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Przedszkola dla wszystkich dzieci Sukces Wspaniałych
Brak miejsc dla dzieci w przedszkolach w Dzielnicy z Ursusa
Ursus to problem, z którym spotykaj¹ siê rodzice
od kilku lat. W naszej Dzielnicy funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych i 10 niepublicznych. Mimo to
nie zaspakaja³y one potrzeb w zakresie dostêpu do
edukacji i wychowania przedszkolnego.

Zarząd Dzielnicy podjął bardzo dynamicz−
ne działania w kierunku rozwiązania tej
trudnej sytuacji. Wszelkie decyzje w spra−
wie przedszkoli zapadały w ścisłej współ−
pracy i porozumieniu z Biurem Edukacji
m.st. Warszawy. W trakcie wielogodzin−
nych rozmów powstał plan pomocy dla
edukacji przedszkolnej w Ursusie. Jest on
oczywiście spójny z polityką oświatową
,,Miasta”. Jego konsekwencją jest przenie−
sienie klas „0’’ z przedszkoli do szkół pod−
stawowych. W przedszkolach pozostawio−
no tylko integracyjne klasy zerowe.
Uzyskaliśmy dzięki temu miejsce w
przedszkolach dla niemal 350 dzieci, któ−
rych podania zostałyby oddalone z po−
wodu braku miejsc. Z posiadanych wia−
rygodnych danych wiemy, że piętnastu
maluchom odmówiono przyjęcia do na−
szych przedszkoli. Jest to liczba niby nie−
wielka, ale dotyczy aż 15 najmłodszych
mieszkańców Ursusa. Dlatego Zarząd
Dzielnicy intensywnie współpracuje z
Biurem Edukacji nad utworzeniem za−

miejscowego oddziału przedszkolnego w
obiekcie przy ul. Wapowskiego 3, który
będzie częścią Przedszkola nr 112. Nie
wykluczone, że będzie to oddział inte−
gracyjny. Wszystko jednak zależy od
potrzeb zgłaszanych przez rodziców dzie−
ci do władz Dzielnicy. I w ten oto sposób
Zarząd Dzielnicy Ursus wywiąże się ze
swojego ustawowego obowiązku.
Nie zapominajmy jednak o klasach
„0’’ w szkołach. Zarząd Dzielnicy podjął
decyzje, które mają zapewnić dzieciom
właściwe warunki nauki, opieki i wycho−
wania w szkołach.
We wszystkich szkołach zostanie po−
dokończenie na str.2

Jury XIV stołecznej edycji Konkur−
su Samorządowego Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych” w eliminacjach
wybrało laureatów konkursu. Wśród
najlepszych w kategorii „Ósemki” (14
– 19 lat) znalazła się Paulina Adaszew−
ska, uczennica Gimnazjum nr 132.
Wyróżnienie w kategorii „Ósemecz−
ki” (10 – 13 lat) otrzymała Katarzyna
Łukasiewicz, uczennica Szkoły Podsta−
wowej nr 2 z Oddziałami Integracyj−
nymi im. Jana Pawła II.
Honorowy patronat nad imprezą or−
ganizowaną przez Fundację „Świat na
Tak” przyjął Prymas Polski i Prezydent
Warszawy. Edycji dzielnicowej patro−
nował Burmistrz Dzielnicy Ursus Bog−
dan Olesiński.
Wielki finał i uroczysta gala odbę−
dzie się 29 maja o godz. 12 w Sali Kon−
gresowej PKiN.
B. Ł.

Rocznica Konstytucji

Nagrodzona
Biblioteka
Komisja Unii Europejskiej uznała
edukacyjny projekt koordynowany
przez Bibliotekę Publiczną w Ursusie −
„READCOM− Kluby Czytelnicze dla
dorosłych” za jeden z 20 najlepszych
projektów w 6. letniej historii progra−
mu Grundtvig.
Dyrektor Biblioteki − Piotr Jankowski
został zaproszony na uroczyste ogłosze−
nie nagród Komisji Europejskiej dla wy−
różnionych projektów, które odbędzie się
w dniach 6−7 maja w Berlinie w hotelu
Maritim ProArte z udziałem najwyższych
władz Komisji Europejskiej i Niemiec.

Z okazji uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja, w rocznicê
tego wydarzenia tj. 3 maja o godz. 10.30 odbêdzie siê uroczystoœæ z³o¿enia
kwiatów pod obeliskiem przy ulicy Cierlickiej. Nastêpnie o godz. 11 w koœciele œw. Józefa Oblubieñca NMP odprawiona zostanie uroczyst msza œw. w
intencji Ojczyzny. Po mszy o godz. 12 przewidziany zosta³ koncert pt. „Witaj
Majowa Jutrzenko – Konstytucja 3 Maja w pieœni i piosence”. Wystapi¹ soliœci Filharmonii im. Romualda Traugutta.
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Wywiad z Posłanką Platformy Obywatelskiej
Małgorzatą Kidawa−Błońską
Pani Poseł, do Warszawy przyszła
wreszcie długo oczekiwana wiosna. Czy
pośród licznych obowiązków znajduje
Pani jeszcze czas na spacery?
− Zauważyłam, że zrobiło się pięknie
i zielono, niestety z przyrodą mam kon−
takt głównie przez okno samochodu.
Spacery bardzo lubię, szczególnie po
Puszczy Kampinoskiej. Z braku czasu
pozostały mi tylko przechadzki po ogro−
dach sejmowych.
Czy Pani zdaniem widać, że Ursus się
zmienia?
− Oczywiście, zmiany są bardzo wi−
doczne, począwszy od drobnych, takich
jak połatane nawierzchnie ulic i zielone
oraz zadbane skwery (co teraz szczegól−
nie widać gdy zrobiło się zielono), a
skończywszy na bardziej oczywistych,
jak piękne, nowe osiedla mieszkaniowe.
Cały Ursus jest bardziej zadbany i przy−
jazny mieszkańcom. Obserwuję to z
ogromną przyjemnością i satysfakcją.
Czy podoba się Pani kierunek ewolu−
cji Ursusa – z dzielnicy kojarzącej się z
dużymi zakładami przemysłowymi w
dzielnicę mieszkaniową?
− Oczywiście, jest to proces zdecydo−
wanie pozytywny, szczególnie, że dotych−

czas Ursus będąc częścią Warszawy prak−
tycznie do niej nie należał – funkcjono−
wał jak małe miasteczko. Proszę zwrócić
uwagę, że jest to dzielnica usytuowana
przy najważniejszej osi miasta jaką sta−
nowią Aleje Jerozolimskie, w odległości
od Centrum znacznie mniejszej niż na
przykład Ursynów. Dodatkowo, Ursus ma
wprost fantastyczne połączenie z miastem
dzięki linii kolejowej. To sprawia, że jest
on atrakcyjnym miejscem do inwestycji
o charakterze mieszkaniowym. Marzy mi
się jednak, aby Ursus nie stał się wyłącz−
nie wygodną „sypialnią”, ale aby rozwinął
się w prężnie działające centrum kultury i
edukacji.
Jak chciałaby Pani, aby wyglądał Ur−
sus przyszłości?
− Podoba mi się to, co się teraz dzieje
w dzielnicy i kierunek zmian. Zależy mi
jednak na tym, aby historia związana z
funkcjonowaniem Zakładów Mecha−
nicznych „Ursus” nie została całkowi−
cie wymazana. Proszę pamiętać, że za−
kłady te powstały jeszcze przed II wojną
światową i nie można ich jednoznacznie
identyfikować tylko z okresem PRL−u.
Poza tym są nadal elementem tożsa−
mości mieszkających w Ursusie ludzi. I

mówimy tu nie o jednym, ale 3−4 poko−
leniach. Dlatego chciałabym aby nie−
które, zabytkowe budynki zostały wy−
remontowane i przeznaczone na cele
kulturalno−oświatowe.
Czy do Pani Poseł zwracają się po
pomoc i radę mieszkańcy Ursusa?
− Oczywiście. Mieszkańcy zwracają
się do mnie najczęściej w sprawach lo−
kalowych oraz związanych z komuni−
kacją czy też służbą zdrowia. W każdej
sprawie interweniuję.
W związku z faktem, że zbliża się rocz−
nica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak
w Pani rodzinie obchodzi się to święto?
− Jest to dla nas bardziej święto ro−
dzinne niż państwowe. Spotykamy się
z najbliższymi, często wspominamy,
szczególnie czasy, gdy wywieszenie
biało−czerwonej flagi mogło skończyć
się przykrymi konsekwencjami.
Czego mieszkańcy Ursusa mogą
życzyć swojej Posłance na najbliższe
miesiące ciężkiej pracy?
− Przede wszystkim cierpliwości i
wytrwałości (śmiech).
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Z Panią Poseł rozmawiała
A. Sheybal−Rostek

Pr zedszkola dla Stacja Niedźwiadek
wszystkich dzieci
dokończenie ze str. 1

szerzona baza lokalowa dla dzieci po−
przez zaadaptowanie lokali zamieszkiwa−
nych przez osoby prywatne. Zorganizo−
wane będą tam odrębne świetlice dla
dzieci, które będą czynne w godzinach
7−17. Możliwe też będzie całodzienne
dożywianie dzieci. Powstają plany budo−
wy placów zabaw przy szkołach podsta−
wowych. Ponadto zgodnie z ustalonymi
przez Biuro Edukacji zasadami organi−
zacji roku szkolnego 2007/2008 są gwa−
rantowane etaty wzmacniające opie−
kę, tworząc porównywalne warunki dla
dzieci „0’’ w szkołach i przedszkolach.
Rozwiązanie tak trudnej sytuacji, jaką
był brak dostępu dużej ilości dzieci do
edukacji przedszkolnej, stało się możliwe
dzięki zaakceptowaniu przez Radę War−
szawy w dniu 29 marca 2007 roku pakie−
tu uchwał oświatowych przedłożonych
przez Zarząd i Radę Dzielnicy Ursus.
Obecnie Zarząd Dzielnicy bardzo in−
tensywnie pracuje nad koncepcją powsta−
nia nowego publicznego przedszkola z
oddziałami integracyjnymi począwszy
od roku szkolnego 2008/2009.
Jolanta Dąbek
Z−ca Burmistrza Dzielnicy Ursus

Fot. E. Kowalewska

Jednym z zadañ priorytetowych dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jest wybudowanie stacji kolejowej „NiedŸwiadek”. Zaprojektowanie i wybudowanie
przystanku wraz z pe³n¹ infrastruktur¹ tj. stacj¹, peronami, k³adk¹ nad torami
oraz parkingiem typu „Park and Ride”, szacuje siê na kwotê 65 mln z³. Stosown¹ uchwa³ê w tej sprawie podje³a równie¿ Rada Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawa. Z przedstawicielami Polskich Kolei Pañstwowych, Zarz¹du Transportu Miejskiego spotka³ siê Zarz¹d Dzielnicy. Dyskusja najpierw gabinetowa,
potem w terenie, miejmy nadziejê, przyniesie to, na co wszyscy mieszkañcy
osiedla „NiedŸwiadek” i „Czechowic” tak d³ugo czekaj¹…. a mianowicie na
podpisanie stosownych porozumieñ z Polskimi Kolejami Pañstwowymi i Szybk¹
Kolej¹ Miejsk¹ na realizacjê tego zadania.

Ursusa
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Nowa inwestycja przy stawie Achera
Ju¿ nied³ugo rozpocznie siê budowa nowego
budynku na terenie Parku Achera przy ul.
Walerego S³awka 2. Przeznaczony zostanie
na cele kulturalno-spo³eczne i opiekuñcze.
wybudowana zo−
stała w połowie
XIX wieku.
Planowany nowy
budynek przezna−
czony zostanie na
cele kulturalno−
społeczne i opie−
kuńcze. Będzie
murowany, nie−

Umowa na wykonawstwo budynku
została podpisana dnia 30 marca 2007
roku i już rozpoczęły się prace przy−
gotowawcze. Projekt nowego budyn−
ku przewiduje pomieszczenia przezna−
czone na dzienny dom pobytu emery−
tów i rencistów oraz filię domu kultu−
ry wraz z: salą gier oświatowych, szat−
nią, kuchnią, gabinetem lekarskim,
pokojami terapeutycznymi, salą bilar−
dową, świetlica, biurem TKKF, salą
ćwiczeń, pracownią komputerową, po−
kojami do terapii indywidualnych.
Zakończenia inwestycji przewiduje
się po 11 miesiącach. Na czas budo−
wy organizacje, które dotychczas zaj−
mowały lokale w budynku znalazły

Fot. E. Szeptycka

Stan obecny...
Według ekspertyz sporządzonych
przez odpowiednie organy, stan tech−
niczny budynku nie spełnia wymogów
prawa budowlanego. Brak instalacji
centralnego ogrzewania, brak prawi−
dłowego przyłącza wodociągowego,
ściany zagrzybiałe, zwilgotniałe i
zmurszałe, konstrukcja dachu drew−
niana łatwopalna, to tylko kilka przy−
czyn, dla których podjęto takie decy−
zje, jak rozbiórka starego i postawie−
nie nowego budynku. Ocena technicz−
na stwierdza, że jest on wyeksploato−
wany, a dalsze jego użytkowanie jest
bezcelowe. Bryła budynku składa się
z czterech części powstałych w róż−
nych okresach czasu. Najstarsza część

Wymień
dowód
Przypominamy mieszkańcom dzielni−
cy, że z dniem 31 grudnia 2007 r. upły−
wa termin obowiązkowej wymiany ksią−
żeczkowych dowodów osobistych. Pro−
simy nie czekać z wymianą dowodu
osobistego do ostatniej chwili.
Aby wymienić dowód należy: zgło−
sić się do urzędu osobiście, wypełnić
wniosek, dołączyć 2 aktualne zdjęcia,
załączyć potwierdzenie opłaty w wy−
sokości 30 zł dokonanej w kasie urzę−
du lub na konto bankowe oraz w przy−
padku zmiany danych dołączyć: skró−
cony odpis aktu urodzenia, aktu mał−
żeństwa, bądź aktu małżeństwa z ad−
notacją o rozwodzie.
Zapraszamy w poniedziałki w godz.
10 − 18, od wtorku do piątku w godz. 8 − 16.

podpiwni−
czony, par−
terowy z
podda−
szem użyt−
kowym.
Środkowa
część bu−
dynku bę− Wizualizacja budynku w Parku Achera.
dzie dwu−
kondygnacyjna. Materiały wykorzysta− miejsce w siedzibie ZGN przy ul.
ne przy budowie posiadać będą odpo− Szancera 5.
Eska
wiednie certyfikaty.

Centr um Edukacji
W dniu 29 marca Rada Warszawy
zaaprobowała nasze dzielnicowe
uchwały dotyczące zmian w oświacie.
Podjęcie decyzji o przeniesieniu siedzib
szkół pozwala przystąpić do technicz−
nych czynności z tym związanych.
Trwają prace nad projektem wizuali−
zacji holu i korytarzy w budynku przy
ul. Dzieci Warszawy 42. Efekty będą
konsultowane z dyrektorami LVI LO i
Gimnazjum nr 132. W najbliższych
dniach odbędzie się też spotkanie na te−
mat podziału i zagospodarowania swo−
jej części budynku przez każdą z tych
szkół. Po analizie sytuacji na rynku
usług budowlanych, Zarząd podjął de−
cyzję o zwiększeniu z 230 do 550 tysię−
cy złotych przeznaczonych na roboty re−
montowe w tym budynku. Uchwały „fi−
nansowe” poparła Rada Dzielnicy Ur−
sus i w tej chwili czekają one na zatwier−
dzenie przez Radę Warszawy. Wzrost
kwoty remontów ma na celu zapewnie−

nie uczniom przenoszonych szkół lep−
sze warunki nauki niż w dotychczaso−
wych siedzibach.
Ponadto w naszym Centrum Eduka−
cji obok szkół będzie się mieścił oddział
Centrum Nauki Kopernik ze specjali−
styczną pracownią fizyczną tzw. „eks−
ploratorium”. Teren obiektu oświato−
wego przy ul. Dzieci Warszawy 42 bę−
dzie otwarty dla mieszkańców naszej
Dzielnicy (dzieci, młodzieży, rodzi−
ców). Jego funkcja będzie nie tylko
oświatowa, ale także integracyjna. W
przyszłym roku na tyłach istniejących
budynków rusza budowa szkoły podsta−
wowej i przedszkola oraz hali sporto−
wej. Już tej wiosny zostaną zakończone
prace przy budowie zieleńca.
Przy staraniach władz Dzielnicy, śro−
dowiska oświatowego i mieszkańców
powstające Centrum ma szansę być
chętnie przez wszystkich odwiedzanym
miejscem i chlubą Ursusa.
Bogdan Olesiński
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XXX Ko nkurs Recyta to rski
„Warszawska Syrenka”
14 kwietnia br. odby³ sie Koncert Laureatów XXX
Konkursu Recytatorskiego “Warszawska Syrenka”.
Patronat nad tegoroczn¹ edycj¹ obj¹³ Burmistrz
Dzienicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiñski.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy oraz Bogusław Łopuszyński –
dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”.
Nagrody książkowe dla wszystkich
uczestników konkursu zostały sfinansowa−
ne przez Wydział Oświaty i Wychowania
Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Trójka reprezentantów naszej dzielnicy
wzięła udział w etapie warszawskim a mia−
nowicie: Martyna Kacprzyk z kl. III Szko−
ły Podstawowej nr 11, Alicja Garbacka z
kl. V Szkoły Podstawowej nr 14 Tadeusz
Sułtanow z kl. II Gimnazjum STO nr 4.
Bożena Iwaniukowicz

Czesław Latusek

Zastêpca burmistrza Dzielnicy Ursus Jolanta D¹bek podczas wrêczania nagród laureatom konkursu.
W koncercie, w sali widowiskowej Ośrod−
ka Kultury „Arsus” uczestniczyło około
300 dzieci, nauczycieli oraz rodziny uczest−
ników konkursu. Koncert po raz pierwszy
został zorganizowany w sobotę, z myślą o
rodzicach, którzy w dzień wolny od pracy
mogli uczestniczyć w imprezie i zobaczyć
recytatorską pracę swoich pociech.
W trakcie koncertu mogliśmy obejrzeć
krótki program wokalny dzieci ze „Studia
Wokalnego 17.15” prowadzonego przez
Piotra Kowalickiego w OK „Arsus”.
Były też recytacje młodych recytatorów
nagrodzonych i wyróżnionych na etapie
dzielnicowym konkursu „Warszawska Sy−
renka”.
Wyróżniono pięcioro dzieci w kategorii
wiekowej szkoły podstawowe klasy 0− III:
Karolinę Kacprzyk (SP nr 14), Agatę Go−
ślińską (SP nr 14), Szczepana Decę (SP nr
4), Michalinę Ryś (SP nr 11), Karolinę
Koch (ZSP nr 80), pięcioro dzieci z kate−
gorii wiekowej szkoły podstawowe klasy

Pani Helenie Ćwiklińskiej
wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

Męża
składają
Zarząd, pracownicy
Urzędu Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy i Radni

IV − VI: Krystynę Marczak (SP nr 4), Ka−
tarzynę Dzidg (SP nr 11), Mateusza Fusia−
rza (SP nr 11), Daniela Napierkowskiego
(ZSP nr 80), Małgorzatę Murawską (SP nr
4) oraz pięcioro recytatorów z kategorii
wiekowej gimnazja klasy I − III: Dorotę
Gładką (Gimnazjum nr 131), Joannę War−
tak (Gimnazjum nr 131),Sylwię Polkowską
(Gimnazjum nr 132), Dorotę Błaszczyk
(Gimnazjum nr 132), Martynę Traw−
czyńską (ZSP Nr 80 – Gimnazjum nr 130).
Wszystkie dzieci biorace udział w kon−
kursie zostały nagrodzone dyplomami i na−
grodami książkowymi oraz słodyczami. W
Koncercie Laureatów, nagrody uczestnikom
wręczali: Jolanta Dąbek – Zastępcaca Bur−
mistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
Wanda Kopcińska Zastępca Przewodniczą−
cego Rady Dzielnicy, Wiesław Krzemień –

W wieku 61 lat zmarł Czesław Latusek.
Był jedną z ważniejszych postaci podziem−
nej „Solidarności” w Ursusie. W nocy z 14
na 15 grudnia 1981 roku, po spacyfikowaniu
strajku w fabryce „Ursus” przez oddziały
ZOMO, przedostał się na plebanię w Gołąb−
kach do księdza Józefa Zawitkowskiego. Le−
dwo odjechały na komendę milicji przy ul.
Opaczewskiej budy z zatrzymanymi działa−
czami „Solidarności”, gdy on z kilkoma oso−
bami zabrał się za zakładanie struktur pod−
ziemnej „Solidarności”.
W Tajnej Komisji Zakładowej był skarb−
nikiem. Funkcję tę pełnił do okrągłego stołu
w 1989 roku. Przed stanem wojennym pra−
cował w modelarni w fabryce „Ursus”. Po 13
grudnia 1981 roku wyrzucono go z pracy,
aresztowano latem 1982 roku, w więzieniu
w Białołęce spędził kilka miesięcy.
Po 1989 roku do fabryki nie wrócił. W gro−
nie działaczy pierwszej „Solidarności” był
jednak aktywny do końca życia. Jeszcze w
styczniu br. przyszedł na spotkanie z mło−
dzieżą ursusowskich gimnazjów jakie w
Domu Kultury „Kolorowa” zorganizowało
koło Towarzystwa Miłośników Historii. Po−
dzielił się wspomnieniami ze stanu wojenne−
go. Nikt nie przypuszczał, że po raz ostatni.
Prezydent Rzeczpospolitej odznaczył Go
po śmierci Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Żegnamy Cię kolego słowami z pieśni
Horacego: „Non omnis moriar” – nie wszyst−
ko umiera.
Jerzy Domżalski

Nowe propozycje placówek
bibliotecznych
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Ursus uprzejmie informuje, że książki
wypożyczone mogą być zwracane w
każdą sobotę, w godz. 10 − 15 w Czy−
telni Naukowej Nr XIX przy ul. Pluto−
nu Torpedy 47. Szczegółowe informa−
cje można uzyskać pod numerem tele−
fonu: 022 882 43 00.
7 maja 2007 zostanie otwarta w Wypo−
życzalni Nr 116 przy ul. Plutonu Torpedy
47 Galeria Multimedialna. Do dyspozycji

czytelników będą znane filmy fabularne, a
także edukacyjne na kasetach video i pły−
tach DVD. Warunkiem korzystania z usług
Galerii Multimedialnej jest posiadanie kar−
ty czytelnika. Informacje szczegółowe na
stronie www.bpursus.waw.pl.
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Biblio−
tek (8 maja 2007) przez cały maj, pla−
cówki Biblioteki Publicznej w Ursusie
przyjmować będą przetrzymywane
książki bez naliczania kar.
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Zgłoszenia do Tulipanady
Jak co roku, tak i w tym, Dom Kul−
tury „Kolorowa” wraz z Ośrodkiem
Kultury „Arsus” organizuje już V
Konkurs Piosenki zatytułowany „Tu−
lipanada 2007”.
Konkurs przeznaczony jest dla
dzieci, młodzieży oraz dorosłych z
województwa mazowieckiego. W ry−
walizacji mogą wziąć udział amator−
skie zespoły wokalne, wokalno−in−
strumentalne, soliści ze szkół oraz
ośrodków społeczno−wychowaw−
czych, placówek kulturalnych,
ognisk muzycznych i twórcy dzia−
łający samodzielnie.

Konkurs podzielony został na czte−
ry kategorie wiekowe: I – 7−9 lat, II –
10−12 lat, III – 13−17 lat, IV – od 18
lat oraz dwie kategorie muzyczne: wo−
kalną i wokalno−instrumentalną. Każ−
da z osób startujących może zaprezen−
tować jeden dowolny utwór z akom−
paniamentem lub podkładem muzycz−
nym przygotowanym we własnym za−
kresie, natomiast czas prezentacji nie
może przekroczyć 7 minut.
Karty zgłoszeń należy dostarczyć
do dnia 14 maja br. na adres DK „Ko−
lorowa”, 02−495 Warszawa, ul.K.
Sosnkowskiego 16, „Tulipana−

Co, gdzie, kiedy

koncert Filharmonii Narodowej
pt. „Bedrich Smetana – Sprzedana narzeczona”. Cena biletu 3 z³.
25 maja, godz. 19 - „Barokowe
komplikacje” Salonik Sztuk – Arsus. Wstêp wolny.

Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
7 maja, godz. 17 - promocja antologii poezji lirycznej poetów
Klubu Literackiego „Metafora” z
udzia³em krytyka Stefana Jurkowskiego. Wstêp wolny.
8 maja, godz. 18 - uroczysty
koncert z okazji 216. Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w
wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Kameralnej. Wstêp wolny.
11 maja, godz. 19 - Koncert z
gwiazd¹ – Micha³ Bajor i jego najwiêksze przeboje. Cena biletu 20
i 25 z³.
12 maja, godz. 17 (Galeria „Ad
–Hoc”) - „Maj miesi¹cem satyry”
– wystawa rysunków satyrycznych i karykatur ludzi zwi¹zanych
z Ursusem Piotra Sza³kowskiego.
Wstêp wolny.
13 maja, godz. 12.30 - przedstawienie dla dzieci pt. „Muminkowy kabarecik” wed³ug T. Janssona. Cena biletu 7 z³.
15 – 16 maja, godz. 10 – 14 - IX
Prezentacje Aktywnoœci Kulturalnej Szkó³ Ursusa (muzyka, teatr,
recytacje, taniec, plastyka). Wstêp
wolny.
16 maja, godz. 19 - wystêp Kabaretu Moralnego Niepokoju.
Cena biletu 35 z³.
18 maja, godz. 9 i 11 - spektakl
Teatru Edukacji z Wroc³awia.
18 maja, godz. 18 – spotkanie z
red. Stanis³awem Michalkiewiczem. Organizator Klub Edukacji
Samorz¹dowej.
19 maja, godz. 16 - wieczór autorski i biesiada literacka poetów:
Ludwika Wambutta i Miros³awy
Kiczuk. Prowadzenie Roman Wysokiñski. Wstêp wolny.
23 maja, godz. 9.30 - poranny

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
9 maja, godz. 18 – koncert pieœni patriotycznych w wykonaniu
zespo³u operetkowego Belcanto.
Wstêp wolny.
11 maja, godz. 17 - spotkanie
Cliva Harrisa z chorymi.
14 maja, godz. 17 - „W glinie
zaklête” – wystawa prac Pracowni Ceramiki DK „Kolorowa”.
20 maja, godz. 12.30 - Niedzielne Spotkanie z Teatrem – przedstawienie dla dzieci pt. „O Kasi,
skrzacie i g¹sce”. Wstêp 7 z³.
23 maja, godz. 13 - „Dla Mamy”
– wystêpy dzieci z Artystycznego
Ogniska Przedszkolnego.

Dom Kultury Miś
(ul. Zagłoby 17)
7-31 maja - wystawa fotografii
Dyrektora Oœrodka Kultury „Arsus” Bogus³awa £opuszyñskiego
pt. „Jak powstawa³ koœció³ Matki
Bo¿ej Fatimskiej” oraz Ireneusza
Barskiego pt. „Jak powstawa³o
osiedle „NiedŸwiadek”.
12 maja godz. 16 - „Maj, to
nie miesi¹c – to szczêœcie” – majowa biesiada artystyczna z zabaw¹ taneczn¹ w Klubie Seniora
„Weso³a Chata”. Wstêp wolny.
15 maja godz. 17 - „Dzieñ nadziei, mi³oœci i m¹droœci” – œwiêto poezji i piosenki w Klubie Seniora. Wstêp wolny.
19 maja godz. 16 - „Majowe
ogrody i strofy dla serca” – wieczór taneczny w kawiarence Seniora. Wstêp wolny.
20 maja, godz. 14-21 - festyn

da2007”, tel./fax.: /022/ 867 63 95,
lub przesłać na adres e−mailowy
dom.kultury.kolorowa@arsus.pl.
Jury V konkursu przyzna po trzy
nagrody w czterech kategoriach wie−
kowych i dwóch kategoriach mu−
zycznych. Tegorocznej imprezie pa−
tronują: Przewodniczący Rady Dziel−
nicy Ursus m. st. Warszawy Henryk
Linowski oraz Burmistrz Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy Bogdan Ole−
siński, który ufunduje nagrodę Grand
Prix.
Koncert Laureatów i uroczyste
wręczenie nagród odbędzie się 29
maja o godz. 18 w Ośrodku Kultury
„Arsus”, ul. Traktorzystów 14.
rekreacyjny „Mama, Tata i Ja”. W
programie gwiazda wieczoru
Krystyna Gi¿owska, Zespó³
„Nana”, wiele dobrej zabawy,
konkursy i niespodzianki (teren
osiedla „NiedŸwiadek”, pasa¿
przy górce).
22 maja godz. 17 - prelekcja
„Zdrowie na plus” – kuchnia i medycyna. Wstêp wolny.
25 maja godz. 14 - „Mamo, Tato
– kocham Was”- wystêpy dzieci z
Artystycznego Ogniska Przedszkolnego „Stokrotka”. Wstêp
wolny.
26 maja, godz. 17 - „Dla Ciebie
Matko kwiaty, myœli i serce” –
wieczór artystyczny z okazji Dnia
Matki w Klubie Seniora. Wstêp
wolny.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
(ul. Plutonu Torpedy 47)
23 maja, godz. 11 – „Wszechnica” - „Teoria gier na przyk³adach” – wyk³ad prof. dr hab. J.
Tyszkiewicza.
30 maja, godz. 11 – „Wszechnica” - „Tajemnice Troi i Piêknej
Heleny” – wyk³ad dr Gra¿yny Czetwertyñskiej.

Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47)
24 maja, godz. 11 – „Laurki
od syna i córki”.
25 maja, godz. 11 – „Dziêkujê
Ci, Mamo; dziêkujê Ci, Tato”.

Biblioteka dla Dzieci przy
Wypożyczalni Nr 117
(ul. Keniga 14)
- 8, 15, 22, 29 maja, godz.14 „Wiersze i wierszyki” - zajêcia z
recytacji dla dzieci z klas 1- 4.
17, 24, 31 maja, godz. 12, „Ksi¹¿ka pe³na magii” – warsztaty miêdzykulturowe na podstawie
bajki austriackiej „Ma³a Sowa”.

VI

Dziennik

Zaufaj Panu
22 kwietnia br. w kościele pw. Ciała i
Krwi Chrystusa przy ul. Wojciechowskie−
go odbył się finał III Dzielnicowego Kon−

kursu Piosenki „Zaufaj Panu”.
Jury w składzie O. Ferdin Piotr, Grzesik
Agnieszka, Porzeziński Sebastian i Mazu−
rek Marcin przyznało następujące nagro−
dy i wyróżnienia:
Kategoria I – wykonawcy do lat 6: Miej−
sce I – „Stokrotki”, miejsca II i III nie przy−
znano.
Kategoria II – wykonawcy z klas 1 – 3
(zespoły), miejsce I – „Prymka”, miejsce

II ex aequo „Gwiazdeczki” oraz Ania
Strzałkowska i Kasia Kania, miejsce III –
„Rozśpiewane czwóreczki”.
Kategoria II – wykonawcy z klas 1 – 3
(soliści): miejsce I – Tomek Rosiński, miej−
sce II – Wiktoria
Księżopolska, miej−
sce III ex aequo Mo−
nika Poświata oraz
Jowita Mazurkie−
wicz, wyróżnienie –
Ola Brzeska i Ga−
brysia Cegiełka.
Kategoria III –
wykonawcy klas 4 –
6 (soliści), miejsce I
ex aequo Marta
Wilczyska i Alicja
Krasińska, miejsce
II – Julia Ptasznik,
miejsce III –
Agnieszka Grysz−
kiewicz. Kategoria
III – wykonawcy
klas 4 – 6 (zespoły): miejsce I – Zuzanna
Olszewska, Kasia Dziąg, Szymon Kałuży,
miejsce II ex aequo „Tutti” oraz Chór ze
SP 11, miejsca III nie przyznano, wyróżnie−
nie – Kinga Florczyk, Ania Kancelarczyk,
Paulina Jonik, Kasia Piotrkowska oraz Ewa
Nienałtowska, Natalia Wiącek. Kategoria
IV – wykonawcy z klas gimnazjalnych miej−
sce I ex aequo Zespół z Gimnazjum nr 130
oraz Agata Turowicz i Dorota Błaszczyk,

miejsca II i III nie przyznano, wyróżnienie
– Zespół z Gimnazjum nr 133.
Kategoria V – wykonawcy do 28 lat:
miejsce I – „Angelus”, miejsce II – Edyta
Szczerbińska i Marcin, miejsca III nie przy−
znano. Kategoria V – chóry miejsce I ex
aequo „Akcent” z 58 Gimnazjum i L.O.
im. Władysława IV, z zespołem dziecię−
cym „Ziarenko”, oraz „Cantemus” z Pia−
seczna z zespołem dziecięcym „Ziarenko”.
Kategoria VI − zespoły powyżej 28 lat
miejsce I − Zespół Nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej nr 11 „Forte”.
Dodatkowo przyznano nagrodę spe−
cjalną Joannie Kiełbiewskiej i Annie Ka−
łużnej za profesjonalne przygotowanie ar−
tystyczne.

Koncert poświęcony
Bognie Sokorskiej
2 maja, o godz. 18 w Ośrodku Kultu−
ry „Arsus”, ul. Traktorzystów 14 odbę−
dzie się koncert poświęcony Bognie
Sokorskiej „Słowika Warszawy”. Wy−
stąpią uczennice Bogny Sokorskiej:
Grażyna Mądroch (sopran koloraturo−
wy), Ewelina Hańska (sopran), Justyna
Reczeniedi (sopran). Fortepian Adam
Sychowski, słowo wiążące Jerzy Woź−
niak. Koncert odbędzie się pod patro−
natem Burmistrza Dzielnicy Ursus.
Wstęp wolny.

Gimnazjalisto!
Jeœli zastanawiasz siê nad wyborem szko³y
rozwa¿ nasze propozycje na rok szkolny 2007/2008:
LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
zaprasza młodzież do klas z rozszerzonym programem nauczania:
matematyki i fizyki;
biologii i chemii;
geografii i matematyki;
historii i wos−u.
W każdej klasie będziesz mógł uczyć się dwóch języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego
(wyboru drugiego języka dokonasz Sam).
Nasz adres: 02−495 Warszawa; ul. K. Sosnkowskiego 10;
tel. 022 662 64 12; http://www.lvilo.no−ip.info/
W Zespole Szkół Nr 42 − możesz podjąć naukę w:
Technikum Nr 8 uzyskując tytuł:
technika ekonomisty o specjalności bankowość lub
technika informatyka;
Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 37 w klasie wielozawodowej będziesz uczyć się przedmiotów ogólnych, a przygoto−
wanie zawodowe uzyskasz dzięki pracy w wybranym przez siebie zawodzie: fryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz małej ga−
stronomii ,sprzedawca, lakiernik, blacharz, mechanik pojazdów samochodowych i innych.
VI Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym można uzupełnić wykształcenie i zdobyć maturę. Zapraszamy do
podjęcia nauki (oferta dla absolwentów ZSZ).

Motto szko³y: „Nowa szko³a – nowa jakoœæ”
Nasz adres: 02 – 495 Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 42,
tel. 022 662 70 42; www.zsnr42.edu.pl
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Akcja elektr ośmieci
W 18 dzielnicach m.st. Warszawy rozpocz¹³
siê program „Elektroœmieci? Przynieœ z mieszkania do punktu zbierania”. Organizatorami
akcji s¹ Biuro Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miasta Sto³ecznego Warszawy oraz ElektroEko - najwiêksza w Polsce organizacja odzysku sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
W Polsce co roku powstaje ponad
300 000 ton elektrośmieci. To blisko 6
razy więcej niż waży Most Łazienkow−
ski w Warszawie! Niestety elektrośmieci
rzadko trafiają do odpowiednich punk−
tów zbierania. Nieużywane, stare czy
zepsute pralki, lodówki, komputery,
świetlówki i żarówki energooszczędne,
telewizory, sprzęt audio i inne sprzęty
Polacy najczęściej przechowują na stry−
chach, działkach, w piwnicach, bo może
jeszcze kiedyś się przydadzą. W konse−
kwencji po kilku latach urządzenia te i
tak trafiają na śmietnik lub zostają po−
rzucone w lesie.
Od 29 lipca 2005 r. obowiązuje w Pol−
sce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycz−
nym i elektronicznym (ZSEE). Dlatego
wyrzucając elektrośmieci do śmietnika
nie tylko stwarzamy zagrożenie dla śro−
dowiska, ale także łamiemy prawo. Elek−
troEko, którego misją jest edukowanie
społeczeństwa w zakresie ekologii oraz
wspieranie gmin przy organizacji punk−
tów zbierania elektrośmieci, chętnie od−
powiedziało na ofertę współpracy otrzy−
maną z Urzędu Miasta.
W efekcie połączenia sił zostało wy−
znaczonych 18 dozorowanych miejsc −
punktów zbierania elektrośmieci, do

Czat internetowy
z Zarz¹dem
W każdy poniedziałek miesiąca w
godz. 16−17 członkowie Zarządu Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy odpowiadać
będą na pytania internautów.
Najbliższy czat z Zastępcą Burmistrza
Dzielnicy Ursus Jolantą Dąbek odbędzie
się 30 kwietnia br.
Sąd Rejonowy w Węgrowie pra−
womocnym wyrokiem z dnia
15.01.2007 r. w sprawie IV K 480/06
za czyn z art. 178a par. 1kk skazał
Andrzeja Wacławka s. Janusza, za−
mieszkałego Warszawa−Ursus, ul. 1−
go Maja na karę: 250 stawek dzien−
nych po 20 zł grzywny, zakaz pro−
wadzenia pojazdów mechanicznych
na 3 lata, podanie wyroku do publicz−
nej wiadomości.

których mieszkańcy mogą przynosić w
wyznaczone dni zużyte sprzęty elek−
tryczne i elektroniczne.
ElektroEko przygotowało kilkadziesiąt
tysięcy ulotek i plakatów informujących
o tym, że elektrośmieci to szkodliwe dla
środowiska odpady, których nie wolno
wyrzucać na
śmietnik. Z ma−
teriałów można
się dowiedzieć,
co należy zro−
bić z elektro−
śmieciami i
gdzie w danej
dzielnicy jest
punkt, w którym można je bezpłatnie od−
dać. Ulotki rozdawane są mieszkańcom,
a plakaty rozwieszone na osiedlach, na
klatkach schodowych. W ich dystrybucji

pomaga Zarząd Oczyszczania Miasta.
Punkty czynne są w każdą sobotę w
godzinach 10−16. Nasz punkt znajdu−
je się na parkingu przy Urzędzie Dziel−
nicy (Plac Czerwca 1976 roku nr 1).

UTW zaprasza
Uniwersytet Trzeciego Wieku im.
Prezydenta Stanisława Wojciechow−
skiego w Ursusie zaprasza w maju na
następujące prelekcje:
− 10 maja, godz.11 – wykład dr med.
M. Chodakowskiego pt. „ Możliwości
badania zaburzeń pamięci starszych lu−
dzi”.
−17 maja, godz. 11– wykład Pawła
Słomkowskiego pt. „Współczesne me−
tody wizażu kosmetycznego i prezen−
tacji estetycznej”.
−24 maja, godz. 11 – wykład Janusza
Macieja Michałowskiego pt. „Stanisław
Wyspiański−twórca kultury narodowej”.
− 31maja, godz.11 – wykład Macieja
Żylicza pt. „Czy DNA rozwiązuje za−
gadkę życia?”
Zakończenie IV Roku Akademickie−
go UTW w Ursusie odbędzie się 14
czerwca. Wszystkie wykłady odbędą się
w Domu Kultury „ Kolorowa” ul. Sosn−
kowskiego 16.

Dyżury radnych Rady
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Przewodniczący Rady – Henryk Linowski
w poniedziałki w Urzędzie Dzielnicy w pok. nr 101 na I piętrze w godz. 14 – 18;
Wiceprzewodnicząca Rady – Wanda Kopcińska:
w czwartki w Urzędzie Dzielnicy w pok. nr 101 na I piętrze w godz. 14 – 16;
Wiceprzewodnicząca Rady – Marianna Jaguścik:
w środy w Urzędzie Dzielnicy w pok. nr 101 na I piętrze w godz. 14 – 16;
Radni Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie:
w I i III wtorek m−ca w godz. 18 – 19
Dom Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16 – pok. 131
Dom Kultury „Miś” przy ul. Zagłoby 17, Klub Edukacji Samorządowej
Radni Platformy Obywatelskiej:
w II i IV wtorek m−ca w godz. 18 – 19
Dom Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16 – pok. 131
Dom Kultury „Miś” przy ul. Zagłoby 17, Klub Edukacji Samorządowej
Radni Prawa i Sprawiedliwości:
Dom Kultury „Miś” przy ul. Zagłoby 17:
Urszula Bodych – pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 17 − 18
Teresa Puchalska – drugie poniedziałki miesiąca w godz. 17 − 18
Barbara Gąsiorek – trzecie poniedziałki miesiąca w godz. 16 − 17
Dom Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16 – pok. 131
Stanisław Dratkiewicz pierwsze czwartki miesiąca w godz. 18 − 19
Dariusz Grylak drugie czwartki miesiąca w godz. 18 − 19
Stanisław Jasiński – spotkania z mieszkańcami po uprzednim umówieniu za
pośrednictwem Sekretariatu Rady Dzielnicy tel. 0 22 478 60 70
Radna m.st. Warszawy – Maria Łukaszewicz
w I i III środę m−ca w Urzędzie Dzielnicy w pok. nr 102 na I piętrze w
godz. 12 – 14.

Dziennik Ursusa

Warszawska Olimpiada Młodzieży Puchar Burmistrza
14 kwietnia hala sportowa OSiR Wola zamie- w tenisie
ni³a siê w arenê zmagañ szachowych rozgrywanych w ramach Warszawskiej Olimpiady
M³odzie¿y. Zawody zakoñczy³y siê olbrzymim
sukcesem szachistów z Ursusa.

W klasyfikacji dziewcząt urodzonych w
1995 r. i młodszych startowało 35 za−
wodniczek, z których najlepszą okaza−
ła się Agata Kowalewska zdobywając
złoty medal. Bardzo dobrze spisały się
również pozostałe zawodniczki repre−
zentujące UKS Czternastka. Dominika
Tkaczyk zajęła 4 miejsce, Łucja Reda –
I9 miejsce, Adrianna Duda − 14 miej−
sce. W kategorii dziewcząt urodzonych
w latach 1993−1994 srebrny medal
wywalczyła Joanna Chmielewska.
Spośród 99 zawodników, którzy star−
towali w najliczniej obsadzonej katego−
rii chłopców urodzonych w latach 1995
i młodszych rewelacyjnie spisał się Ma−
ciej Matuszewski. Pozostali zawodni−
cy z Ursusa ukończyli zawody na na−
stępujących miejscach: 4 miejsce Kac−
per Rękawek, 11 miejsce Jakub Ogro−
dowski, 14 miejsce Maciej Kaczkow−
ski.
Nasi złoci medaliści Agata Kowalew−
ska i Maciej Matuszewski nie dali żad−
nych szans swoim przeciwnikom. Uzy−
skali wspaniały wynik 7 pkt z 7 partii.

Dam pracê
Energetyka Ursus Sp. z o.o. zatrud−
ni pracowników na stanowiska: usta−
wiacza wagonów (wymagania: upraw−
nienia PKP), tel. 022 478 25 04,
0 693 061 726, spawacza rur z uprawnie−
niami tel. 0 693 061 729, elektryka z
uprawnieniami, tel. 022 478 37 61.
C.V. należy przesłać do Energetyki
Ursus: Plac Czerwca 1976 Roku Nr 1,
02−495 Warszawa (wejście od ul. Gier−
dziejewskiego 21), fax 022 478 20 20,
e−mail: energetykaursus@interia.pl.
Firma zatrudni solidne panie do
sprzątania klatek schodowych.
Tel. 662 097 573.
Firma Go Big Business Solutions
Sp. z o.o. ul. Zagadki 21, poszukuje do
pracy konsultantów telefonicznych.
Tel. 022 483 07 42
e−mail: rekrutacja@gobig.pl.

Dziennik
Ursusa

Bardzo dobra postawa zawodników
pozwoliła na zajęcie 2 miejsca w klasy−
fikacji drużynowej tuż za Michałowica−
mi. W klasyfikacji klubowej UKS
Czternastka zajął 3 miejsce.
W tym samym miejscu rozegrane zo−
stały II Mistrzostwa Przedszkolaków
urodzonych w latach 2000 i młodszych.
Wśród przedszkolaczek złoty medal
zdobyła Patrycja Reda, srebrny Wero−
nika Tkaczyk, 4 miejsce zajęła Rita
Nowacka, a 5 miejsce Natalia Papuga.
W kategorii chłopców 3 miejsce zajął
Aleksy Kozakow, 5 miejsce Szymon
Niziołek, 7 miejsce Piotr Papuga, 8 miej−
sce Mikołaj Kubicki.

Klub Tenisowy „Tenispark” zaprasza
wszystkich amatorów tenisa ziemnego
na Turniej o Puchar Burmistrza Dziel−
nicy Ursus m.st. Warszawy. Zawody
rozpoczynają się 1 maja 2007roku. Za−
pisy i szczegółowe informacje udziela
„Tenispark” Park Achera, ul. Walerego
Sławka 2, tel. 0 501 211 073.

RcLiga
w Ursusie
Zapraszamy kibiców sportów sa−
mochodowych na Grand Prix Ursus−
Konińska. Będą to zawody modeli
samochodów zdalnie sterowanych o
napędzie elektrycznym, w których
będą brali udział młodzi i starsi za−
wodnicy. Uczestnikiem może zostać

Błękitna sztafeta
Na początku kwietnia na lodowisku
Torwar II, odbyły się zawody w wie−
loboju łyżwiarskim chłopców i dziew−
cząt szkół podstawowych. Chłopcy
walczyli w konkurencji „Złoty Krą−
żek”, dziewczęta w „Błękitnej Sztafe−
cie”. Ubiegłoroczni srebrni medaliści
ze Szkoły Podstawowej nr 14, tym ra−
zem nie mieli sobie równych wyprze−
dzając o pół sekundy reprezentantów
SP 29 ze Śródmieścia.
Również bardzo dobrze spisały się
dziewczęta, które w „Błękitnej Sztafe−
cie” zdobyły srebro. W tym roku pod−
opieczni Barbary Sawickiej wywalczy−
li już trzy medale w Warszawskiej Olim−
piadzie Młodzieży. Do brązowego me−
dalu w gimnastyce dołożyli teraz złoto
i srebro w sportach zimowych oraz wy−
sokie piąte miejsce w unihokeju.

Mistrzostwa
przedszkolaków
W dniu 28 kwietnia od godziny 10 w
DK „Kolorowa” rozegrane zostaną
Mistrzostwa Ursusa Przedszkolaków w
Szachach. Zapisy w dniu zawodów w
godzinach 9.15 – 9.45. Zapraszamy
wszystkich przedszkolaków.

każdy, kto posiada odpowiedni mo−
del i potrafi nim kierować.
Chętnych zapraszamy na stronę
www.RcLiga.pl do zapoznania się ze
szczegółami i zarejestrowanie się na
liście zawodników. Przewidziane są
puchary i cenne nagrody. Kibiców
zapraszamy 28 kwietnia (sobota) w
godz. 9−19 na boisko Gimnazjum nr
132 (ul.Konińskiej 2).
Również w niedzielę, 29 kwietnia
w godzinach 13−16 odbędą się zawo−
dy Formuły RC.
Będzie też można wypożyczyć
model samochodu zdalnie sterowa−
nego i sprawdzić swoje umiejętno−
ści na torze.
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