca postępowania przetargo−
wego będzie miał 18 miesięcy, od
dnia podpisania umowy, na wybudo−
wanie obiektu według projektu opra−
cowanego przez konsorcjum „Kol−
projekt”. Oferty można było składać
do 19 sierpnia.
Wykonawcy obiektów zostaną wyło−
nieni w drodze aukcji elektronicznej, ale
w każdym z przetargów muszą zostać
złożone przynajmniej trzy ważne oferty.
System Parkuj i Jedź stale się rozwi−
ja. W stolicy funkcjonuje obecnie sie−
dem parkingów Parkuj i Jedź: Stokło−
sy, Ursynów, Wilanowska, Marymont,
Młociny, Anin i Połczyńska. Trwa bu−
dowa wielkiego, czteropoziomowego
parkingu P+R w al. Krakowskiej, który
pomieści 428 samochodów i 110 miejsc
dla rowerów. Docelowo cały system ma
liczyć 27−30 obiektów.

krotnie niszczyła ludzki dorobek.
Strażacy ochotnicy z OSP Ursus bra−
li udział w ratowaniu mienia na terenie
Województwa Mazowieckiego. Pod−
czas majowej fali powodziowej zabez−
pieczali elektrownię w Kozienicach i
umacniali wały na terenie Warszawy.
Przygotowywali worki z piaskiem i usu−
wali skutki podtopień w Wilanowie, na
Ursynowie i Wale Miedzeszyńskim.
W czasie przechodzenia drugiej fali
powodziowej w czerwcu zabezpieczali
Port Praski i umacniali wały przy ujściu
rzeki Jeziorki do Wisły.
W akcji powodziowej brało udział 20
strażaków ochotników z Ursusa. Przez
wiele dni, narażając zdrowie, ciężko
pracowali ratując miasto i okolice, sta−
rając się minimalizować szkody wywo−
ływane przez wodę. Dzięki aktywności
tych ludzi Warszawa nie ucierpiała,
mimo znacznego przekroczenia stanów
alarmowych na Wiśle.
Siedmiu najaktywniejszych członków
OSP Ursus zostało wyróżnionych dyplo−
mami przez Premiera Donalda Tuska i

Karolina Maciejewska, Jacek Orłowski,
Bartłomiej Mosica, Andrzej Mikołaj−
czyk, Daniel Rendak i Marek Misztal.

Pierwszy dzwonek
W Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 1
września 2010 r. rozpocznie naukę: w
szkołach podstawowych w klasach „I”
568 uczniów, w szkołach podstawo−
wych w klasach „0” 322 uczniów. Od
września do szkół podstawowych będzie
uczęszczało 2 595 uczniów co razem
z oddziałami przedszkolnymi z klas „0”
stanowi liczbę 2 917 dzieci.
W gimnazjach do klas „I” będzie
uczęszczało 337 uczniów. Od 1 wrze−
śnia do gimnazjów będzie uczęszczało
1449 uczniów. W klasach „I” w szko−
łach ponadgimnazjalnych naukę roz−
pocznie ok. 200 uczniów.
Do przedszkoli przyjęto 254 trzylatków.
Nowy rok szkolny w publicznych przed−
szkolach rozpocznie: 319 czterolatków,
351 pięciolatków i 47 sześciolatków. Do
przedszkoli na terenie dzielnicy Ursus bę−
dzie uczęszczało ogółem 971 dzieci.

SMS-y do mieszkañców
„Zapraszamy do Urzędu Dzielnicy Ursus po odbiór prawa jazdy. Proszę mieć ze
sobą dowód tożsamości oraz 84,50 złoty. Opłaty można dokonać w kasie lub na
konto (nr konta). Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00−18:00, wtorek – piątek
8:00−16:00”.
„Dowód rejestracyjny z wniosku nr (podany nr) gotowy do odbioru w Wydziale
Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursus. Wymagane będą: dowód osobi−
sty, pozwolenie czasowe i OC”.
„Zapraszam po odbiór zawiadomienia o wpisie do ewidencji działalności gospo−
darczej w dzielnicy Ursus – okienko nr 5”.
Takiej treści sms otrzymują interesanci, którzy: − złożyli wnioski o wymianę
prawa jazdy − rejestrację pojazdu − dokonują wpisu lub zmianę do ewidencji dzia−
łalności gospodarczej.
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Dziennik

Pożegnanie Lata
11 września w Parku Czechowickim
odbędzie się impreza plenerowa „Poże−
gnanie Lata”. W trakcie festynu zagrają:
Venflon, Mute, Gandahar oraz gwiaz−
da wieczoru − zespół Feel. Koncerty po−
przedzi szereg atrakcji dla najmłodszych
mieszkańców, przygotowanych przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dziel−
nicy Ursus.
Już od godziny 14 dzieci będą mo−
gły uczestniczyć w Święcie Latawca.
TPD przygotowało konkurs na najpięk−
niejszego latawca dla dzieci w trzech
kategoriach wiekowych: do 6 roku życia
oraz w przedziałach 7−12 oraz 13−18 lat.
W konkursie będą brały udział latawce
wykonane i ozdobione własnoręcznie.
Pod uwagę będą brane: konstrukcja la−
tawca i jego oryginalność, staranność
wykonania oraz oprawa plastyczna.
Konkurs odbędzie się w trzech katego−
riach: latawiec skrzyniowy, latawiec
płaski oraz latawiec nielot. Dzieci
mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w
konkursie w Parku Czechowickim do
godziny 14. W każdej kategorii prze−
widziano po trzy nagrody główne. Do−
datkowo każdy uczestnik otrzyma na−
grodę pocieszenia.
Od godziny 17 na scenie pojawią się
zespoły muzyczne. Jako pierwszy wy−
stąpi zespół Venflon, tuż po nim o go−
dzinie 18 zagrają artyści z zespołu Mute.
Venflon – warszawska formacja o

scenie rock−metalowej od 2003 roku.
Ma na swoim koncie cztery wydane
„własnym sumptem” mini−albumy EP,

Zespó³ Feel
ponad 150 koncertów na terenie całej
Polski, występy na wielu znaczących
festiwalach i przeglądach oraz liczne
wywiady w radiu i telewizji. Zespół
Venflon znany jest z żywiołowych,
energetycznych koncertów oraz znako−

Lider zespo³u Venflon
ugruntowanej pozycji wśród stołecz−
nych (i nie tylko stołecznych) wielbi−
cieli ciężkich brzmień. Gra muzykę
łączącą energię i agresję metalu oraz
melodykę ciężkiego rocka spod znaku
grunge.
Zespół funkcjonuje na warszawskiej

atrakcją wieczoru będzie koncert ze−
społu Feel. Kwartet powstał w maju
2005 roku w Katowicach z inicjaty−
wy wokalisty, kompozytora, autora
tekstów i gitarzysty Piotra Kupichy.

mitego kontaktu z publicznością. Obec−
nie zespół przygotowuje się do premie−
ry debiutanckiego albumu długograją−
cego, na który materiał został zarejestro−
wany wiosną 2010 r.
O godzinie 19 odbędzie się koncert
zespołu Gandahar. Jednak główną

Będzie to pierwszy koncert zespołu w
naszej dzielnicy. Jedna z pierwszych
piosenek Feela „A gdy jest już ciem−
no” została zauważona przez dzienni−
karzy muzycznych, dzięki czemu sta−
ła się hitem najpopularniejszych sta−
cji radiowych. Fani również nie zawie−
dli, decyzją słuchaczy Radia Zet i wi−
dzów TVN zespół znalazł się w finale
konkursu o nagrodę Bursztynowego
Słowika i Słowika Publiczności 44
Międzynarodowego Sopot Festiwal
2007. Feel stał się zjawiskiem medial−
nym królując na ekranach czołowych
stacji telewizyjnych. Jesienią 2007
roku miała miejsce premiera debiutanc−
kiego albumu grupy, nad którą pieczę
sprawowała Agencja Artystyczna GO−
GRO. Na koncercie w Parku Czecho−
wickim będziemy mieli okazję wysłu−
chać takich przebojów jak: „A gdy jest
już ciemno”, „Jak anioła głos” czy „No
pokaż na co Cię stać”.
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grab−
skiego zaprezentuje bogatą swoją ofer−
tę. Odbędzie się promocja książki pt.
„Trzy razy miłość” Piotra Siwanowicza
jak również spotkanie z autorem. Samo−
dzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa−
Ochota będzie przeprowadzał badania:
gęstości kości, pojemności płuc, cukru,
cholesterolu, ciśnienia krwi. Będzie
można określić wskaźnik BMI oraz za−
poznać się z zasadami zdrowego odży−
wiania się.

Ursusa

Co, gdzie, kiedy
Oœrodek Kultury Arsus
(ul. Traktorzystów 14)
t 6 wrzeœnia, godz. 16 – inauguracja warsztatów twórczych w
Klubie Literackim „Metafora”.
Prowadzi Tadeusz Maryniak.
Wstêp wolny.
t 6 wrzeœnia, godz.17 – casting i
spotkanie uczestników zajêæ zespo³u musicalowego. Wstêp wolny.
t 10 wrzeœnia, godz.19.30 – koncert m³odzie¿owych zespo³ów
rockowych. Cena biletu 5 z³.
t 12 wrzeœnia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci pt. „S³oñ Trombaliñski”. Cena biletu 10 z³.
t 16 wrzeœnia, godz.17.30 – spotkanie pt. „Prymas Kardyna³ Wyszyñski, Prymas Tysi¹clecia” z udzia³em dr Janusza Kotañskiego. Prowadzi dr Jan Parys. Wstêp wolny.
t 20 wrzeœnia, godz. 18 – inauguracyjne spotkanie M³odzie¿owej Grupy Literackiej „Dialog”.
Wstêp wolny.
t 21 wrzeœnia, godz. 9-16 – I etap
eliminacji Mazowieckiego Konkursu „ Moja wiedza o II Wojnie
Œwiatowej. Wstêp wolny.
t 22 wrzeœnia, godz.9.30 – Edukacyjne Spotkanie z Muzyk¹ Kameraln¹. Koncert Filharmonii Narodowej pt. „Muzyczne metamorfozy – tajemnice zielonego
diab³a”. Cena biletu 5 z³.
t 28 wrzeœnia, godz. 11-15 – II
etap eliminacji Mazowieckiego
konkursu „Moja wiedza o II Wojnie Œwiatowej. Wstêp wolny.
t 30 wrzeœnia, godz.19 – wystêp
kabaretu „Pó³ serio” Wandy Stañczak. Wstêp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 5 wrzeœnia, godz. 10-16 – Dzieñ
otwarty Domu Kultury „Kolorowa” (oferta kulturalno-artystyczna placówki).
t 9 wrzeœnia, godz. 16.30 – koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z
Muzyk¹ Kameraln¹ w wykonaniu
trio smyczkowego. Wstêp wolny.

Dom Kultury „Miœ”
(ul. Zag³oby 17)
t 5 wrzeœnia, godz. 12-15 – Dzieñ
otwarty Domu Kultury „Miœ”. Informacje, prezentacje klubów,
zespo³ów, pracowni i sekcji, zapi-

V
sy na zajêcia w roku szkolnym
2010/2011.
t 6-30 wrzeœnia – „Dojrza³e piêkno”. Wystawa fotografii Katarzyny Jakubowskiej.
t 7 wrzeœnia, godz. 18 – „A to
Polska w³aœnie” – koncert z okazji wybuchu II wojny œwiatowej.
Wstêp wolny.
t 9 wrzeœnia, godz.10.30 – spotkanie dla dzieci z pracownikami Sekcji
Ruchu Drogowego Komendy Sto³ecznej na temat bezpieczeñstwa.
t 11 wrzeœnia, godz. 17 – salonik
przyjaznych serc. Program kabaretowy „Kawa na ³awê”.
t 13 wrzeœnia, godz. 16.30 – wernisa¿ wystawy dzieciêcych prac
wykonanych podczas warsztatów
plastycznych.
t 16 wrzeœnia, godz. 18 – wernisa¿
wystawy fotografii Katarzyny Jakubowskiej „Dojrza³e piêkno”.
t 19 wrzeœnia, godz. 15-19 – Piknik rodzinny „Po¿egnanie lata” w
Parku Hassa przy ul. Wojciechowskiego (na ty³ach koœcio³a). Wyst¹pi Orkiestra Dêta Ziemi Mazowieckiej. Zaœpiewa m³odzie¿owy zespó³ wokalny „Tutii”. Du¿o zabawy i œmiechu, warsztaty plastyczne, konkursy z nagrodami. Dzieci
bêdzie bawi³a agencja artystyczna D-moll.
t 25 wrzeœnia, godz. 16 – Ojczyzna w s³owie i piosence. Biesiada
artystyczna w Klubie Seniora.
t 28 wrzeœnia, godz. 11 – Bezpieczna droga do przedszkola.
Spotkanie z funkcjonariuszami
Referatu ds. Profilaktyki Stra¿y
Miejskiej na temat bezpiecznego
zachowanie siê dzieci na drodze.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
64 (ul. Plutonu Torpedy 47)
t 1-15 wrzeœnia, godz.10-19 – zapisy na kursy komputerowe i jêzykowe dla doros³ych.

Biblioteka dla dzieci Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 1-15 wrzeœnia – zapisy do Klubu Malucha „Weso³e Pszczó³ki” i
na zajêcie plastyczne oraz do zespo³u „Muzyczna Torpeda”.
t 14 wrzeœnia (wtorek), godz.
15.30 – og³oszenie wyników i uroczyste wrêczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego dla
dzieci „Ursus - traktor moich marzeñ” z udzia³em Kazimierza
Okraszewskiego – kierownika
Muzeum ZM Ursus.

„Biblioteka Skorosze”
(ul. Dzieci Warszawy 27A)
t 6 wrzeœnia, godz.17 – oficjalne
otwarcie Biblioteki Skorosze
z udzia³em przedstawicieli parlamentu, w³adz miast i dzielnicy. W
programie - prelekcja dr Barbary
Budzyñskiej z Biblioteki Narodowej
na temat „Roli bibliotek publicznych w procesie edukacji” oraz wystêp zespo³u Biblioteki Publicznej w
Ursusie ”Muzyczna Torpeda”.
t 21 wrzeœnia, godz. 19 – „Gaz
³upkowy - szans¹ dla polskiej gospodarki?”. Prelekcja prof. dr hab.
Zbigniewa Wójcika poœwiêcona
zasobom gazu ³upkowego w Polsce, technologiom jego wydobycia i mo¿liwoœciom wykorzystania
gazu ³upkowego w gospodarce.
t 1-15 wrzeœnia – dodatkowe zapisy na kurs jêzyka niemieckiego,
w³oskiego, francuskiego oraz kursy komputerowe dla doros³ych.

Szlakiem Solidarnoœci
Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ
„Solidarność”, Warszawskie Towarzy−
stwo Cyklistów i Organizacja Między−
zakładowa Nr 1 Komisja Fabryczna
NSZZ „Solidarność” Ursus w Warsza−
wie zaprasza wszystkich cyklistów na
„Gwiaździsty Przejazd Rowerowy Hi−
storycznym Szlakiem Solidarności” w
ramach obchodów XXX−lecia NSZZ
„Solidarność” Mazowsze.
5 września 2010 r. Warszawa – odbę−
dzie się przejazd cyklistów szlakiem
miejsc i wydarzeń związanych z histo−
rią „Solidarności” . Rano rowerzyści
wyruszą ulicami Warszawy:
Trasa Nr 1: Rozpoczęcie przejazdu –
plac przed Hutą Warszawa Arcelor Mit−
tal na Bielanach,
Trasa Nr 2: Rozpoczęcie przejazdu –
Pl. Czerwca 1976 w Ursusie.
Zbiórka wszystkich cyklistów i rowe−
rzystów w Ursusie przy pomniku Czerw−
ca 1976 rano o godzinie 8 przejazd uli−
cami Warszawy na PL. Piłsudskiego.
Aby oddać hołd historii około godz. 12
spotkanie wszystkich rowerzystów na Pl.
Piłsudskiego po złożeniu kwiatów przed
Krzyżem Papieskim i Grobem Niezna−
nego Żołnierza przejazd do Parku im.
gen. Józefa Sowińskiego na Woli.
Zgłoszenie w siedzibie NSZZ Solidar−
ność Ursus Pl Czerwca 1976 roku Nr 1.
Druk zgłoszenia można pobrać na
stronie http://wtc.org.pl/ i stronie Regio−
nu Mazowsze NSZZ Solidarność. Infor−
macji udziela Bogdana Kowalczyka pod
numerem telefonu 22 478 21 99 i
692 864 687.
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Mamy, łączmy się!
Rozmowa z Ann¹ Bia³eck¹
Jest Pani inicjatorką założenia Klu−
bu Aktywnych Mam w Ursusie. Skąd
ten pomysł?
Mieszkam w Ursusie od 10 lat. Ob−
serwuję, jak zmienia się dzielnica i
przybywa nowych osiedli, na które
wprowadzają się przede wszystkim
młode małżeństwa z dziećmi. Po uro−
dzeniu pierwszego dziecka zaczęłam
doceniać miejsca w bezpośrednim są−
siedztwie domu, gdzie mogłam space−
rować z wózkiem. Teraz już z dwójką
dzieci odwiedzam ogólnodostępne ur−
suskie place zabaw i uważam, że
należą one do najlepszych w Warsza−
wie. Problem w tym, że same place
zabaw nie wystarczą. Potrzebne jest
miejsce, gdzie młode mamy mogłyby
się spotykać, wymieniać doświadcze−
niem, wypić kawę, czy zwyczajnie od−
począć od codziennych spraw.
W dzielnicy jest wiele placówek,
które organizują zajęcia dla dzieci, ale
– moim zdaniem – brakuje oferty dla
kobiet w ciąży oraz tych, które prze−
bywają na urlopie macierzyńskim czy
wychowawczym, a które chcą być ak−
tywne także poza domem. Chciałabym
umożliwić im spotkanie, dać szansę
bycia aktywną mamą, zarówno dla
swojego dziecka, jak i dla siebie. Czas
ciąży i wczesnego macierzyństwa nie
musi kojarzyć się z siedzeniem w
domu. Pamiętajmy, że szczęśliwa
mama, to również szczęśliwe dziecko.
Jestem pewna, że takich kobiet, któ−
re szukają dla siebie jakiejś alternaty−
wy na spędzanie czasu jest bardzo
dużo. Patrząc na budujące się osie−
dla, można spodziewać się, że ich licz−
ba jeszcze będzie rosła. Stąd pomysł
na stworzenie Klubu Aktywnych Mam
w Ursusie.
Klub Aktywnych Mam – co kryje się
za tą nazwą?
Klub może mieć charakter wirtual−
ny, ale nic nie zastąpi mamom bezpo−
średniego kontaktu, aby mogły dzie−
lić się doświadczeniami na temat pie−
lęgnacji i wychowania dzieci, ale rów−
nież, aby mogły pomyśleć o sobie i
swoich potrzebach. KAM byłby tak−
że bazą informacji o polecanych nia−
niach czy lekarzach, także fryzjerach
czy salonach kosmetycznych. Pomy−
słów na działalność jest wiele. Jestem
pewna, że inne mamy włączą się do
tworzenia planu ciekawych zajęć i
spotkań tematycznych

Czemu miałby służyć Klub Aktywnych
Mam w Internecie?
Z własnego doświadczenia wiem,
jak często nie można wyjść z domu,
szczególnie w zimie, gdy dzieci dużo
chorują . Dlatego działalność klubu
powinna zaistnieć także w Internecie,
żeby mamy, z różnych przyczyn nie−
obecne, dowiadywały się o naszych
spotkaniach, miały cały czas kontakt
z innymi uczestniczkami. .
Gdzie będzie siedziba Klubu?
Na początek bardzo liczę na to, że
oprócz mam zgłoszą się również ur−
suskie firmy, instytucje czy placówki
(np. przedszkolne), które mogłyby
udostępnić nam swoje pomieszczenia
i pomogłyby w organizacji spotkań te−
matycznych. Sądzę, że mamy chętnie
odwiedzą takie miejsca, do których
później będą posyłać swoje dzieci.
Przy dużym zainteresowaniu Klub
mógłby rozpocząć starania o uzyska−
nie statusu stowarzyszenia i poszukać

sobie własnego lokum z kawiarnia−
nym zapleczem.
Na co mogłyby liczyć członkinie
KAM?
Wymienię kilka zalet tego pomysłu:
− przede wszystkim spotkania z inny−
mi mamami,
− wsparcie w przypadkach osamotnie−
nia,
− kontakt ich dzieci z rówieśnikami,
− spotkania z ekspertami (psychologa−
mi, terapeutami, pediatrami)
Jak zainteresowane mamy mogą
skontaktować się z Panią?
Z braku lokalu wszystkim zaintere−
sowanym mamom proponuję najpierw
kontakt przez Internet. Wystarczy na−
pisać w tytule e−maila: „Jestem zain−
teresowana Klubem Aktywnych Mam
w Ursusie” i przesłać na adres kamur−
sus@vp.pl. Mam nadzieję, że wkrót−
ce będę mogła poinformować wszyst−
kie zainteresowane osoby o inaugu−
racji Klubu Aktywnych Mam w Ur−
susie. Zachęcam wszystkie mamy do
kontaktu!
Dziękujemy za rozmowę.

Z wizyt¹ u trojaczków
W Ursusie już po raz trzeci przyszły
na świat trojaczki. Jan, Jakub, Franci−

i będzie to ciąża pojedyńcza – mówi
Pani Marta. Na kolejnej dowiedziałam

Zarz¹d Dzielnicy z trojaczkami
szek urodzili się 17 lutego 2010 w Szpi−
talu Klinicznym im. Ks. Anny Mazo−
wieckiej. Szczęśliwymi rodzicami są
Jacek i Marta Rogowscy.
Państwo Rogowscy są młodym mał−
żeństwem, które od niedawna mieszka
na Skoroszach. Na pierwszej wizycie
lekarz powiedział mi, że jestem w ciąży

się o ciąży bliźniaczej, a na następnej o
trojaczkach. Miało być dwóch chłop−
ców i dziewczynka. Na świat przyszło
jednak trzech chłopców.
Szczęśliwych rodziców i nowych
mieszkańców dzielnicy odwiedził Za−
rząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
wręczając drobne upominki.

Ursusa
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Ksi¹¿ka o „Solidarnoœci”
Z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność” Wspólnota Samorządowa
Województwa Mazowieckiego przygo−
towała książkę „Gdy chcieliśmy być
wolni. Ursus w latach 1980−1989”. Pra−
ca ukaże sie na początku września.
Książka poświęcona jest działalności
„Solidarności” w jednym z najwięk−
szych zakładów przemysłowych PRL.
Obejmuje okres od strajków lipcowo−
sierpniowych 1980 roku poprzez le−
galną działalność związku w czasie tzw
karnawału „Solidarności”, stan wojen−
ny, delegalizację związku i walkę o jego
ponowną rejestrację aż po wybory
czerwcowe 1989 roku.

Jej autorami są działacze fabrycznej
„Solidarności” z tamtego czasu − Jerzy
Domżalski (dziennikarz i historyk) oraz
Marek Jarosiński (przewodniczący Rady
Pracowniczej w latach 1987−1991 i Ko−
mitetu Organizacyjnego „Solidarności”
w latach 1987−1989). Książka powstała
przy współpracy z Mariuszem Ambro−
ziakiem. Jest bogato ilustrowana.
Znalazły się w niej 53 unikalne zdjęcia,
w tym 7 barwnych. Uzupełnieniem treści
książki są 43 noty biograficzne najważ−
niejszych działaczy związku w ZM „Ur−
sus” oraz wiele reprodukcji dokumentów.
Książka opatrzona jest wstępem mar−
szałka Senatu − Bogdana Borusewicza.

OGŁOSZENIE Z DNIA 17.08.2010 r.
O KONKURSIE USTNYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
NA OKRES 3 LAT − 2/2010
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie § 4 ust. 1 i § 5 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
14 lipca 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu
oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, oraz Zarządzania
Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 36/2009, uchwał Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 671/2010, nr 682/2010,
oraz ustalenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 905/141 ogłasza konkurs ustny na najem lokali użytkowych:

Lp. Adres lokalu

Pow.
w m2

Minimalna
stawka
czynszu
Wadium
netto
miesięcznie
(zł/m2)

1 Puzaka 4 (08)

10,21

17

174 zł

2

21,61

12

259 zł

3

Szancera 2

Obrońców
Helu 3

9,15

20

183 zł

Informacje

Lokal w budynku, parter, wejście od frontu. Lokal składa się z 1 po−
mieszczenia. Wyposażony w instalację elektryczną, wod−kan (brak WC),
c.o. Lokal wymaga bieżącego odnowienia. Preferowana branża: han−
dlowo−usługowa.
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automa−
tach o niskich wygranych oraz sprzedaży artykułów kolekcjonerskich
tzw. „dopalaczy” bądź innego tego typu produktów.
Lokal w budynku, suterena, wejście od frontu. Lokal składa się z 1 po−
mieszczenia. Wyposażony w instalację elektryczną, wod−kan, Lokal wy−
maga bieżącego odnowienia. Preferowana branża: usługowo−handlowa
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automa−
tach o niskich wygranych oraz sprzedaży artykułów kolekcjonerskich
tzw. „dopalaczy” bądź innego tego typu produktów.
Lokal w budynku, parter, wejście od frontu. Lokal składa się z 1 po−
mieszczenia. Wyposażony w instalację elektryczną, wod−kan (brak WC),
c.o. Lokal w stanie dobrym. Preferowana branża: usługowo−handlowa.
Wyłącza się możliwość prowadzenia w lokalu punktów gier na automa−
tach o niskich wygranych oraz sprzedaży artykułów kolekcjonerskich
tzw. „dopalaczy” bądź innego tego typu produktów.

1. Dodatkowe informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Szancera 5, w pok. nr 5 tel. 22 662 60 32 wew. 105.
2. Warunki konkursu zawarte są w „Regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych”, dostępnym wraz z kompletem dokumentów
konkursowych na stronie internetowej www.zgnursus.pl www.ursus.warszawa.pl, oraz w siedzibie ZGN Ursus.
3. Oferty na najem lokali użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy należy złożyć w siedzibie ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie, w pok. nr 2 od dnia 17.08.2010 r. do dnia
17.09.2010 r. do godz. 10.00.
4. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową wraz z przeprowadzeniem konkursu ustnego, odbędzie się w dniu 17.09.2010 r. o godz.
10.30 w świetlicy ZGN Ursus przy ul. Szancera 5 w Warszawie (wejście od strony budynku przy ul. Szancera 9).
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Organizacje kombatanckie na terenie Ursusa
na polach Franciszka Achera uroczystą
mszę polową i serdeczne pożegnanie
przed dalszą drogą na front. Później Dom
Żołnierza służył również dla żołnierzy
polskich powracających z frontu. Dru−
ga połowa 1945 roku, to początek po−
wrotów żołnierzy polskich z obozów je−
nieckich oraz ludzi, którzy przeżyli nie−
mieckie obozy koncentracyjne i obozy
pracy. Rozpoczynały się również po−
wroty do kraju żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie. Wszyscy ci
oraz wdowy i całe rodziny po tych co
nie przeżyli wojny, wymagali troskli−
wej opieki i pomocy. Wówczas w 1946
roku powstały w Ursusie koła komba−
tanckie. Pierwsze powstało Koło Pol−
skiego Związku byłych Więźniów Po−
litycznych Hitlerowskich Więzień i
Obozów Koncentracyjnych. Założycie−
lem i pierwszym Prezesem tego koła był
Aleksander Tynichiewicz. Na temat
działalności tego koła jest całkowity
brak materiałów. Drugim było Koło
Związku Uczestników Walki Zbrojnej
o Niepodległość i Demokrację. Koło
Fot. I. Barski
powstało 14 września 1946 roku. Na
Zdjêcie z G³osu Ursusa nr 21 rok 1970 pierwszym zebraniu Koła Związku
obecnych było 30 osób. Wybrano sied−
istniejące jeszcze tego rodzaju organiza− mioosobowy Zarząd Koła. Prezesem zo−
cje są u schyłku swojej aktywnej dzia− stał Henryk Wieczorkowski. Prezes i
łalności. Myślę, że warto przypomnieć czterech członków Zarządu to byli żoł−
zarówno całemu społeczeństwu, jak i nierze Armii Krajowej. W latach 1946−
tym, którzy rozpoczynali swoją komba− 1947 wszystkie zebrania i dyżury odby−
tancką działalność po 1989 roku jak wiele wały się w lokalu Polskiej Partii Socjali−
włożono wysiłku, ażeby cała prawda hi− stycznej przy ul. Legionów 19 (obecnie
storyczna o wydarzeniach z drugiej woj− ul. Plutonu Torpedy). Do najważniej−
ny światowej i lat powojennych, nie zo− szych zadań w tym okresie należy zali−
czyć pomoc wdowom i sierotom po po−
stała wypaczona i zniszczona.
Rok 1945 był jednym z najtrudniej− ległych uczestnikach walki z Niemcami
szych do przeżycia lat po wojnie. Pierw− oraz przeprowadzanie weryfikacji zgła−
sze aresztowania dowódców i żołnierzy szających się nowych członków. W tym
Armii Krajowej przez sowieckie służby okresie siedemdziesiąt procent członków
NKWD prowadzone były w styczniu i stanowili byli żołnierze Armii Krajowej.
lutym 1945 roku. Wydarzenia te nie Koło było wówczas Pododdziałem
zmieniły jednak przyjaznego stosunku Związku i obejmowało również teren
mieszkańców Ursusa do żołnierzy Woj− Piastowa, a Zarząd Powiatowy Związku
ska Polskiego, przybywających na nasz znajdował się w Aninie. W tym czasie
teren, w drodze do dalszej walki z oku− wójtem Gminy Skorosze w Czechowi−
pantem niemieckim. Byli to przeważnie cach był Teodor Rowiński. Na terenie
młodzi chłopcy z okolic Lublina. Potrze− osiedla działały następujące partie poli−
bowali zakwaterowania, pomocy lekar− tyczne i organizacje młodzieżowe : Pol−
skiej i polskiej rodzinnej atmosfery. Zbli− ska Partia Robotnicza, Polska Partia So−
żał się okres świąt Wielkanocnych. Na cjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, Pol−
początku kwietnia 1945 roku mgr Ed− skie Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo
mund Szyszko były V−ce Prezes delega− Pracy, Stronnictwo Demokratyczne,
tury RGO, a następnie GKSS w Ursusie, Związek Harcerstwa Polskiego, Organi−
wraz z kilkoma osobami założył Koło zacja Młodzieżowa Towarzystwa Uni−
Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, któ− wersytetów Robotniczych i Związek
rego działalność rozszerzył na prowadze− Walki Młodych. Od 1948 roku zebrania
nie w pomieszczeniach po szpitalu po− i dyżury w kole odbywały się w lokalu
wstańczym Domu Żołnierza. W czasie przydzielonym dla Związku przy ul.
świąt koło zorganizowało dla żołnierzy, Żwirki i Wigury (obecnie ul. Cierlicka).
W przyszłym roku we wrześniu przy−
pada 65 rocznica założenia na terenie Ur−
susa (Czechowic) pierwszych organiza−
cji kombatanckich. Obecnie wszystkie

Koło utrzymywało się z dobrowolnych
składek. Mało kto pamięta treść deklara−
cji ideowej Związku Uczestników Wal−
ki Zbrojnej o Niepodległość i Demokra−
cję. Dlatego przytaczam te słowa, które
były umieszczone na pierwszej stronie
legitymacji członkowskiej.
Oto jej treść: MY ŻOŁNIERZE
POLSKI PODZIEMNEJ CHCEMY
POMÓC W LECZENIU RAN ZA−
DANYCH NARODOWI PRZEZ
WOJNĘ I OKUPACJĘ, CHCEMY
ZŁAGODZIĆ BÓL WDÓW I SIE−
ROT, OTOCZYĆ ICH OPIEKĄ
MORALNĄ I MATERIALNĄ.
CHCEMY POMÓC WYCHOWAĆ
NASZ NARÓD W DUCHU UMI−
ŁOWANIA PRACY NA RZECZ
OJCZYZNY, W DUCHU WIER−
NOŚCI LUDOWI. DĄŻYĆ BĘ−
DZIEMY STALE DO UTRWALE−
NIA ŚWIATOWEGO POKOJU I
WE WSPÓŁPRACY WSZYST−
KICH MIŁUJĄCUCH POKÓJ NA−
RODÓW, SZUKAĆ BĘDZIEMY
ŚRODKA ZAPOBIEGAJĄCEGO
NOWEJ RZEZI ŚWIATOWEJ.
Po powrotach z zsyłki syberyjskiej na−
szych przywódców 10 kompanii Armii
Krajowej, które nastąpiły pod koniec
1947 roku, w roku 1948 zwiększył się
napływ do koła nowych członków z Ar−
mii Krajowej. Na początku 1948 roku
Związek zmienił nazwę na Związek
Bojowników z Faszyzmem i Najazdem
Hitlerowskim o Niepodległość i Demo−
krację. Rok 1948, który zakończył się
praktycznie likwidacją Polskiej Partii
Socjalistycznej, która była najliczniejszą
w Ursusie, zaważył również na dalszą
działalność Kół Organizacji Kombatanc−
kich. W dniu 1−2 września 1949 roku
odbył się w Warszawie Kongres Zjed−
noczeniowy wszystkich jedenastu orga−
nizacji kombatanckich, na miejsce któ−
rych utworzono Związek Bojowników o
Wolność i Demokrację (ZBoWiD). Na
walnym zebraniu w Ursusie, w dniu 29
października 1949 roku nastąpiło połą−
czenie dwóch kół kombatanckich w jed−
no Koło Związku Bojowników o Wol−
ność i Demokrację. W dniu połączenia
Koło Bojowników z Faszyzmem i Na−
jazdem Hitlerowskim o Niepodległość i
Demokrację liczyło 55 członków, a Koło
Polskiego Związku byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i
Obozów Koncentracyjnych posiadało 28
członków. Razem nowe koło miało 83
członków. W roku 1949 rozpoczęto or−
ganizować zebrania ogólne członków, na
których wygłaszano różne tematy poli−
tyczne nikogo nieinteresujące. Frekwen−
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cja na tych zebraniach z każdym rokiem
malała. Doszło do tego, że w roku 1951
brało w nich udział nie więcej niż 18
osób, a zebrania sprawozdawczo wybor−
cze nie mogły być realizowane ze wzglę−
du na coraz słabsze zainteresowanie
członków i nie realizowanie przez zarząd
podjętych prac. W roku 1954 powstała
propozycja ufundowania sztandaru dla
koła oraz tablicy pamiątkowej dla
uczczenia poległych w latach 1939−1945
mieszkańców Ursusa. Od 1954 roku za−
nika całkowicie zainteresowanie działal−
nością koła, a liczba członków nie po−
większyła się. Sytuacja polityczna w kra−
ju wpływała negatywnie na działalność
koła. W okresie lat 1950−1956 zarząd
koła zmieniał się czterokrotnie, co koń−
czyło się bez żadnego rezultatu. Następ−
ne lata 1957−1962 to czas powrotu do
systematycznej pracy Zarządu, integra−
cji członków i ukierunkowanie progra−
mu koła do potrzeb członków. Była to
praca jednego Zarządu. któremu prze−
wodniczył Bolesław Krzymowski (za−
stępca dowódcy Oddziału „Mirka” w
batalionie „Miotła”). Wówczas został
powołany Społeczny Komitet Fundacji
Sztandaru i Budowy Pomnika z Tablicą
Pamiątkową dla uczczenia poległych i
zamordowanych mieszkańców Ursusa
wiatach 1939−1945. Uroczystość odsło−
nięcia pomnika oraz przekazanie kołu
sztandaru nastąpiło 29 września 1962
roku. Kolejny okres to lata 1963−1966.
W tym czasie Prezesem Zarządu kola był
kol. Mieczysław Nowacki, długoletni
więzień niemieckich obozów koncentra−
cyjnych, w których spędził łącznie pięć
lat. Był to okres umocnienia odnowy i
integracji środowiska kombatanckiego.
W tym czasie lokal koła przy ul. Ko−
ściuszki róg ul. Cierlickiej został powięk−
szony o jedną izbę. Rozpoczęła pracę
Komisja Kulturalno−Oświatowa. W lo−
kalu koła odbywały się ciekawe prelek−
cje i wyświetlane były przez wytwórnię
„Czołówka” ciekawe filmy o tematyce
wojskowej. Było to zasługą kol. Józefa
Płodowskiego. Poza tym Dom Kultury
w Ursusie, raz w miesiącu udostępniał
salę dla potrzeb koła, w której były wy−
świetlane filmy polskie o tematyce wo−
jennej. Następnie rozpoczęła pracę Ko−
misja Historyczna, Ochrony Pomników
i Współpracy z Młodzieżą. W roku 1964
nawiązano współpracę z Komendą
Ośrodka ZHP w Ursusie i ze szkołami.
W czasie pierwszego Alertu ZHP w roku
1965, harcerze podjęli stałą opiekę nad
miejscami pamięci: nad grobami Żołnie−
rzy z Września 1939 roku na cmentarzu
przy ul. Rakuszanki oraz nad Pomnikiem
poświęconym poległym mieszkańcom
Ursusa. Również w roku 1964 powstała
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w lokalu koła biblioteka, którą prowa− współpracy z Komisją Historyczną koła
dziły: Kol. Marta Ulińska i Leokadia upamiętniono młodzież Szkoły Podstawo−
Oster. Kolejny etap działalności koła to wej Nr 1 w Ursusie poległą w latach 1939−
lata 1966−1970. W tym czasie Prezesem 1945 w walce z okupantem, wystawiając
koła był Kol. Włodzimierz Marszałek, kamienny pomnik z wykutym napisem.
żołnierz AK z batalionu „Baszta”. Był W roku 1978 w kole została powołana
to okres generalnej stabilizacji pracy oraz Rada Kobiet. W roku 1980 został opraco−
umocnienia autorytetu i rangi organiza− wany pełen opis miejsc pamięci znajdu−
cji kombatanckiej systematycznej współ− jących się na terenie dawnej Gminy Sko−
pracy ze szkołami. Ustalano harmono− rosze. W roku 1981 koło obchodziło trzy−
gramy spotkań młodzieży z kombatan− dziestą piątą rocznicę powstania pierwsze−
tami oraz wyznaczano dla każdej szkoły go koła kombatanckiego w Ursusie. Or−
stałego opiekuna. W tym okresie odbyło ganizatorem tej uroczystości był Zespół
się 155 spotkań z młodzieżą na terenie Historyczny Koła. Uroczystość rozpoczę−
dziewięciu szkół. W spotkaniach tych to mszą świętą w kościele św. Józefa w
brało udział trzydziestu sześciu komba− Ursusie, odprawioną przez ks. Mieczysła−
tantów. Systematycznie pracowały wa Nowaka – Kapelana miejscowej Soli−
wszystkie komisje koła. Komisja Histo− darności. Dalsza część uroczystości od−
ryczna koła rozpoczęła współpracę z była się w Domu Kultury Arsus.
Obywatelskim Komitetem Ochrony
W okresie lat 1946−1980 koło przyję−
Miejsc Walki i Męczeństwa. W roku ło łącznie 718 członków zwyczajnych i
1970 powołano Komitet Budowy Pomni− 62 członków podopiecznych. W tym cza−
ka Żołnierzy poległych w 1939 roku. 11 sie ogółem zmarło 50 osób.
października 1970 roku nastąpiło uroczy−
W roku 1981 powstawały masowo przy
ste odsłonięcie pomnika na Gołąbkach, Oddziałach Wojewódzkich ZBoWiD róż−
po całkowitej renowacji tego miejsca. W ne środowiska byłych żołnierzy AK, któ−
okresie poprzedzającym tą uroczystość re chciały swoją działalność uniezależnić
zorganizowano w lokalu koła wystawę od organizacji kombatanckiej ZBoWiD.
pamiątek z lat 1939−1945 pod nazwą
Podsumowując te dwa pierwsze okre−
„Historia Więzią Pokoleń”. Zwiedziło ją sy działalności Kół Kombatanckich w
około 3000 dzieci, młodzieży i doro− Ursusie w latach 1946−1949 i 1949−1989
słych. Następne lata 1970−1981 to okres trzeba uznać wielki dorobek i osiągnię−
dalszego rozwoju ilościowego członków cia działaczy kombatanckich w Ursusie.
koła i umocnienia dotychczasowych Z wielkim szacunkiem oddaję hołd tym
form działalności. Liczba spotkań z mło− wszystkim, którzy mimo wieku i wielu
dzieżą wzrosła do 120 w roku. Najwięk− kłopotów dążyli wytrwale do wspomnia−
sza liczba spotkań
przypadała na lata
1973−1976. Nowym
działaniem Komisji
Historycznej w tym
okresie było progra−
mowanie i organizo−
wanie wszystkich
uroczystości roczni−
cowych w osiedlu.
Programowane uro−
czystości były orga−
nizowane z udziałem
i pomocą wszystkich
szkół z Ursusa oraz
harcerzy. Komitet
powołany do budowy
Pomnika Żołnierzy z
Września 1939 roku Wystawa „Historia wiêzi¹ pokoleñ” 16 maj 1970
podjął się również
uporządkowania mogił członków ZWM nych osiągnięć. Mimo, że nie były to cza−
na Gołąbkach. W dniu 17 stycznia 1971 sy łatwe dochodziliśmy do wspólnego
roku na miejscu pojedynczych sześciu porozumienia dla dobra prawdy histo−
mogił odsłonięto pomnik pomordowa− rycznej i ocalenia jej od zapomnienia.
nych przez Niemców członków ZWM.
Pozostały nam jeszcze do dopisania dwa
W latach 1972−1973 uporządkowano na okresy: lata 1981−1989 i lata 1990−2010.
Gołąbkach mogiły ofiar Powstania War− Ale o tym to już w następnym numerze.
szawskiego. W roku 1972 z inicjatywy
Jan Cierliński
instruktorów ZHP w Ursusie, przy
Prezes Koła ŚZŻAK w Ursusie
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Dziennik

„Lato w Mieście” − lato w Ursusie
Ursus tego lata po raz kolejny otwo−
rzył swoje drzwi dla dzieci. Letnia akcja
cieszyła się ogromną popularnością. Licz−
ba uczestników zajęć zorganizowanych
przez Biblotekę Publiczną wynosiła

Wizyta w ZPC Ursus
średnio 25−30 osób dziennie. Byli wśród
nich młodsi mieszkańcy naszej dzielnicy
(6−9 lat) jak i młodzież (10−13 lat). Poza
atrakcyjnymi zajęciami plastycznymi,
komputerowymi i muzycznymi w Biblio−
tece zorganizowane zostały wyjazdy do
Parku Rozrywki Hula−Kula na kręgle, nad
Zalew Zegrzyński i do Parku Agrykola,
wycieczka do ZOO, wizyta w Muzeum
Sportu.W godzinach popołudniowych
dzieci często spędzały czas na stadionie
OSiR, gdzie przeprowadzane były różno−
rodne zawody sportowe oraz gry i zaba−
wy na świeżym powietrzu. Wychodzili−
śmy także na place zabaw w Parku Cze−
chowickim i Hasankę.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
Muzeum Historii Ursusa, które odwie−
dziły dzieci z 8 placówek oświatowo−
wychowawczych z terenu Warszawy.
Każdy zwiedzający miał bezpośredni
kontakt z eksponatami – mógł poprzesta−
wiać dźwignie, pokręcić pokrętłami,
usiąść za kierownicą wybranego zabytko−
wego traktora oraz zrobić zdjęcia.
Młodzież – zarówno chłopcy jak i
dziewczęta była zafascynowana starymi
modelami ciągników, motocyklem Sokół
oraz obrabiarkami.
Wizyta w muzeum zaowocowała kon−
kursem plastycznym pt.: „Zakłady Ursus
w oczach dziecka” zorganizowanym
przez Bibliotekę Publiczną im. W. Grab−
skiego w Dzielnicy Ursus.
Podczas drugiego miesiąca wakacji
oprócz stałych punktów pobytu dzieci w
Zespołach Szkół nr 42 i 80, najmłodsi
uczestniczyli w różnych imprezach tema−

tycznych, warsztatach teatralno – arty−
stycznych oraz wielu ciekawych wyciecz−
kach.
Instytut Pamięci Narodowej Przystanek
Historia w dniach 3−6 sierpnia przepro−
wadził warsztaty te−
atralno – historyczne
„200% NORMY”
Podczas zajęć dzie−
ciaki dowiedziały się,
jak wyglądało życie
ich rówieśników w
PRL−u. Program
obejmował prezenta−
cje multimedialne z
tego okresu, grę edu−
kacyjna związaną z
zasadami wymiany
„kartek” debatę spo−
łeczną „Za i przeciw”,
projekcję fragmentów
kroniki filmowej oraz
wiele innych atrakcji.
Muzeum Łazienki
Królewskie w każdy sierpniowy wtorek
realizowało program pt. „Tropimy tajem−
nice”, polegający na wykonaniu określo−
nego zadania na terenie Parku. Dzieci z
Ursusa uczestniczyły w dwóch takich za−
bawach. Pierwsza z nich to „Płynie woda”
– zadanie polegające na odszukaniu w
parku, zaznaczeniu na planie i opisaniu
obiektów tematycznie związanych z
wodą. Druga to zadanie pod nazwą „Tam
gdzie lwy”. Polegało ono na wytropieniu
jak największej ilości postaci „króla zwie−
rząt”, krótkim opisaniu i zaznaczeniu ich
lokalizacji. Kolejną atrakcją przygoto−
waną dla najmłodszych była Letnia Szko−
ła Gotowania, gdzie dzieci uczyły się sztu−
ki kulinarnej.
19 sierpnia na terenie Zespołu Szkół nr
80 przy ul. Orłów Piastowskich zorgani−
zowany został piknik pod hasłem „profi−
laktyka przez sport”. Do dyspozycji dzie−
ci był dmuchany tor przeszkód, malowa−
nie twarzy, układanie mozaiki oraz zaję−
cia przygotowane przez Akademię Krę−
cipiołka. Podczas zajęć z LEGO mali in−
żynierowie mieli nieograniczoną liczbę
klocków do budowania wymyślonych
przez siebie konstrukcji. Każdy kto podjął
się wyzwania stworzenia czegoś cieka−
wego, nagrodzony został paczką klocków
LEGO. Zajęcia pt.: „Ciasteczkowo” to
dekorowanie, posypywanie oraz polewa−
nie różnymi słodkościami ciastek, które
dziecko po przyrządzeniu ze smakiem zja−
dało.
Tegoroczna edycja programu „Lato w
Mieście 2010” zakończyła się w piątek
20 sierpnia piknikiem na Agrykoli. Pik−

nikowi towarzyszyła duża ilość atrakcji.
Ci, którzy odwiedzili w tym dniu Agry−
kolę mogli pojeździć policyjnymi skute−
rami oraz kładami, wziąć udział w poka−
zie pierwszej pomocy a nawet własnoręcz−
nie wykonać masaż serca. Zorganizowa−
ne konkursy, gry i zabawy z nagrodami
nie pozwalały nikomu się nudzić. W chwi−
lach przerwy, w rozstawionych kuchniach
polowych, można było posilić się gro−
chówką. Podczas pikniku w parku na
sztucznym boisku rozegrany został turniej
piłki nożnej, w którym reprezentacja na−
szej dzielnicy zdobyła bardzo dobre
czwarte miejsce.

Sukcesy
szachistów
W zakończonym cyklu 4 turniejów „Cztery
Pory Roku” uczestniczyło ponad 200 zawodni−
ków. Największa konkurencja była podczas trze−
ciego turnieju, w którym wystartowało ponad
150 zawodników, w tym 50 z Ursusa. Warto−
ściowe nagrody i wysokie sumy pieniężne przy−
ciągnęły najlepszych zawodników.
W poszczególnych kategoriach wiekowych
triumfowali: powyżej 18 lat – Piotr Nguyen
(Milanówek), 15−18 lat – Grzegorz Grochuski
(UKS Czternastka), 12−14 lat – Sebastian Ma−
lec (Polonia Warszawa), do 12 lat – Jakub Ogo−
nowski (UKS Czternastka). Turnieje odbyły się
dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus. Na
efekty turniejów, w których nasi zawodnicy
mierzyli się z najlepszymi zawodnikami na Ma−
zowszu nie trzeba było długo czekać. Po indy−
widualnym i drużynowym mistrzostwie Polski
przedszkolaków przyszedł czas na doskonały
występ drużyny UKS Czternastka w II Lidze
rozegranej w Chełmie. W zeszłym roku druży−
na zajęła 29 miejsce. Po roku ciężkiej pracy dru−
żyna zajęła 8 miejsce (startowało 29 zespołów).
– Gdyby turniej trwał 9 rund awansowaliby−
śmy do I Ligi ale porażka w 10 i 11 rundzie
ostudziła nasze apetyty – twierdzi trener naszych
szachistów Andrzej Kądziołka. Skład drużyny
jest bardzo młody, co doskonale rokuje na przy−
szłość – dodaje. O pierwszą ligę walczyli: Grze−
gorz Grocholski, Dominika Pałka, Mikołaj Ko−
zakow, Jakub Ogonowski, Joanna Chmielew−
ska, Patrycja Reda, Maciej Matuszewski, Agata
Kowalewska, Łucja Reda. Cała drużyna zasłu−
guje na olbrzymie wyróżnienie. Rewelacyjnie
zagrali Jakub Ogonowski i Maciej Matuszew−
ski. W przyszłym roku zawodnicy postarają się,
aby I Liga znów wróciła do Ursusa.
Zajęcia dla szachistów rozpoczną się 2 wrze−
śnia i odbywać się będą dwa razy w tygodniu – w
czwartek w Domu Kultury „Kolorowa” w godzi−
nach 16.30−20.30 oraz w piątek w Szkole Podsta−
wowej nr 14 również w godzinach 16.30 – 20.30.
Trwa także nabór do szkółki szachowej dzieci
w wieku od 5 lat. Wszystkie niezbędne infor−
macje o zajęciach i turniejach są na stronie
www.ursus.mzszach.net

Ursusa
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Tur niej Pi³ki No¿nej
W środę 17 sierpnia na ternie
obiektu sportowego Zespołu Szkół

ski Wojtek, Pniewski Adrian. Trze−
cie miejsce na podium wywalczyli

Dru¿yny turnieju

Zieloni również z ZS nr 42 w skła−
dzie: Kazimierczak Marcin, Fidziń−

Najlepsi pojechali na Legię
7 sierpnia odbyło się oficjalne otwar−
cie nowego stadionu Legii przy ul.
Łazienkowskiej. Dzięki uprzejmości

kazy pirotechniczne oraz występy grup
artystycznych nie pozwalały się nudzić
w oczekiwaniu na główny punkt impre−

Fot. Ł.Prokop

nr 42 przy ul. Konińskiej został zor−
ganizowany przez Zespół Sportu i
Rekreacji dla Dzielnicy Ursus tur−
niej piłki nożnej w ramach progra−
mu „Lato w Mieście 2010”. Spotka−
nia toczyły się w atmosferze uczci−
wej rywalizacji a cały turniej prze−
biegał pod hasłem fair – play.
W młodszej kategorii wiekowej,
czyli w klasach IV−VI najlepszy
okazał się zespół Leszcze z Gołąbek
w składzie Patryk Jakubczyk, Bar−
tek Szkop, Paweł Szkop, Kamil
Tracz, Paweł Skowroński, Adam
Skaskiewicz, Krzysztof Kamiński.
Drugie miejsce zajęła drużyna Nie−
bieskich z Zespołu Szkół nr 42 w
składzie: Strulak Sebastian, Kwiat−
kowski Krystian, Zieliński Seba−
stian, Gambarian Albert, Mirzejew−

ski Julian, Strulak Kuba, Dąbkow−
ski Mateusz, Cieszkowski Kuba, Ja−
wulski Bartosz. W drugiej kategorii
wiekowej – gimnazjum wystąpiły
dwa zespoły FC Podwórko i Bana−
ny Chikita. Początek spotkania za−
powiadał wyrównaną walkę, jednak
po upływie paru minut zawodnicy z
FC Podwórko w składzie: Mamak
Rafał, Żuprański Piotr, Krawczak
Piotr, Bombik Kuba zaczęli grać jak
natchnieni i strzelać bramkę za
bramką. A drużyna Banany Chikita
w składzie: Kuba Zuchowicz, Da−
mian Seliga, Maciek Chlaber, Mate−
usz Laskus musiała uznać wyższość
przeciwnika i uległa mu 1:6. Podczas
turnieju sędziowie wybrali najlepsze−
go zawodnika całych zawodów, któ−
rym został Kwiatkowski Krystian.
Wszyscy zawodnicy otrzymali upo−
minki oraz nagrody rzeczowe.
szpulass

Prawnik w Urzêdzie
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy (parter) Plac Czerwca 1976 r.
Nr 1 przyjmuje prawnik.
Bezpłatne porady prawne dla nieza−
możnych mieszkańców dzielnicy są
udzielane w każdy pierwszy piątek mie−
siąca w godz. 9−12. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Na www.kancelaria−lewczyk.pl do−
stępny jest formularz do wstępnego
przekazania sprawy.

Z wizyt¹ na Legii
Zarządu Klubu Piłkarskiego Legia, fi−
naliści turnieju piłki nożnej „2012 Ta−
lentów”, mieli okazję bezpłatnie uczest−
niczyć w tym wydarzeniu. Dzięki bar−
dzo dobrym występom zawodników
reprezentujących naszą dzielnicę rów−
nież i nasi uczniowie mogli skorzystać
z tego zaproszenia.
Wybuchy sztucznych wulkanów, po−

zy, jakim było towarzyskie spotkanie
stołecznego klubu z angielskim gigan−
tem Arsenalem Londyn. Cały mecz był
to festiwal strzelecki z obu stron a spo−
tkanie ostatecznie zakończyło się wy−
nikiem 6:5 dla gości. Wspaniała opra−
wa i nieustający kulturalny doping pod−
kreślał piękno całego meczu.
szpulass
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Wywiad z Maciejem Miecznikowskim – utalentowanym akrobat¹ UTS Akro-Bad
Jak to się zaczęło? Od kiedy trenujesz
akrobatykę? I dlaczego właśnie tę dys−
cyplinę?
Zaczęło się w pierwszej klasie pod−
stawówki, kiedy miał miejsce nabór do
szkoły podstawowej nr 14. Istniały wte−

Czwórka mêska
dy dwie klasy sportowe. Rodzice zde−
cydowali się zapisać mnie do klasy z
akrobatyką sportową, ponieważ akroba−
tyka daje duże możliwości, m. in. kształ−
tuje sylwetkę, nie ma się problemów z
budową ciała.
Nie żałujesz swojego wyboru? Czy mia−
łeś czasami chwile zwątpienia?
Nie, nie żałuję. Na początku trakto−
wałem to jako zabawę, formę rozrywki
jednak, gdy pojechałem na swoje pierw−
sze zawody to zafascynowałem się tym.
Wiele także znaczył fakt, że, na co dzień
w klubie podpatrywałem starszych ko−
legów, którzy mieli już wielkie osiągnię−
cia, brali udział w Mistrzostwa Świata,
Europy. Można powiedzieć, że ich tre−
ningi i układy były dla młodszych in−
spiracją. Chciałem iść też taką drogą.
Masz już znaczne osiągnięcia w akro−
batyce. Pochwal się swoimi sukcesami.
Największe osiągnięcie to 2. miejsce
na Mistrzostwach Świata(2oo6) w Co−
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imbrze i 3. miejsce Mistrzostw Europy
w Zielonej Górze, a ostatni sukces to
brązowy medal w Zielonej Górze na
Mistrzostwach Polski seniorów w tym
roku.
Oprócz medali, wysokich lokat masz na
swoim koncie wyrazy uznania za
swoją pracę. Mam tu na myśli
tytuł sportowca roku przyznany
przez społeczność Twojego li−
ceum. Jak się z tym czujesz? Czy
to dodatkowo Cię motywuje?
Świetnie się z tym czuję, aczkol−
wiek nie wiem czy tytuł ten powią−
zany jest tylko z akrobatyką. Tre−
nując akrobatykę mam dobrą ko−
ordynacje oraz sylwetkę do upra−
wiania innych sportów. Pomaga mi
to podczas gry w piłkę ręczną, pił−
kę koszykową i siatkówkę.
Trenujesz w czwórce męskiej. Jak
to jest współpracować w drużynie
i to m. in. ze swoim bratem bliź−
niakiem?
Są różne momenty, raz współ−
praca się układa a raz nie. Ogólnie
nie mamy problemów z dogada−
niem się, dobrze nam się współpra−
cuje na treningach, a ewentualne
problemy możemy zawsze obga−
dać w domu.
Czy macie jakieś sposoby, aby
wzajemnie się mobilizować?
Trenujemy razem już 12 lat,
więc znamy się już bardzo dobrze.
Wiemy jak się mobilizować, kiedy na−
leży krzyknąć a kiedy głaskać po gło−
wie. Z bratem jest ciężej, bo czasami
mobilizacja z mojej strony na niego nie
działa, dlatego częściej rozmawia z nim
trener lub kolega z zespołu.
Po licznych zmaganiach na treningach
przychodzi czas zawodów. Czy wtedy
denerwujesz się, czy może podchodzisz
do tego na luzie?
To zależy od rangi zawodów, jeśli są
to zawody warszawskie to mniej się stre−
suję. Ale przed zawodami typu Mistrzo−
stwa Polski, Puchar Polski to oczywi−
ście jakiś stres jest. Jeżeli trenowało się
praktycznie pół roku czy kilka miesię−
cy specjalnie po to, aby na danych za−
wodach dobrze wystartować to stres
oczywiście jest, ale wydaje mi się że
jakoś sobie z tym radzę.
Które imprezy sportowe szczególne
wspominasz i dlaczego?
Oczywiście największe, MŚ w Com−

brze. To było wielkie doświadczenie
dla mnie i bardzo miło to wspominam.
To było coś wspaniałego. Chciałbym
pojechać jeszcze na takie zawody, bo
spotyka się ludzi z innych krajów, z
którymi można wymienić się doświad−
czeniami, zobaczyć na własne oczy
świetne zespoły z całego świata i ich
układy.
Sport wymaga wyrzeczeń. Jak to wy−
gląda w Twoim przypadku? Z czego
musiałeś zrezygnować dla akrobatyki?
Na pewno treningi są czasochłonne,
więc nie zawsze jest czas, by spotkać
się ze znajomymi. Czas jest głównie tyl−
ko na naukę i sport, ale oczywiście da
się go wygospodarować tak, aby gdzieś
wyjść.
A czy sport czegoś Cię nauczył, coś
zmienił w Twoim charakterze, patrze−
niu na świat?
Na pewno punktualności, pracy w ze−
spole oraz żeby nie zawieść kolegów. Jest
nas czterech, każdy musi przyjść na czas.
Sport nauczył mnie także odpowiedzial−
ności, gdy nie ma jednej osoby, cały plan
treningowy lega w gruzach.
Czy dzięki akrobatyce stałeś się popu−
larny? Jeśli tak, to jak to się ujawnia?
Wątpię. Akrobatyka to jednak dość
mało znany sport. Na pewno dzięki
temu, że w Dzienniku Ursusa ukazują
się artykuły, wiele osób wie, że trenuję
akrobatykę i mam osiągnięcia w tym,
co robię. Dzięki wzmiankom w gazecie
ludzie czasem mi gratulują i jest to oczy−
wiście sympatyczne.
Kto najmocniej Ci kibicuje, wspiera w
trudnych momentach, mobilizuje do
pracy?
Największą mobilizację daje mi brat,
w domu jest pewna rywalizacja między
nami. Oczywiście mam wsparcie od tre−
nerów, przyjaciół. Od rodziców też, oni
pomagają mi, kiedy trzeba. Organizują
tak czas, żebym mógł pogodzić obo−
wiązki w domu, szkołę i akrobatykę, aby
nie było żadnych problemów.
Czy masz swój sportowy autorytet?
Tak, na pewno takim autorytetem jest
czwórka, która trenowała przed nami,
którą podpatrywałem, gdy byłem ma−
lutkim chłopczykiem. Właśnie od tego
się zaczęło, zobaczyłem jak oni trenują,
że wygląda to efektownie. Chciałbym
mieć takie osiągnięcia, jakie oni mieli
(medale MŚ, ME).
Rozmawiała Anna Bury
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