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K o n c e r t Wi e l k a n o c n y
Muzyka Józefa Haydna zabrzmi 4 kwietnia o godz. 19 w kościele pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP przy
ulicy Sosnkowskiego 34 w Ursusie.

W wykonaniu jednego z najbardziej znanych kwartetów
smyczkowych I SOLISTI DI
VARSOVIA pod kierownictwem Tomasza Radziwonowicza usłyszymy koncert pt.
„Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu”.

Ksiądz Dziekan Zbigniew Sajnóg:
Serdecznie zapraszam do udziału w koncercie. Kościół zawsze był mecenasem sztuki, więc myślę, że i tym razem wnętrze naszej świątyni będzie znakomitym uzupełnieniem muzyki wielkiego twórcy. Haydn podobnie jak Mozart, Schubert czy Handel na zawsze pozostaną związani z Kościołem
właśnie poprzez swoją muzykę, tworzyli bowiem pod wpływem wiary. Wiele dzieł dotykało tematyki związanej z Chrystusem, warto także o tym pamiętać. Kościół jest takim
miejscem, gdzie ich dzieła mogą zaistnieć na nowo, nabierają innego wymiaru, pozwalają w pełni przeżywać sacrum
i zbliżają nas do Boskiej tajemnicy.
Palmowa Niedziela to dobry czas do refleksji, zastanowienia, czas rozpoczynający okres Męki Pańskiej. Mam nadzieję, że także udział w tym przedsięwzięciu pozwoli nam zagłębić się w tajemnicę męki i zbawienia Bożego Syna.
Szczęść Boże.

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Maria Łukaszewicz:
Nadchodzące święta Wielkiej Nocy kojarzą się z radosnym
przeżywaniem zmartwychwstania Chrystusa. Jednak przygotowaniem do tej wielkiej radości - pokonania śmierci - była męka i cierpienie. Właśnie do tych ostatnich chwil Jezusa na Krzyżu nawiązuje przygotowany przez nas koncert.
Wydaje mi się, że aby uroczyście przeżyć czekające nas święta należy także zrozumieć czas związany z okresem, który
rozpoczyna Niedziela Palmowa.
Muzyka Józefa Haydna znakomicie wypełni oczekiwanie
na nadejście wielkiej tajemnicy, którą nam, ludziom trudno jest zrozumieć.
Chcemy, aby koncert zapoczątkował cykl imprez, które będziemy proponowali
mieszkańcom Ursusa. Zadbamy, aby była to sztuka wysokiej jakości, która jest
nie tylko piękna, ale także zmusza do refleksji i uczy rozumienia najważniejszych wartości dla człowieka: miłości, wiary, godności.

Koncert pod patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus
dzięki uprzejmości Księdza
Dziekana Zbigniewa Sajnóga
będzie jednym z ważniejszych
wydarzeń artystycznych na terenie naszej dzielnicy. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich naszych czytelników do udziału
w tym artystycznym przedstawieniu Męki Jezusa.

Ciep³ych,
pe³nych radosnej nadziei
Œwi¹t Zmartwychwstania
Pañskiego
oraz œwiêtowania
w gronie najbli¿szych
¿yczy
Rada i Zarz¹d Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy
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Wspólnoty Mieszkaniowe
W miesiącu marcu odbywają się coroczne zebrania właścicieli Wspólnot
Mieszkaniowych. Zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994
roku obowiązkiem właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych jest wybór Zarządu.

Członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej powinna być osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lub spoza nich. Decyzją władz miasta stołecznego Warszawy,
wspólnoty powstałe z mocy prawa w zasobach budynków komunalnych są zobowiązane do końca czerwca bieżącego roku wybrać Zarządy.
Decyzja ta budzi wiele pytań i obaw. Zarząd Dzielnicy Ursus pragnie uspokoić
mieszkańców budynków administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych. Wszystkie wspólnoty mogą liczyć na
pomoc w zakresie przepisów ustawy, a także innych spraw związanych z procesem
dotyczącym przejmowania obowiązków
przez zarządy wspólnot od ZBK. Pomoc taką deklaruje zarówno Zarząd Dzielnicy, jak
i ZBK.
Należy podkreślić, że zadania jakie stoją
przed Zarządami Wspólnot są bardzo trudne. Zarząd Budynków Komunalnych
będzie administrował, prowadził księgowość, konserwacje, bieżące naprawy, i.t.p.
do końca roku 2004 (dla wspólnot, które

zwrócą się o to). Zatem właściciele lokali
budynków komunalnych będą mogli wziąć
sprawy w swoje ręce już niebawem. Na terenie dzielnicy funkcjonują także Wspólnoty Mieszkaniowe powstałe w nieruchomościach na bazie inwestycji prowadzonych
przez developerów.
Problemy zarządów tych wspólnot są inne. Zarząd Dzielnicy organizuje spotkania,
na których omawia się wszystkie sprawy
dotyczące mieszkańców dzielnicy.

Komunikat
Zarząd Dzielnicy Ursus m.
st. Warszawy informuje, że likwidacja kas w dawnym Biurze Obsługi Klienta TP S. A.
przy ul. Sosnkowskiego 44
(obecnie w Telepunkcie)
i w STOEN-ie przy ul. Czechowicza 5 nie była konsultowana z urzędem dzielnicy.

Oddawali

krew

Przedświąteczny
kiermasz
„Wielkanoc! Obudźmy się w zimowego
snu!” - pod takim hasłem, Dom Kultury
„Kolorowa” organizuje wystawę malarstwa
i przedświąteczny kiermasz. Imprezy odbędą się 3 i 4 kwietnia (sobota i niedziela)
w sali wystawowej przy ul. Sosnkowskiego
16. W sobotę o godz. 18 uroczyście otwarta zostanie wystawa malarstwa na jedwabiu
oraz rękodzieła artystycznego. Zaplanowano również świąteczny koncert. Natomiast
w niedzielę o godz. 11 rozpocznie się kiermasz. Potrwa on do godz. 15.
Swoje wyroby wystawią: Barbara Matuszewska-Berg (malarstwo na jedwabiu),
Danuta Borys-Rożnowska (rękodzieło artystyczne), Sylwia Sikora-Tyszka (rękodzieło
artystyczne), Danuta Morzydłowska (rękodzieło artystyczne).
Kiermasz będzie doskonałą okazją do zaopatrzenia się w ciekawe, artystyczne świąteczne ozdoby, które niewątpliwie udekorują wielkanocny stół. Wstęp wolny.

Sprostowanie
W „Dzienniku Ursusa” nr 2/124, w artykule pt. „Muzeum Dzielnicy” niewłaściwie podaliśmy marki motocykli produkowanych w okresie międzywojennym
w ZPC Ursus. Na terenie fabryki produkowane były motocykle „Sokół” a nie
motocykle „Junak”. Przepraszamy.

Fot. I. Barski
Mieszkańców Ursusa nie trzeba zachęcać do oddawana krwi. Czynią to bardzo chętnie. Oddają
krew młodzi i starsi, pracujący oraz bezrobotni. Podczas ostatniej akcji, kiedy to ambulans z
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stał przed Urzędem Dzielnicy Ursus przy Pl. Czerwca
1976 r., zebrano 12 jednostek krwi.

Biała niedziela
Tradycją w naszej dzielnicy stały się już
darmowe badania lekarskie organizowane
przez urząd w ramach akcji Biała Niedziela.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla
dzielnicy pod kierunkiem Pani Izabeli Migdal przygotował wspólnie ze Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia - Ochota bezpłatne
badania i porady dla mieszkańców Ursusa.
Kolejny raz pomieszczenia Urzędu Dzielnicy Ursus, zamienione zostały na kilka godzin na gabinety lekarskie i punkty konsultacji medycznej. Co ciekawe, z tej formy porad medycznych korzystać zaczynają coraz
częściej także osoby z pobliskich dzielnic
i gmin jak np.: Włoch, Michałowic czy Piastowa.
Informacje o Białej Niedzieli, publikowane nie tylko na naszych łamach, ale także
w codziennej prasie, zachęcają do konsultacji z lekarzami wielu specjalności w jednym

miejscu i bez uciążliwych zapisów na kilka
tygodni wcześniej.
W ramach działań przygotowanych w niedzielę, 14 marca można było zasięgnąć porady u m. in.: pulmonologa, chirurga naczyniowego, diabetologa, gastrologa, kardiologa i urologa. Oprócz tego wszyscy chętni
mogli dokonać pomiaru ciśnienia, cholesterolu, zbadać słuch a także sprawdzić poziom cukru.
Jak zapewnia Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia podobne akcje nadal będą
kontynuowane.
W ostatniej Białej Niedzieli wzięło udział
ponad 500 osób. Największą „popularnością” cieszyły się konsultacje z diabetologiem i pulmonologiem oraz pomiary ciśnienia i cholesterolu.
ROD
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R u s z y ł o H i p o p o Uniwersytet
Ponad 200 maluchów, w ubiegłym roku, nie zostało przyjętych do ursusowskich placówek wychowania przedszkolnego. Alternatywą dla rodziców stały się

Fot. I. Barski
Uroczyste otwarcie przedszkola.

więc przedszkola niepubliczne, których
w Ursusie ciągle przybywa.
W marcu, otwarto kolejną niepubliczną
placówkę wychowania przedszkolnego.
Hipopo, bo właśnie taka jest nazwa
przedszkola, mieści się w nowych blokach na Skoroszach, przy ul. Dzieci Warszawy 27a. 180 m2 zagospodarowano tak,
aby dzieci miały jak najwięcej przestrzeni. Do dyspozycji maluchów są trzy sale,
każda w innej kolorystyce. Jest więc sala
morelowa, pistacjowa i słoneczna. W każdej z nich stoją kolorowe mebelki, pomoce dydaktyczne. Jest też dużo

zazabawek. Są ponadto kukiełki, kącik
muzyczny, sztalugi, a także teatrzyk. Przy
każdej z sal jest toaleta.
Hipopo Niepubliczne Przedszkole XXI
wieku jest placówką trzyoddziałową. Głównymi założeniami programowymi są: uznanie dzieciństwa za
wartość autonomiczną wymagającą zaspokajania
wrodzonej aktywności dziecka poprzez ekspresję
twórczą, nieustające działanie, zapewnienie dziecku
możliwości zdobywania i rozszerzania swoich doświadczeń i przeżyć. Naczelną zasadą pracy pedagogicznej jest indywidualizacja,
uwzględniająca możliwości psychofizyczne dzieci. Zajęcia są przeprowadzane
w formie gier i zabaw.
Opłata miesięczna za przedszkole wynosi 690 zł. W ramach tego pakietu, maluchy mają zapewnione 4 posiłki dziennie. W cenę wliczona jest również organizacja przyjęć okazjonalnych jak urodziny
czy imieniny. Dodatkowo płatne są zajęcia umuzykalniające, zajęcia z korektywy
i nauki języka angielskiego. Placówka
czynna jest w godz. 7.30 - 17.30.

Lekcja patriotyzmu
24 kwietnia, w sobotę, odbędzie się rajd pt. „Szlakiem naszej historii” przeznaczony dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów.

Tegoroczny rajd będzie organizowany
już po raz dziewiętnasty. Swoim zasięgiem
obejmie teren: Włoch, Okęcia, Ursusa,
Gołąbek, Ożarowa, Piastowa, Pęcic, Żbikowa, Pruszkowa, Opaczy, Magdalenki.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników 60 tras rowerowych i 80 tras pieszych dostosowanych do wieku uczestników. Będą więc trasy piesze 5 kilometrowe dla najmłodszych dzieci, jak i trasy do
40 kilometrów przeznaczone dla młodzieży licealnej.
- Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie rajdem - powiedział
nam Jan Cierliński, prezes koła nr 6 „Helenów” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. - W ubiegłorocznym rajdzie

ogółem wystartowało 3.470 osób.
Uczestniczyli w nim reprezentanci z 26 szkół
podstawowych, 16 gimnazjów i 15 liceów. Do
pomocy było 280 rodziców i opiekunów oraz
160 osób obsługi instruktorskiej.
Na każdej trasie rajdu znajdą się cztery historyczne Miejsca Pamięci. Każdy patrol będzie musiał dotrzeć do nich. Do ogólnej oceny brane będą następujące kryteria: postawa
patrolu, sposób wykonania zadań oraz wiedza o miejscach na przebytej trasie. Przy ocenie nie będzie uwzględniany czas przebycia
trasy.
Tradycyjnie już, wszyscy, którzy chcą wziąć
udział w rajdzie z terenu Ursusa spotykają się
o godz. 10 na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3.

zaprasza
We wrześniu ubiegłego roku, w Ursusie, rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest to czwarta
placówka oświatowo-kulturalna w Warszawie.
Ubiegłoroczne 3 spotkania organizacyjno-lektorskie poświęcone były tematyce historycznej Warszawy na przestrzeni dziejów Polski. Wręczono również pierwsze legitymacje studenckie.
Kolejne, co-dwutygodniowe spotkania
lektorskie zaplanowano w pierwsze
czwartki po pierwszym i piętnastym
każdego miesiąca, od godz. 16 w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
przy ul. Plutonu Torpedy 47.
Tematyka zajęć UTW dotyczyć będzie problemów zdrowego życia ludzi
starszych, w oparciu o zagadnienia
współczesnej gerentologii i geriatrii.
Ale nie tylko na tych zagadnieniach
skupiać się będzie działalność uniwersytetu. Poruszane będą zagadnienia:
integracji europejskiej, znajomości zagadnień świadczeniowo-podatkowych,
rocznic niepodległościowych, a także
problematyka historyczna dzielnicy
i regionu. W planie są również zajęcia
seminaryjne z tematyki lecznictwa ziołowego i homeopatycznego, jak i lektoraty językowe (j. angielski, włoski
i hiszpański).
Grono założycielskie UTW w Ursusie liczy 25 członków wspierających
i honorowych a uczestników - słuchaczy obecnie ponad 50 osób. Całością
przedsięwzięcia kieruje 6. osobowy
Zarząd, wyłoniony w dniu rozpoczęcia
działalności.
Zapisy do UTW przyjmowane są
w każdy wtorek w godz. 16-17 w siedzibie towarzystwa (Biblioteka Publiczna) oraz w każdy czwartek
w godz. 11-13 w sali Koła Forum Emerytów i Rencistów (ul. Sosnkowskiego
16), pokój nr 132, I piętro.
Za naszym pośrednictwem, Zarząd
UTW w Ursusie zwraca się z apelem
do sponsorów, w terenu dzielnicy i innych miejscowości, o wsparcie dodacyjne tejże działaności, z przekazem
deklarowanej kwoty na konto bankowe
w XVII Oddziale PKO BP S. A. w Ursusie, Nr 61 1020 1055 0000 9102 6915.
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Przed nami „Tulipanada”
Dom Kultury „Kolorowa” we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus” organizuje już po raz drugi konkurs piosenkarski zatytułowany „TULIPANADA 2004”.
Chętni, którzy chcą wziąć w nim udział mają czas do 9 kwietnia, bowiem tego
dnia upływa termin zgłoszeń.

Chór „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej, od grudnia ubiegłego
roku ma swoją siedzibę w Domu Kultury
„Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16.
Patronat nad zespołem objął Ośrodek
Kultury „Arsus”.
Próby chóru odbywają się we wtorki
i czwartki w godz. 19.30-21. Chór prowadzi stały nabór. Chętni mogą zgłaszać się
do dyrygentki w dniach prób. Dodatkowych informacji o zespole udziela Ośrodek Kultury „Arsus”, tel. 478-34-54.

skie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, soliści z ośrodków społeczno-wychowawczych, placówek kulturalnych, ognisk muzycznych, a także
twórcy działający samodzielnie.
„Tulipanadzie” przyświecają cele
a mianowicie: zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym, promocja osób utalentowanych
i motywowanie ich do systematycznego
doskonalenia swoich zdolności, umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych.
Konkurs zaplanowano w czterech
kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12
lat, 13-17 lat, od 18 lat oraz w dwóch
kategoriach muzycznych: wokalnej,
wokalno-instrumentalnej.
Eliminacje, w których udział wezmą
wszyscy zgłoszeni do poszczególnych
kategorii odbędą się w dniach
21 - 23 kwietnia w sali kameralnej
Ośrodka Kultury „Arsus”. Koncert
Laureatów, do którego zostaną zakwalifikowane (na podstawie decyzji jury)
po 3 osoby lub zespoły z każdej kategorii wiekowej i muzycznej, a także
uroczyste wręczenie nagród przewidziano na 27 kwietnia o godz. 18 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus”.
Patronat nad konkursem objęła
i ufundowała nagrodę Grand Prix burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Zgłoszenia do udziału w konkursie
należy przesłać lub dostarczyć na adres: Dom Kultury „Kolorowa”, 02-495
Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16. Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 867 63 95 w godz. 9 - 20.

Święto

teatru

W przeddzień Międzynarodowego Dnia
Teatru, 26 marca, Ośrodek Kultury „Arsus” zaprasza na wieczór pt. „Teatr bez
granic”. Wystąpią: teatr „Światłocienie”
z fragmentem spektaklu „Przypadki niemedyczne czyli najgłębsze odkrywanie
człowieka” oraz grupa teatralno-kabaretowa „Zżyna” z premierowym przedstawieniem „Requiem dla białej bluzki”

z piosenkami Agnieszki Osieckiej.
Gościem specjalnym wieczoru będzie
Wojciech Siemion. Patronat nad imprezą
objął Związek Artystów Scen Polskich.
Wśród zaproszonych gości znajdą się znani aktorzy teatralni i filmowi m. in.: Ewa
Wencel i Janusz Leśniewski.
Przedstawienie odbędzie się o godz. 19.
Wstęp wolny.

Konkurs ma charakter otwartego
przeglądu, w którym mogą wystartować: dziecięce i młodzieżowe amator-

Ubiegłoroczny zwycięzca „Tulipanady” Wojciech
Skowron.
Fot. I. Barski

Nabór do chóru

Co, gdzie, kiedy?
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14):
U 2 kwietnia (piątek), godz. 19 - koncert zespołu rockowego „Wściekłe Walenie”. Wstęp wolny.
U 3 kwietnia (sobota), godz. 17 - otwarcie wystawy fotografii artystycznej pt. „Klimaty”
Marka Zdrzydłowskiego. Wystawa czynna
będzie do 4 maja. Wstęp wolny.
U 4 kwietnia (niedziela), godz. 18 - spektakl teatralny pt. „Maria Magdalena” - grzech, miłość, nawrócenie. Bilety w cenie 5 zł.
U 5 kwietnia (poniedziałek), godz. 16 - warsztaty w Klubie Literackim „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak.
U 6 kwietnia (wtorek), godz. 19.30 - spektakl
teatralny pt. „ Przypadki niemedyczne czyli
najgłębsze odkrywania człowieka” w wykonaniu teatru „Światłocieni”. Wstęp wolny.
U 15 kwietnia (czwartek), godz. 18.30 - koncert pt. „Krzywe zwierciadło” w wykonaniu
Mariusza Gabrycha. Wstęp wolny.
U 20 kwietnia (wtorek), godz. 9 - I Przegląd
Twórczości Artystycznej Świetlic Szkolnych.
U 20 kwietnia (wtorek), godz. 19 - wieczór poświęcony Władysławowi Grabskiemu z udziałem rodziny. Wstęp wolny.
U 22 kwietnia (czwartek), godz. 9 - koncert Filharmonii Narodowej pt. „Open Folk -Folkowe Obrazki”. W programie utwory: A. El Sabio, C. Gervaise, T. Arbeaua także pieśni,
marsze szkockie i irlandzkie. Wykonawcy:
Wanda Laddy - śpiew, Paweł Iwaszkiewicz dudy, flet prosty, Mirosław Kozak - gitara.
Cena biletu 3 zł.
U 29 kwietnia (czwartek), godz. 12 - koncert
laureatów XXVII Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”. Wstęp wolny.
Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16):
U 26 marca (piątek), godz. 17 - wernisaż prac
konkursu plastycznego pt. „Ursus - ulubione
miejsca”.
U 25 kwietnia (niedziela), godz. 12.30 - przedstawienie pt. „Opowieści kwitnącej wiśni”
z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem.
Wstęp 7 zł.
Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17):
U 4 kwietnia (niedziela), godz. 16 - „Przy wielkanocnym stole”, spotkanie seniorów
z udziałem zaproszonych gości. (Klub Seniora „Wesoła Chata”).
U 17 kwietnia (sobota), godz. 17 - Wiosenna
biesiada artystyczna z zabawą taneczną
(Klub Seniora „Wesoła Chata”).
U 18 kwietnia (niedziela), godz. 12.30 - z cyklu
Niedzielne Spotkania z Teatrem - bajka dla
dzieci pt. „Legenda o św. Kindze”. Wstęp 7 zł.
U 22 kwietnia (czwartek), godz. 14 - wielkanocny spektakl obrzędowy „Mali Allelujnicy”.
U 22 kwietnia (czwartek), godz. 16 - biesiada
poetycka z wykładem pt. „Patriotyzm w poezji
polskiej” (Klub Seniora „Wesoła Chata”).
U 24 kwietnia (sobota), godz. 17 - wieczór artystyczno-taneczny z programem satyrycznym (Klub Seniora „Wesoła Chata”).
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Zostań uczniem Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 1 istnieje od pięciu lat. W 2002 roku, po demokratycznych wyborach przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
został wybrany patron szkoły-Krzysztof Kamil Baczyński.
Tradycją szkoły jest coroczna prezentacja jej dorobku uczniom klas
szóstych szkół podstawowych. Również w tym roku odbyły się prezentacje pod hasłem „Co za gimnazjum”.
Zaproszeni goście mieli możliwość
zapoznania się z szeroką ofertą zajęć
pozalekcyjnych, które odbywają się
w szkole, w specjalnym programie
artystycznym przygotowanym przez
uczniów gimnazjum.
W szkole działa wiele klubów i kół
zainteresowań: „Z Pitagorasem na
ty”, „Z fizyką za pan brat”, „Klub
młodego humanisty”, „ABC nastolatka”, „Koło chemiczne Al-chemik”,
„Koło plastyczne-Impresja”, „Koło
taneczne”, „Koło młodego historyka” oraz koła językowe.
Młodzież ma również możliwość
uczenia się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego.
Ponadto działa Klub Ośmiu, którego motto brzmi „Większą radością
jest dawać niż brać”. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia koła
„ABC nastolatka” działającego pod
hasłem „Jesteś tutaj nie sam i nie jedyny”. Uczniowie po lekcjach spoty-

kają się, by w życzliwej atmosferze
porozmawiać o swoich problemach,
radościach, smutkach, posłuchać
muzyki, pośpiewać, a także zrobić
coś dla innych.
Gimnazjaliści od wielu lat przyjaźnią się z pensjonariuszami Dziennego Ośrodka Rehabilitacji MENNI
w Ursusie oraz z Zakładem Niewidomych w Laskach. Integrujemy się
z nimi poprzez spotkania, wspólne
śpiewanie, rozmowy, konkursy i inscenizacje. Oprócz pomocy koleżeńskiej prowadzonej przez Klub Ośmiu
na bieżąco współpracujemy ze świetlicą socjoterapeutyczną przy OPS,
gdzie pomagają w nauce wolontariusze.
Ponadto młodzież, która ma zainteresowania sportowe i chce pograć
w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę może korzystać po lekcjach ze
wspaniałego boiska ze sztucznej trawy.
Od bieżącego roku działają dwie
pracownie informatyczne. W jednej
uczniowie poznają tajniki informatyki, a z drugiej korzystają na lekcjach
innych przedmiotów. Dużym zainteresowaniem cieszy się czytelnia wy-

Moda na dobre maniery
Tradycją Gimnazjum Nr 3 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego
przy ul. Warszawskiej 63 stały się uroczyste obchody 1 dnia wiosny.
W ubiegłym roku odbywały się pod hasłem europejskiego dnia wiosny,
w tym roku królował savoir-vivre.

Fot. I. Barski

W poniedziałek, 22 marca, odbył się
Turniej Dobrych Manier. To impreza
podsumowująca półroczną pracę przybliżającą uczniom dobre obyczaje. Na
uroczystość zaproszono przedstawicieli kultury oraz władze dzielnicy.
Rok szkolny 2003/2004 rozpoczął
się w Gimnazjum Nr 3 pod hasłem
„Dobre maniery - sztuka życia”. To od-

powiedź na zatrważającą sytuację agresję, przemoc,
wulgaryzmy i obojętność w codziennym życiu. Dobre
maniery nie są tylko sztucznym rytuałem, lecz przydatną we współczesnym świecie umiejętnością zachowania się w każdej sytuacji. W szkole
uczeń spędza sporą
część swojego dnia,
więc to odpowiednie miejsce do popularyzowania i uczenia podstawowych
zasad dobrego zachowania. Uczeń posługujący się tymi zasadami, będzie
z czasem pozytywnym przykładem dla
innych. Niech nastanie moda na dobre
maniery!
Uczniowie zgłębiali tajemnice savoir-vivr'u przez kolejne miesiące roku

posażona w nowe meble, sprzęt audiowizualny i komputer. Uczniowie
korzystając z bogatego księgozbioru,
przygotowują się do lekcji, rozwijają
swoje zainteresowania, oglądają filmy, korzystają z komputera, czytają
czasopisma młodzieżowe. Należy
podkreślić fakt, że czytelnia jest
czynna także w godzinach popołudniowych.
Szkoła podejmuje i realizuje ambitne zadania. W 2003 roku przystąpiła
do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła z klasą”. Ponadto przyznano mały
grant na realizację projektu na temat
„Trzy kraje połączone pierścieniem
Alp”, który obecnie jest realizowany.
Uczniowie klas szóstych po obejrzeniu programu artystycznego
i zwiedzeniu szkoły byli pełni entuzjazmu. Zadawali wiele pytań, na
które uczniowie i nauczyciele starali
się wyczerpująco odpowiadać. Dzięki
temu zyskali pewność że, każdy kto
trafi do naszego gimnazjum może liczyć na to, że go wysłuchamy, docenimy, pomożemy w trudnych sytuacjach, wzbogacimy w odpowiednią
wiedzę tak by łatwiej mu było przejść
do wyższego etapu życiowego, co
przecież nie jest łatwe.
Jeśli sam chcesz się o tym przekonać - zostań uczniem Gimnazjum nr 1.
Anna Dłutek
Mirosława Matłosz
Joanna Narczyk

szkolnego. Każdy miesiąc opatrzony
był innym hasłem, a hasło kryło określoną tematykę. Młodzież poznawała
m. in. tajniki zwrotów grzecznościowych, strojów na różne okazje, zachowania przy stole, sztuki rozmowy, porozumiewania się, zachowania w różnych miejscach, czyli ogólnie - co wypada, a co na pewno jest gafą.
Ile zapamiętali, zweryfikuje ich życie, ale jeszcze wcześniej turniejowe
zmagania. Uczniowie mogli wykazać
się pomysłowością i zaangażowaniem.
Każda klasa „zorganizowała przyjęcie”
(wystrój klasy, nakrycie stołu, listę potraw) na inną uroczystość: były imieniny, urodziny, wesela, święta itp. Następnie zmagania przeniosły się na salę gimnastyczną, gdzie przedstawiciele
klas popisywali się własną twórczością
muzyczną, zręcznością kulinarną, odpowiednim strojem na różne okazje
oraz zaprezentowali zasady dobrego
zachowania w scenkach rodzajowych.
Ich wysiłki oceniło jury i wyłoniło mistrzów savoir-vivr'u.
Zmagania turniejowe urozmaicił pokaz makijażu w wykonaniu profesjonalistek - kosmetyczki i wizażystki.
Aleksandra Adamus
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Nowi w Radzie Dzielnicy
Niecały miesiąc temu, w poczet Rady przyjęto dwóch nowych radnych. Poniżej
przedstawiamy ich sylwetki.

Waldemar Humięcki (42 lata),
urodził się w Ciechanowie, mieszkał
w Purzycach k/Gruduska. Studia
wyższe ukończył na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (aktualnie Uniwersytet Warmińsko Mazurski). Tam też uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych. Praktyki odbywał w kraju i zagranicą.

Z Ursusem jest związany od początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to założył rodzinę i podjął pracę
w Zespole Kontroli Wewnętrznej
Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa (aktualnie ANR). Na początku poprzedniej kadencji w latach 1998-2000 pełnił funkcję zastępcy burmistrza w Gminie Warszawa Włochy, odpowiedzialnego za
gospodarkę komunalną, nieruchomości oraz zamówienia publiczne.
Od 2002 r. pracuje w Delegaturze
NIK w Warszawie.
Pełniąc mandat radnego naszej
dzielnicy będzie działał na rzecz:
zrównoważonego rozwoju dzielnicy
tj. budowy wodociągów, kanalizacji
i dróg, stałego podnoszenia poziomu nauczania w szkołach i poprawy
bezpieczeństwa oraz poprawy estetyki naszej dzielnicy. W ostatnich
wyborach jako kandydat na radnego
był popierany przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Żonaty. Żona Katarzyna. Mają troje dzieci; dwóch synów i córkę
w wieku 11, 8 i 7 lat. Prywatnie interesuje się problematyką rodzinną,
społeczną, ekologią. Lubi dobrą
muzykę i film. Ma psa jamnika dłu-

gowłosego miniaturkę, który jest
ulubieńcem całej rodziny.

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

Bolesław Staniszewski (64 lata),
urodził się w Lechowcach na terenach wschodnich. Posiada wykształcenie średnie techniczne. W ZPC
„Ursus” przepracował 40 lat. Mieszkańcem Ursusa jest od 1954 r.
Przed laty był czynnym zawodnikiem RKS Ursus. Grał w piłkę nożną w pierwszym zespole.
Po przejściu na emeryturę zajął się działalnością społeczną.
W P.Z.E.R i L był członkiem zarządu
i przewodniczącym komisji socjalnej. Obecnie pełni obowiązki przewodniczącego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ursus. Pracuje społecznie w Klubie
Seniora „Promyk”, jest członkiem
Społecznego Komitetu Budowy Basenu na stadionie. Sponsoruje imprezy dla emerytów, rencistów i inwalidów w Ursusie.
Pełniąc mandat radnego będzie
działał na rzecz: poprawy warunków
życia emerytów i rencistów, organizowania inicjatyw gospodarczych
w celu tworzenia nowych miejsc
pracy, bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia mieszkańców, wspierania
inicjatyw mających na celu budowę
i modernizację obiektów sportowych. W wyborach, w 2002 r. startował z listy Komitetu Wyborczego
„Niezależni” Ursus.
Żonaty. Żona Gabriela. Mają dwie
dorosłe córki i wnuka. Interesuje
się sportem. Kocha zwierzęta.
W domu zawsze na niego czeka wielorasowy piesek Maksio.

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 - środy 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.

Reprezentują nas:
Piotr Adamus, Andrzej Białek, Teresa Bogucka-Szczęsnowicz, Adam
Chmielewski, Bogusław Dąbrowski,
Stanisław Dratkiewicz, Dariusz Grylak, Henryk Grzegrzółka, Waldemar
Humięcki, Stanisław Jasiński, Joanna Jerzyńska, Wanda Kopcińska,
Henryk Linowski, Elżbieta Maciejewska, Jerzy Molski, Tadeusz Nowakowski, Stanisław Pęziński, Teresa Puchalska, Bolesław Staniszewski, Kazimierz Sternik, Mirosław Topolski.
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Niebieska linia
Zjawisko przemocy domowej jest codziennością w wielu domach - zbyt wielu - co
powoduje, że stajemy się obojętni i przestajemy ją zauważać.
Maltretowanie bliskich przybiera różne
formy — najbardziej jaskrawą z nich jest
fizyczna przemoc wobec domowników,
a także przemoc seksualna. Równie
okrutne jest psychiczne znęcanie się poprzez np. poniżanie, wyśmiewanie, zastraszenie, wyzywanie czy ciągłe krytykowanie. Można również mówić o przemocy
ekonomicznej, która polega na odbieraniu
bliskiemu zarobionych przez niego pieniędzy, uniemożliwieniu podjęcia pracy bądź
odmawianiu zaspokojenia elementarnych
potrzeb członkom rodziny.
Przemoc w rodzinie zawsze narusza
prawa i dobra drugiej osoby. Powoduje
szkody psychiczne lub fizyczne. Około
70% opisanych wyżej zjawisk występuje
w rodzinach z problemem alkoholowych,
jednak przemoc pojawia się także w na
pozór „wzorowych” rodzinach. Znęcanie
się nad domownikami nie jest zjawiskiem
jednorazowym, ma tendencję do powtarzania się, z biegiem czasu narasta i przybiera na sile. Wiele osób żyje w „domowym piekle” przez lata, nie mówiąc o tym,
bo się boi i wstydzi. Przemoc zatem nie
powinna być traktowana jako „prywatna
sprawa” rodziny.
Osoby doznające przemocy mogą zgłosić sprawę policji bądź zwrócić się do
dzielnicowego o interwencję. Istnieją również organizacje zajmujące się przeciw-

działaniem przemocy w rodzinie np. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”. Nie bagatelizuje ono żadnego sygnału, bezpłatnie
i anonimowo służy radą i pomocą.
Siedziba Pogotowia „Niebieskiej Linii”
mieści się w Warszawie, przy ul. Szczotkarskiej 48a (mała uliczka od ul. Powstańców Śląskich). Telefony „Niebieskiej Linii” to 666-00-60 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10-22) oraz
infolinia 0-801-12-00-02 (płatny tylko
pierwszy impuls) czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 10-22, w niedziele
i święta w godz. 10-16. Pod numerem
666-28-50 w każdy poniedziałek między
17-21 i w każdą środę między 9-13 można
skorzystać z porady prawnika. Pracujący
w „Niebieskiej Linii” specjaliści udzielają
także bezpłatnych konsultacji na miejscu
oraz prowadzą terapię dla ofiar przemocy
w rodzinie i ich dzieci.
Na terenie Ursusa, w parafii pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa (ul. Wojciechowskiego) udziela
bezpłatnych porad psychologicznych
i wsparcia rodzinom osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków - psycholog
Agnieszka Bartoszewicz. Telefon kontaktowy 424-47-50, umawiać się można
w godz. 21-22.
Aleksandra Podmiotko.

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - URSUS
02-495 WARSZAWA, ul. Szancera 5
ogłasza konkurs ofert na:
najem lokali użytkowych zlokalizowanych w następujących budynkach:

L. P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Adres
1 Maja 8
Bohaterów Warszawy 10
Bohaterów Warszawy 47
Dąbka 5
Orląt Lwowskich (basen)
Orląt Lwowskich (basen)
Szancera 5 (pok.)
Szancera 5 (pok.)
Szancera 5 (pok.)
Szancera 5 (pok.)
Szancera 5 (pok.)
Szancera 5C
Szancera 5C
Szancera 5C
Szancera 5C
Szancera 5C

Pow.
20,44
45,35
103,46
68,30
69,10
75,70
11,76
23,52
19,18
19,18
39,44
14,67
24,99
19,47
14,78
10,76

Położenie
piwnica - schron
suterena
parter
parter
parter
I piętro
I piętro
I piętro
I piętro
I piętro
I piętro
parter
parter
parter
parter
parter

Oferty należy składać w sekretariacie ZBK-Ursus pok. 108, w zamkniętych dwóch kopertach z napisem: „Zarząd Budynków Komunalnych-Ursus KONKURS OFERT- LOKALE
UŻYTKOWE - 1/04”.
Termin składania ofert mija 15.04.04 r. godz. 11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Anna Elert - tel/fax - 662-60-32.

Spotkania
w KES-ie
Klub Edukacji Samorządowej (KES)
działający przy Domu Kultury „Miś”
zorganizował spotkania o tematyce samorządowej z młodzieżą gimnazjalną.
W styczniu, temat „Samorząd a kultura” prezentował Leszek Napiętek.
Informacje nt. struktur samorządowych, kompetencji dzielnicy przedstawili: przewodniczący rady - Henryk Linowski, zastępca burmistrza dzielnicy
- Wiesław Krzemień oraz dyrektor
Ośrodka Kultury „Arsus” - Bogusław
Łopuszyński. Burmistrz dzielnicy Maria Łukaszewicz obszernie odpowiadała na zadawane przez gimnazjalistów
pytania.
Problematykę samorządu województwa w strukturach administracji polskiej, na kolejnym spotkaniu w lutym,
przedstawił zastępca dyrektora departamentu kultury Urzędu Wojewódzkiego - Jan Engelgard.
W planach KES-u są dalsze spotkania. Do udziału w nich zostaną zaproszeni goście, radni i posłowie. Przypominamy, że Klub Edukacji Samorządowej czynny jest trzy razy w tygodniu: poniedziałki, środy i piątki
w godz. 16-19.
W poprzednim numerze „Dziennika
Ursusa” na stronie 7 zamieściliśmy
rozkłady jazdy autobusów z Ursusa do
Centrum. Niestety w rozkładzie nie
zmieściła się linia, która od niedawna
skierowana została na ulicę Regulską,
a mianowicie „129”.
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LINIA ZWYK£A
Regulska D Ko³o
dzieñ powszedni
h minut

h

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

[50]
[20][40]
[00][20][40][55]
[10][28][46]
[05][27][50]
[15][40]
[05][30][55]
[20][45]
[10][35]
[00][25][50]
[15][35][55]
[15][37][59]
[19][39][59]
[19][39]
[04][39]
[04][29][54]
[20][45]
[05][25][45]

soboty i œwiêta
minut
[55]
[25][53]
[21][50]
[18][50]
[20][53]
[28][59]
[25]
[00][29][57]
[27][57]
[27][57]
[27][57]
[27][57]
[27][57]
[27]
[02][38]
[10][42]
[14][36]
[04][44]
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Karatecy z medalami Ruszy³a liga
6 marca, w Łodzi, odbył się II Międzynarodowy Puchar Ziemi Łódzkiej
w Karate WKF. Pomimo mocnej obsady mistrzostw, zawodnicy Klubu
Karate Ursus przywieźli dwa medale.
Turniej był bardzo mocno obsadzony
- 450 zawodników z 34 klubów, w tym
zawodnicy z Czech, Słowacji, Estonii
oraz Polski. Nasz klub reprezentowało
8 zawodników: Konrad Kostrzewa, Jakub Malicki, Mateusz Sutkowski, Bartłomiej Banasiak, Patryk Szczepański,
Piotr Kędzierski, Kamil Kostrzewa, Jarosław Chojnacki. Ze względu na wiek
oraz stopień, większość naszych zawodników mogła wziąć udział tylko
w konkurencji kata. Tylko Bartłomiej
Banasiak i Jarosław Chojnacki startowali w konkurencji kumite.
Pierwsze rozegrane konkurencje, to
kata drużynowe oraz indywidualne
w poszczególnych kategoriach wiekowych. W nich zawodnicy KK Ursus niewiele pokazali. Po ostatnich sukcesach,
trochę odpuścili z treningami i od razu
odbiło się to na jakości wykonywanych
przez nich technik. Wszyscy, oprócz
Bartka Banasiaka, kończyli swój udział
w zawodach po drugiej rundzie eliminacyjnej. Bartkowi udało się pokonać
3 zawodników, musiał on jednak uznać
wyższość karateki z Estonii, z którym
przegrał walkę ćwierćfinałową. Lepiej
powiodło się w kumite. Bartek
w pierwszej rundzie trafił na zawodnika z klubu Shobuken Łódź (późniejszego złotego medalistę) i po zaciętym pojedynku musiał niestety uznać wyższość łodzianina. W walkach repasażowych pokonał jednak kolejno dwóch za-

Kino „Ursus” zaprasza
27-28 marca „Gothika”, thriller
prod. USA, od lat 15. Sobota
i niedziela godz. 16,18. Wszystkie
bilety po 10 z³.
12-15 kwietnia „Nigdy w ¿yciu”,
komedia prod. pol., od lat 15.
Poniedzia³ek-czwartek godz. 16,18.
Wszystkie bilety po 12 z³.
Kierownictwo kina zastrzega sobie
mo¿liwoœæ zmian w repertuarze.

Dziennik
Ursusa

wodników i tym samym zapewnił sobie
trzecie miejsce i medal brązowy.
W konkurencji kumite mężczyzn (rocznik 86 i starsi) w kategorii wagowej
+70 kg, klub reprezentował Jarosław
Chojnacki. Jako najmłodszy i najlżejszy, musiał się nieźle napracować, aby
walczyć ze starszymi, silniejszymi zawodnikami.
Pierwszą walkę stoczył z równorzędnym przeciwnikiem, który do samego
końca nie dawał za wygraną. Jarek wygrał tę walkę 4:2 odnosząc jednak lekką kontuzję stopy. Drugą stoczył z zawodnikiem warszawskim, którego udało się pokonać 7:0. Równie wysokim
wynikiem (6:0) zakończył się trzeci pojedynek Jarka. Tym razem jednak zwycięzcą okazał się doświadczony zawodnik klubu Budokan Wrocław oraz reprezentant Polski, zapewniając sobie
tym samym wejście do finału. Jarkowi
pozostało uczestnictwo w walkach repasażowych.
W repasażach Jarek również dobrze
się spisywał. Pokonał swojego przeciwnika wynikiem 3:0. Zdobył trzecie
miejsce i do domu wrócił z brązowym
medalem.

Niezbyt dobrze rozpoczęła się
liga wiosenna dla piłkarzy Klubu
Sportowego Ursus. Pierwszy
mecz, rozegrany na wyjeździe,
z Olimpią Warszawa zakończył się
wynikiem dla nas niekorzystnym.
Olimpia zwyciężyła 2:0.
Mecz był bardzo słaby. Do przerwy Olimpia prowadziła 1:0.
W drugiej połowie, nasi piłkarze
zaczęli atakować bramkę przeciwnika. Niestety, przy tym zbyt mocno odsłonili się. W ostatniej minucie drugiej połowy, piłkarze
Olimpii strzelili drugiego gola.
Następny mecz rundy odbędzie
się 31 marca o godz. 15.30 na stadionie przy ul. Sosnkowskiego.
Piłkarze podejmą na własnym boisku Deltę Warszawa.
Do rundy wiosennej przygotowani są zupełnie nieźle piłkarze
z rocznika 89, 88 i 87. W czasie ferii byli na obozie kondycyjnym na
Roztoczu, a chłopcy z rocznika 87
i 88 w Gorlicach. Wyjazdy finansowali rodzice oraz sponsorzy, dzięki którym na obozy wyjechali piłkarze z rodzin niezamożnych.
Za naszym pośrednictwem Klub
Sportowy Ursus składa podziękowania sponsorom: Firmie Księgarskiej Jana Olesiejuka i Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dotacje dla organizacji
Na terenie Dzielnicy Ursus funkcjonuje sześć stowarzyszeń kultury fizycznej.
Finansowanie ich w zakresie m.in. organizacji obozów sportowych,
wynagradzania trenerów i opiekunów, ubezpieczenia imprez sportowych
odbywa się przez władze miasta w formie dotacji.
Każde zarejestrowane stowarzyszenie
może ubiegać się o dotacje wypełniając odpowiedni wniosek do 30 września i składając go w Biurze Sportu, Turystyki i Wypoczynku m. st. Warszawy. Stowarzyszenie,
które je otrzyma powinno zgodnie z zawartą umową, a także uchwałą Rady Warszawy, dokonać rozliczenia do 15 grudnia roku budżetowego.
Organizacja, która nie rozliczy się w tym
terminie lub wydatkuje dotację niezgodnie
z warunkami umowy, traci możliwość
ubiegania się o nią przez trzy lata.
W 2003 roku, Zarząd Uczniowskiego
Klubu Szachowego „Kolorowa” nie dokonał rozliczenia w obowiązującym terminie,
co spowodowało w/w konsekwencje. Pomimo tego, Zarząd Dzielnicy pragnie uspokoić wszystkich, którzy są sercem przy mło-

dych szachistach. Klub będzie funkcjonował przy Ośrodku Kultury „Arsus”.
W miesiącu marcu dokonano podziału
dotacji dla stowarzyszeń. Ogólna kwota
150 000 zł została podzielona, a ich
wysokość dla poszczególnych klubów
stanowi poziom ubiegłoroczny.

Podziêkowania
Pani dr Wandzie Domanowskiej z Poradni Zdrowie Plus przy ul. Wojciechowskiego 58 za pomoc w ratowaniu
zdrowia i skierowaniu chorej do szpitala, a tak¿e Panu Woliñskiemu z ul.
Keniga za pomoc w przywiezieniu
pacjentki ze szpitala sk³adaj¹
Krystyna i Ryszard Sypniewscy.

Wydaje: URZĄD m. st. WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS.
Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pokój 219. Internet: www.ursus.warszawa.pl;
e-mail:dziennik.ursusa@ursus.warszawa.pl Telefon: 478 26 50 wew. 319, fax: 478 37 00.
Redaktor prowadząca: Elżbieta Kowalewska
Skład i druk: POL-DRUK ul. Szyszkowa 41.
Nakład: 12 000

