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Pełną parą! Dzieñ wody
Rozpoczêty rok szkolny 2007/08 przyniós³ w Ursusie
ze sob¹ wiele zmian w ursuskiej oœwiacie.

Mowa tu głównie o przenosinach szkół:
LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Le−
ona Kruczkowskiego, Zespołu Szkół nr

nadal rośnie.
− W tym roku po raz pierwszy od wie−
lu lat wszyscy chętni znaleźli miejsca w

M³odzie¿ wita przedstawicieli Zarz¹du Dzielnicy
42, Zespołu Szkół nr 9 oraz Gimnazjum
nr 132. Podkreślić należy fakt, ze wszyst−
kie placówki wzorowo wywiązały się ze
swoich zadań. A pracy w trakcie waka−
cji było naprawdę dużo.
3 września wszystkie szkoły były go−
towe do przyjęcia uczniów. Nadal jed−
nak trwają prace przy doposażeniu sal
oraz prowadzone są ostatnie drobne re−
monty.
Tak radykalne zmiany były spowodo−
wane potrzebami dzielnicy, która jest
obecnie jedną z najszybciej rozwijają−
cych się demograficznie części Warsza−
wy. Od kilku lat do Ursusa wprowadza
się średnio1200 osób rocznie. W prze−
ważającej większości są to młode rodzi−
ny z dziećmi. Nowopowstałe osiedla nie
zapewniają na swoim terenie placówek
oświatowych, a liczba mieszkańców
dzielnicy wynosi obecnie już 47 041 i

przedszkolach – mówi v−ce Burmistrz
Jolanta Dąbek. Przenieśliśmy wszystkie
klasy zerowe do szkół podstawowych.
Wyjątkiem są klasy integracyjne. Dzię−
dokończenie na str.2

Koncert
patriotyczny
„Cześć polskiej ziemi” to tytuł kon−
certu, który odbędzie się w kościele
Najwiętszego Ciała i Krwi Chrystusa
przy ul. Wojciechowskiego 32. Koncert
zaplanowano w niedzielę 30 września
o godz. 18.
Wystąpi Chór Mieszany Schola Can−
torum Maximilianum pod dyrekcją Zbi−
gniewa Siekierczyńskiego. Poezje Ka−
rola Wojtyły recytować będzie Janusz
Zakrzeński.

W imieniu Urzędu Dzielnicy Ursus
oraz młodzieży i pedagogów placówek
oświatowych zapraszamy na rodzinną
imprezę plenerową – Dzień Wody. Od−
będzie się ona w Parku Czechowickim
7 października w godzinach 11−16.
W wielu szkołach Ursusa edukacja
ekologiczna dzieci i młodzieży rozsze−
rzona jest o zajęcia pozalekcyjne. Od
dwóch lat cztery szkoły (SP nr 4, Gim−
nazjum nr 130 i 132, LO nr LVI) we
współpracy z Fundacją Przeszłość dla
Przyszłości realizują wielozadaniowy
projekt – „Poszanowanie zasobów na−
turalnych”. W bieżącym roku szkoły
opracowały temat „Oszczędność
wody”, który przedstawiły na Pikniku
Naukowym Radia BIS w Warszawie.
Podczas festynu dzieci i młodzież za−
prezentują swoje pomysły, projekty,
osiągnięcia. Młodzi realizatorzy zadań
liczą, że swoją wiedzę zgodnie z hasłem
jakie umieścili na ulotkach o oszczędza−
niu wody: „My już wiemy, dorośli
muszą się dowiedzieć”, pokażą swoim
rówieśnikom, rodzicom, znajomym.
Podczas imprezy odbędą się również
konkursy ekologiczne, happeningi.

Wymień
dowód
Przypominamy mieszkańcom Dzielni−
cy, że z dniem 31 grudnia 2007 r. upływa
ostateczny termin wymiany starych dowo−
dów osobistych. Z myślą o mieszkańcach,
Urząd m.st. Warszawy wprowadził
usprawnienia.
Od końca roku Delegatura Biura Ad−
ministracji i Spraw Obywatelskich w Ur−
susie będzie pracować od poniedziałku
do czwartku w godz. 8−18, piatki w
godz. 8−16. Dodatkowo w soboty: 6
października, 10 listopada i 8 grudnia
w godz. 9−13 będą czynne stanowiska pra−
cy w zakresie spraw związanych z wyda−
waniem dowodów osobistych.
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ki temu uzyskaliśmy ok. 350 miejsc w
przedszkolach. Dodatkowo utworzyli−
śmy międzyprzedszkolny oddział inte−
gracyjny przy ul. Wapowskiego, pozo−
stający pod opieką trzech przedszkoli
publicznych.
Co zostało zrobione? Przede wszyst−

cącego do budynku przy ul. Dzieci War−
szawy 42. Celem zmian jest wprowadze−
nie kompatybilnych programów naucza−
nia w obu szkołach oraz − co najważniej−
sze − podniesienie poziomu kształcenia.
Szkoły już rozpoczęły współpracę, w
przyszłym roku planują utworzenie ze−

Jak co roku w wakacje w szkołach
trwały prace remontowe. Obejmowały
one hole i korytarze oraz kilka sal dy−
daktycznych. Odnowiono również szat−
nie i zaadaptowano pomieszczenia pod
nowe potrzeby szkół. Na przyszły rok
planowane jest rozpoczęcie budowy no−
wej szkoły podstawowej, przedszkola,
hali widowiskowo−sportowej oraz kom−
pleksu boisk przy ul. Dzieci Warszawy
42. Przygotowano już projekty wyżej
wspominanych inwestycji.
Łukasz Prokop

Punkt ZUS−u

Projekt kompleksu przy ul. Dzieci Warszawy 42
kim poszerzono bazę Szkoły Podstawo−
wej nr 14 o sale należące wcześniej do
liceum. Umożliwiło to zlikwidowanie
dwuzmianowości w tej szkole, dzięki
czemu dzieci z podstawówki nie będą
musiały chodzić na lekcje popołudnia−
mi. Kolejnym ruchem było wyprowadze−
nie mieszkańców mieszkań służbowych
ze szkół. Mowa tu o szkołach podstawo−
wych nr 4, 11 i 14. Ludzie ci zostali prze−
kwaterowani do nowego budynku komu−
nalnego przy ul. Szancera 5.
Reaktywowane zostało szkolnictwo
zawodowe w Ursusie. Nowy wymiar
szkoły zawodowej niesie ze sobą nowo−
czesne kierunki kształcenia, dostosowa−
ne do potrzeb rynku pracy. Nabór prze−
prowadzono do następujących klas: tech−
nik informatyk (2 oddziały), technik eko−
nomista specjalność bankowość (1 od−
dział) i do dwóch klas wielozawodo−
wych. Przypomnieć należy, że decyzją
Rady Warszawy m. st. Warszawy po−
przedniej kadencji szkoła ta została po−
stawiona w stan likwidacji. Stało się tak
mimo sprzeciwu Rady Dzielnicy Ursus,
pracowników szkoły, rodziców i
uczniów. Działanie to podjęto w okresie
rosnącego zainteresowania młodzieży
kształceniem zawodowym. Uchwała
Rady Miasta o likwidacji szkoły była
pozbawiona sensu, gdyż w ostatnich la−
tach rynek pracy stał się bardzo chłonny
dla wykwalifikowanych pracowników.
Kolejną zmianą były przenosiny Gim−
nazjum 132 i LVI Liceum Ogólnokształ−

społu szkół. Zarząd Dzielnicy Ursus pla−
nuje również w niedalekiej przyszłości
zmianę sieci szkół gimnazjalnych.

W związku ze zmianą na stanowisku
Dyrektora I Oddziału ZUS w Warszawie,
zmianie uległ termin i koncepcja Punktu
ZUS−u w Ursusie. Trwają rozmowy nad
formą współpracy Urzędu Dzielnicy Ur−
sus m.st. Warszawy z ZUS−em. W przy−
szłym tygodniu Zarząd Dzielnicy gościć
będzie Pana Dyrektora.
Pomimo przygotowania przez Urząd
Dzielnicy Punktu Informacyjno−Podaw−
czego ZUS, nie zostanie on uruchomio−
ny od 1 października. Wszystkie dotych−
czasowe rozmowy rozpoczynają się od
nowa. O efektach ustaleń z nowym Dy−
rektorem I Oddziału poinformujemy na
łamach naszej gazety.
Zastępca burmistrza Jolanta Dąbek

Centrum Aktywnoœci Lokalnej
Od ponad roku przy Ośrodku Pomo−
cy Społecznej w naszej dzielnicy działa
Centrum Aktywności Lokalnej. Mieści
się ono w siedzibie OPS przy pl. Czerw−
ca 1976 r. nr 1 w pokoju nr 15. Cen−
trum stawia sobie za zadanie rozwój śro−
dowiska lokalnego w oparciu o jego rze−
czywiste potrzeby. To instytucja wypo−
sażona w najnowszą wiedzę dotyczącą
sposobów organizowania środowiska
lokalnego , wykorzystania jego zasobów
oraz tworząca strategię rozwoju lokal−
nego w oparciu o rozpoznanie jego pro−
blemów.
− To nowe zadanie dla naszego ośrod−
ka. Niektóre centra z innych dzielnic już
wcześniej zostały zaproszone do projek−
tu. Nasi pracownicy na dzień dzisiejszy
przechodzą specjalistyczne szkolenia i
pracują nad jak najlepszą organizacją
pracy – mówi Hanna Godźwa z Działu
Pomocy Specjalistycznej.
Do tej pory głównym zadaniem CAL
były prace przy tworzeniu mapy potrzeb
mieszkańców Skoroszy. Na dzień dzisiej−
szy wolontariusze przeprowadzili bada−
nia na terenie kilku ulic starego Ursusa.
− Wspomniana mapa ma na celu do−
tarcie do ludzi i ich rzeczywistych pro−
blemów. Chcemy wypracować odpo−
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wiednie metody, dzięki
którym ci ludzie będą
mogli samodzielnie
podjąć własne inicjaty−
wy – tłumaczy Mariusz
Wyralski, pracownik
CAL−u. Centrum jest otwarte na wszel−
kie pomysły. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców oraz firmy działające na
terenie Ursusa do współpracy.
Szczegółowe informacje oraz aktual−
ności z życia CAL−u znaleźć można pod
adresem internetowym: www.cal.ops−
ursus.pl.

Warsztaty
teatralne
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr
64 przy Plutonu Torpedy 47 informuje,
że są jeszcze wolne miejsca na warszta−
tach teatralnych dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty oparte na atrakcyjnych me−
todach pracy scenicznej z wykorzysta−
niem współczesnej literatury prowadzo−
ne są przez studentów szkoły teatral−
nej. Szczegółowych informacji udziela
kierownik placówki Gracjana Kobyliń−
ska, tel. 022 662 70 01.

Ursusa
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Co warto zrobiæ dla edukacji?
Na przestrzeni kilku ostatnich latach
oświata w Polsce była poddawana sys−
temowym przekształceniom. Zlikwido−
wano 8−letnie szkoły podstawowe,
stworzono szkoły na poziomie elemen−
tarnym w cyklu sześcioletnim i utwo−
rzono 3−letnie gimnazja. Osłabiono pro−
ces wychowania młodzieży między in−
nymi poprzez ograniczenie form wy−
chowania równoległego. Podjęto proces
likwidacji szkolnictwa zawodowego,
jako nieprzydatnego w nowym syste−
mie, który miał opierać się głównie na
szkolnictwie ogólnokształcącym,
kształceniu ustawicznym i studiach
wyższych. Wreszcie powszechnie mówi
się o tym, że brak wykwalifikowanych
pracowników na rynku pracy i szkol−
nictwo zawodowe, zorientowane na ry−
nek pracy jest niezbędne. Więc reakty−
wuje się szkoły zawodowe. Wymienio−
ne transformacje utrudniły pracę kadry
oświatowej i uczniów.
Wszystkie te zmiany wydarzyły się
również w naszych szkołach. Zarząd
Dzielnicy Ursus od początku kadencji
bardzo poważnie traktuje sprawy oświa−
ty. Przenosiny szkół stały się faktem. Od
września wszystkie zaangażowane w
przeprowadzki szkoły zaistniały w no−
wych siedzibach. Szkoła Podstawowa nr
14 po raz pierwszy od lat pracuje na jedną
zmianę, może realizować zajęcia poza−
lekcyjne z dziećmi w swojej szkole.
Te dokonania stanowią jednakże dopie−
ro prolog do działań właściwych na rzecz
oświaty w Ursusie. Prawdziwa praca roz−
poczęła się od września tego roku i jej ce−
lem jest zdiagnozowanie niskich wyników
nauczania w naszych szkołach oraz pod−
jęcie działań naprawczych. Ponieważ ist−
nieje potrzeba zdiagnozowania przyczyn
tego problemu, podjęto kroki w kierunku
poszukania partnerów, których kompeten−
cje zezwalają na przeprowadzenie diagno−
zy. Idąc tym tokiem rozumowania zapro−
szono do współpracy Mazowieckie Ku−
ratorium Oświaty (organ właściwy do
nadzoru pedagogicznego w szkołach) i
Uniwersytet Warszawski (Niezależną Ka−
tedrę Badań Edukacyjnych). W trakcie
spotkania z przedstawicielami KO i UW
ustalono, że diagnoza nastąpi w dwóch
turach i na dwóch poziomach. Pierwsze
badanie odbędzie się w ostatnim tygodniu
listopada w II klasach gimnazjów. Wyni−
ki diagnozy zostaną zanalizowane, osza−
cowane, a poznamy je pod koniec pierw−
szego semestru. Druga tura zostanie zre−
alizowana w ostatnim tygodniu maja w
szkołach podstawowych. Podmiotem dia−
gnozy będą klasy III. Wyniki otrzymamy
do końca czerwca 2008 roku. Diagnoza
jest niezwykle ważnym elementem po−
przedzającym działania naprawcze, które

będą planowane w miarę postępu diagno−
zy. Całość wyników zostanie zamknięta
w raporcie pt. „Czynniki determinujące ni−
skie wyniki nauczania osiągane przez
uczniów we wszystkich typach szkół na
terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”.
W sposób bardzo ogólny przedstawi−
łam Państwu plany Zarządu Dzielnicy
wobec oświaty. Szczegółowe informa−

cje uzyskacie Państwo uczestnicząc w
Ogólnodzielnicowej Debacie Oświato−
wej, którą zamierzamy zorganizować w
październiku. Dokładne informacje o
terminie, miejscu i godzinie spotkania
przekażemy Państwu za pośrednictwem
dyrektorów szkół i nauczycieli. Serdecz−
nie zapraszam Państwa na debatę i za−
pewniam, że warto będzie w niej uczest−
niczyć.
Zastępca Burmistrza Jolanta Dąbek

Dyskutowali o przelatujących samolotach
26 wrzeœnia w Oœrodku Kultury „Arsus” odby³o siê
spotkanie Zarz¹du Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z
mieszkañcami. Dotyczy³o ono Rozporz¹dzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia Obszaru
Ograniczonego U¿ytkowania dla Portu Lotniczego.
Zaproszenie Zarządu na spotkanie z
mieszkańcami przyjęli przedstawiciele
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Niestety mimo usilnych zabiegów Zarzą−
du Dzielnicy Ursus uczestnictwa w spo−
tkaniu odmówili przedstawiciele Przedsię−
biorstwa Państwowego Porty Lotnicze,
uznając to spotkanie za bezzasadne.
Rozporządzenie Nr 50 podpisane w
dniu 7 sierpnia 2007 r. precyzuje zasięg
oddziaływania portu lotniczego i prawa
mieszkańców trzech dzielnic warszaw−
skich – Ursynowa, Ursusa i Włoch oraz
pięciu gmin podwarszawskich – Pia−
seczna, Lesznowoli, Michałowic, Ra−
szyna i Piastowa, cierpiących na uciąż−
liwości wynikające z sąsiadującego lot−
niska. Dzięki podpisanemu rozporzą−
dzeniu właściciele i samoistni posiada−
cze nieruchomości położonych w tzw.
strefie M (czyli obszarze ograniczeń za−
budowy mieszkaniowej) w ciągu dwóch
lat od jego wejścia w życie będą mogli
domagać się na drodze sądowej odszko−
dowań za hałas powodowany przez
przelatujące samoloty lub żądać od P.P.
Porty Lotnicze wykupienia ich nieru−
chomości. Istnienie OOU (Obszar Ogra−
niczonego Użytkowania) w sposób
znaczny ogranicza możliwość realizo−
wania zadań ustawowych przez władze
samorządowe. Na terenie nowopowsta−
jących osiedli nie można budować
obiektów pobytu dziennego, czyli no−
wych szkół, przedszkoli czy żłobków.
Nie można również rozbudowywać i
remontować istniejących placówek, je−
śli na takie roboty byłoby wymagane
pozwolenie na budowę.
Na zaproszenie Zarządu bardzo licz−
nie przybyli mieszkańcy mocno odczu−
wający dolegliwości lotniska. Burzliwa
dyskusja skoncentrowała się wokół kil−
ku wątków. Pierwszy z nich to wady
prawne Rozporządzenia Wojewody Nr
50 z dnia 7.08.2007 roku i wpływ wła−
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ścicieli gruntów i nieruchomości na ich
usunięcie. Inną była sprawa ewentual−
nych odszkodowań za brak możliwości
budowy, za zmniejszenie wartości grun−
tów, czy zwrot kosztów za wydatki

Fot. I. Barski

Tak lataj¹ nad Ursusem
związane z dodatkową izolacją aku−
styczną budynków. Spotkanie zakoń−
czyło się konstruktywnym wnioskiem o
powołanie stowarzyszenia, które będzie
reprezentować mieszkańców Dzielnicy
Ursus. Takie stowarzyszenie może dzia−
łać na rzecz mieszkańców tylko przy
aktywnym uczestnictwie lokalnej spo−
łeczności. Zarząd Dzielnicy zobowiązał
się wspierać działania stowarzyszenia.
Do końca przyszłego tygodnia, czyli
do 5 października w Urzędzie Dzielni−
cy Ursus m.st. Warszawy w kancelarii
Wydziału Obsługi Mieszkańców wyło−
żona będzie lista dla zainteresowanych
aktywną pracą w Stowarzyszeniu.
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Inwestycje 2007 roku w Dzielnicy Ursus
22 lutego Rada m. st. Warszawy uchwali³a bud¿et,
w tym œrodki na inwestycje. Zaplanowano wydatki
na zadania inwestycyjne w kwocie 23 689 000 z³.
Minęło 9 miesięcy, zatem czas na pod−
sumowanie wykonania prac, które zo−
stały zaplanowane. W 2006 roku roz−
poczęliśmy prace związane z budową
domu komunalnego (48 mieszkań) przy
ulicy Szancera 5. Inwestycja ta została
ukończona i oddana do użytku w mie−
siącu lipcu. Oddane zostały także dwa
ujęcia wody oligoceńskiej przy Alei
Bzów i ul. Czerwona Droga. Wybudo−
wana została sala gimnastyczna i zaple−
cze kuchenne w Przedszkolu nr 200 przy
ul. Balbinki.
Dzieci mogą cieszyć się z nowej czę−
ści Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy
Orłów Piastowskich, która na rozpoczę−
cie roku szkolnego została wyposażona
w nowe meble. Dużą popularnością cie−
szy się zieleniec z placem zabaw przy
ulicy Dzieci Warszawy oddany do użyt−
ku 1 czerwca 2007 roku. Oświetliliśmy
boiska szkolne przy ulicy Konińskiej 2.
Wyremontowaliśmy ulicę Suchy Las,
Zygmunta Augusta i Biernata z Lubli−
na. Na naszą prośbę Zarząd Dróg Miej−
skich wykonał remont ulicy Spisaka (na
odcinku Regulska – Kompanii Kor−
dian), ul. Kompanii Kordian (na odcin−
ku Spisaka – Sosnkowskiego), ul. Wa−
lerego Sławka (na odcinku Dzieci War−
szawy – Pużaka) i ul. Dzieci Warszawy
(na odcinku Ryżowa – Walerego Sław−
ka). Zamontowane zostały dwie windy
dla niepełnosprawnych przy kładce
łączącej ul. Traktorzystów z ul. Wiosny
Ludów. Wykonano monitoring wind i
oświetlenie kładki. Ponadto wykona−
no remonty letnie we wszystkich pla−
cówkach oświatowych, na które zosta−
ły zaplanowane środki w „pierwot−
nym” budżecie roku 2007 w wysoko−
ści 2 200 000 zł. W październiku pla−
nowany jest remont ulicy Bony.
W związku ze zmianą siedzib pla−
cówek (o czym piszemy w artykule
„Pełną parą”) powstała konieczność
adaptacji wielu pomieszczeń. Prace te
na kwotę 1 280 000 zł zostały również
zakończone przed rozpoczęciem roku
szkolnego. W ciągu roku udało się po−
zyskać Zarządowi dodatkowe środki na
inwestycje. Wysokość tych środków to
34,1 mln. W ramach tej kwoty realizo−
wane są: budowa budynku komunal−
nego przy ul. Regulskiej 22 (18 miesz−
kań), budowa drugiego budynku komu−
nalnego przy ul. Szancera 5 (48 miesz−
kań) wraz z przedszkolem w parterze,
rozbudowa budynku w Parku Achera na

cele kulturalno−społeczne i opiekuńcze.
Podpisaliśmy umowę na wykonanie II
etapu (ostatniego) parku przy ul. Woj−
ciechowskiego na „Niedźwiadku”.
Wprowadzony został wykonawca na

Pozwolenie na budowę drugiej hali na−
miotowej dla Szkoły Podstawowej nr 14
zostało oprotestowane do Wojewody
przez sąsiadów, tj. Wspólnoty Mieszka−
niowe Kolorowa 18 i 20. Zaplanowano
w ramach zakupów inwestycyjnych ce−
lem poprawy bezpieczeństwa w szko−
łach zainstalowanie w placówkach mo−
nitoringu (kamer) na kwotę ponad 800
tys. zł. Rozpoczęto procedurę przetar−

Fot. Ł.Prokop

Rozbudowa budynku w Parku Achera
budowę podczyszczalni wód opado−
wych na kanale Konotopa, w trakcie
realizacji jest remont ul. Rydzyńskiej na
odcinku Bandurskiego−Legnicka. Pod−
pisaliśmy umowę na remont ulicy Tom−
cia Palucha na odcinku Kolorowa do
budynku nr 10.
Ogłoszone zostały przetargi na: ter−
momodernizację (w pełnym zakresie)
budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy
ul. Walerego Sławka, place zabaw w
Szkołach Podstawowych nr 4, 11 i 14,
zakup i montaż hali namiotowej do za−
daszenia boiska sportowego na terenie
Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały.

gową na zakup drugiego lodowiska. Po
jego zakupie dwie szkoły będą miały na
stałe lodowiska. Placówkami tymi są:
Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Sosn−
kowskiego 10 i Szkoła Podstawowa nr
11 przy ul. Keniga 20. Obecnie prowa−
dzone są prace nad aktualizacją projek−
tów, zarówno dróg jak i innych obiek−
tów, dzięki którym będziemy mogli re−
alizować zadania inwestycyjne w roku
2008. O budżecie roku 2008 i zaplano−
wanych zadaniach poinformujemy na−
szych czytelników w jednym z następ−
nych numerów gazety.
Wiesław Krzemień

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 21 września zmarł nagle

śp. Jan Galuba
Był wieloletnim współpracownikiem Urzędu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy. W Zmarłym straciliśmy Przyjaciela naszej dziel−
nicy, który swoim profesjonalizmem, urokiem i czarem osobi−
stym powodował, że każda impreza kulturalna stawała się jesz−
cze bardziej interesująca i atrakcyjna.
Zachowamy Cię na zawsze w pamięci
www.ursus.warszawa.pl
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V

Seniora

Pod patronatem Rady i Zarz¹du Dzielnicy Ursus tradycyjnie
ju¿ po raz piêtnasty odbêd¹ siê Dni Seniora Ursus. Tegoroczne spotkania seniorów z naszej dzielnicy odbywaæ siê
bêd¹ w placówkach kultury a zakoñczy je bal seniorów.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy
program imprez.
30 września, godz. 15 – inauguracja
Dni Seniora. W programie: biesiada
artystyczna z udziałem zespołu wo−
kalnego „Wesoła Chata” pt. „Raduj−
my nasze serca”, spotkanie z władza−
mi dzielnicy oraz zabawa taneczna
(DK „Miś”, Klub Seniora „Wesoła
Chata” ul. Zagłoby 17).
2 października, godz. 16 – uroczyste
spotkanie seniorów. W programie:
koncert zespołu chóralnego, spotka−
nie z poetkami Marią Nojszewską i
Elżbietą Cichocką oraz konkurs na
suchy bukiet kwiatów (DK „Koloro−
wa” – Klub Seniora „Ursus”, ul. K.
Sosnkowskiego 16).
4 października, godz. 16 − program
literacko−muzyczny pt. „Kraj polski
zawsze chlebem pachnący” z udzia−
łem młodzieży licealnej. Konkurs na
potrawy „Pyszne a tanie” (DK „Miś”
– Klub Seniora „Wesoła Chata”, ul.
Zagłoby 17).
5 października, godz. 15 – Senioria−
da – koncert Alicji Majewskiej z Wło−
dzimierzem Korczem oraz Marka Ra−
fskiego i Romana Ziemlańskiego w
recitalu „Muzyka świata”. W progra−
mie wystąpią zespoły artystyczne
Klubów Seniora „Ursus” i „Wesoła
Chata”. Prowadzenie Ryszard Bac−
ciarelli. W holu przewidziano stoiska
promocyjne organizacji społecznych
z Ursusa i gorący poczęstunek.
Współpraca Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej (Ośrodek Kultury „Arsus”, ul.
Traktorzystów 14).
6 października, godz. 16 – biesiada
literacka „Europa do się lubić” z
udziałem poetów Klubu Literackie−
go „Metafora” oraz zespołu wokal−
no−muzycznego „Wesoła Chata” (DK
„Miś” – Klub Seniora „Wesoła Cha−
ta”, ul. Zagłoby 17).
7 października, godz. 14 – zawody bry−
dżowe seniorów i zaproszonych dru−
żyn (DK „Kolorowa” – Klub Seniora
„Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16).
9 października, godz. 11−13 i 17− 21
– Dzień Zdrowego Seniora. Zawody
pływackie, wręczenie nagród i dyplo−
mów dla uczestników, koncert i wie−
czór taneczny w kawiarence seniora
„Miś” (OSiR – pływalnia „Albatros”,
DK „Miś”, Klub Seniora „Wesoła
Chata”, ul. Zagłoby 17).
10 października, godz. 12 – Projek−
cja filmu fabularnego pt. „Przygoda

na Mariensztacie” (Ośrodek Kultury
„Arsus” – kino, ul. Traktorzystów 14).
12 października, godz. 17 – konkurs
kulinarny – wariacje na temat jajka.
Prowadzi Jadwiga Zaniewska (DK
„Kolorowa” – Klub Seniora „Ursus”,
ul. K. Sosnkowskiego 16).
13 października, godz. 17 − „Droga do
zdrowia” – wykład Mirosławy i Tade−
usza Kiczuk, którzy podzielą się swo−
imi doświadczeniami z 30. letniej prak−
tyki w zakresie bólów kręgosłupa, nad−
wagi, osteoporozy, alergii, astmy, pro−
blemów trawiennych, nadciśnienia,

miażdżycy i nowotworów (Ośrodek
Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14).
14 października, godz. 16 − bal Se−
niorów. W programie: koncert zespo−
łu wokalno−muzycznego „Ale Bab−
ki”, wybory Seniora Roku, rozdanie
nagród. Prowadzi Alicja Trzeciecka
(DK „Kolorowa” – Klub Seniora
„Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16).
14 października, godz. 17 – Europa
w „Wesołej Chacie” – koncert An−
drzeja Jurkiewicza pt. „Muzyka nie
zna granic”, wybory Seniorów Roku
i zabawa taneczna z wodzirejem (DK
„Miś” – Klub Seniora „Wesoła Cha−
ta”, ul. Zagłoby 17).
Organizatorami tegorocznych Dni
Seniora są: Ośrodek Kultury „Arsus”,
Dom Kultury „Kolorowa” – Klub Se−
niora „Ursus” i Dom Kultury „Miś” –
Klub Seniora „Wesoła Chata”.
Na wszystkie imprezy wstęp wolny.

Twórczoœæ K.K. Baczyñskiego
Dom Kultury „Kolorowa” we wspó³pracy z Oœrodkiem Kultury „Arsus” organizuje po raz kolejny V
Mazowiecki Przegl¹d Recytatorski Jednego Poety.
W tym roku organizatorzy zdecydowali, i¿ bêdzie
to twórczoœæ Krzysztofa Kamila Baczyñskiego.
Impreza ma charakter otwartego prze−
glądu recytatorskiego, w którym mogą
uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli
z województwa mazowieckiego. Celem
przeglądu jest: przybliżenie i rozsze−
rzenie wiedzy o twórczości poety,
umożliwienie publicznej prezentacji
recytatorskiej utalentowanym miesz−
kańcom naszego województwa, za−
chęcenie do uczestnictwa w amator−
skim ruchu kulturalnym. Przegląd
zaplanowano w czterech kategoriach
wiekowych i w zależności od katego−
rii uczestnik będzie musiał recytować
jeden lub dwa wiersze z załączonego
wykazu poezji Krzysztofa Kamila Ba−
czyńskiego.
Eliminacje odbędą się w Domu
Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosn−
kowskiego 16.
Pierwszy etap zaplanowano 13−15
listopada. Szczegółowy plan przesłu−
chań organizator ustali po zamknię−
ciu listy zgłoszeń i niezwłocznie po−
wiadomi zainteresowanych. II etap,
do którego jury zakwalifikuje najlep−
szych z każdej kategorii wiekowej
odbędzie się 20 listopada.
Karty uczestnictwa należy przeka−
zać do Domu Kultury „Kolorowa”
Warszawa Ursus, ul. K. Sosnkowskiego
16, przesłać pocztą, faxem: 022 867 63
95 lub pocztą elektroniczną e−mail:
dom.kultury.kolorowa@arsus.pl. Termin
zgłoszeń upływa w dniu 6 listopada br.
Jury V Przeglądu przyzna po trzy na−

www.ursus.warszawa.pl

grody w każdej kategorii wiekowej. Jury
może przyznać dodatkowo indywidual−
ne nagrody i wyróżnienia.
Uroczyste wręczenie nagród odbę−

Fot. I. Barski

Ubieg³oroczna laureatka przegl¹du
dzie się 27 listopada o godzinie 18 w
Domu Kultury „Kolorowa” przy ul.
Sosnkowskiego 16.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz
Dzielnicy Ursus, który ufunduje nagro−
dę specjalną.
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Wspólnota w kulturze
W dniach 19–30 paŸdziernika w: Oœrodku Kultury
„Arsus”, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
oraz Centrum Kultury S³owiañskiej odbêd¹ siê
imprezy z okazji XVI Ogólnopolskiego Przegl¹du
Dorobku Artystycznego Mniejszoœci Narodowych i
Etnicznych „Wspólnota w kulturze”.
Tegorocznemu Przeglądowi patro−
nują: Ambasador Republiki Litew−
skiej Egidijus Meilunas, Rzecznik
Praw Obywatelskich Janusz Kocha−
nowski, Marszałek Województwa

spół Żemerwo. Recytacje wybranych
utworów poetki w wykonaniu Wojcie−
cha Siemiona.
W piątek, 26 października o godz. 17
odbędzie się wernisaż wystawy Mar−

Zespó³ Vanessa i Sorba

Mazowieckiego Adam Struzik, Prezy−
dent m. st. Warszawy Hanna Gron−
kiewicz−Waltz, Przewodniczący Rady
Dzielnicy Henryk Linowski oraz Bur−
mistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warsza−
wy Bogdan Olesiński.
Tematem wiodącym „Wspólnoty
2007” jest prezentacja kultur litewskiej
i żydowskiej. Przegląd rozpocznie się
od wieczoru w ramach Salonika Sztuk
Arsusa w dniu 19 października w sali
kameralnej Ośrodka Kultury „Arsus”
o godz. 19. Będzie to wieczór poświę−
cony kulturze żydowskiej.
23 października (wtorek) o godz. 19
zapraszamy wszystkich na spektakl
„Blask” z udziałem Danuty Stankie−
wicz i zespołu Va Banque. W czwar−
tek, 25 października o godz. 18 w Cen−
trum Kultury Słowiańskiej odbędzie
się spotkanie autorskie z poetką Heleną
Aniszewską w 80.lecie jej urodzin
(mniejszość białoruska). Wystąpi ze−

ka Lessinga (mniejszość niemiecka) pt.
„Malarstwo”. Natomiast o godz. 18 w
sali widowiskowej Ośrodka Kultury

„Arsus” zaplanowano inauguracyjny
koncert wielonarodowy „Polski dialog
wielokulturowy” z udziałem zespołu
Vanessa &Sorba (mniejszość romska),
a także zespołów kaszubskich i rosyj−
skich.
Promocją kultury mniejszości litew−
skiej i żydowskiej na koncercie „Siądź−
my przy wspólnym stole” zajmą się w
sobotę, 27 października. o godz. 18 ar−
tystyczny zespół Bene i Żydowski
Chór CLIL oraz zespoły mniejszości
litewskiej – Dziecięca Kapela Poniu−
kaj i grupa taneczna Jotva z Puńska. W
trakcie koncertu prowadzone będą
warsztaty etnograficzne tańca i śpiewu.
We wtorek 30 października o godz.
9 i 11 w Mazowieckim Centrum Kul−
tury i Sztuki (ul. Elektoralna 12) wy−
stąpią Marek Ravski i Roman Ziem−
lański z koncertem „Na trzy języki”.
Zaśpiewają oni pieśni w języku rosyj−
skim, ijdisz i polskim. Koncerty zor−
ganizowane są dla słuchaczy Uniwer−
sytetu Trzeciego Wieku.
Przegląd zrealizowano przy pomo−
cy finansowej Urzędu Marszałkow−
skiego Województwa Mazowieckiego,
Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warsza−
wy oraz PKO B.P.
Współorganizacja: Fundacja „Świat
na Tak”, Mazowieckie Centrum Kul−
tury i Sztuki oraz Centrum Kultury Sło−
wiańskiej.
Wstęp na wszystkie imprezy Prze−
glądu jest wolny. Na wszystkie impre−
zy serdecznie zapraszamy.
Bożena Iwaniukowicz

V rok dzia³ania UTW
W październiku, po letniej przerwie,
wznawia zajęcia Uniwersytet Trzecie−
go Wieku.
Pierwsze spotkanie po wakacjach to
Walne Zebranie Członków Towarzy−
stwa UTW, które odbędzie się 4 paź−
dziernika. w Domu Kultury „Koloro−
wa”. Inauguracja Roku Akademickiego
nastąpi 11 października o godz.11 rów−
nież w DK „Kolorowa”.
Na bieżący rok akademicki zaplano−
wane są ciekawe zajęcia w różnych for−
mach i dziedzinach.
Cotygodniowe wykłady prowadzone
przez pracowników naukowych war−
szawskich uczelni będą dotyczyć m.in.
działalności samorządowej, przyrody i
ekologii, polskich wykopalisk w Egip−
cie. W ramach działalności turystyczno−
krajoznawczej planowane są seminaria
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wyjazdowe w muzeach Warszawy oraz
związane z wyjazdami poza Warsza−
wę. Zespoły zainteresowań będą dzia−
łały podobnie jak w roku ubiegłym
(m.in. gimnastyka, zajęcia na basenach,
lektoraty).
Planowana jest również organizacja
konkursów oraz spotkań integracyj−
nych.
Wszystkich zainteresowanych uczest−
nictwem w zajęciach UTW zaprasza w
każdy czwartek na wykład i załatwie−
nie formalności związanych z członko−
stwem w Towarzystwie UTW.
UTW to nie tylko lekarstwo na nudę,
ale przede wszystkim możliwość zdo−
bycia nowych umiejętności, poszerze−
nia wiedzy; także nawiązania znajomo−
ści, a czasem przyjaźni z ciekawymi
ludźmi.
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Po¿egnanie lata
Po raz kolejny tego lata mieliœmy okazjê pos³uchaæ
na ¿ywo wystêpu znanych artystów. Tym razem do
Parku Czechowickiego przyby³ zespó³ Myslovitz oraz
Natalia Kukulska wraz z towarzysz¹cymi muzykami.
Oba koncerty przyciągnęły uwagę licznie
zebranych mieszkańców naszej dzielnicy.
W pierwszych rzędach dominowali naj−
wierniejsi fani, którzy bardzo żywiołowo
reagowali na każdy sceniczny gest swo−
ich idoli.

Fot. Ł. Prokop

Skok na BMX
Imprezę rozpoczął pokaz skoków na
BMX−ach w formule jam session. Mło−
dzi sportowcy mieli okazję zaprezentowa−
nia swoich nietuzinkowych umiejętności
na kilku rozstawionych rampach, z któ−
rych wcześniej mogli korzystać wszyscy
pasjonaci sportów ekstremalnych. Wystę−
pom towarzyszył podkład muzyczny i
zabawny komentarz. W tym samym cza−
sie na głównej scenie swój koncert roz−
począł Kalejdoskop Band, który zagrał
szereg znanych i lubianych przebojów w
nowej, zmienionej aranżacji. W trakcie
całej imprezy dużą popularnością cieszy−
ły się ogródki gastronomiczne, zlokalizo−
wane w centralnej części parku. Dodat−
kowo mieszkańcy mieli okazję zapozna−
nia się ze stoiskami wystawowymi lokal−
nych firm, Biblioteki Publicznej im. Wła−
dysława Grabskiego i Ośrodka Kultury
„Arsus”. Na dzieci czekały liczne gry i
zabawy oraz słodycze, ufundowane przez
sponsorów imprezy.
Tuż przed godziną 19 pod scenę zaczę−
li kierować się najwierniejsi fani twórczo−
ści Natalii Kukulskiej. Jak widać, dwu−
letnia przerwa w wydawaniu płyt nie
wpłynęła ujemnie na popularność artyst−
ki. Ku zdziwieniu publiczności wśród
muzyków na scenie pojawił się Bartek
Królik, znany przede wszystkim z zespo−
łu sióstr Przybysz – Sistars oraz Łukasz

Zagrobelny, który w tegorocznym Sopot
Festival walczył o nagrodę Bursztynowe−
go Słowika. Natalia rozpoczęła koncert od
wykonania piosenki swojej tragicznie
zmarłej matki „Tyle słońca w całym mie−
ście”. Występ trwał ponad godzinę, usły−
szeliśmy kilkanaście utworów, po czym
piosenkarka zeszła pod scenę, aby rozdać
autografy zgromadzonym fanom.
Po zmianie instrumentów i przerwie
poświęconej na dostrojenie nagłośnienia,
na scenie pojawiła się główna gwiazda
wieczoru – Myslovitz. Najgorętsze bra−
wa wywołało oczywiście wyjście woka−
listy i zarazem lidera grupy – Artura Roj−
ka. Rozpoczął się niemal dwugodzinny
koncert przyjemnego, rockowego grania
na najwyższym poziomie. Od samego
początku widoczne było doświadczenie
sceniczne artystów i niesamowity kontakt
z publicznością. Z całą pewnością wpły−
nęło to na doskonałą atmosferę, która prze−
trwała do końca występu. Na koniec wy−
stępów Zarząd Dzielnicy podziękował
wszystkim artystom za wspaniałe koncer−
ty i wręczył im kwiaty. Burmistrz Bog−
dan Olesiński zaprosił mieszkańców do
udziału w dyskusji na temat przyszłorocz−
nej gwiazdy Dni Ursusa. Zapraszamy na
nasze forum internetowe, dostępne pod
adresem: www.ursus.warszawa.pl/forum.
Tego samego dnia na terenie odlewni
Asmet przy ul. Traktorzystów odbyła się
impreza plenerowa pt. Europejskie Dni
Dziedzictwa. Główną atrakcją był pokaz

Fot. Ł. Prokop

Lider grupy Artur Rojek
zabytkowych samochodów z Muzeum
Motoryzacji. Dodatkowo Biblioteka Pu−
bliczna im. Władysława Grabskiego zor−
ganizowała multimedialny quiz na temat
historii i współczesności dzielnicy Ursus.
Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 50
podchwytliwych pytań. Dzieci i młodzież
mogły również wziąć udział w konkursie
plastycznym pt. „Ludzie gościńca. Wę−
drowcy, pielgrzymi, tułacze”.
Wszystkim mieszkańcom dziękujemy
za wspólną zabawę i zapraszamy na ko−
lejne imprezy plenerowe organizowane
przez Urząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy. Pragniemy również wyrazić
swoją wdzięczność sponsorom. Są nimi:
Efekt, RED, Orkiestra Development,
Sevroll, Hand−Prod, Norad, Asmet, Chal−
lenge Eighteen, Warsaw Apartments oraz
Biblioteka Publiczna im. Władysława
Grabskiego.

Fot. Ł. Prokop

Natalia Kukulska
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Na weso³o
16 września w Parku Czechowickim odbył się VII Mazowiecki
Przegląd Kabaretów „KAB−URA”. W przeglądzie uczestniczyło 6
kabaretów z województwa mazowieckiego. Wystąpiły kabarety:
Układ Koleżeński, Familiny – Krzysztofa Bujnowskiego, Pod Miotłą,
Zżyna, Spinacz oraz Ireneusz Gliński. Gwiazdą tegorocznej edycji
imprezy był znany satyryk, artysta kabaretowy Marcin Daniec.
Swoją karierę rozpoczął w 1984 roku. Wraz z Krzysztofem Janu−
szem założył kabaret Takich Dwóch. Od 1986 roku pracował w Kra−
kowie w Akademickim Centrum Kultury Alma−Art, a następnie
współpracował z kabaretami Wały Jagiellońskie i Pod Egidą. Od 1994
roku występuje samodzielnie. Dużą popularność zapewniły mu re−
gularne występy w 2. programie TVP.
Podczas jego występu, wspaniale bawili się mieszkańcy Ursusa.
Czy lubi Marcin Daniec naszą Dzielnicę? Można było przekonać się
o tym, jak rozdawał swoje autografy. Specjalnie dla mieszkańców
Ursusa zadedykował kartę z podpisem „J love Ursus”.

Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
6 paŸdziernika, godz. 12.3013.30 – spotkanie z uzdrowicielem Cliv’em Harrisem.
6 paŸdziernika, godz. 18 – projekcja filmu w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Zwierciad³o”. Spotkanie z twórcami i
inauguracja dzia³alnoœci.
8 paŸdziernika, godz. 16 –
warsztaty Klubu Literackiego
„Metafora”. Wstêp wolny.
11 paŸdziernika, godz. 18 –
inauguracja nowego programu
dla m³odych talentów pt. „Z¿yna
i Przyjaciele” w ramach cyklu
„Czwartki z uœmiechem”. Wstêp
wolny.
12 paŸdziernika, godz. 19.30 –
koncert warszawskich zespo³ów
hip-hopowych. Wstêp 5 z³.
13 paŸdziernika, godz. 17 –
„Droga do zdrowia” – wyk³ad
mgr Miros³awy i Tadeusza Kiczuk.
Wyk³adowcy podziel¹ siê swoimi
doœwiadczeniami z 30. letniej
praktyki w zakresie bólów krêgos³upa, nadwagi, osteoporozy,
alergii, astmy, problemów trawiennych, nadciœnienia, mia¿d¿ycy i nowotworów. Wstêp wolny.
14 paŸdziernika, godz. 12.30 –
bajka dla dzieci pt. „Ksiêga d¿ungli” w ramach cyklu „Rodzinne
spotkania z teatrem”.

16 paŸdziernika, godz. 12.50 –
poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. „Nowoczesnoœæ i tradycja – opowiemy wam muzyk¹”.
Wykonawcy: Joanna Okoñ –
skrzypce, Alicja Wo³yñczyk – saksofon, Robert Skiera – fortepian.
W programie utwory: G. Bacewicz, S. Prokofiewa, J. Straussa i
I. Strawiñskiego. Wstêp 3 z³.
16 paŸdziernika, godz. 19 – uroczysty koncert z okazji Dnia Papie¿a Jana Paw³a II pt. „Jan Pawe³
II w drodze do œwiêtoœci – Jesteœ,
który jesteœ” w wykonaniu zespo³u EO NOMINE w sk³adzie: Dorota Choszczyk - œpiew; Damian Or³owski – kompozycje, aran¿acje,
skrzypce; Marcin Urban – fortepian; Fryderyk Koziak – gitara;
£ukasz Dulewicz – gitara basowa;
Zbigniew Zagóra – perkusja oraz
zespó³ wokalny. Patronat: Burmistrz Dzielnicy Ursus – Bogdan
Olesiñski i Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Ursus – Henryk Linowski. Wstêp wolny.
19 paŸdziernika, godz. 19 – Salonik Sztuk - „Arsus” – spotkanie
z kultura ¿ydowsk¹ oraz koncert
zespo³u klezmerskiego. Wstêp
wolny.
20 paŸdziernika, godz. 18 – projekcja filmu w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Zwierciad³o”. Dyskusja z twórcami filmu.
26 paŸdziernika, godz. 17 – wystawa malarstwa „Sztuka narodów” w ramach XVI Ogólnopol-
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skiego Przegl¹du „Wspólnota w
Kulturze”. Wstêp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
7 paŸdziernika, godz. 12.30 –
„Bez pracy nie ma ko³aczy” –
spektakl teatralny dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem.
17 paŸdziernika, godz. 18 - „Jesienne motywy” koncert w wykonaniu zespolu operetkowego
Belcanto.
20 paŸdziernika, godz. 17 –
wernisa¿ wystawy rysunku i malarstwa Kamili WoŸniak.
24 paŸdziernika, godz. 18 – spotkanie poetyckie.

Dom Kultury Miś
(ul. Zagłoby 17)
6 paŸdziernika, godz. 16 – „Europa da siê lubiæ” – spotkanie literackie z udzia³em Klubu Literackiego „Metafora” oraz m³odych
poetów Ursusa i okolic.
18 paŸdziernika, godz. 17 –
„Jan Pawe³ II – poeta Wielkiego
formatu” – wieczór literacki oraz
koncert ku czci Wielkiego Papie¿a.
23 paŸdziernika, godz. 13.30 –
„Pasowanie na przedszkolaka” w
Artystycznym Ognisku Przedszkolnym „Stokrotka”.
28 paŸdziernika, godz. 12.30 –
bajka dla dzieci „Duch Indianina”
– spektakl muzyczno-teatralny z
cyklu „Tañce œwiata”.
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Tańce
20 punktów zbiórki
i muzyka elektroœmieci w Warszawie
Na zaproszenie Urzędu Dzielnicy Ur−
sus oraz Ośrodka Kultury „Arsus” 8
października br. o godz. 18 wystąpią
dwa znakomite białoruskie zespoły lu−
dowe prezentujące muzykę regionów.
Mieszkańcy naszej dzielnicy będą
mogli podziwiać Zespół Tańca Echo (22
artystów) ze Stolina obwód brzeski, pre−
zentujący tańce mołdawskie, białoru−
skie, rosyjskie i polskie oraz Zespół
Muzyczny Łyżkarzy z Bronnej Góry
(grający na drewnianych i szarpanych
instrumentach ludowych). Zespół liczy
12 muzyków, którzy zaprezentują me−
lodie białoruskie, rosyjskie i wiązankę
melodii z całego świata.
Niezwykła gratka dla melomanów do−
brej muzyki i tańca. Koncert odbędzie
się w sali widowiskowej Ośrodka Kul−
tury „Arsus”. Wstęp wolny.

Mali
Maleńkiemu
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursus
zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w eliminacjach do koncertu kolęd i pa−
storałek pt: „Mali Maleńkiemu”. Kon−
cert jest przedsięwzięciem artystyczno−
edukacyjnym, które ma na celu integra−
cję i aktywizację środowisk przedszkol−
nych, szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół średnich.
Poniżej podajemy terminy przesłuchań
w zależności od wieku wykonawców:
− 6 października (sobota) od godziny 10
– przesłuchania dla dzieci przedszkol−
nych i uczniów szkół podstawowych,
− 7 października (niedziela) od godzi−
ny10 – przesłuchania dla młodzieży
gimnazjalnej i ze szkół średnich.
Przesłuchania odbędą się Domu Kul−
tury „Kolorowa” ul. Sosnkowskiego 16.
Karty zgłoszenia należy składać do
Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy
Ursus osobiście bądź mailowo na ad−
res: amagierecka@ursus.warszawa
lub apawlowska@ursus.warszawa.pl.
Wypełnione karty zgłoszeń można
także wrzucić do urn z napisem Mali
Maleńkiemu umieszczonych w do−
mach kultury.

Radna m.st. Warszawy Maria
Łukaszewicz przyjmuje miesz−
kańców dzielnicy po wcześniej−
szym uzgodnieniu telefonicznym
0 602 53 69 08.

Warszawiacy maj¹ ju¿ 20 punktów (w tym jeden ca³odobowy) przygotowanych przez Organizacjê Odzysku ElektroEko S.A., w których mog¹ bezp³atnie oddaæ zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny.
Jak bardzo potrzebny był program po−
kazują efekty zbierania. Pierwsza
zbiórka była silnym bodźcem, który
oczyścił nasze mieszkania, strychy i
piwnice. Tylko w pierwszą sobotę
warszawiacy przynieśli do punktów
ponad 30 ton elektrośmieci. Jednak
nie była to jednorazowa akcja − po 4
miesiącach funkcjonowania systemu
zebrano ponad 240 ton elektrośmie−
ci. To pokazuje jak wielka była po−
trzeba stworzenia takich punktów – w
dogodnych lokalizacjach i czynnych
w soboty, gdy większość mieszkań−
ców robi porządki w domach czy na
działkach i może wygospodarować
czas na prawidłowe pozbycie się elek−
trośmieci.
Najwięcej elektrośmieci do punk−
tów przynoszą mieszkańcy dzielnic:
Wesołej (do tej pory ponad 26 ton),
Ursynowa (21 ton), Wawra (18 ton) i
Białołęki (prawie 17 ton).
Do tej pory warszawiacy przecho−

Internet
w Urzêdzie
15 września uruchomiony został w
budynku urzędu tzw. HotSpot, czyli
publicznie dostępne łącze do internetu
w technologii bezprzewodowej WiFi (w
standardzie 802.11b/g). Posiadacze no−
tebooków i palmtopów wyposażonych
z zgodne z powyższym standardem kar−
ty bezprzewodowe mogą korzystać bez−
płatnie w holu urzędu z dostępu do in−
ternetu. Możliwe będzie przeglądanie
stron www, obsługa poczty elektronicz−
nej czy też korzystanie z komunikato−
rów. Niemożliwa będzie natomiast wy−
miana plików na zasadach P2P.
Możliwość dostępu do internetu chce−
my zapewnić także osobom, które nie
posiadają notebooka. W tym celu praw−
dopodobnie w październiku zostanie
zainstalowany przed wejściem do bu−
dynku urzędu tzw. kiosk internetowy.
Jest to specjalizowany komputer, spe−
cjalnie przystosowany do udostępniania
informacji z internetu w miejscach ogól−
nodostępnych. Dzięki dotykowemu
ekranowi zbędna staje się klawiatura i
myszka, a do przeglądania internetu
wystarczy wskazywać interesujące nas
tematy palcem.
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wywali stare, nieużywane sprzęty
elektryczne i elektroniczne na stry−
chach, działkach czy w piwnicach, bo
może jeszcze kiedyś się przydadzą.
Mimo, że w Polsce od 29 lipca 2005
r. obowiązuje ustawa o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicz−
nym, nadal wielu Polaków o niej nie
wie i wyrzuca elektrośmieci do śmiet−
nika. A postępując w ten sposób nie
tylko stwarzamy zagrożenie dla śro−
dowiska, ale także łamiemy prawo. Za
wyrzucenie elektrośmieci do śmietni−
ka grozi kara grzywny do 5 tysięcy
złotych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom
zapracowanych warszawiaków w
sierpniu został uruchomiony również
całodobowy punkt zbierania elektro−
śmieci zlokalizowany na warszaw−
skiej Pradze, przy ul. Chełmżyńskiej
180 (na terenie Elektrociepłowni Ka−
węczyn). W punkcie przez cały czas
obecny jest przeszkolony pracownik,
który pomaga załadować cięższy
sprzęt do specjalnych koszy oraz dba,
aby nie trafiały do nich inne odpady.
Rozszerzenie lokalnego programu
„Elektrośmieci? Przynieś z mieszka−
nia do punktu zbierania” na skalę
ogólnopolską wydaje się być już tyl−
ko kwestią czasu. Dzięki działaniom
ElektroEko skierowanym do gmin,
coraz więcej miast wyraża chęć reali−
zacji programu. Widoczny jest już
fakt, że zbiórka ruszyła i ogarnia co−
raz większe terytorium kraju. Jeśli
Polacy okażą się wytrwali, mamy
szanse wypełnić nasze powinności
wobec środowiska i dyrektyw Unii
Europejskiej.
Lokalne punkty zbierania w War−
szawie czynne są w każdą sobotę, w
tym samych miejscach, w godzinach
10−16. Punkt w Ursusie mieści się na
parkingu przed Urzędem Dzielnicy
przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1.
Lista adresów punktów zbierania
elektrośmieci dostępna jest na stro−
nach www.elektrosmieci.pl i
www.stolicaczystosci.pl. Zachęcamy
również do korzystania z bezpłatnych
infolinii: ElektroEko 0 800 000 080
oraz Infolinii Czystość Zarządu
Oczyszczania Miasta 0 800 800 117.
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Tuż za podium
Ju¿ po raz trzeci hala pi³karska przy ul. Ksiêcia
Boles³awa goœci³a samorz¹dowców na III Mistrzostwach Warszawy w Pi³ce No¿nej.
W tegorocznej imprezie wzięły udział
reprezentacje warszawskich dzielnic i
okolicznych miejscowości. Rozgrywki
grupowe drużyna z Ursusa zakończyła

nak do przeciwnika, który wykazał się
lepszym przygotowaniem kondycyjnym
i zaaplikował naszym 4 gole. W meczu
o trzecie miejsce spotkaliśmy się z Mo−

Nasi mistrzowie Mazowsza KS Ursus
rocznik 1995 w sierpniu uczestniczyli w
międzynarodowym turnieju piłkarskim
„Holland Cup”. Miejscem zmagań była
miejscowość leżąca nieopodal Amster−
damu − Almere. W rozgrywkach grupo−
wych przyszło im spotkać się z niemiec−
kim klubem TV Hoffnungsthal, duński−
mi Snekkersten IF 1 i Silkeborg IF oraz
z reprezentantami gospodarzy AS 80.
Na tym etapie Ursus nie miał sobie
równych wygrywając wszystkie mecze
i tracąc zaledwie dwie bramki. Na dro−
dze do finału stanęła ekipa Fredensborg
BI z Danii, ale i ona nie miała szans, by
zatrzymać rozpędzoną drużynę z Ursu−
sa. Jedyną drużyną, która zatrzymała
Ursus to AC Capostrada. Miało to miej−
sce w ścisłym finale imprezy. Mecz za−
kończył się wynikiem 2:0 dla AC Ca−
postrada. W trakcie pobytu chłopcy mie−
li możliwość zwiedzania jednego z naj−
piękniejszych stadionów w Holandii le−
gendarnego Ajax Arena.

Witaj szkoło

Nasza samorz¹dowa dru¿yna
na drugim miejscu osiągając następu−
jące wyniki: Śródmieście − Ursus 3:0,
Bielany − Ursus 1:7, Wawer − Ursus 1:6.
W półfinale zmierzyliśmy się ze zwy−
cięzcą pierwszej grupy − Biurem Bez−
pieczeństwa. Niestety tym razem prze−
ciwnik okazał się zbyt wymagający i
mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla
Biura Bezpieczeństwa. Choć rezultat
meczu przemawia zdecydowanie na nie−
korzyść Ursusa, to warto nadmienić, że
przez większość spotkania utrzymywał
się wynik 0:1. Końcówka należała jed−

M³odzie¿ z Ursus
na Ajax Arena

kotowem. Mecz był bardzo wyrównany
i zakończył się bezbramkowym remisem.
O zwycięstwie zadecydowały więc
rzuty karne, które lepiej wykonywali
przeciwnicy i to oni stanęli na najniż−
szym stopniu podium. W naszej druży−
nie wystąpili: burmistrzowie Bogdan
Olesiński i Wiesław Krzemień oraz
Norbert Pyza, Grzegorz Busłowski,
Roman Polak, Paweł Jabłoński, Łukasz
Prokop, Konrad Gołaszewski, Jacek
Lesiak, Paweł Kapczyński i Jakub Pa−
sterczyk.

Nabór do UKS „Skalar”
Nadal trwa nabór do sekcji pływania z elementami waterpolo.
Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” Ursus serdecznie zaprasza
młodzież pływającą z roczników 1993 i 1994 oraz dzieci z rocznika
1995 i młodsze chcące rozwinąć swoje umiejętności pływackie na
sprawdzian praktyczny w wodzie, który odbywa się w każdy wtorek
i czwartek w godz. 16 −17.30, na pływalni „Albatros” OSiR Ursus,
przy ul. Orląt Lwowskich 1.
Kryteria oceny podczas naboru: 25 m stylem dowolnym/grzbieto−
wym, skok do wody na nogi, 5 m pod wodą.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do danej sekcji podejmują trenerzy
po przeprowadzeniu sprawdzianu w wodzie. Więcej informacji na
stronie www.uksskalar.pl.
www.ursus.warszawa.pl

W niedzielne popołudnie 16 września
na stadionie Ursusa odbył się piknik pił−
karski, podczas którego świętowano
rozpoczęcie roku szkolnego 2007/08.
Młodzież rozgrywała zawody piłki
nożnej w dwóch kategoriach wieko−
wych. W kategorii do lat 13 wystąpiły
następujące drużyny: Złotopolscy, Ajax,
KS Kapcie, Tygrysy oraz Juventus
„Ursus”. W kategorii do lat 16 repre−
zentowały zespoły: Mauritius, Gamba
Osaka, Bzykające Pszczółki, Prezesi
oraz KS Dejka. Mecze rozgrywane były
systemem „każdy z każdym”, gdzie po
rozgrywkach grupowych do półfinałów
awansowały pierwsze cztery drużyny.
W finale zespół Mauritius potwier−
dził, że był najlepszą drużyną tego tur−
nieju i pokonał zespół Bzykające Psz−
czółki 2:0. Zmagania piłkarskie to nie
jedyne atrakcje pikniku. Rozegrane zo−
stały również zawody „wyścigi w wor−
kach”, które cieszyły się ogromną po−
pularnością. W tych zawodach, w gru−
pie wiekowej do lat 13 najlepszą ściga−
jącą się drużyną workową okazał się
Ajax, a w kat. do lat 16 – zespół Gamba
Osaka.
Na pewno nie jest to nasz ostatni pik−
nik na naszym stadionie! Chcemy po−
dziękować wszystkim osobom, które
przyczyniły się do organizacji tej impre−
zy, a mianowicie Zarządowi klubu na
czele z prezesem Markiem Szymul,
Urzędowi Dzielnicy Ursus oraz funda−
cji Recal−alu.
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Program „Otwarte Obiekty Sportowe”
Zajęcia sportowe prowadzone w ra−
mach programu ,,Otwarte Obiekty Spor−
towe” mają charakter otwarty, ogólno−
dostępny i nieodpłatny. Program zajęć
sportowych realizowany jest na terenie
szkół w systemie zajęć pozaszkolnych,
nadobowiązkowych dla wszystkich
chętnych dzieci i młodzieży.
Program „Otwarte Obiekty Sporto−
we” ma na celu podniesienie sprawno−
ści fizycznej dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalistów oraz
Wiodąca
dyscyplina
sportowa

Adres i nr szkoły

uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem programu jest także przygotowa−
nie dzieci i młodzieży do uczestnictwa
w szeroko pojętej kulturze fizycznej,
uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru
widowiska sportowego (kultura aktyw−
nego dopingu), a także przygotowania
do życia w zintegrowanej społeczności.
Program zakłada również kształtowanie
w młodym społeczeństwie nawyków
zdrowego stylu życia poprzez promo−
wanie zdrowia oraz wdrażanie profilak−
Okres
realizacji

12.09. – 7.12.07
Piłka ręczna S.P. nr 14
ul. Sosnkowskiego 10

S.P. nr 11 ul. Keniga 20 12.09. – 7.12.07

ZS nr 42 ul. Konińska 2 12.09. – 7.12.07
Piłka nożna ZS nr 80 ul. Orłów 12.09. – 7.12.07
19.09. – 7.12.07
Piastowskich 47
19.09. – 7.12.07
12.09. – 7.12.07
12.09. – 7.12.07
19.09. – 7.12.07
12.09. – 7.12.07
Gim nr 132 ul.Dzieci 29.09. – 7.12.07
Warszawy 42
ZS nr 42 ul. Konińska 2
Gim nr 132 ul.Dzieci 12.09. – 7.12.07
Warszawy 42

Piłka
siatkowa

SP nr 11 ul.Keniga 20 12.09. – 7.12.07

12.09. – 7.12.07
SP nr 14
ul. Sosnkowskiego 10

Gim nr 132 ul. Dzieci 12.09. – 7.12.07
Warszawy 42

Lekka atle− SP nr 14 ul. Sosnkow−
tyka
skiego 10

Godziny
Dni prowadze−
prowadzenia
nia zajęć
zajęć
sportowych
sportowych
15 – 20
poniedziałek
18 – 20
wtorek
15 – 20
środa
17 – 20
czwartek
18 – 20
czwartek
17 – 20
piątek
14 – 18
poniedziałek
14 – 18
wtorek
14 – 16
środa
14 – 18
czwartek
14 – 16
piątek
08 – 12
sobota
09 – 13
niedziela
09 – 15
niedziela
poniedziałek
15.30 – 18.30
poniedziałek
18.30 – 20.30
wtorek
15.30 – 19.30
środa
15 – 20
czwartek
15.30 – 17.30
czwartek
18.30 – 20.30
piątek
15 – 20
sobota
12 – 17
0
niedziela
9 – 13
poniedziałek
15 – 17
wtorek
15 – 17
środa
15 – 17
czwartek
15 – 17
wtorek
17 – 19
czwartek
17 – 19
piątek
16 – 18
poniedziałek
14.30 – 16.30
wtorek
15 – 17
środa
14.30 – 16.00
czwartek
15 – 17
piątek
15 – 17
poniedziałek
17 – 20
wtorek
17 – 20
środa
17 – 20
piątek
15 – 18
sobota
09 – 12
sobota
10 – 15
niedziela
10 – 15

www.ursus.warszawa.pl

tyki w zakresie wad postawy czy otyło−
ści wśród dzieci i młodzieży.
Na terenie Dzielnicy Ursus w reali−
zacji programu bierze udział 5 szkół, a
zajęcia odbywają się w 4 dyscyplinach
sportowych: piłka nożna, piłka siatko−
wa, piłka ręczna, lekka atletyka. Zaję−
cia prowadzą specjaliści w danych dys−
cyplinach sportu (instruktorzy bądź tre−
nerzy). Program realizowany będzie do
7 grudnia 2007 r. Jego kontynuacja na−
stąpi w styczniu 2008 roku.
Imię i nazwisko
instruktora/trenera

Telefon
informacyjno−
kontaktowy

Rafał Pajnowski
Jakub Pasterczyk
Rafał Pajnowski
Jakub Pasterczyk
Rafał Pajnowski
Rafał Pajnowski
Krzysztof Krajewski
Adam Jasiński
Adam Jasiński
Adam Jasiński
Adam Jasiński
Adam Jasiński
Paweł Kapuściński
Karolina Tymosiewicz
Piotr Kotlenga
Paweł Kapczyński
Paweł Kapczyński
Konrad Gołaszewski
Piotr Kotlenga
Paweł Kapczyński
Konrad Gołaszewski
Artur Balcer

022 662 64 05
022 662 64 05
022 662 64 05
022 662 64 05
022 662 64 05
022 662 64 05
022 667 09 27
022 667 09 27
022 667 09 27
022 667 09 27
022 667 09 27
022 667 09 27
022 667 09 27
022 662 74 02
022 667 46 54
022 667 46 54
022 667 46 54
022 667 46 54
022 667 46 54
022 667 46 54
022 667 46 54
022 662 75 81

Jacek Lesiak
Jacek Lesiak
Jacek Lesiak
Jacek Lesiak
Jacek Lesiak
Edward Papiernik
Edward Papiernik
Edward Papiernik
Marek Langner
Marek Langner
Marek Langner
Marek Langner
Marek Langner
Teresa Piecho
Teresa Piecho
Teresa Piecho
Teresa Piecho
Teresa Piecho
Tomasz Zagroba
Tomasz Zagroba

022 662 70 42
022 662 75 81
022 662 75 81
022 662 75 81
022 662 75 81
022 667 09 27
022 667 09 27
022 667 09 27
022 662 64 05
022 662 64 05
022 662 64 05
022 662 64 05
022 662 64 05
022 662 75 81
022 662 75 81
022 662 75 81
022 662 75 81
022 662 75 81
022 662 64 05
022 662 64 05

Dziennik Ursusa

Co s³ychaæ w klubie
We wrzeœniu, w naszym klubie, rozgrywki rozpoczê³y wszystkie dru¿yny m³odzie¿owe pocz¹wszy od
rocznika 1992 do rocznika 1996. Równie¿ zawodnicy pierwszej i drugiej dru¿yny Ursusa rozegrali
swoje pierwsze spotkania.
Zaczynając od naszej pierwszej druży−
ny trzeba uczciwie powiedzieć, że po
pierwszych spotkaniach i bardzo do−
brym początku nasza drużyna dostała

pinos 4:1 i pewnie zmierzają po awans
do klasy „A”, co jest celem numer 1
dla drużyny Zdzisława Stanulewicza.
Nasze młodzieżowe drużyny rozpo−

Dzieci z rocznika 1996

lekkiej zadyszki. Przegrana z Pogonią
Grodzisk 0:5 u siebie i porażka z re−
zerwami Polonii na wyjeździe 0:4
chluby nie przynosi, ale nie dyskwali−
fikuje nas w innych spotkaniach. Ta−
kie mecze zawsze mogą się zdarzyć, a
remis u siebie z liderem Mazurem Kar−
czew 1:1, po bardzo dobrym spotka−
niu pozwalają myśleć, o dobrych wy−
nikach i o dużych możliwościach drze−
miących w zespole. Naszą największą
siłą jest to, że skład jest oparty głów−
nie o wychowanków naszego klubu co
potwierdza, że praca z młodzieżą jest
jedną z najlepszych w Warszawie.
Obecnie zajmujemy 11 miejsce i mamy
nadzieję, że za miesiąc pozycja druży−
ny będzie wyższa. Rezerwy Ursusa jak
dotąd wygrały swoje wszystkie mecze
bardzo wysoko 7:0, 4:1, 12:0 i w ostat−
nią niedzielę nad drużyną Orzeł Kam−

Dziennik
Ursusa

częły również rozgrywki z różnym
skutkiem w swoich kat wiekowych,
jedni lepiej inni gorzej. Rocznik 1992

dotychczas rozegrał trzy spotkania.
Podopieczni Jakuba Pasterczyka wy−
grali jak dotąd tylko jedno spotkanie z
drużyną Znicza Pruszków 2:0, ale
mamy nadzieję, że w kolejnych spo−
tkaniach będą tylko wygrywać. Zawod−
nicy Michała Tarasa z rocznika 1993
rozegrali jak dotąd trzy spotkania i
wygrali na razie jedno z nich z KS War−
ka Radom 3:1. Dobry początek miała
drużyna Tomka Staniaka, chłopców z
rocznika 1994. Z czterech dotychczas
rozegranych spotkań wygrali trzy, zo−
stawiając po sobie bardzo dobre wra−
żenie i potwierdzając, że są jednym z
głównych faworytów rozgrywek w
swojej kat wiekowej.
Jak dotąd niepokonaną drużyną w
rozgrywkach są chłopcy z rocznika
1995, trenera Marka Brzeskiego. W
meczach pokonali: 4:0 Mszczono−
wiankę Mszczonów, 5:0 Olimpię
Warszawa i 14:1 LKS Ryś Laski. Li−
derują po trzech kolejkach w swojej
grupie. Ostatnią drużyną młodzie−
żową, która rozpoczęła swoje roz−
grywki jest drużyna Żaków − rocznik
1996. W swoim debiucie młodzi za−
wodnicy Ursusa przegrali u siebie 1:2,
ale w następnym meczu okazali się
lepsi od zawodników Gwardii War−
szawa wygrywając 4:0.
Wszystkim naszym drużynom
życzymy sukcesów w kolejnych spo−
tkaniach o punkty! Kibiców zaprasza−
my do odwiedzania nowopowstałej
strony internetowej klubu: www.ur−
sus.org.pl.

Dam pracê
Chętnych do pracy w ochronie z okolic Ursusa. Stawka od 4 zł. netto. Osoby
chętne do pracy proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 0 507 139 602 w
godz. 9−16.
Firma sprzątająca zatrudni kobiety do sprzątania klatek schodowych.
Tel. 0 668 184 924.
Business 4 Business Professional Training Sp. z o.o. − organizator szkoleń infor−
matycznych w O.K. „ARSUS”, poszukuje pilnie do stałej współpracy trenerów/
wykładowców do prowadzenia szkoleń zamkniętych z obsługi pakietu MS Office
XP w godzinach porannych i popołudniowych. Zajęcia prowadzone są w O.K.
„ARSUS” (ul. Traktorzystów 14). Warunkiem koniecznym jest posiadanie doświad−
czenia w prowadzeniu szkoleń dla firm lub instytucji oraz dyspozycyjność. Atut –
bliskość miejsca zamieszkania. Wynagrodzenie do uzgodnienia. CV z aktualnym
zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: abialecka@b4bcorp.pl.
Informacji udziela koordynator Anna Białecka, tel. 0601 850 998.
Oriflame Products Poland Sp. z o.o. zatrudni konserwatora elektryka z upraw−
nieniami do pracy na pełny etat. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ul. Boha−
terów Warszawy 2, 02−495 Warszawa.
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