Mamy partnera w Kijo wie!
W po³owie wrzeœnia do naszej dzielnicy przyby³a
delegacja w³adz Dzielnicy Szewczenkiwskaja z Kijowa. W jej sk³ad weszli: Iurii Ryzhenko – pierwszy
zastêpca szefa administracji, Viktor Davydenko –
zastêpca szefa administracji w zakresie oœwiaty i
kultury oraz Andrij Lukanov – przewodnicz¹cy komisji oœwiaty, kultury i sportu.

Informacja dla
akcjonariuszy
ZPC „Ursus”
q Czytaj str. 2

Radosne
pożegnanie lata
q Czytaj str. 4

Sukcesy
szachistów
q Czytaj str. 11

„Świadectwo”
w kinie
Moment podpisania porozumienia
Pobyt Ukraińców był owocem kilkumie−
sięcznych negocjacji dotyczących prac
nad treścią porozumienia o współpracy.
Głównym punktem wizyty było pod−
pisanie oficjalnego dokumentu, który
określa płaszczyzny oraz warunki
współpracy między naszymi dzielnica−
mi. W ciągu najbliższych miesięcy pla−
nowana jest wymiana młodzieży, współ−
praca placówek kulturalnych oraz klu−
bów sportowych. Istotnym punktem
wspólnych działań będzie rozwój lokal−
nej samorządności oraz budowanie part−
nerskich relacji między dzielnicami.
Podstawą prawną do podpisania po−
rozumienia były dwa dokumenty: Umo−
wa o przyjaźni i współpracy między
Warszawą a Kijowem z dnia 4 lutego

Fot. Ł.Prokop

1994 r. oraz Memorandum w sprawie
zacieśnienia współpracy między miasta−
mi Warszawą a Kijowem z dnia 23 mar−
ca 2000 r. Nie bez znaczenia pozosta−
wał również fakt, że Waraszawa i Ki−
jów od 14 lat są miastami partnerskimi.
− Od kilku miesięcy przygotowywa−
liśmy treść porozumienia, które zostało
podpisane przez obie strony. Dokument
został sporządzony w trzech językach:
polskim, ukraińskim oraz angielskim.
Wybór naszego wschodniego sąsiada
nie był przypadkowy. Wspólna organi−
zacja Euro 2012 oraz bardzo dobre re−
lacje z Ukrainą sprawiły, że wybór padł
na centralną dzielnicę Kijowa – mówi
burmistrz Bogdan Olesiński.
dokończenie na str. 3

Już 16 października odbędzie się w
Watykanie z udziałem Papieża Bene−
dykta XVI światowa premiera fabula−
ryzowanej opowieści kardynała Stani−
sława Dziwisza o Janie Pawle II pt.
„Świadectwo”.
Film w reżyserii Pawła Pitery wzbo−
gacony został o nieznane dotąd mate−
riały dokumentalne i zdjęciowe z archi−
wów watykańskich. Narrację w filmie
prowadzą: Kard. Dziwisz i znakomity
brytyjski aktor Michael York. Muzykę
do filmu skomponował Vangelis i Ro−
bert Jamson.
Kino „Ursus” , ul. Traktorzystów 14
zaprasza na seanse w dniach17 paździer−
nika w godz.: 9, 11, 15, 17 oraz 18−19
października w godz.: 15, 17, 19. Re−
zerwacje biletów, tel. 022 478 34 54
(codziennie pn.−pt. w godz. 9−19).
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Informacja dla akcjonariuszy w byłych
zakładach ZPC „Ursus”
Z inicjatywy Jana Adamczyka, Bogu−
sława Dąbrowskiego, Józefa Kozłow−
skiego i Henryka Grzegrzółki dzialają−
cych w imieniu wszystkich akcjonariu−
szy, miały miejsce wystąpienia pisem−

ne w sprawie uzyskania informacji o
możliwości wypłat za akcje dla akcjo−
nariuszy ZPC ,,Ursus” od Syndyka ZPC
,,Ursus S.A” w upadłości, które otrzy−
maliśmy w 2000 r. od Skarbu Państwa.
Poniżej przedstawiam harmonogram
wystąpień.
l 14 luty 2008 r. – wystąpienie do
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ur−
sus m. st. Warszawy. Powyższa kwestia
była omawiana na posiedzeniuKomisji
Gospodarki Przestrzennej i Komunal−
nej. W obradach uczestniczyło ponad 80
akcjonariuszy. Komisja złożyła wniosek
do Zarządu Dzielnicy Ursus o wystąpie−
nie do Syndyka w naszej sprawie.
l 20 kwietnia 2008 r. – wystąpiliśmy
do Józefa Syski Syndyka ZPC ,,Ursus”
w upadłości, w imieniu wszystkich ak−
cjonariuszy ZPC „Ursus”, o wypłace−
nie nam należności oraz o udzielenie od−
powiedzi na 10 zamieszczonych w pi−
śmie pytań. Załączyliśmy do tego wy−
stąpienia 80 podpisów z adresami, aby

odpowiedź w tej sprawie mógł otrzymać
każdy z nas.
l 8 maja 2008 r. otrzymaliśmy od−
powiedź od Syndyka, że długi ZPC ,,Ur−
sus” przewyższają wartość majątku
oraz, że nie istnieje
możliwość dokonania
jakichkolwiek wypłat
na rzecz akcjonariu−
szy. Jednocześnie w
w/w piśmie otrzymali−
śmy informację, że
cały majątek „Ursus”
S.A. w upadłości zo−
stał już sprzedany w
zasadniczej części, a
pozostała do wykona−
nia jedynie przed−
wczesna
umowa
sprzedaży około 1/5
ogólnej powierzchni
gruntów, co nastąpi po
uregulowaniu stanu
prawnego tych grun−
tów.
l 12 sierpnia 2008 r.
– po otrzymaniu opi−
nii prawnej wystąpili−
śmy w imieniu
wszystkich akcjona−
riuszy załączając 80
adresów i podpisów
do Ministerstwa Skar−
bu o wstawiennictwo
za nami u Syndyka by
w tej 1/5 części
uwzględnił możliwą
pulę środków prze−
znaczoną dla wszystkich akcjonariuszy.
Jednocześnie wyraziliśmy nasze za−
strzeżenia, między innymi do ceny
sprzedaży gruntu, gdyż za 52h, uzyska−
no 94 miliony złotych co wynosi 180 zł
za m2.
l 28 sierpnia 2008 r. – otrzymaliśmy
odpowiedź z Ministerstwa Skarbu, którą
w całości podajemy:

„W odpowiedzi na Państwa pismo z
dnia 12.08. 2008 r. w sprawie zawar−
tych w 2000 roku umów nieodpłatnego
zbycia akcji z byłymi pracownikami Za−
kładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus
S.A., Departament Ewidencji, Reprywa−
tyzacji, Rekompensat i Udostępniania
Akcji uprzejmie informuje, że:
Upadłość ZPC „Ursus” S.A. została
ogłoszona z dniem 30 września 2003
roku. Majątek Spółki został przejęty
przez Syndyka i wszedł w skład masy
upadłości. Ze sprzedaży majątku wcho−
dzącego w skład masy upadłości są za−
spakajani wierzyciele spółki w kolejno−
ści przewidywanej przepisami prawa
upadłościowego.
Akcjonariusze, w przypadku upadło−
ści Spółki, mogą uczestniczyć w podziale
majątku Spółki tylko w przypadku za−
spokajania wszystkich wierzycieli i po−
krycia kosztów postępowania upadło−
ściowego.
Z pisma Syndyka wynika, że zobowią−
zania ZPC „Ursus” S.A. w upadłości
przekraczają wartości masy upadłości,
a zatem należy przypuszczać, że nie
wszyscy wierzyciele nie zostaną zaspo−
kojeni. Tym samym jeśli nie zostanie
żaden majątek podlegający podziałowi
między akcjonariusz− akcjonariusze nie
mogą liczyć na gratyfikację z tytułu po−
siadanych akcji.
Z wyżej wymienionych powodów ak−
cje Spółki, jako papiery wartościowe,
obecnie nie mają żadnej wartości ryn−
kowej.
Skarb Państwa, posiada 44,7% akcji
ZPC „Ursus” S.A., jako akcjonariusz
jest zatem w takiej samej sytuacji jak inni
akcjonariusze.
Informujemy, że stan faktyczny będzie
mógł zostać określony ostatecznie przez
Syndyka i Sąd dopiero po zakończeniu
postępowania upadłościowego, które zo−
stało zaplanowane na I półrocze 2009 r.”
Henryk Grzegrzółka

KES zaprasza
Ośrodek Kultury ,,Arsus” i Klub Edukacji Samorządowej w Ursusie zapraszają
na spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem Kaźmierczakiem profesorem SGH. Temat
,,Integracja polski ze strefą euro−szanse i wyzwania”. Prowadzi europoseł dr Da−
riusz Grabowski. Spotkanie odbędzie się 2 października, godz. 17.30.
W ramach Klubu Dyskusyjnego Myśli Politycznej, 10 października o godz. 17.30
odbędzie się spotkanie z min. dr Cezarym Mech, doradcą prezesa Banku NBP.
Temat ,,O gospodarkę Polski solidarnej”. Prowadzi dr Aleksander Jędraszczyk.
17 października o godz. 11 zapraszamy mieszkańców na spotkanie pt. „Ojciec
Święty w naszych wspomnieniach w rocznicę wyboru”. Wspominamy z poseł Jo−
anną Fabisiak.
Wszystkie spotkania odbędą się w sali kameralnej Ośrodka Kultury „Arsus” przy
ul. Traktorzystów 14.
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Dzielnica Szewczenkiwskaja znajduje
się w ścisłym centrum Kijowa oraz sta−
nowi historyczne serce dawnej Rusi
Kijowskiej. Na jej terenie ulokowane są
najważniejsze zabytki stolicy Ukrainy:
Centralna Rada, Złote Wrota, Cerkiew
Św. Zofii, Kościół Mychajliwskij, bu−
dynki powiązane z działalnością Apo−
stołów ukraińskiej niepodległości –
Michaila Gruszewskiego, Tymona Pe−
tlury i Wołodymyra Wynnyczenki, Uni−
wersytet im. Tarasa Szewczenki oraz
gmach Opery Narodowej.
Zamieszkuje ją ponad 200 000 osób.
Na jej terenie swoje placówki dyploma−
tyczne posiada ponad 50 państw, w tym
Polska.
– Nasza współpraca będzie opierać się
na trzech dziedzinach: sporcie, kulturze

Na Hasance
i samorządności. Przewidujemy organi−
zację wspólnych imprez oraz wymianę
dzieci i młodzieży. Będziemy również
namawiać do integracji seniorów.
Pierwszym etapem współpracy będzie
organizacja spotkania młodzieży z na−
szych dzielnic, celem wzajemnego po−
znania, przedyskutowania interesują−
cych tematów i zrealizowania wspól−
nych przedsięwzięć – opisuje plan dzia−
łania z−ca burmistrza Jolanta Dąbek.
W trakcie swojego pobytu w Warsza−
wie ukraińscy goście obejrzeli szkoły w
naszej dzielnicy, parki, place zabaw oraz
baseny. W Zespole Szkół nr 42 odbyło
się spotkanie z Dyrekcją, prezydium
Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz
ukraińskimi uczennicami.
Największe wrażenie na samorzą−

W Wilanowie

Fot. Ł.Prokop

Fot. Ł.Prokop

Podczas zwiedzania BUW-u

dowcach z Kijowa wywarł zakres zmian
i inwestycji realizowanych przez obec−
ny Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. War−
szawy. Bardzo spodobał się budynek
Zespołu Szkół nr 80 na Gołąbkach oraz
plac zabaw „Hasanka“.
Program wizyty obejmował również
zwiedzanie głównych atrakcji turystycz−
nych Warszawy: Biblioteki Uniwersy−
tetu Warszawskiego, Starego Miasta,
Krakowskiego Przedmieścia, Muzeum
Powstania Warszawskiego i Pałacu w
Wilanowie.
Podpisane porozumienie ma moc
prawną na czas nieokreślony oraz funk−
cjonuje do momentu wypowiedzenia go
przez jedną ze stron.
Łukasz Prokop

Fot. Ł.Prokop
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Radosne pożegnanie lata
Tegoroczne „Po¿egnanie Lata” w dzielnicy Ursus
odby³o siê 13 wrzeœnia. Ju¿ od po³udnia w Parku
Czechowickim dostêpne by³y ró¿norodne atrakcje.

zespół T.Love. Grupa zaprezentowała
materiał ze swoich najnowszych albu−
mów. Nie zabrakło również największych
hitów takich, jak „King”, „Warszawa”,
„Chłopaki nie płaczą” czy „I love you”.
Mimo, iż pogoda była zmienna humo−
ry dopisały i zabawa była bardzo udana.
Kolejna impreza już za rok.
Tegoroczne „Pożegnanie lata” nie odby−
łoby się bez pomocy naszych sponsorów.
Z tego miejsca pragniemy serdecznie po−
dziękować następującym firmom: Asmet,
Warsaw Apartments, RED Real Develop−
ment, Orkiestra Development, And1, Ske−
chers, Sevroll oraz Centrum Skorosze.

Na NiedŸwiadku

Lider zespo³u T.Love
Dla dzieci zainstalowano liczne urządze−
nia zabawowe, dorośli zaś mogli na żywo
obejrzeć występy grup kabaretowych oraz
koncert zespołu T.Love.
Każde dziecko miało możliwość ozdo−
bić swoją buzię fantazyjnymi rysunkami i
malowidłami. Aniamtorki przebrane w
okolicznościowe, kolorowe stroje propo−
nowały dzieciom kilkanaście różnych wzo−
rów do wyboru. Dzieci wraz z rodzicami
bawiły się chustami animacyjnymi. Była
to okazja do nauki współpracy, ćwiczenia
refleksu, szybkości. Zabawom towarzyszy−
ło mnóstwo śmiechu i radości. Dla odważ−
nych i chcących sprawdzić swoją spraw−
ność organizatorzy przygotowali ściankę
wspinaczkową. Nawet najmłodsze dzieci
mogły spróbować swoich sił pod czujnym
okiem instruktorów, korzystając z uprzę−
ży i kasków przygotowanych specjalnie z
myślą o bezpieczeństwie milusińskich.
Ścianka stanowiła również atrakcję dla star−
szych uczestników imprezy. Miłośnicy
zwierząt również nie byli rozczarowani.
Obecne były 3 konie, na których dzieci od−
bywały przejażdżki. Mogły też pogłaskać
i nakarmić zwierzaki cukrem. Maluchy
miały okazję pobawić się z psami− tera−
peutami, na codzień pracującymi z dzieć−
mi z wyzwaniami rozwojowymi. Spotka−
nie z psami dało dzieciom możliwość na−
uki komend. Dla dzieci żądnych szaleństw
przygotowane były zabawki dmuchane i
zjeżdżalnia,
Oprócz licznych atrakcji dla najmłod−
szych mieszkańców nie zabrakło również
występów artystycznych skierowanych do

Fot. Ł. Prokop

starszej części publiczności. O godzinie
15 rozpoczął się Mazowiecki Przegląd
Kabaretów „Kabura 2008”. Na deskach
sceny zainstalowanej w Parku Czechowic−
kim wystąpiły następujące kabarety: Pół
Serio, Masakra, Układ Koleżeński i Teatr
na Walizkach. Głównym punktem prze−

Festyn „Pożegnanie Lata” na osiedlu
Niedźwiadek 21 września zakończył sezon
imprez plenerowych w dzielnicy Ursus.
Pomimo przejmującego zimna i przeokrop−
nej niedzieli mieszkańcy licznie przybyli
na zakończenie imprezy posłuchać i zoba−
czyć legendę polskiej muzyki pop – zespół
Trubadurzy, którzy obchodzili 45. lecie
działalności artystycznej na polskich i za−
granicznych scenach.
Ubrani jak za dawnych lat, z tą samą
nieprzemijającą werwą muzyczną i poczu−
ciem humoru grali i śpiewali największe
przeboje m.in.: „Przyjedź mamo na przy−
sięgę”, „Znamy się” i wiele innych, ba−
wiąc już trzecie pokolenie fanów.
Wcześniej na estradzie wystąpił zespół
Sekret grający muzykę biesiadno−ta−
neczną i gościnnie zespół młodych absol−
wentek Wyższej Szkoły Muzycznej z

Legenda polskiej muzyki – zespó³ Trubadurzy
glądu był występ znanego i lubianego
kabaretu Elita. Po programie kabareto−
wych przyszła pora na koncerty zespołów
muzycznych. Jako support wystąpiła Ola
Ost wraz ze swoim zespołem. Tuż po go−
dzinie 21 rozgrzana publiczność głośnym
aplauzem przywitała gwiazdę wieczoru –

Fot. I. Barski

Ukrainy Barwy Lwowa prezentujący folk−
lor swojego regionu, jak również repertu−
ar doskonale znany wszystkim Polakom.
Szkoda tylko, że z powodu złej pogody
nie mogły zaprezentować się najmłodsze
zespoły Domu Kultury „Miś”.
BŁ
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Pr zegląd recyta torski Jubileusz UTW
Dom Kultury „Kolorowa” we
współpracy z Ośrodkiem Kultury „Ar−
sus” organizuje VI Mazowiecki Prze−
gląd Recytatorski Jednego Poety. Tego−
roczny przegląd poświęcony będzie
twórczości Wisławy Szymborskiej, lau−
reatki nagrody Nobla.
Impreza ma charakter otwartego prze−
glądu recytatorskiego, w którym mogą
wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli
z województwa mazowieckiego. Patro−
nat nad imprezą objął Burmistrz Dziel−
nicy Ursus m. st. Warszawy Bogdan
Olesiński fundując nagrodę specjalną.
Przegląd przygotowany jest w trzech
kategoriach wiekowych: 10 − 12 lat; 13
− 17 lat, + 18 lat.
Eliminacje odbędą się w Domu Kul−
tury „Kolorowa” przy ul. K. Sosnkow−
skiego 16. I etap przewidziano w dniach
12, 13, 14 listopada 2008 roku. Szcze−
gółowy plan przesłuchań organizator
ustali po zamknięciu listy zgłoszeń i nie−
zwłocznie powiadomi zainteresowa−
nych.
II etap odbędzie się 20 listopada 2008
roku. Jury zakwalifikuje do niego naj−
lepszych z każdej kategorii wiekowej.
Karty uczestnictwa można przekazać
do Domu Kultury „Kolorowa”, Warsza−
wa, ul. K. Sosnkowskiego 16, przesłać
pocztą, faxem – 022 667 63 75 lub
pocztą elektroniczną e−mail: dom.kul−
tury.kolorowa@arsus.pl.
Termin zgłoszeń upływa 4 listopada
2008 roku. Wieczór Laureatów i uro−
czyste wręczenie nagród odbędzie się

Otwórzcie
drzwi
16 października, godz. 18 w sali wi−
dowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus”
przy ul. Traktorzystów 14 odbędzie się
koncert w 30. rocznicę powołania na
Stolicę Piotrową Jana Pawła II pt.
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
Wykonawcy: Anna Lubańska− mez−
zosopran, Witold Żołądkiewicz− bary−
ton, Maciej Rayzacher – recytacje (ak−
tor) oraz Orkiestra Koncertowa „Legen−
da” pod dyrekcją Grzegorza Belniaka.
W programie utwory: Bogurodzica,
Gaude Mater Polonia, Hymn do miło−
ści Ojczyzny, Ojcze nasz, Ale Maria,
Romanza, Abba Ojcze, Madonna Czar−
na Madonna, Modlitwa obozowa, Bar−
ka i inne znane utwory.
Wstęp wolny. Dla grup zorganizowa−
nych rezerwacja miejsc.

Ubieg³oroczna laureatka przegl¹du
28 listopada br. (piątek) o godzinie 18
w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul.
K. Sosnkowskiego 16.

W październiku Uniwersytet Trze−
ciego Wieku w Ursusie obchodzić bę−
dzie swoje pięciolecie istnienia i dzia−
łalności społecznej.
9 października o godz. 11 w sali im−
prezowej Domu Kultury „Kolorowa”
przy ul. Sosnkowskiego 16 odbedzie
się inauguracja szóstego roku pracy
tej pożytecznej placówki kulturalno−
oświatowej. W trakcie uroczystości
rozdane zostaną dyplomy okoliczno−
ściowe dla 5−letnich stażem słuchaczy
Uniwersytetu.
Kolejną imprezą okolicznościową
będzie jubileuszowe spotkanie, które
odbędzie się 16 października o godz.
11 w Domu Kultury „Kolorowa”.
Gościem honorowym będzie prof. Je−
rzy Woy−Wojciechowski. Wygłosi
wykład na temat historii medycyny,
życia i zdrowia człowieka.
Uroczystość uświetni występ zespo−
łu wokalno−recytatorskiego, który po−
wstał przy naszym Uniwersytecie.

Dzielnicowe Dni Seniora Ursus 2008
Pod patronatem Rady i Zarządu
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 1 paź−
dziernika rozpoczynaja się XVI Dziel−
nicowe Dni Seniora. Poniżej przedsta−
wiamy program.
n 1 października, godz.16 (sala im−
prez DK „Kolorowa”) uroczyste spotka−
nie seniorów. W programie koncert ze−
społu wokalno−muzycznego Belcanto
oraz występ zespołu artystycznego Klu−
bu Seniora „Ursus”.
n 4 października, godz. 15 (sala im−
prez DK „Miś”) koncert inauguracyjny
pt. „W świecie Ursusa dusza się rusza”.
Spotkanie integracyjne seniorów Ursu−
sa z udziałem zaproszonych gości.
n 5 października, godz.8−20 całodnio−
wa wycieczka seniorów do dworku w
Petrykozach (spotkanie z Wojciechem
Siemionem), Mszczonowa (zwiedzanie
term siarkowych) oraz Osuchowa (zwie−
dzanie drewnianego kościoła i cmenta−
rza wojennego). Zapisy w Klubie Se−
niora „Ursus”.
n 7 października, godz 16 (sala Klu−
bu Seniora „Ursus”) wariacje kulinarne
– konkurs sałatek owocowych i wa−
rzywnych.
n 9 października, godz.17 (sala im−
prez DK „Miś) spotkanie z kabaretem
„I co dalej− pamiętasz była jesień”. Po−

kaz zdrowego żywienia „Jesienna sona−
ta”.
n 10 października, godz.17 (sala im−
prez DK „Kolorowa”) wieczór poezji
przy świecach –spotkanie z poetami
Klubu Literackiego „Metafora” w ra−
mach Warszawskiej Jesieni Poezji.
n 11 października, godz.16 (sala im−
prez DK „Miś”) koncert literacko−mu−
zyczny pt. „A jesień znowu jest lirycz−
na”. Zabawa taneczna dla seniorów z
udziałem zespołu muzycznego.
n 12 października, godz.16−21.30
(sala imprez DK „Kolorowa”) bal Se−
niora. Wybór Seniorów Roku. Muzyka
w wykonaniu zespołu Ryszarda Dybi−
cza.
n 14 października, godz.16 (galeria
DK „Kolorowa”) wernisaż wystawy
karykatury Andrzeja Palczewskiego.
n 14 października, godz. 16 (sala im−
prez DK „Miś”) „Seniorska biesiada z
żołnierską balladą”. Wieczór rozrywko−
wy z grochówką u seniorów.
n 18 października, godz.16−21.30
(sala imprez DK „Miś”) „W krainie Bel−
canto”− bal z programem artystycznym.
Organizatorami Dzielnicowych Dni
Seniora są: Klub Seniora „Ursus”, Klub
Seniora „Wesoła Chata”. Koordynacja
– Ośrodek Kultury „Arsus”.
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Pierwsze dni w przedszkolu
Czas wys³ania dziecka do przedszkola to trudny
okres dla ca³ej rodziny: i dla dziecka, i dla rodziców. Dla dziecka – bo mama, która do tej pory
by³a blisko, nagle znika.

W przedszkolu mo¿e byæ weso³o
Na dodatek dziecko nie zostaje w domu,
gdzie czuje się bezpiecznie, lecz co−
dziennie, z samego rana rodzic prowa−
dzi je do przedszkola – miejsca, które
na razie jest obce i gdzie ciągle ktoś każe
coś robić. Ale to, co trudne, wcale nie
musi być złe. Do trudnych sytuacji trze−
ba dziecko przygotować tak, by umiało
sobie z nimi poradzić. Co prawda, na
przygotowanie dziecka do rozpoczęcia
zajęć w przedszkolu jest już za późno,
ale można spróbować pomóc mu w za−
adoptowaniu się do nowych warunków
i polubieniu przedszkola.
Czas rozstania. Nie odprowadzaj
dziecka w ostatniej chwili, gdy spieszysz
się do pracy. Maluch powinien mieć tro−
chę czasu na pożegnanie z Tobą. Pomóż
dziecku przebrać się w szatni, możesz
posiedzieć z nim chwilkę i poprzytulać się,
umówić się o której po nie przyjdziesz,
pożegnaj się i zaprowadź dziecko do sali.
Małym dzieciom w pierwszych dniach
bardzo pomaga ulubiona przytulanka,
zdjęcie mamy, taty, lub jakaś inna rzecz,
którą dziecko chce zabrać ze sobą z domu,
a która pomoże mu przetrwać trudne
chwile. Staraj się jednak nie przedłużać
pożegnania. Bardzo ważne jest, aby ro−
dzic swoją postawą pokazał dziecku, że
przedszkole jest najlepszym miejscem dla
pociechy. W czasie rozstania należy pa−
miętać, że to kolejny, naturalny etap w

Fot. Ł.Prokop

życiu dziecka. Przez parę godzin będzie
pod opieką kogoś innego, a potem wróci
do domu. Warto powtarzać to nie tylko
maluchowi, ale też sobie.

Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta „Arsus”
Ośrodek Kultury „Arsus” w dzielni−
cy Ursus serdecznie zaprasza młodzież
w wieku 12−16 lat (dziewczęta i chłop−
ców) do tworzącej się Młodzieżowej
Orkiestry Dętej.
Zapisy prowadzone będą do końca
października 2008 roku. Nieodpłatne
zajęcia będą odbywać się 2 razy w ty−
godniu w salach prób „Arsusa”. Orkie−
strę poprowadzą zawodowi muzycy in−
strumentaliści z dużym doświadcze−
niem w pracy z młodzieżą. Nie trzeba
mieć własnego instrumentu. Wystarczy
chęć i zainteresowanie muzyką. Poza
próbami przewidujemy obozy arty−
styczne, koncerty, udział w przeglą−
dach i festiwalach. Wkrótce po zawią−
zaniu się zespołu ogłosimy konkurs
ofert na kolorowy strój muzyków.
Szczegółowe informacje w sekretaria−
cie Ośrodka, tel. 022 478 34 54.
Zapraszamy zainteresowanych z tere−
nu Warszawy i okolicznych miast.

Czas do domu. Zawsze mów dziec−
ku kiedy po nie przyjdziesz, ale nie
określaj godziny. W przedszkolu czas
odmierzany jest posiłkami lub działania−
mi, a więc np. „przyjdę po ciebie po
obiedzie” albo „po spacerze”.
Kryzys. Czasami zdarza się, że dziec−
ko przez kilka pierwszych dni chętnie
chodzi do przedszkola, a potem przy−
chodzi kryzys: płacze, odmawia chodze−
nia do przedszkola, z trudnością znosi
rozstania. W takiej sytuacji warto po−
rozmawiać na ten temat z nauczycielem
– może razem uda się znaleźć powód
trudności. Najczęściej jednak kryzys
trzeba przeczekać.
Stres. Nawet gdy dziecko chętnie
chodzi do przedszkola, polubiło Panią i
kolegów, może zachowywać się inaczej
niż zwykle. Może być marudne, roz−
drażnione, kłótliwe, a nawet agresyw−
ne. Może też zachowywać się jak dziec−
ko trochę młodsze, niż jest w rzeczywi−
stości. Jest to sposób odreagowania stre−
su, jaki przeżywa w nowej sytuacji lub
przyciągnięcia naszej uwagi, której bar−
dzo potrzebuje w tym przełomowym
okresie. Maluch może czuć się opusz−
czony, osamotniony. Dlatego po powro−
cie z przedszkola warto poświęcać mu
możliwie dużo czasu, żeby zrekompen−
sować ból rozstania z rodzicami.
A może za wcześnie? Takie pytanie
można sobie zadać, jeśli po miesiącu
dziecko nadal mocno przeżywa swój
pobyt w przedszkolu, a w szczególno−
ści: ma bóle brzucha, kłopoty ze snem,
wymioty, odmawia jedzenia, zaczęło się
moczyć. Może warto zaczekać i spró−
bować jeszcze raz zaczekać.
Magdalena Przymus
Poradnia Psychologiczno
−Pedagogiczna Nr15

Ya ma ha
zapr asza
„Bawmy się muzyką” pod takim ty−
tułem Szkoła Muzyczna Yamaha zapra−
sza na zajęcia. Szkoła realizuje progra−
my: wczesnodziecięce dla najmłod−
szych od 4 m−ca do 6 lat (niemowlaki w
krainie dźwięków, skarby i muzyka,
dźwiękoludki, cudowny świat muzyki);
instrumentalne: keyboard−organy, gita−
ra klasyczna, flet prosty dla dzieci od 6
lat, młodzieży i dorosłych, naukę gry na
gitarze elektrycznej oraz naukę śpiewu.
Yamaha Szkoła Muzyczna w Warsza−
wie – Ursus Os. Niedźwiadek, ul. Orląt
Lwowskich 1 (budynek basenu Alba−
tros), tel. 606 313 997, 022 882 85 00,
www.yamahaszkola.pl.
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Jeszcze o ko nkursie literackim ...
W przededniu 60−ej rocznicy zakoń−
czenia II wojny światowej ukazał się
apel o napisanie swoich wspomnień z
wojny, jej zakończenia i pierwszych lat
powojennych. Przedstawiciele grupy
Sybiraków na naszym osiedlu, wspól−
nie z niektórymi członkami Uniwersy−
tetu III wieku postanowili podjąć się
spisania swoich przeżyć.
Z tej okazji ogłoszony został konkurs
literacki w którym zwrócono się do
wszystkich organizacji społecznych z
propozycją podjęcia tego apelu. Chcia−
łabym przypomnieć, że grupa Sybira−
ków na naszym osiedlu liczy ok. 40−u
osób. Ludzie ci, stopniowo odchodzą.
W ostatnich latach nasze grono zmniej−
szyło się o 4 osoby. Postanowiliśmy

więc podjąć się napisania wspomnień,
żeby zostało coś po nas dla pokolenia
dzieci i wnuków.
W wyniku ogłoszonego konkursu li−
terackiego wpłynął szereg prac w prze−
widzianym przez organizatorów termi−
nie. W 2006 r. powołana została komi−
sja regulaminowa, która do dnia dzisiej−
szego działała pod patronatem naszej
biblioteki. Wytypowane prace zostały
nagrodzone dzięki sponsoringowi władz
naszej dzielnicy. Laureatami zostali:
1 miejsce − praca sybiraczki Stanisła−
wy Kraim.
2 miejsce – ex aequo prace Jerzego
Dubińskiego i Wandy Gendek
3 miejsce – ex aequo prace Ireny Wir−
skiej, Marii Grzegorowskiej i Heleny

Wołoch−Antolak.
Nagrody dla uczestników konkursu
stanowiły: Encyklopedie historyczne,
pamiątkowe wydawnictwo – „Ursus
1976” (zbiór dokumentów) oraz skrom−
ne nagrody pieniężne.
Nagrody te zostały sfinansowane
przez władze naszej dzielnicy oraz Sej−
mik Województwa Mazowieckiego.
Należy podkreślić, że konkurs też mógł
być zrealizowany głównie dzięki pomo−
cy naszej biblioteki Publicznej im. Wł.
Grabskiego i stanowi jedno z ważniej−
szych osiągnięć minionego 5−letniego
okresu działalności Uniwersytetu III
wieku w Ursusie.
Maria Grzegorowska
Sybiraczka

Co, gdzie, kiedy

fer” w wykonaniu aktorów Teatru „Narwal” z Bia³egostoku.
Wstêp 7 z³.
t 29 paŸdziernika, godz.9.30 –
poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. „Œpiewnik Polski” w
wykonaniu kwartetu wokalnego
Il Canto Minore. Wstêp 3z³.

t 9 paŸdziernika, godz. 17.30 –

Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t 3 paŸdziernika, godz.16 – fina³

Ogólnopolskich Konkursów „Nie
tylko na scenê” i „Przecie¿ ka¿dy
pisze wiersze”. Uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród laureatom. Wstêp wolny.
t 6 paŸdziernika, godz. 16 –
warsztaty twórcze w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak „Tamar”. Wstêp
wolny.
t 6 paŸdziernika, godz. 17 –
XXXVI Warszawska Jesieñ Poezji
z udzia³em czo³owych poetów,
cz³onków Zwi¹zku Literatów Polskich: Zbigniewa Jerzyny, Leszka
¯uliñskiego i Andrzeja Wo³osewicza. Wstêp wolny.
t 9 paŸdziernika, godz.19 – koncert pt. „Nad Spuœcizn¹ po przodkach deliberacje”. Wstêp wolny.
t 10 paŸdziernika, 19.30 – koncert m³odzie¿owych zespo³ów
rockowych: „Kultura” i „Krzywy
Gwint”. Wstêp 5 z³.
- 17 paŸdziernika, godz.19 – „Salonik Sztuk Arsus”. Koncert pt.
„Spotkanie z kultur¹ czesk¹”.
Wstêp wolny.
t 18 paŸdziernika, godz.17 – wernisa¿ wystawy unikalnych fotografii prezentuj¹cych kulturê i
zwyczaje Romów pt. „¯ycie Romów- cygañski tabor”. Wystawa
czynna do koñca paŸdziernika.
t 19 paŸdziernika, godz.12.30 –
bajka dla dzieci pt. „Lataj¹cy Ku-

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 1-31 paŸdziernika - „Jesienne

pejza¿e”. Wystawa prac Dzieciêcej
i M³odzie¿owej Akademii Sztuk
Plastycznych.
t 19 paŸdziernika, godz. 16.30 –
koncert muzyczny z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyk¹ Kameraln¹ w wykonaniu duetu
„Otto Corde”.
t 26 paŸdziernika, godz. 12.30 –
„Czarodziejski flet” – bajka wg
opery A. Mozarta w wykonaniu
aktorów teatru „Wariacje” z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem.

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 1-31 paŸdziernika wystawa malar-

stwa i rzeŸby Tadeusza Zarêby w ramach obchodów Dni Seniora czynna w dni robocze w godz. 10-18,
t 4 paŸdziernika, godz. 15 – Inauguracja XVI Dni Seniora. Biesiada artystyczna „W œwiecie Ursusa dusza siê rusza”. Spotkanie integracyjne Seniorów Ursusa.
Wstêp wolny
t 7 paŸdziernika, godz. 11– spotkanie panelowe w ramach przygotowañ do koncertu „Rodzina
Jednoœci¹”.

spotkanie z kabaretem „I co dalej” – „Pamiêtasz by³a jesieñ”. (w
ramach Dni Seniora).
t 12 paŸdziernika, godz. 12.30 –
Niedzielne Spotkanie z Teatrem
– bajka dla dzieci „Ksiê¿niczka
Kapryœniczka”. Wstêp 7 z³.
t 23 paŸdziernika, godz. 11 – spotkanie panelowe w ramach przygotowañ do koncertu „Rodzina
Jednoœci¹”.
t 28 paŸdziernika, godz. 14 – pasowanie na przedszkolaka w Artystycznym Ognisku Przedszkolnym „Stokrotka”.

Wypożyczalnia Nr 116
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 8 paŸdziernika, godz. 11 – „30.
lecie pontyfikatu Jana Paw³a II”.
Wystawa multimedialna zbiorów
ksi¹¿nicy w Ursusie po³¹czona z
projekcj¹ filmów fabularnych i
dokumentalnych.

Biblioteka dla Dzieci Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 8 paŸdziernika, godz. 19 –

„MMT-Superstars”- performance
multimedialny twórczoœci uczestników projektu „Moja Ma³a
Twórczoœæ”.

Biblioteka dla dzieci „Słonecz−
ny brzeg” (ul. Keniga 14)
t 29 paŸdziernika, godz. 17 –

otwarcie wyremontowanej multimedialnej biblioteki dla dzieci
przy Wypo¿yczalni 117. W programie:„Czarownice ze S³onecznego Brzegu” - przedstawienie w
wykonaniu dzieci z biblioteki.
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Dofinansowanie na unieszkodliwienie wyrobów
lub odpadów zawierających azbest
Dofinansowanie z Gminnego/Powia−
towego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej na unieszkodliwia−
nie wyrobów zawierających azbest
może dostać:
− osoba fizyczna nie prowadząca
działalności gospodarczej, a będąca wła−
ścicielem (współwłaścicielem) lub za−
rządcą obiektów budowlanych znajdu−
jących się na terenie m. st. Warszawy,
w których zostały zastosowane wyroby
zawierające azbest (np. płyty eternito−
we faliste lub płaskie, rury azbestowo−
cementowe w kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej itp.) – których chce się po−
zbyć – lub posiadająca na terenie swo−
jej posesji, działki budowlanej lub rol−
niczej odpady azbestowo−cementowe;
− wspólnota mieszkaniowa nierucho−
mości (nie prowadząca działalności go−
spodarczej) na realizację nierozpoczę−
tych przedsięwzięć związanych z
unieszkodliwianem wyrobów zawiera−
jących azbest;
− przedsiębiorca prowadzący działal−
ność gospodarczą, spółdzielnia miesz−
kaniowa lub inna osoba prawna będąca
właścicielem (współwłaścicielem) lub
zarządcą obiektów budowlanych znaj−
dujących się na terenie m. st. Warsza−
wy, wyposażonych w wyroby zawiera−
jące azbest − których chce się pozbyć –
lub posiadająca na terenie administro−
wanej posesji lub działki budowlanej
odpady azbestowo−cementowe.
Wydział Obsługi Mieszkańców Urzę−
du Dzielnicy Ursus, ul. Plac Czerwca
1976 roku nr 1, 02−495 Warszawa w
godzinach: poniedziałki 8−18, w pozo−
stałe dni powszednie 8−16, udostępnia
osobom fizycznym, przedsiębiorcom,
wspólnotom mieszkaniowym i spół−
dzielniom mieszkaniowym broszury
oraz ulotki informujące o zasadach ubie−
gania się o dofinansowanie ze środków
Gminnego/Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Procedury dofinansowania na uniesz−
kodliwienie wyrobów lub odpadów za−
wierających azbest zostały określone w
Zarządzeniach Prezydenta m. st. War−
szawy: nr 227/2003 z dnia 14 marca
2003 roku i nr 514/2007 z dnia 13
czerwca 2007 roku. Zarządzenia do−
stępne są na stronach internetowych:
www.um.warszawa.pl i www.ur−
sus.warszawa.pl .
Pracownik Biura Ochrony Środowi−

ska prowadzący od 2004 roku sprawy
związane z dofinansowaniem likwida−
cji wyrobów azbestowych i odpadów
zawierających azbest może udzielić
Państwu potrzebnych informacji, wyja−
śnień, przekazać wzory dokumentów
lub pomóc w ich wypełnianiu. Kontakt
w godzinach pracy urzędu: główny spe−
cjalista Jan Korytkowski, pok. 413, Pl.
Starynkiewicza 7/9, telefon 0−22 257 93
09, adres e−mail: korytkowski@um.war−
szawa.pl
Wnioski o dofinansowanie można
składać w Biurze Ochrony Środowiska
Urzędu m. st. Warszawy w każdym ter−
minie gwarantującym realizację przed−
sięwzięcia w aktualnym roku budżeto−
wym.

Miejsce składania wniosku: Pl. Sta−
rynkiewicza 7/9, kancelaria Biura
Ochrony Środowiska.
Godziny pracy urzędu: 8−16 od po−
niedziałku do piątku tel. 0−22 257 92
72 lub 0−22 257 92 73. Formularz wnio−
sku jest dostępny : na stronie interneto−
wej Urzędu m. st. Warszawy:
www.um.warszawa.pl i stronie interne−
towej Urzędu Dzielnicy Ursus: www.ur−
sus.warszawa.pl w dziale środowisko, w
Biurze Ochrony Środowiska : Pl. Staryn−
kiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404 A, tel.:
022 257 92 72 lub 022 257 92 73 oraz w
Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzę−
du Dzielnicy Ursus w godzinach: ponie−
działki 8−18 w pozostałe dni powsze−
dnie 8−16.

Ursusa

IX

Chipowanie czworonoga
8 września rozpoczęła się po raz dru−
gi akcja bezpłatnego chipowania psów
w Warszawie. Potrwa ona do 12 grud−
nia. Elektroniczne znakowanie psów,
zwane popularnie chipowaniem to jed−
na z metod przeciwdziałania bezdom−
ności zwierząt.
Dzięki chipowaniu można np. szyb−
ko ustalić właściciela zagubionego psa
i zawiadomić go o odnalezieniu ulu−
bieńca. Zabieg wszczepienia mikropro−
cesora jest prawie bezbolesny, a zwie−
rzę zazwyczaj reaguje na to w taki sam

Akcja zwalczania
szrotówka
kasztanawcowiaczka
Biuro Ochrony Środowiska informu−
je, że wzorem lat ubiegłych przeprowa−
dza we współpracy z Zarządem Oczysz−
czania Miasta ogólnomiejską akcję
ochrony kasztanowców przed ich
szkodnikiem szrotówkiem kasztanow−
cowiaczkiem.
Akcja polegać będzie na systematycz−
nym wygrabianiu liści m. in. z terenów
placówek oświatowych i opiekuńczych,
terenów osiedli mieszkaniowych, pose−
sji prywatnych. Akcja dotyczyć będzie
wyłącznie liści kasztanowców, które
zebrane w pryzmy lub zapakowane do
worków foliowych odbierane będą
przez Zarząd Oczyszczania Miasta po
uprzednim zgłoszeniu pod bezpłatnym
numerem telefonu infolinii CZYSTOŚĆ
0 800 800 117 z terenów placówek
oświatowych, opiekuńczych, instytutów
naukowych, publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, ogrodów jordanow−
skich.
Liście z terenów osiedli mieszkanio−
wych powinny być wywożone i utyli−
zowane ze środków własnych zarządów
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Zarząd Oczyszczania Miasta nie będzie
odbierał zebranych liści od tych jedno−
stek a także od osób prywatnych.
Nadmieniamy, że zgodnie z regula−
minem utrzymania czystości i porząd−
ku na terenie Miasta Stołecznego War−
szawy dopuszcza się spalanie zebranych
liści na terenach rozproszonej zabudo−
wy jednorodzinnej pod warunkiem
ograniczenia uciążliwości dla korzysta−
jących z nieruchomości służących do
wspólnego użytku i nieruchomości są−
siednich.
Informacje na temat szczegółów ak−
cji dostępne są na stronie Zarządu
Oczyszczania Miasta oraz pod nume−
rem telefonu 0 800 800 117.

nego oświadczenia. Po zachipowaniu
właściciel otrzymuje dowód elektro−
nicznego oznakowania psa.
Bezpłatne chipowanie dotyczy psów,
których właściciele mieszkają na tere−
nie m.st. Warszawy.
Akcję prowadzi Biuro Ochrony Śro−
dowiska Urzędu m. st. Warszawy. Na
terenie Dzielnicy Ursus chipowanie od−
bywa się w Przychodni Weterynaryjnej
„Centaur” przy ul. Boh. Warszawy 4
(tel. 022 662 60 71) i w Gabinecie We−
terynaryjnym przy ul. Zagłoby 16 (tel.
022 667 00 61).

Program
elektrośmieci
Z chipem znajdziesz swojego psa
sposób jak przy zwykłym zastrzyku.
Mikroprocesor jest wszczepiany pod−
skórnie w szyję lub między łopatki
czworonoga. Elektroniczne oznakowa−
nie jest niezbędnym wymogiem, aby
podróżować z czworonogiem po krajach
Unii Europejskiej.
Bezpłatne chipowanie psa przeprowa−
dzają wybrane lecznice weterynaryjne
na terenie m. st. Warszawy. Warunkiem
bezpłatnego oznakowania czworonoż−
nego pupila jest: wypełnienie przez
właściciela wniosku o wykonanie za−
biegu elektronicznego oznakowania
psa, okazanie dowodu tożsamości, oka−
zanie książeczki szczepień psa, rodo−
wodu lub innego dokumentu potwier−
dzającego prawa do zwierzęcia, a w
przypadku jego braku złożenie stosow−

W 18 dzielnicach na terenie m.st. Warsza−
wy prowadzony jest program „Elekrośmie−
ci? Przynieś z mieszkania do punktu zbiera−
nia”. Organizatorami przedsięwzięcia jest
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st.
Warszawy oraz organizacja Elektro−Eko.
W Polsce co roku powstaje ponad 300 000
ton elektrośmieci. Niestety, elektrośmieci
rzadko trafiają do odpowiednich punktów
zbierania. Stare zepsute lodówki, pralki, tele−
wizory itp. rzeczy Polacy najczęściej prze−
chowują w piwnicach lub na strychach.
Od 29 lipca 2005 r. obowiązuje w Pol−
sce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycz−
nym i elektronicznym. Dlatego też wrzu−
cając do śmietnika eletrośmieci nie tylko
stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale
i łamiemy prawo.
W efekcie połączenia sił na terenie ca−
łej Warszawy powstało 18 punktów zbie−
rania elektrośmieci. Nasz punkt zbiórki
znajduje się na parkingu przy Urzędzie
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (Plac
Czerwca 1976 r. nr 1).

Zlikwiduj szambo
Zlikwiduj szambo i przyłącz się do
sieci kanalizacji miejskiej wystąp o do−
tację ze środków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wod−
nej m. st. Warszawy w wysokości 3 ty−
sięcy zł!
Procedury dofinansowania likwida−
cji zbiorników bezodpływowych zo−
stały określone w Zarządzeniu nr 373/
2007 Prezydenta m. st. Warszawy z
dnia 23.04.2007 r. z późn. zm. Zarzą−
dzenie dostępne jest na stronie inter−
netowej: www.um.warszawa.pl i
www.ursus.warszawa.pl, a szczegó−
łowych informacji udziela Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu m. st.
Warszawy, Wydział Funduszy Ekolo−
gicznych, telefon 022 257 92 72 lub
022 257 92 73.
Termin składania wniosków o dofi−

nansowanie dla osób przyłączających
się do kanalizacji w 2009 roku: od 1
września 2008 r. do 15 grudnia 2008 r.
Miejsce składania wniosku: Pl. Staryn−
kiewicza 7/9, kancelaria Biura Ochro−
ny Środowiska. Godziny pracy urzędu:
8−16 od poniedziałku do piątku tel.
022 257 92 72 lub 022 257 92 73.
Formularz wniosku dostępny jest na:
stronie internetowej Urzędu m. st. War−
szawy www.um.warszawa.pl i stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus:
www.ursus.warszawa.pl w dziale śro−
dowisko, w Biurze Ochrony Środowi−
ska (Pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV,
pokój 404 A tel.: 022 257 92 72 lub
022 257 92 73), w Wydziale Obsługi
Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursus
w godzinach: poniedziałki 8−18 w po−
zostałe dni powszednie 8−16.

X

Dziennik

Otwarte
obiekty
sportowe
Począwszy od 15 września w wy−
branych szkołach na terenie naszej
dzielnicy prowadzony jest program
„Otwarte obiekty sportowe”, który
ma na celu podniesienie sprawno−
ści fizycznej dzieci i młodzieży
szkół podstawowych, gimnazjali−
stów oraz uczniów szkół ponadgim−
nazjalnych.
Program realizowany jest jako
nadobowiązkowe zajęcia sportowo−
rekreacyjne, odbywające się w
obiektach sportowych szkoły z wy−
korzystaniem szkolnego sprzętu.
Udział w zajęciach jest dobrowolny
i nieodpłatny dla wszystkich dzieci
i młodzieży szkolnej. Program nie
zakłada zasad sportowej rywalizacji
lecz równy dostęp do obiektów spor−
towych.
Zajęcia prowadzone są przez wy−
kwalifikowaną kadrę posiadającą
uprawnienia do prowadzenia takich
zajęć. Zajęcia odbywać się będą do
5 grudnia 2008 r. według załączo−
nego poniżej harmonogramu:

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nr szkoły/adres

ZS nr 80 ul.Orłów
Piastowskich 47

Szkoła Podstawowa
nr 11 ul.Keniga 20

Szkoła Podstawowa
nr 14 ul. Sosnkow−
skiego 10

Gimnazjum nr 133
ul. Warszawska 63

dyscypliny

piłka nożna

poniedziałek

siatkówka

wtorek

siatkówka

środa

piłka nożna

czwartek

piłka nożna
piłka ręczna
piłka ręczna
piłka nożna
piłka ręczna
piłka ręczna
piłka nożna
piłka ręczna (dz)
piłka ręczna (chł.)
piłka ręczna
piłka ręczna
piłka ręczna
siatkówka
piłka ręczna
siatkówka
piłka ręczna
piłka ręczna
siatkówka
piłka nożna
piłka nożna
piłka ręczna
piłka ręczna

piątek
poniedziałek
wtorek

ZAK£AD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŒCIAMI
W DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY
02-495 WARSZAWA, ul Szancera 5
Og³asza KONKURS OFERT III/2008 na:
NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH,
ZLOKALIZOWANYCH W NASTÊPUJ¥CYCH BUDYNKACH :
ADRES

POW. [m2] POŁOŻENIE

1.

ul. II Armii Wojska
Polskiego 80

22,90

Parter

2.

ul. Bohaterów
Warszawy 47

101,48

Parter

WYMAGANY
RODZAJ DZIA−
ŁALNOŚCI
handlowa,
usługowa, biurowa
handlowa,
usługowa, biurowa

Oferty należy składać do 02. 10. 2008 r. godz. 11 w sekretariacie (pok.2) ZGN
Ursus, w zamkniętych dwóch kopertach z napisem:
„ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
KONKURS OFERT III/2008 na lokal użytkowy przy ulicy ………”
W siedzibie ZGN Ursus znajduje się odpłatna Instrukcja Oferenta na po−
wyższe lokale
Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Anna Elert, tel./fax 022 662 60 32 w.115

dni prowa−
godziny pro−
dzenia zajęć wadzenia zajęć
sportowych
sportowych

środa
czwartek
piątek
poniedziałek
wtorek

środa
czwartek

poniedziałek
środa
czwartek
piątek

15.30−17.30
17.30−18.30
15.00−17.00
17.00−19.00
15.30−17.30
17.30−18.30
15.30−17.30
17.30−19.30
17.30−19.30
15.30−17.00
15.00−17.00
15.00 −17.00
15.00−17.00
15.00−18.00
16.00−18.00
15.00−16.30
15.00−17.00
15.00−17.00
15.00−18.00
15.00−19.00
16.00−18.00
15.00−16.00
16.00−18.00
15.00−18.00
15.00−18.00
16.00−18.00
15.00−19.00
15.00−19.00
15.00−19.00
15.00−19.00

Podajemy Pañstwu
informacje dotycz¹ce
dy¿urów Radnej m. st.
Warszawy Aleksandry
Sheybal-Rostek
Terminy oraz miejsca dyżurów:
6 października Pałac Kultury i Na−
uki pokój 2020 XX piętro
27 października Urząd Dzielnicy Ur−
sus m. st. Warszawy pokój 102
17 listopada Pałac Kultury i Nauki
pokój 2020 XX piętro
24 listopada Urząd Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy pokój 102
1 grudnia Pałac Kultury i Nauki po−
kój 2020 XX piętro
15 grudnia Urząd Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy pokój 102
Wszystkie dyżury rozpoczynają się
o godzinie 10.

Ursusa
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Sukcesy sza chistów

do lat 12 oraz brąz Dominika Janickie−
go w kategorii przedszkolaków to nasz
dorobek medalowy. Bardzo dobra pra−
ca z dziećmi i młodzieżą może już
wkrótce zaowocować kolejnymi meda−
lami na Mistrzostwach Polski. Mamy
wielu perspektywicznych zawodników
miedzy innymi Ogonowskiego, Matu−
szewskiego, Chrostowskiego i Kacz−
kowskiego.
Dzięki współpracy klubu z Urzędem
Dzielnicy Ursus szachiści mogą regu−
larnie podnosić swoje umiejętności oraz
brać udział w licznych zawodach. W
najbliższym czasie czeka nas wyjazd do
Polanicy Zdroju.
AK

Turniej karate

Rozgrywki szachowe
Wiosną i latem młodzi szachiści re−
prezentujący barwy UKS Czternastka
wzięli udział w licznych turniejach, w
których odnieśli sukcesy.
W Mistrzostwach Ursusa Przedszko−
laków startowało 51 zawodników, try−
umfowali Juliusz Grzybowski i Alicja
Machniewicz, a drużynowo najlepsze
okazało się Przedszkole Montessori.
W następnym turnieju o Puchar Bur−
mistrza Dzielnicy Ursus zwyciężył Mi−
chał Rudolf przed dwoma mieszkańca−
mi Ursusa reprezentującymi barwy
warszawskiej Polonii. Generalnym
sprawdzianem były Mistrzostwa Pol−
ski w szachach 5,15 i 30 minutowych
rozgrywanych w Lublinie. Czternast−
ka reprezentowana była przez 15 za−
wodników. Dla niektórych z nich był
to debiut na zawodach tej rangi. Nasi
szachiści zaprezentowali się rewelacyj−
nie, a w szczególności Weronika Tka−
czyk, w kategorii do 8 lat (5 min) i Pa−
trycja Reda (15 min), które zdobyły
srebrne medale. Bardzo dobrze zapre−
zentowała się również Dominika Tka−
czyk pokonując aktualną mistrzynię
Polski. W naszym klubie jest wielu uta−
lentowanych młodych zawodników.
Młodzi szachiści odnoszą sukcesy w
zawodach WOM oraz na Mistrzo−
stwach Mazowsza.
W Warszawskiej Olimpiadzie mło−
dzieży zdobyliśmy 3 srebrne medale,
drużynowo oraz indywidualnie – Ma−
ciej Matuszewski i Jakub Ogonowski.

Złotą medalistką na tych zawodach zo−
stała Agata Kowalewska, a brązową –
Adrianna Duda. Również z Mistrzostw
Mazowsza wróciliśmy ze zdobyczami
medalowymi. Złoto Weroniki Tkaczyk

Zapraszamy wszystkich miłośników
sztuk walki na X Warszawski Turniej
Karate Shotokan o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zawo−
dy zostana rozegrane w czterech kon−
kurencjach: kata, kata kubodo, kata dru−
żynowego i kumite.
Zawody rozpoczną się 12 paździer−
nika o godz. 13 w Szkole Podstawowej
nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9.

Ursusowska Liga Piłki Nożnej

Amatorzy pi³ki no¿nej
Już po raz jedenasty będziemy mogli
śledzić rozgrywki naszej amatorskiej
ligi. Począwszy od 21 września, przez
najbliższe dziewięć niedziel w godzi−
nach 9−13 rywalizować będzie ze sobą
dziesięć ekip.
Tym razem w turnieju udział wezmą:
Spojenie, Sparta, Królewskie&War−

riors, Litwini Makton, Las Palmas, Edel−
majster, Sewroll, Oldboys, Semper Fi−
delis i Cannabis. Wszystkie mecze roz−
grywane są na boiskach przy Zespole
Szkół nr 80 przy ul. Orłów Piastow−
skich 47. Zapraszamy wszystkich kibi−
ców. Terminarz, wyniki i tabele na stro−
nie www.ursus.warszawa.pl.
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Piłkarskie boje Ursusa
Połowa rozgrywek rundy jesiennej już
prawie za nami. W porównaniu z ze−
szłym rokiem jest ona zdecydowanie
bardziej udana dla drużyn grających w

Zmiany w składzie mają swoje od−
zwierciedlenie w grze, a co za tym idzie
w pozycji w tabeli. Sytuacja wygląda
zupełnie inaczej niż w dwóch poprzed−

seria zespołu to 5 zwycięstw z rzędu i
bilans bramek 12−2.
Równie dobrze spisuje się drużyna
rezerw. Złożona w większości z bar−
dzo młodych oraz kilku doświadczo−
nych zawodników utrzymuje jak na ra−
zie fantastyczną skuteczność. W sześciu
pierwszych meczach strzelili aż 36 bra−
mek! Jak na razie zajmują pozycję wi−
celidera. Zarówno trener jak i zawod−
nicy bardzo chcieliby w przyszłym se−
zonie występować w wyższej klasie roz−
grywkowej. Jeżeli będą grać tak jak do
tej pory z pewnością osiągną swój cel.

Uczeń mistrza

Sparing dru¿yny KS Ursus
barwach KS Ursus. Władze klubu zgło−
siły do rozgrywek Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej aż 10 drużyn ( 2
seniorskie i 8 młodzieżowych).
Drużyna seniorów po reorganizacji
rozgrywek gra w nowej IV Lidze Ma−
zowieckiej. Została ona wzmocniona
kilkoma zawodnikami, którzy mieli
wpłynąć na skuteczniejszą grę „trakto−
rów”. Do zespołu dołączyli: Damian
Wojtulewicz i Tomasz Giedronowicz
mający za sobą występy w Dolcanie
Ząbki i Zniczu Pruszków. Poza tym ka−
dra została uzupełniona młodymi uzdol−
nionymi zawodnikami.

Dam pracê
KOMPLEX – TORUS Sp. z o.o. War−
szawa Ursus, ul. Gierdziejewskiego 7,
dystrybutor chemii i kosmetyków, za−
trudni kobiety i mężczyzn zamieszka−
łych w najbliższej okolicy do pracy przy
kompletacji zamówień 2−3 razy w ty−
godniu w godzinach popołudniowych
oraz nocnych.
Chętnych prosimy o kontakt telefonicz−
ny, tel. 607 225 958 lub zgłoszenia osobi−
ste w siedzibie firmy, w godz. 9−16.
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nich sezonach. Po dotychczas rozegra−
nych meczach Ursus zajmuje trzecie
miejsce w tabeli z niewielką stratą
punktową do lidera, z którym ponieśli
jedyną w tej rundzie porażkę. Ostatnia

Już po raz trzeci nasza dzielnica bę−
dzie gospodarzem Warszawskiego Se−
minarium Karate, które poprowadzi
wybitny trener Tom Martin. Jego asy−
stentem będzie Tomasz Kacperski od 4
lat trenujący w Anglii pod okiem Sen−
sei Martina.
W poprzednim roku mistrz zaskoczył
wszystkich bardzo interesującą meto−
dyką nauki kata, znakomitym poziomem
wykonania oraz wspaniałym zrozumie−
niem ruchów, co potwierdził demonstru−
jąc bunkai – z dowolnej sekwencji, na
kilka sposobów. Tegoroczne seminarium
odbędzie się w dniach 10−12 paździer−
nika w Szkole Podstawowej nr 14 przy
ul. Sosnkowskiego 10. Szczegóły na stro−
nie www.karatewawa.com.

Od zaba wy do sportu
Jest to program koordynowany przez
pracowników naukowych Akademii
Wychowania Fizycznego w Warsza−
wie. Przeznaczony jest dla dzieci klas
najmłodszych, tj. I−III szkół podstawo−
wych, a realizowany w formie dodat−
kowej godziny WF−u prowadzonej
przez nauczycieli wychowania fizycz−
nego.
Spośród szkół z Ursusa wyłaniana
jest drużyna, która reprezentuje dziel−
nicę w zawodach na szczeblu ogólno−
miejskim. W poprzedniej edycji repre−
zentująca Ursus Szkoła Podstawowa
nr 14 wygrała zawody finałowe. Pro−
gram ma na celu podniesienie ogólnej
sprawności fizycznej dzieci z klas naj−
młodszych, wspomaganie poprzez ruch
prawidłowego rozwoju fizycznego i
psychicznego oraz zachęcanie do ak−
tywnego spędzania wolnego czasu.

Ważne jest również, że dzięki takim
programom, uczniowie klas najmłod−
szych przyzwyczajani są do troszcze−
nia się o własne zdrowie, co na pewno
przyda się im w dalszym życiu szkol−
nym jak i prywatnym. W szkołach pod−
stawowych realizowane są następują−
ce zajęcia: gry i zabawy z elementami
gier zespołowych oraz z elementami
ćwiczeń korekcyjnych.
Gry i zabawy mają na celu polep−
szenie skoczności, zwinności, szyb−
kości, równowagi, orientacji prze−
strzennej i koordynacji ruchowej.
Wśród gier zespołowych znalazły się:
unihokej, gra w „piłkę łapaną”, „dwa
ognie”, wyścigi, podstawy gimnasty−
ki sportowej. Zachęcamy dzieci do
udziału w dodatkowych zajęciach
wychowania fizycznego. Naprawdę
warto.
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