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BEZPŁATNY

Wojewoda naruszył prawo P i e r w s z a
4 listopada 2004r Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyrok WSA
œwieczka
w Warszawie, stwierdzający nieważność rozporządzenia wojewody mazowieckiego nr 39/2003 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół PP Porty Lotnicze Warszawa-Okęcie im. F. Chopina.
Tym samym dążenia wielu mieszkańców Warszawy, którzy złożyli pozwy
przeciw rozporządzeniu, zostały zaspokojone. Cała procedura ustanowienia
OOU musi zostać powtórzona, uwzględniając zastrzeżenia wynikające z uzasadnienia wyroku. Wojewoda Mazowiecki
wydając rozporządzenie naruszył prawo
przez niedokładne określenie granic obszaru ograniczonego użytkowania, ustanowienia podobszarów nie dających
możliwości dochodzenia odszkodowania
lub możliwości wykupu działki, zróżnicowanie prawne właścicieli lub użytkowników nieruchomości w zależności od
podobszaru, w którym jest ona położona. Również procedura ustanowienia
OOU nie daje możliwości stwierdzenia,
czy zostały wyczerpane wszystkie możliwości dotrzymania norm jakości środowiska wynikających z dostępnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
Mankamenty te dostrzegano w Ursusie. Granice obszaru oraz podobszarów
przebiegały przez tereny działek, dzieliły
projektowane i istniejące budynki. Niezrozumiałe dla mieszkańców było to, że

np. po zachodniej stronie ulicy Szancera
nie było OOU, a po wschodniej był. Ustanowienie OOU spotkało się ze sprzeciwem mieszkańców dzielnicy. Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus i byłej Gminy Warszawa Ursus zaopiniowały negatywnie
OOU za względu na ograniczenia w przeznaczeniu terenów pod budownictwo
i tym samym możliwości rozwojowych.
Protest 1000 mieszkańców dzielnicy Ursus przeciwko OOU dotarł do Ministra
Ochrony Środowiska i Mazowieckiego
Inspektora Ochrony Środowiska.
dokończenie na str. 2

Zapalenie pierwszej świeczki na choince związane jest ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia. Ta tradycja zawitała na stałe do Ursusa.
We wtorek, 7 grudnia, o godz. 16
przed Urzędem Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 1,
już po raz trzeci, odbędzie się zapalenie
pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince. W holu urzędu przewidziana jest część artystyczna. Wystąpią
w niej uczniowie z placówek oświatowych. Imprezę zakończy niespodzianka. Zapaleniu świeczki towarzyszyć będzie konkurs szopek wykonanych przez
dzieci i młodzież.

Dzieñ Niepodleg³oœci

Gwiazdozbiór
Warszawski
Gwiazdozbiór Warszawski to cykl koncertów, które odbywają się co miesiąc
w naszych kościołach. Serdecznie zapraszamy na ostatni koncert w tym roku. Odbędzie się on 12 grudnia o godz. 17 w kościele pw. św. Jana Apostoła przy ul. Bolesława
Śmiałego 13.
Wystąpią: Urszula Kryger (mezzosopran), Piotr Wilczyński (organy, klawesyn).
W programie utwory m in.: Jana Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego, Henry Purcella, Jerzego Fryderyka Händla.

Fot. I. Barski

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale
przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych
zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność.
Od tego momentu minęło 86 lat. W Ursusie rocznicowe obchody rozpoczęły się przed
obeliskiem przy ul. Cierlickiej. Wiązanki kwiatów złożyli: Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, delegacje organizacji kombatanckich, społecznych, politycznych
oraz szkół. Licznie przybyli również mieszkańcy dzielnicy. Następnie w kościele św. Józefa Oblubieńca MNP przy ul. Sosnkowskiego odbyła się uroczysta msza św. i koncert
Chóru Męskiego im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” (na
zdjęciu).
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Wojewoda naruszył prawo
dokończenie ze str. 1

Na spotkaniu zorganizowanym przez
Radę i Zarząd Dzielnicy Ursus z przedstawicielami: PP „Porty Lotnicze”, Wojewody Mazowieckiego i Urzędu m. st.
Warszawy, które odbyło się w „Arsusie”, w październiku ubiegłego roku,
dyrektor Biura OOU PP „PL” Tomasz
Szawłowski zapewniał przybyłych ok.
1000 mieszkańców Ursusa, że będą wypłacane odszkodowania w związku
ze spadkiem cen nieruchomości i zastosowaniem zabezpieczeń akustycznych
takich jak: okna, drzwi, ściany i stropy
o zwiększonej izolacyjności. Zachęcał
do składania wniosków, nawet przez lokatorów nie będących właścicielami
nieruchomości. Odzew mieszkańców
był masowy.
W Urzędzie Dzielnicy udostępniono
wnioski, zapewniono pomoc przy ich
wypełnianiu. Jak się dowiedzieliśmy,
w pierwszym roku ustanowienia OOU
z całej Warszawy złożono powyżej 2000
wniosków. Wnioski z Ursusa stanowiły
około 25 % ich ogólnej liczby. Jest to
sukces w dotarciu do świadomości ludzi, tym bardziej, że szacowano liczbę
wniosków z Warszawy na 10000.
PP „Porty Lotnicze” jednak płacić
nie zamierzały. I to w całym OOU.
W jednakowo brzmiących odpowiedziach odmawiały wykupu lub wypłaty
odszkodowania na podstawie przepisów
rozporządzenia wojewody mazowieckiego nr 39/2003 i kierowały wnioskodawców na drogę składania pozwów w sądach cywilnych. Jedną z takich odpowiedzi możemy przeczytać na tablicach
ogłoszeniowych RSM-u.
Zawsze w rozporządzeniu znajdował
się punkt, który pozwalał wykpić się od
odszkodowania. Obecnie należy się
spodziewać, że wszyscy, którzy złożyli
wnioski dostaną zawiadomienia z PP
„Porty Lotnicze”, że w związku z nieważnością rozporządzenia nr 39/2003
nie będą one rozpatrywane i ulegną archiwizacji. Czy będą mogły być wykorzystane, czy będzie trzeba złożyć tylko
uzupełnienia czy całkiem nowe, odpowie na to rozporządzenie wojewody.
Również Ci, którzy uzyskali decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budowę, gdzie ograniczono możliwości budowy ze względu na zapisy rozporządzenia, a chcą je zmienić, powinni
zwrócić się do Delegatury Biura Naczelnego Architekta Warszawy dla

Dzielnicy Ursus z wnioskiem o ich
uwzględnienie.
Wojewoda zapowiedział szybkie rozpoczęcie prac nad stworzeniem nowego rozporządzenia. Nasza Rada Dzielnicy i Zarząd staną kolejny raz przed zadaniem
zaopiniowania OOU tak, by zabezpieczyć
interesy mieszkańców Ursusa i jego rozwój. Niedopuszczalnym jest, by PP „Porty Lotnicze” zwiększało zyski wykorzystując środowisko naturalne Ursusa
przez drastycznie obniżenie jego standardów w zakresie hałasu i nie poczuwało
się do odpowiedzialności za zapewnienie
właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie
z prawem budowlanym. Tym bardziej, że
pomiary hałasu środowiskowego robione
są wysoko nad dachami. Nikt chyba nie
może się zgodzić z taką sytuacją, że praktycznie
rozporządzenie
wojewody
wprowadza wygodne dla siebie zapisy,
pozwalające uniknąć finansowych konsekwencji utworzenia OOU. Tak samo konstruując granice OOU omijano szkoły
i przedszkola na terenie Ursusa, by nie
narażać się na potencjalne wnioski o odszkodowania.
Prawo Ochrony Środowiska jednoznacznie określa, że standardy jakości
środowiska powinny być dotrzymane poza OOU. To, co będzie działo się w granicach OOU będzie zależeć później od PP
„Porty Lotnicze”. Trzeba wykorzystać
jeszcze jedną szansę takiego ułożenia warunków funkcjonowania OOU, by zrekompensować wzrost przelotów, z obecnych 5-6 mln pasażerów linii lotniczych
do 12 mln w przyszłości, mieszkańcom
Ursusa.

Wiadomoœci
z sesji
Na XXXI sesji Rady Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy została podjęta uchwała o powołaniu na stanowisko zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Pani
Małgorzaty Gosiewskiej.
Małgorzata Gosiewska ma 38 lat. Karierę zawodową rozpoczynała w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Następnie kierowała warszawskim biurem
Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych. W latach 1996-2000 Prezes Zarządu Bielańskiej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo - Kredytowej. Następnie
Zastępca Dyrektora Biura Klubu Parlamentarnego PiS. Do sierpnia br. Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowotnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. Posiada doświadczenie samorządowe. Z ramienia PiS zajmowła się
w Radzie W-wy problematyką społeczną.
Ponadto była członkiem Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Przewodniczącą Społecznej Rady w Ośrodku
Terapii Uzależnień Alkoholowych. Pracowała również w Komisji Sportu i Turystyki
oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Na XXXII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy podjęto m. in. uchwały:
w sprawie wydatków inwestycyjnych, które
nie wygasają z końcem roku; zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu na
2004r. Radni poparli też stosowną uchwałę
o nadaniu Przedszkolu Integracyjnemu
Nr 137 imienia Janusza Korczaka.
Sesje Rady Dzielnicy Ursus są jawne. Rada i Zarząd serdecznie zapraszają mieszkańców na obrady sesji. Jednocześnie przepraszamy tych mieszkańców, którym ochrona
budynku uniemożliwiła wejście do Urzędu
na sesje, po godz. 16. W powyższej sprawie
Zarząd Dzielnicy wydał stosowne polecenia.

Urodziny genera³a

Fot. I. Barski
19 listopada minęła 119. rocznica urodzin gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Z tej okazji przed
obeliskiem złożono wieńce i zapalono znicze.

Ursusa

III

Modernizacja skrzyżowania Z i e l o n y
Warszawska to główna ulica łącząca Ursus z Piastowem i Pruszkowem, Keniga prowadzi wgłąb osiedla Niedźwiadek, a Orłów Piastowskich jest drogą do
osiedla Gołąbki. Skrzyżowanie tych ulic uważane jest za jedno z niebezpiecznych miejsc w Ursusie. Polepszeniu m.in. bezpieczeństwa ma służyć jego
przebudowa.
Pierwotnie modernizacja tego skrzyżowania miała polegać na zmianie
ukształtowania
geometrycznego

Prace przy przebudowie skrzyżowania.

i wprowadzeniu sygnalizacji świetlnej.
Później podjęto decyzję o rezygnacji ze
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
i przebudowie na rondo z odpowiednim przekształceniem przyległych odcinków ulic. Projekt modernizacji
opracowany został w sierpniu 2002 roku, na realizację jednak potrzebne były odpowiednie środki finansowe. Znalazły się one w tegorocznym budżecie.
Przebudowa skrzyżowania to największa tegoroczna inwestycja. Obejmuje ona przekształcenie skrzyżowania w rondo, przebudowę: nawierzchni
jezdni oraz chodników i wjazdów,
oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej, odwodnienie skrzyżowania oraz przyległych
odcinków ulic, a także założenie zieleńców i zasadzenie krzewów. Powstanie skrzyżowanie czteroramienne,
z przesuniętymi w lewo wlotami ulic
Keniga i Orłów Piastowskich. Krzyżujące się ulice będą dwupasmowe dwukierunkowe, o jezdniach asfaltowych,

Komunikat
Od 15 listopada do 31 grudnia 2004 r.
w Urzêdzie Dzielnicy Ursus: Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz kasa czynne bêd¹ we wszystkie dni tygodnia
w godz. 8-18. Wydzia³ i Delegatura otwarte bêd¹ równie¿ w wszystkie soboty grudnia w godz. 10-16.

z obustronnymi chodnikami. Po środku skrzyżowania ulic zaplanowano
rondo. Jego średnica zewnętrzna wyniesie 37 m,
a środkowa wyspa będzie miała średnicę 23
m. Wloty na
rondo
będą
miały
szerokość 3,5 m, wyloty 4 m. Zostaną oddzielone od siebie
wysepkami
z kostki brukoFot. I. Barski
wej czerwonej,
przez
które
przeprowadzone zostaną przejścia dla pieszych.
Prace przy przebudowie skrzyżowania przebiegają planowo. Nie ma opóźnień. Roboty mają być ukończone
w grudniu.

Ursus
Choć pogoda zrobiła się już całkiem
zimowa nie warto spędzać czasu przed
telewizorem. Najlepiej wybrać się na
spacer. Nie dość, że to lepsze dla zdrowia, to jeszcze można zobaczyć co nowego dzieje się w Ursusie.
Przechadzając się po dzielnicy możemy zaobserwować 2080 szt. posadzonych niedawno ozdobnych krzewów oraz 60 szt. nowych drzew. Widać, że zadbano też oto, aby dzielnicowe parki, skwery i zieleńce były bardziej przyjazne dla mieszkańców.
Ustawiono mianowicie 107 nowych koszy i 62 ławki. Dla zwiększenia atrakcyjności miejsc rekreacyjnych przygotowano również projekt budowy fontanny przy ul. Zagłoby oraz projekt
zieleńca przy ul. Bony - Koronacyjna na
powierzchni 900 m2. Natomiast przy ul.
Dzieci Warszawy tereny zielone zajmą
12 000 m2. Wydział Ochrony Środowiska przygotował też dokumentację
projektowo- budowlaną na wykonanie
3 hektarowego parku miejskiego. Powstanie on na Osiedlu Niedźwiadek
pomiędzy ulicami Wojciechowskiego
i Warszawską.

Ta r g i P r a c y
Już po raz czwarty 27 października
w Dzielnicy Ursus odbyły się Targi Pacy. Organizatorami imprezy byli: Urząd
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy i Urząd Pracy m. st.
Warszawy.
Jak co roku Ośrodek Kultury „Arsus” nieodpłatnie udostępnił swoje pomieszczenia wystawcom. Mimo wysłania ponad 400 zaproszeń zachęcających firmy do wzięcia udziału w targach, tylko 50 potwierdziło swoje
uczestnictwo. Warto zaznaczyć, iż była
to rekordowa liczba wystawców w czteroletniej historii ursuskich targów.
Wśród oferentów najwięcej propozycji
zatrudnienia przedstawił Urząd Pracy
m. st. Warszawy. Wzmożony ruch dało
się też zauważyć przy stoiskach firm
ochroniarskich, porządkowych, marketów Tesco, hipermarketu sieci E. Leclerc oraz supermarketu Albert.
Na brak zainteresowania nie narzekały też organizacje pozarządowe zaproszone do udziału w przedsięwzię-

ciu, np. Młodzieżowa Organizacja Pracy, Fundacja „Bez Względu Na Niepogodę”, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP.
Poza możliwością zapoznania się
z ofertami zatrudnienia w czasie targów można było uzyskać porady z zakresu prawa pracy, których udzielał
między innymi przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Osoby bezrobotne mogły również bezpłatnie zamieścić ogłoszenie w prasie. Targi odwiedziło około tysiąca osób. Wobec tak
dużej liczby zainteresowanych, ilość
ofert okazała się być niewystarczająca.
Choć działania te mogą się wydawać
skromne wobec wagi problemu nadal
dają szansę znalezienia pracy wielu
osobom.
Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej dziękują wszystkim, którzy pomagali w organizowaniu Targów Pracy.
Szczególne podziękowania należą się
członkom Klubu Pracy i wolontariuszom
z Klubu Ośmiu przy Gimnazjum nr 133.
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STO ma 15 lat
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ursusie obchodzi
w bieżącym roku szkolnym 15. lecie istnienia. Z tej okazji nauczyciele wraz
z uczniami zorganizowali uroczystość, która odbyła się w sali widowiskowej
Domu Kultury „Arsus”, a następnie w budynku szkoły przy ul.Traktorzystów 16.
W skład Zespołu Szkół STO wchodzi
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 i Społeczne Gimnazjum Nr 4. W szkole uczy
się 142 uczniów i pracuje 25 nauczycie-

Lekcja w terenie.

li. Tworzą oni zgrany, dobrze współpracujący zespół. Są kompetentni i rzetelni
w swej pracy, nastawieni na rozwijanie
umiejętności i talentów uczniów, tak by
wierzyli oni w swoje możliwości. ZS

STO zapewnia wysoki poziom kształcenia. Absolwenci dostają się do wybranych przez siebie liceów.
Klasy liczą maksymalnie 16 osób, co
sprzyja indywidualnemu podejściu do
ucznia. Nauka języka angielskiego odbywa się od klasy
„0”, drugim językiem obcym jest język
niemiecki.
Uczniowie
mają
możliwość zdania
egzaminów
zewnętrznych i zdobycia certyfikatów.
W szkole działają
kółka zainteresowań: przyrodnicze,
szachowe, biologiczno - chemiczne, historyczne, informatyczne, języka niemieckiego, teatralne, plastyczne, matematyczne, dziennikarskie, warsztaty ceramiczne i bębniarskie. Szkoła bierze udział w programie

As - wśród nas
W Szkole Podstawowej nr 11 realizowany jest autorski
program „Człowiek - twórca kultury”. Program przeznaczony jest dla uzdolnionych uczniów ze szkół dzielnicy Ursus.
Zajęcia prowadzi autorka programu nauczycielka języka polskiego i historii - mgr Beata Deluga. Odbywają się one w poniedziałki
na 8 godzinie lekcyjnej (14.35 - 15.20) w sali 23.
Specyfiką programu jest pokazanie procesów tworzenia kultury
i czerpania z dorobku cywilizacyjnego, który pozostawili nam przodkowie. Kultura to jednak nie tylko spuścizna przeszłości, ale żywy
proces, w którym wszyscy ludzie uczestniczą na co dzień. Do kultury
w takim rozumieniu należeć będą koncerty fortepianowe, spektakle
teatralne, antyczne freski, jak i koncerty hip-hopu, automaty z coca-colą i turnieje siatkówki plażowej. Kształtowania kultury nie można zignorować, dlatego też bardzo istotnym elementem edukacji jest
kształcenie kulturalne młodego człowieka.
Najistotniejsze cele edukacyjne programu to: poznanie charakterystycznych cech naszej kultury masowej, niebezpieczeństw wiążących się z szybkim jej rozwojem (reklama, internet, muzyka) poznanie wierzeń, idei, symboli współczesnego świata, zapoznanie z osiągnięciami nauki i techniki, poznanie cech kultury popularnej i subkultury młodzieżowej. Program zwraca też uwagę na ponadczasowe
normy etyczne ważne dla człowieka w każdej epoce (dobro, sprawiedliwość, tolerancja, piękno, patriotyzm).
mgr Beata Deluga

SOCRATES COMINIUS. Czesne wynosi
708 zł miesięcznie płatne przez 10 m-cy.
ZS STO to szkoła przyjazna dzieciom
i ich rodzicom, otwarta na współpracę
z nimi.
Uczniowie tak mówią o swojej szkole:
Łukasz kl. V - „moja szkoła jest nieduża, ale bardzo fajna, wchodzi się do niej
dużymi drzwiami. Zaraz za nimi na prawo jest sekretariat, a na lewo korytarz
gimnazjum. Chodzę do klasy piątej razem z piętnastoma innymi uczniami.
Kiedy jest lekcja pracujemy, uczymy się,
a gdy jest przerwa, jemy śniadanie, gramy w piłkę, odpoczywamy.”
Dagmara kl. V - „Lubię moją szkołę.
Chodzę do niej od zerówki i dobrze ją
znam. Nie zamieniłbym jej na żadną inną, bo to jest moja wymarzona szkoła!”
Andrzej kl. III G - „Moja szkoła dobrze spełnia rolę drugiego domu. Nie
znane jest u nas pojęcie kradzieży czy
pobicia. Dzięki niewielkiej liczbie
uczniów, wszyscy znają się i szanują.
Koleżanki i koledzy żyją w zgodzie.
Młodsi chłopcy zawsze znajdą pomoc
u starszych kolegów. Uczniowie w rozmowach o zaletach szkoły najczęściej
podkreślaja partnerstwo, tolerancję
i bezpośredniość we wzajemnych kontaktach z nauczycielami. Pomiędzy nauczycielami, a uczniami wyczuwa się
sympatię oraz wzajemny szacunek, dzięki czemu chętniej chodzimy do szkoły”.

Harmonogram realizacji zajęć w SP 11 realizowanych z programów autorskich
Beata Deluga:
“Klub Turystyczny 11” (środa 14.35-15.20),
„Integracja z Unią Europejską” (piątek 14.35-15.20),
„Człowiek twórca kultury” (poniedziałek 14.35-15.20).
Dorota Porzezińska:
„Internet i multimedia” (poniedziałek 15.30 - 16.15, wtorek
15.30 - 16.15 - 2 grupy),
„Komputer w zintegrowanym nauczaniu początkowym” (piątek
12.45 - 14.25 (2 godz. - 1 grupa),
Anna Kałużna:
„Rozwój wrażliwości przez muzykę” (środa - 13.30 - 14.25).
Maria Gołębiewska:
„Wychowanie przez teatr” (środa - 12.30 - 15.30).
Ewa Krasoń:
„Edukacja humanitarna” (czwartek - 13.30 - 14.25).
Urszula Wichowska:
Program wychowawczy dla klasy Vf (wtorek - 13.30 - 14.25).
Anna Ossowska:
„Ilorazek” (czwartek - 9.45 - 10.30, 11.45 - 12.30).
Małgorzata Leśniak:
„Wychowanie przez sztukę” (poniedziałek - 15.20 - 16.50).
Hanna Sabała:
„Warsztaty edukacji teatralnej” (czwartek - 13.40 - 15.20).
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W rytmie bluesa
Scena Ośrodka Kultury „Arsus” przez jeden dzień stała się planem filmowym. Znany reżyser Jan Kidawa- Błoński kręcił tu zdjęcia do swojego nowego filmu pt. „Skazany na bluesa”.
Film jest fabularyzowaną opowieścią
o legendarnym wokaliście grupy „Dżem”,
Ryszardzie Riedlu. Zdjęcia kręcone były
w Warszawie i na Śląsku.
-To historia o marzycielu, który stał się
buntownikiem - mówi reżyser. - Rysiek po-

Fot. I. Barski
Odtwórcy głównych ról.

chodził z Tych. Mieszkał w górniczym osiedlu i tak jak jego rówieśnicy marzył, by się
wyrwać stamtąd.
Na początku lat 70. powstała bluesowo-rockowa grupa „Dżem”. Riedel był jej wokalistą i autorem tekstów. Muzyka jaką grali przysporzyła im wielu fanów, zyskiwali

Dzieciêcy zespó³
wokalny
Od października 2004 roku w Ośrodku
Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14
działa dziecięcy zespół wokalny. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny
(poniedziałki i środy w godz. 17.15-19.15).
Celem spotkań jest przede wszystkim prawidłowa nauka śpiewu, używania oddechu,
zwrócenia uwagi na stronę emocjonalną
w przekazywaniu treści śpiewanych utworów.
Członkowie zespołu będą realizowali
również małe formy teatralno-muzyczne czy
musicalowe. Na początku przyszłego roku
planowane jest nagranie płyty demo z co
najmniej trzema utworami oraz pierwsze
koncerty.
Wszystkich chętnych, którzy lubią śpiewać i chcieliby to robić profesjonalnie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach.

coraz większa popularność. Jednak świetlaną karierę wokalisty przerwał nałóg. Przez
narkotyki był kilkakrotnie wyrzucany z zespołu, a ich nadużywanie doprowadziło go
w końcu do śmierci. W filmie, w rolę Ryśka, wcielił się krakowski aktor Tomasz Kot.
- Riedel był postacią złożoną, miał różne
oblicza. Tylko dokładne poznanie każdego
z nich pozwala dobrze zagrać tę postać mówi aktor o swoim zadaniu.
Na deskach „Arsusa” odtwarzano epizod
związany z jedną z prób zespołu. Riedel miał
już wówczas duże problemy z narkotykami,
między innymi filmowano wnoszenie nieprzytomnego artysty na próbę. Chwiejąc się
na scenie wykonuje jeden z przebojów grupy
„List do M”.
Z uwagi na osobę reżysera i kreacje
aktorskie nie będzie trudno przyciągnąć ludzi
do kina. W filmie występuje wielu znanych
aktorów. Postać żony wokalisty kreuje Jolanta Fraszyńska, a w epizodach wystąpią m.in.
Zbigniew Zamachowski, Przemysław Saleta.
W filmie pojawią się też muzycy „Dżemu”.

Pamiêci Jacka
Kaczmarskiego
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy serdecznie zapraszają wszystkich
mieszkańców Ursusa na spektakl słowno-muzyczny poświęcony zmarłemu w kwietniu br. Jackowi Kaczmarskiemu. W programie oprócz młodych artystów, m. in. laureatów Tulipanady wystąpi znana artystka
scen warszawskich Anna Chodakowska.
Impreza, której organizatorami są Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursus, Ośrodek
Kultury „Arsus” oraz Dom Kultury „Kolorowa” odbędzie się 13 grudnia (poniedziałek)
o godz. 18 w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14.

Twórczoœæ
Jeremiego Przybory
Dom Kultury „Kolorowa” zaprasza na
koncert finałowy i uroczyste wręczenie nagród w Mazowieckim Przeglądzie Recytatorskim Jednego Poety. Koncert odbędzie się
3 grudnia (piątek) o godz. 18 w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16.
Impreza ma charakter otwartego przeglądu recytatorskiego, do którego organizatorzy zaprosili młodzież i dorosłych z województwa mazowieckiego. Patronat nad imprezą objęła i ufundowała nagrodę specjalną
Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14):
U 3 grudnia godz. 18.30 - koncert standardów jazzowych w wykonaniu Zuzanny
i Juliusza Rogulskich. Wstęp wolny.
U 6 grudnia, godz. 16.30 - spotkanie literatów skupionych w Klubie Literackim
„Metafora”. Wieczór poświęcony polskiej poezji świątecznej. Wstęp wolny.
U 7 grudnia, godz. 10.20 - poranny koncert
Filharmonii Narodowej pt. „Barwy muzyki - instrumenty z górnej partytury”.
Wstęp 3 zł.
U 10 grudnia, godz. 18 - koncert Jerzego
Mincarza pt. „Jeszcze tańczą ogrody”.
Cena biletu 5 zł.
U 10-11 i 17 - 18 grudnia godz. 17-21 (Galeria „Ad-Hoc”)- przedświąteczny kiermasz sztuki z udziałem twórców profesjonalnych i amatorów.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16):
U 4 grudnia, godz. 9.30-17 - mistrzostwa
juniorów Ursusa w szachach szybkich.
U 27 grudnia, godz. 16-20 - andrzejki w
Klubie Seniora „Ursus”.

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17):
U 5 grudnia, godz. 12.30 - bajka dla dzieci
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” oraz spotkanie z Mikołajem. Wstęp
7 zł.

U 7 grudnia, godz. 16 - „Wieczór zimowy” spotkanie poetycko muzyczne z Mikołajem
(K.S. „Wesoła Chata”).

U 12 grudnia, godz. 16 - wieczór patriotyczny
pt. „Tego nie można zapomnieć” (K.S.
„Wesoła Chata”).

U 13 grudnia - konkurs plastyczny pt. „Szopka”.

U 19 grudnia, godz. 16 - wieczór wigilijny
w „Wesołej Chacie” z kolędowaniem przy
choince i szopce.

U Klub Edukacji Samorządowej zaprasza
do klubokawiarni. Klub czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16-19.

Spotkanie w KES-ie
Klub Edukacji Samorządowej i „Wesoła
Chata” organizują spotkanie z red. Stanisławem Michalkiewiczem poświęcone promocji jego książki pt. „Spod listka figowego”. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia
o godz. 17.30 przy ul. Zagłoby 17.
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Wychowanie poprzez sport
Mieszkańcem Ursusa
jestem
od
dziecka. Tutaj
się wychowałem, zdobyłem wykształcenie, tu pracuję. Dlatego
mam
dużą
wiedzę na teKazimierz Sternik - Radny mat przeobrażeń jakim uleDzielnicy Ursus m. st.
Warszawy
gał Ursus.
Kandydowanie w wyborach samorządowych w 2002 roku było konsekwencją mojej 20. letniej pracy nauczyciela i trenera dzieci i młodzieży
z terenu Ursusa. Moi wychowankowie
odnieśli w akrobatyce sportowej wiele sukcesów w kraju i za granicą.
Dzięki swojej działalności miałem
możliwość zwiedzenia wielu ośrodków sportowo-rekreacyjnych w innych krajach.
Jestem po raz pierwszy radnym
dzielnicy Ursus, a kultura fizyczna,
oświata i sport są mi szczególnie bliskie. W pracy obecnej Rady, pierwszy
raz, przedstawiciel tej dziedziny życia
samorządowego może mieć wpływ na
tworzenie bazy sportowej przy szkołach i finansowanie sportu w klubach
na terenie naszej dzielnicy.
Uważam, że obecna Rada Dzielnicy
m. st. Warszawy z większym przekonaniem podejmuje działania mające
na celu zapełnienie czasu wolnego
młodym mieszkańcom. Zapewniając
większe bezpieczeństwo naszym pociechom tworzą warunki do ich harmonijnego rozwoju. Działania w tym
zakresie są uwarunkowane określonym budżetem, efekty będą widoczne
w najbliższym czasie. Takie inwestycje jak budowa sztucznych boisk
w Zespole Szkół Publicznych nr 80,
Szkole Podstawowej nr 4, Gimnazjum
nr 132 i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11
będą tego najlepszym dowodem.
W obecnym ustroju Warszawy kompetencje radnych dzielnicy są w dużym stopniu ograniczone, ale mimo
wszystko dzięki uporowi i systematycznej pracy odniesienie sukcesu
w tej samorządowej działalności jest
możliwe.
Widzenie potrzeb dzieci i młodzieży, właściwego wychowania i niezbęd-

nych warunków mieszkaniowych spowodowało, że na prośbę Zarządu
Dzielnicy zgodziłem się od sierpnia
2003 roku pełnić społeczną funkcję
Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej w Ursusie. Brak mieszkań
i możliwości pomocy wszystkim potrzebującym sprawia, że nie odczuwam pełnego zadowolenia z wykonywania funkcji radnego. Pomimo to
udało się pomóc kilku rodzinom
wnioskując do Zarządu Dzielnicy
o przydział mieszkań komunalnych.
Wybór rodzin, którym trzeba pomóc
w pierwszej kolejności, w ramach
określonych przepisów uważam za
najtrudniejszy w swojej pracy zawodowej i samorządowej.
Chciałbym prosić mieszkańców,
aby przychylniej patrzyli na zmiany,
jakie zachodzą w Ursusie i zwrócili
uwagę na nową jakość w pracy Rady
i Zarządu naszej dzielnicy.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627
z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie (w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Warszawie, przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1, II p. pok. 210 w godzinach pracy Urzędu) danych o wniosku złożonym przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy Al. Jerozolimskich 181, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającej na rozbudowie stacji
bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr
20779, przewidzianej do realizacji na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Keniga 6 (dz.ew. nr
12/6 w obrębie 2-09-07) w Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy.
Pouczenie
Zgodnie z art. 31 i 32 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627
z późn. zm.) każdy ma prawo do składania
uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia.
Uwagi i wnioski można składać w Wydziale
Obsługi Mieszkańców, okienko nr
6 i 7 w Urzędzie Dzielnicy Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 w godzinach
pracy Urzędu: poniedziałek 10 - 18, wtorek, środa, czwartek i piątek 8 - 16.

Dyżury radnych
„Stowarzyszenie Obywatelskie”
I i III wtorek miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom
Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
„Stowarzyszenie Praworządność i Sprawiedliwość”
I i II czwartek miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom
Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
SLD UP
III środa miesiąca w godz. 18-19
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom
Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17
I i ostatni piątek miesiąca
w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
Stowarzyszenie „Samorządny Ursus”
ostatnia środa miesiąca w godz. 18-19
- Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, pokój nr 129
- Klub Edukacji Samorządowej - Dom
Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. pełnią dyżury:
- przewodniczący rady - Henryk Linowski - poniedziałki w godz. 14-18, pokój
nr 101 na I piętrze,
- wiceprzewodnicząca rady - Wanda Kopcińska - czwartki w godz. 14-16, pokój
nr 101 na I piętrze,
- radna m. st. Warszawy - Małgorzata Kidawa-Błońska - środy w godz. 15-16 pokój nr 102 na I piętrze.

Zmiana uchwa³y
Z dniem 1 grudnia br. wchodzi w życie uchwała nr XXXVIII/892/2004 Rady
m.st. Warszawy z 30 września w sprawie
powierzenia Prezydentowi m.st. Warszawy uprawnienia do ustalania cen i opłat
za korzystanie z obiektów, urządzeń
oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku. W związku z powyższym traci
moc uchwała Rady Warszawy nr
XXVIII/545/2004 w sprawie cen za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz
usług świadczonych przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Ursus.
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Rodzinne Domy Dziecka Br¹z w tañcu
Rozpoczęła się kampania społeczna pod
patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego, promująca powstawanie
rodzinnych domów dziecka. Kampania,
przebiegająca pod hasłem „Daj im przyszłość - warszawskie rodzinne domy dziecka” ma na celu znalezienie osób, które zdecydują się na prowadzenie rodzinnych domów dziecka.
Jak poinformował Paweł Wypych, Dyrektor Biura Polityki Społecznej władze stolicy
zarezerwowały już środki finansowe oraz
tereny pod budowę domów jednorodzinnych z przeznaczeniem na rodzinne domy
dziecka. Docelowo w Warszawie ma powstać 15 takich domów. Na koniec lata
2005 roku planowane jest oddanie do użytku dwóch domów. Jeden z nich powstanie
w Ursusie przy ul. Zygmunta Augusta 12.
Osoby, które zgłoszą chęć do prowadzenia rodzinnych domów dziecka, będą musiały przejść specjalną weryfikację. Sprawdzone zostanie ich przygotowanie psychologiczne oraz sytuacja rodzinna. Dopiero potem takie osoby otrzymają wstępną kwalifikację. Następnie będą musiały przejść specjalistyczne szkolenie dotyczące m.in. opieki nad dziećmi, prowadzenia księgowości.
Zasady finansowania takich placówek
określa m.in. rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 18 października
2001 roku. Według niego, na funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka składa się
m.in. zryczałtowana kwota na utrzymanie

każdego dziecka w wysokości 25 proc.
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Osoby zainteresowane tworzeniem rodzinnych domów dziecka na terenie Warszawy mogą dzwonić pod bezpłatny numer informacyjny: 0 800 889988, który
będzie uruchomiony w połowie listopada
lub zgłosić się do jednej z kilkudziesięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta. Informacje dostępne będą również na stronie internetowej www.dajimprzyszlosc.pl.

Grupa taneczna Hand to Hand Ursus
prowadzona od roku w Domu Kultury
„Kolorowa” przez Jolantę Wdowczyk wielokrotną mistrzynię Polski w tańcu nowoczesnym, odnotowała pierwszy sukces.
Start w „Otwartych Mistrzostwach Mokotowa w Tańcu Sportowym 2004”, które
odbyły się 27 października, zakończył się
medalowym debiutem Julii Niezgody. Ta
sześcioletnia tancerka, w tak silnie obsadzonym turnieju, startowało ponad 300
zawodników, zdobyła brązowy medal.

Wyśpiewała pierwsze miejsce

Fot. I. Barski

Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 11 Magda Sowierszenko zajęła pierwsze miejsce
w kategorii szkół podstawowych w trzeciej edycji konkursu piosenkarskiego pt. „Warszawa da
się lubić”. Magda zaśpiewała piosenkę pt. „Warszawka”. Słowa do niej napisał Andrzej Brzeski,
a muzykę skomponowała Anna Kałużna. Specjalne wyróżnienie w konkursie otrzymała
kompozytorka Anna Kałużna.

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza
KONKURS OFERT
na wydzierżawienie na okres trzech lat części (800 m2 powierzchni
parteru i 130 m2 powierzchni piwnicy oraz teren przyległy o pow.
435 m2) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1A z przeznaczeniem na cele
handlowo-usługowo-magazynowe.
Nieruchomość zabudowana jest użytkowanym w części budynkiem, w którym mieści się stołówka. Budynek pow. użytkowej 2242
m2, jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony, wybudowany w 1972 r. Dodatkowo istnieje możliwość wydzierżawienia
posadowionych obok 5 boksów garażowych o konstrukcji blaszanej.
Cena wywoławcza netto wynosi:
- 3,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej parteru,
- 0,50 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni piwnicy
- 0,50 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni gruntu,
- 1,00 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni boksu garażowego
Wadium - 5.000,00 zł.
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli
wniosą wadium na rachunek Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 69
1240 2887 1111 0010 0324 8570, najpóźniej do dnia 14 grudnia
2004 r. oraz spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu
Ofert.
Wadium musi być wniesione w gotówce. Za wpłacone wadium
uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
konkursu, z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika konkursu, który konkurs wygrał. Wadium zalicza się na poczet czynszu
dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona
jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym przez wydzierżawiającego w zawiadomieniu dotyczącym zawarcia umowy.
Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert (zgodnie
z wymogami zawartymi w Regulaminie Konkursu Ofert) w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r.
nr 1, w poniedziałki w godzinach 10-18, od wtorku do piątku w godzinach 8-16, najpóźniej do dnia 14 grudnia 2004 r.
Otwarcie konkursu i jego część jawna odbędzie się w dniu 16 grudnia 2004 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, sala nr 205 (II piętro).
Prezydentowi m.st. Warszawy przysługuje prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Materiały konkursowe można otrzymać w siedzibie Delegatury
Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus, Plac
Czerwca 1976 r. nr 1, pok. nr 214, w poniedziałki w godzinach 1018, od wtorku do piątku w godzinach 8-16.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 478-26-50 wew. 314 lub 315 w okresie od ukazania
się ogłoszenia do upływu terminu składania ofert.
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Grali jak NBA
Przez trzy kolejne soboty i niedziele w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka odbywał się turniej „Ursus Basket Challenge”.
W niedzielę, 21 listopada odbyły się ćwierćfinały, półfinały, finał a także
konkurs wsadów.
W zawodach uczestniczyły 22 zespoły, mecze rozgrywano w czterech grupach. W całym turnieju można było zaobserwować lepsze i gorsze pojedynki.
Były więc drużyny zgrane ze sobą i takie, którym brakowało codziennych
treningów. Zawodnicy popisywali się
efektownymi zagraniami - wsady pod
nogą, 360, różnego rodzaju „power
dunki”. I tak np. efektownymi trikami
popisywał się Bart - kilka razy ładnie
podał piłkę na alley-oopy. W trakcie
rozgrzewki dwukrotnie wsad pod nogą
wykonał Bagin (kosz jest zawieszony
na wysokości 3.03 m), natomiast Emil
Olszewski wykonał windmilla z alley-oopa. Rozgrywający ELKI Squad
(wzrost 180 cm) wykonał bardzo ładnego windmilla, a w trakcie spotkania
z D-4 przepchnął się między obrońcami i dobił piłkę wsadem. Poza tym,

efektownymi wsadami popisywał się
Emil Olszewski (czysty windmill i 360
z dwóch rąk), Mike z CKB (m.in. wsad
bez rozbiegu, z miejsca).
W trakcie przerw miedzy meczami
odbywały się eliminacje do konkursu
rzutów za trzy punkty. Wzięła w nich
udział kobieta - Aleksandra Włodarczyk. Trafiła 5 na 10 prób, a ułożenia
rzutu mógłby pozazdrościć jej niejeden
z zawodników.
Niedzielny finał zakończył się zwycięstwem drużyny „Sadyba B-Ballin”.
Drugie miejsce zajął „Bahamas Jelonki”, trzecie wywalczył „Gocław Team”.
Na czwartym miejscu uplasowała się
drużyna z Ursusa o wdzięcznej nazwie
„Element Zaskoczenia”.
Sponsorami imprezy byli: Stelman
Sportswear, Romi SJ, Sport Styl,
Skipper.

Akrobaci
z medalami
W październiku, w Warszawie, odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików. Zawody w ramach współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży do
lat 15 rozegrano w Pałacu Kultury i Nauki. Duży sukces odniosła 3-ka dziewcząt w składzie: Marta Jasińska, Adrianna Hudziak, Dominika Narczyk (na
zdjęciu) zdobywając 3 miejsce i brązowy
medal.

Mistrzostwa przedszkolaków
W październiku w Domu Kultury
„Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16
rozegrano I Mistrzostwa Ursusa przedszkolaków w szachach. W rozgrywkach
wzięło udział 26 zawodników.
Najmłodszymi były dwie czteroletnie
zawodniczki z UKS Kolorowa: Weronika
Tkaczyk i Kasia Prokopiuk. Cały turniej
wygrał Bartosz Rytel z Wesołej zdobywając 5,5 pkt. z 6 partii. II miejsce zdobył
Karol Rokicki, a III - Maciej Matuszewski (obaj z UKS Kolorowa). Wśród
dziewczynek zwyciężyła Martyna Wiśniewska z Raszyna, II miejsce zajęła
Natalia Nalewajko z Ostrołęki, a III Matylda Szwedzińska z Polonii Warszawa. W turnieju uczestniczyło wielu zawodników z Mazowsza. Doskonale spisali się młodzi adepci z UKS Kolorowa.
Ośmiu zawodników zdobyło kategorię
szachową, w tym zawodnicy z Kolorowej:
Michał Aleksandrowicz, Jakub Ogonowski, Jan Rotowski, Dominika Tkaczyk.
Pomimo, że turniej trwał aż 6 godzin
nikt się nie wycofał. Wszyscy zawodnicy
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otrzymali nagrody ufundowane przez
Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Była to pierwsza taka impreza na terenie Mazowsza.
W Sękocinie Starym rozegrano półfinały Szachowych Mistrzostw Polski.
Z dzielnicy Ursus w mistrzostwach wystartowało czterech reprezentantów.
Ursuscy szachiści zaczynają nas przyzwyczajać do tego, że z takich imprez
przywożą trofea. Tym razem też nas nie
zawiedli. Wszyscy wrócili z medalami.
Wśród chłopców do lat 12 Tomek Witek
zajął pierwsze miejsce, jego brat Paweł
Witek drugie miejsce. Natomiast wśród
dziewcząt do lat 10 - Agata Kowalewska
zajęła trzecie miejsce. Zdobywczynią
drugiego miejsca w kategorii do lat 12
została Dominika Pałka.
W listopadowych Mistrzostwach
Świata rozegranych na Krecie nasza reprezentantka - Beata Kądziołka, wśród
70 szachistek biorących udział w mistrzostwach zajęła wysoką dziesiątą
pozycję.

Na początku listopada w siedzibie
UTS „Akro-Bad” rozegrano Mazowieckie
Zawody „Młode Talenty” do lat 14. Drugie miejsce i srebrny medal zdobyła 4-ka
chłopców w składzie Maciej i Michał
Miecznikowscy, Maciej Sternik i Damian
Szczepański.
KS.

Dam pracę
Firma „Everclean” sp. z o.o. poszukuje
pracownika do serwisu sprzątającego,
z grupą inwalidzką. Praca w godzinach
popołudniowych na terenie Ursusa. Osoby zainteresowane proszone są o osobisty
kontakt w siedzibie firmy ul. Marymoncka 34, tel. 834-65-54.

Kino „Ursus” zaprasza
27-28 „Prêgi” prod.pol., od lat.15. Sobota
godz.18, 20. Niedziela godz. 16, 18.
Kierownictwo kina zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian w repertuarze.
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