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O nadziei po spustoszeniach R a d o s n a
„W³adza, która nie uœmiecha siê na schodach do pracownika, jesień życia
nie poznaje na ulicy znajomych, nie rozmawia z kierowc¹ i
nie widzi stra¿nika przy drzwiach w³asnej instytucji (…)” – na
szczêœcie jest ju¿ za nami. To ta sama w³adza, która po wyborze do Sejmu, zapomnia³a o swoich wyborcach z Ursusa.

W artykule pod tytułem „O spustosze−
niach i nadziei” zamieszczonym na
łamach „Gazety Mazowieckiej” nr 14 z
dn. 16.10.2007 roku, Pani Małgorzata Go−
siewska, były Zastępca Burmistrza Dziel−
nicy Ursus oraz była Pani Poseł na Sejm
RP, była uprzejma postawić nam zarzuty.
Czujemy się w obowiązku ustosunkować
do nich.
Zrealizowane przez nas zmiany w
oświacie ursuskiej wyszły jej na dobre. Co
osiągnęliśmy dzięki nim? Reaktywacja
Zespołu Szkół nr 42, do której likwidacji
przyczyniła się swoją krótkowzrocznością
Pani Małgorzata Gosiewska. Zlikwidowa−
nie dwuzmianowości w Szkole Podstawo−
wej nr 14. Wygospodarowanie 350 do−

datkowych miejsc w przedszkolach. Po−
większenie przestrzeni edukacyjnej dla
Gimnazjum nr 132 i LVI Liceum Ogól−
nokształcącego. Sukcesem jest również to,
że piękny i okazały obiekt oświatowy przy
ul. Dzieci Warszawy, służy nadal naszej
lokalnej społeczności. A przypomnieć
wypada, że groziła nam jego utrata. Czy
Pani Małgorzata Gosiewska pamięta jesz−
cze, komu prezentowała ten zespół bu−
dynków i teren?
dokończenie na str.2

Ośrodek Kultury „Arsus” i Fundacja
„Świat na Tak” zapraszają młodzież i
seniorów na pokaz filmu polskiego „Ja−
sminum” w dniu 8.11.1007r. o godz. 17
w kinie „Ursus”, ul. Traktorzystów 14.
Projekcja odbywa się w ramach pro−
gramu „Radosna jesień życia” realizo−
wanego przy współpracy z Urzędem m.
st. Warszawy. Jest to program skiero−
wany do osób starszych, mających na
celu integrację międzypokoleniową,
aktywizację seniorów i zapobieganie ich
izolacji. Poprzez organizowanie różne−
go rodzaju spotkań integracyjnych
zwiększa się wrażliwość młodych ludzi
na potrzeby osób w podeszłym wieku.
B.Ł.

Regulska 22a

Święto
Niepodległości
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus
Henryk Linowski oraz Burmistrz Dziel−
nicy Ursus Bogdan Olesiński zapraszają
na uroczystości związane z obchodami
uzyskania przez Polskę Niepodległości.
11 listopada o godz. 10.30 zaplanowa−
no złożenie kwiatów z udziałem władz
Dzielnicy i organizacji społecznych (obe−
lisk, ul. Cierlicka). O godz. 11 rozpocz−
nie się Msza św. w intencji Ojczyzny z
oprawą muzyczną chóru „Surma” w ko−
ściele p.w. św. Józefa Oblubieńca Naj−
świętszej Maryi Panny przy ul. Sosnkow−
skiego 34. Po mszy zapraszamy miesz−
kańców na koncert pt. „Witaj Orle Mia−
ły”. Wykonawcami będą: chór „Surma”
pod dyrekcją Lucjana Mazurka, zespół
instrumentalny „Kalejdoskop Band” pod
kierunkiem J. Śliwczaka. Poezje okresu
międzywojennego recytować będzie
Krzysztof Gosztyła.
Natomiast o godz. 12.45 w kościele
p.w. św. Rodziny przy ul. Zapustnej 46
przewidziano patriotyczny koncert orga−
nowy w wykonaniu Agnieszki Rybak.
Koncert poprzedzi Msza św. o godz. 12.

Aktualny postêp prac
Rozpoczął się kolejny etap budowy
domu komunalnego przy ulicy Regul−
skiej 22a. W chwili obecnej prowadzo−
ne są prace przy konstrukcji dachu. Do
tej pory wstawiono okna i ocieplono
wszystkie ściany. W przyszłym roku
wprowadzi się tam 18 rodzin. Mieszka−
nia będą miały powierzchnie od 27 do
31 m2. Całkowita powierzchnie użytko−
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wa trzech kondygnacji wyniesie 533 m2.
W każdym mieszkaniu znajdzie się
kuchnia i łazienka. Budynek będzie
spełniał wszystkie normy bezpieczeń−
stwa. Zakończenie budowy planowane
jest na maj 2008. Dodatkowo Wielolet−
ni Program Inwestycyjny zakłada roz−
poczęcie budowy kolejnego budynku
komunalnego przy ulicy Regulskiej 39.
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O nadziei po spustoszeniach
dokończenie ze str. 1

Zaskoczył nas fakt, że po dwóch latach
na stanowisku Zastępcy Burmistrza Pani
Małgorzata Gosiewska nie zna zasad
funkcjonowania Samorządu. Otóż w Sa−
morządzie lokalnym decyzje zapadają
wolą Radnych Rady Dzielnicy i Rady m.
st. Warszawy, a nie jak sugeruje Pani
Gosiewska wolą dwóch członków Zarzą−
du Dzielnicy, który jest organem wyko−
nawczym. Okazuje się, że Pani Małgorza−
ta Gosiewska niewiele nauczyła się przez
okres pracy w Zarządzie Dzielnicy, a do
tej pracy przyszła chyba nieprzygotowa−
na.
Nie rozumiemy zarzutu Pani Gosiew−
skiej o braku możliwości wynajęcia loka−
lu na biuro poselskie w Ursusie. Wiemy,
że taki lokal oferował jej Dyrektor OK.

Echa wyborów
Stało się. Kolejna kadencja Sejmu
przeszła do historii. W stolicy zagłoso−
wało 73,44 % uprawnionych do głoso−
wania. Platforma Obywatelska otrzyma−
ła 53,46 % głosów, PiS – 27,35 %, a
koalicja LiD 13,30 %.
Wszyscy komentatorzy podkreślają
ogromne zaskoczenie bardzo dobrą fre−
kwencją w Warszawie. Wynik przewyż−
szający 70 punktów jest jednym z głów−
nych czynników stanowiących o dojrza−
łości demokracji. Najwyższą frekwencją
może poszczycić się Ursynów. Do urn
poszło tam 79,74 %. Najgorzej wypa−
dła Praga−Północ – 63,91 %. Jak na tym
tle wypada nasza dzielnica? Całkiem
przyzwoicie! W Ursusie swoje głosy
oddało 72,29 % uprawnionych, co jest
porównywalne ze średnią frekwencją
warszawską oraz takimi dzielnicami, jak
Ochota czy Śródmieście. Jeśli chodzi o
rozkład głosów, to rozłożyły się one u
nas następująco: PO 51,92 %, PiS 31,2 %
oraz LiD 10,35 %.
W sumie wszystkie ursuskie komisje
wyborcze wydały 28 968 kart do głoso−
wania. Najlepsze wyniki uzyskali u nas:
Donald Tusk (11 887 głosów), Jarosław
Kaczyński (7 667 głosów), Marek Bo−
rowski (1 694 głosów) oraz mieszkan−
ka Ursusa − Małgorzata Kidawa – Błoń−
ska (1 477 głosów).

Dzień 2 listopada został wyzna−
czony dniem wolnym od pracy. In−
formujemy także, że 2 listopada od
godz. 8 do 16 w Urzędzie Dzielnicy
czynne będzie stanowisko pracy ob−
sługujące mieszkańców w zakresie
spraw związanych z wydawaniem
dowodów osobistych.

„Arsus’’. Tyle, że po obowiązujących ce−
nach rynkowych. Nie widzimy koniecz−
ności dawania upustów na najem lokali
posłom, którzy na ten cel posiadają spe−
cjalne fundusze pochodzące z naszych
wspólnych podatków.
Mamy też swoje zdanie na temat funk−
cjonowania czatu oraz forum internetowe−
go na stronie urzędu Dzielnicy. Jak sko−
mentować tezę Pani Gosiewskiej, że „fo−
rum zamiera”, podczas gdy otwierane są
coraz to nowe tematy dyskusji?
Nieprawdą jest też, że na przyjęcie do
nas czeka się miesiącami. Przyjmujemy
mieszkańców Ursusa w każdy poniedzia−
łek. Listy oczekujących są stale aktuali−
zowane i realizowane. Czas oczekiwania
na wizytę u burmistrza wynosi 2 tygodnie,
u zastępców nawet krócej (dane z ostat−
niej chwili). Mieszkańcy próbujący dostać

się do Pani Małgorzaty Gosiewskiej kie−
dy pełniła funkcję Zastępcy Burmistrza,
mogą porównać sobie i ocenić do koga
łatwiej się dostać.
Ale przede wszystkim uprzejmie prosi−
my Panią Małgorzatę Gosiewską, aby nie
projektowała na nas swoich postaw.
Mamy na myśli zarzuty o pogardzie wła−
dzy i braku kontaktu ze społeczeństwem.
Za pomówienia pod naszym adresem
braliśmy pod uwagę możliwość skierowa−
nia przeciwko Pani Gosiewskiej sprawy
do sądu z powództwa cywilnego. Osta−
tecznie uznaliśmy jednak, że sami wybor−
cy dokonali oceny Pani Małgorzaty Go−
siewskiej. Uzyskany w ostatnich wybo−
rach wynik 204 głosów od mieszkańców
Ursusa jest adekwatną oceną jej pracy na
rzecz naszej społeczności.
Teraz nadszedł czas na nadzieję, po
okresie spustoszeń.
Jolanta Dąbek, Bogdan Olesiński

Przedszkole Elipsoida

Pierwsi wychowankowie Elipsoidy
26 października odbyło się uroczyste po−
święcenie Integracyjnego Niepublicznego
Przedszkola Montessori Elipsoida, znajdują−
cego się przy ul. Cierlickiej 19. Uroczystości
przewodniczył ks. Grzegorz Wieczorek z
parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP.
Przedszkole ma przede wszystkim inte−
grować dzieci niepełnosprawne i pełno−
sprawne w atmosferze sprzyjającej wszech−
stronnemu rozwojowi. Stworzenie takich
warunków stało się możliwe dzięki stoso−
waniu w pracy z dziećmi założeń pedago−
gicznych, wypracowanych przez Marię
Montessori. Metoda ta kładzie nacisk na
swobodny rozwój dzieci. Ma za zadanie
sprzyjać samodzielności, spontaniczności,
twórczości oraz szeroko pojętemu rozwo−
jowi intelektualnemu, fizycznemu, ducho−
wemu i społecznemu dzieci. W przedszko−
lu znajduje się 40 miejsc dla dzieci od 2,5
do 5 roku życia. Wychowankowie będą po−
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dzieleni na dwie 15 osobowe grupy i jedną
10 osobową, zróżnicowane rocznikowo. W
każdej grupie będzie 3−5 miejsc dla dzieci
z orzeczoną niepełnosprawnością.
− Grupy zróżnicowane wiekowo są ko−
rzystne dla dzieci, zwłaszcza w integracji.
Młodsze dzieci uczą się od tych bardziej
dojrzałych i wzajemnie sobie pomagają,
rozwijając zrozumienie i akceptację –
mówi współwłaścicielka przedszkola Do−
minika Malkus.
O właściwy rozwój dzieci dba wyspe−
cjalizowana kadra pedagogiczna oraz psy−
cholog, logopeda i fizjoterapeuta. Przed−
szkole realizuje podstawę programową
MEN i jest pod nadzorem Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty.
Przedszkole rozpoczęło już rekrutację i
zaprasza chętne dzieci wraz z rodzicami.
Więcej informacji na stronie interneto−
wej:www.elipsoida.pl.

Ursusa
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Mazowiecki Kurator Oświaty
z wizytą w Ursusie
5 paŸdziernika 2007 r. mia³o miejsce bezprecedensowe wydarzenie – Mazowiecki Kurator Oœwiaty Grzegorz Tyszko, z³o¿y³ ca³odzienn¹ wizytê w placówkach oœwiatowych naszej Dzielnicy. Pan Kurator spotka³ siê z przedstawicielami wszystkich
œrodowisk zwi¹zanych z oœwiat¹ i odwiedzi³ placówki oœwiatowe wszystkich szczebli kszta³cenia i opieki.
Po krótkim spotkaniu z Zarządem i
przedstawicielami radnych dzielnicy w
gmachu Urzędu, rozpoczęła się właści−
wa część wizyty od odwiedzin Szkoły

prowadzonym we wszystkich grupach
wiekowych, a w niektórych brali nawet
czynny udział. Dzieci z właściwą sobie
bezpośredniością chwytały Kuratora za

Z dzieæmi z przedszkola integracyjnego
Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkow−
skiego 10, która od września br. przeję−
ła część budynku, w której dotychczas
mieściło się LVI Liceum Ogólnokształ−
cące im. Leona Kruczkowskiego. Ku−
rator z zadowoleniem stwierdził, że
szkoła – staraniem władz Dzielnicy i
dyrektor Agnieszki Cuper − została do−
brze przygotowana do nowego roku
szkolnego. Odnowione zostały sale lek−
cyjne i korytarze; zakupiono estetycz−
ne meble i wyposażenie do pozyska−
nych sal, w pracach porządkowych i
remontowych aktywnie pomagali na−
uczyciele i rodzice. Kurator pochwalił
estetyczne stroje uczniów, czystość pa−
nującą w szkole, wpisał się do księgi
pamiątkowej. Uczniowie podarowali
mu lwa maskotkę oraz własnoręcznie
wykonany obrazek.
Kolejnym punktem wizyty było pro−
wadzone przez dyrektor Małgorzatę Po−
lkowską Przedszkole Integracyjne nr
137; nowo utworzony oddział zamiejsco−
wy przy ul. Wapowskiego 4, a następnie
siedziba przedszkola przy ul. Zagłoby 11.
Tutaj goście przyglądali się zajęciom
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krawat i spontanicznie prezentowały
umiejętności wokalne. Odbyło się spo−
tkanie z dyrektorkami przedszkoli, pod−
czas którego miały możliwość poinfor−
mować o swoich osiągnięciach i proble−
mach.
Starsze dzieci i młodzież przywitały
Kuratora bukietem kwiatów w Zespole
Szkół nr 80 przy ul. Orłów Piastowskich
47, gdzie – w sali gimnastycznej odda−
nego w lipcu skrzydła budynku – miało
miejsce spotkanie z samorządami szkół.
Łukasz Prokop przedstawił dotychcza−
sowe działania na rzecz utworzenia
Młodzieżowej Rady Dzielnicy, a na−
stępnie przedstawiciele samorządów
zaprezentowali realizowane i planowa−
ne działania na rzecz społeczności
szkolnej i środowiska lokalnego. Kura−
tor zwracając się do młodzieży wyraził
uznanie dla kreatywnych postaw i spo−
łecznego zaangażowania młodych lu−
dzi. Na zakończenie życzył, aby mło−
dzież przewyższyła swoimi dokonania−
mi dorosłych i budowała lepszy świat.
Po spotkaniu dyrektor Lidia Romanow−
ska−Olejarz oprowadziła Kuratora po

www.ursus.warszawa.pl

szkole, z dumą pokazując dobudowaną
część, nowoczesną salę gimnastyczną i
boiska oraz dobrze wyposażone sale
dydaktyczne.
Następnie goście udali się na ul.
Dzieci Warszawy 42 do budynku sta−
nowiącego od 1 września siedzibę
Gimnazjum nr 132 i LVI Liceum Ogól−
nokształcącego na spotkanie z kadrą
kierowniczą placówek oświatowych,
przedstawicielami rodziców i związ−
ków zawodowych zrzeszających na−
uczycieli. Podczas spotkania Burmistrz
Bogdan Olesiński przedstawił plany in−
westycyjne Zarządu Dzielnicy w od−
niesieniu do placówek oświatowych.
Zastępca Burmistrza Jolanta Dąbek po−
informowała o zamierzeniach Dzielni−
cy w zakresie polityki oświatowej, w
tym podnoszenia wyników kształcenia
i jakości wychowania. Zarząd Dzielni−
cy we współpracy z Kuratorium Oświa−
ty oraz Uniwersytetem Warszawskim
od listopada zacznie realizować pilo−
tażowy program diagnozowania przy−
czyn niezadowalających wyników
kształcenia na poziomie gimnazjów i
szkół podstawowych. Następnie Kura−
tor odpowiadał na pytania. W wystą−
pieniu podsumowującym wizytę
stwierdził, że na uznanie zasługuje:
bardzo dobry stan bazy dydaktycznej
w oglądanych placówkach, zapewnie−
nie ciągłości kształcenia i wychowania
dzieciom niepełnosprawnym i dysfunk−
cyjnym w oddziałach integracyjnych,
aktywność i zaangażowanie młodzie−
ży i szkół w działania na rzecz środo−
wiska lokalnego, działania Rady i Za−
rządu Dzielnicy wspierające rozwój
oświaty i poprawę warunków funkcjo−
nowania placówek oświatowych.
Po spotkaniu gospodarze – dyrektor
Beata Żeromska i dyrektor Zdzisław
Woźny oprowadzili Kuratora po odno−
wionym w okresie wakacji budynku.
W związku ze zbliżającym się Dniem
Edukacji Narodowej wręczone zostały
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Podczas spotkania z m³odzie¿¹
Nagrody Burmistrza Dzielnicy dla wy−
różniających się dyrektorów i nauczy−
cieli za pracę na rzecz oświaty war−
szawskiej.
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Wspólnota w Kulturze 2007
Mija paŸdziernik i dobiega koñca tegoroczna
edycja „Wspólnoty w kulturze 2007”.
W ramach przeglądu odbyły się impre−
zy, które pod względem zawartości i
intensywności stanowiły solidny pakiet
edukacyjno−kulturalny dialogu między−

Zespó³ Sierakowice
kulturowego. Tegoroczna „Wspólnota”
opowiadała o kulturach mniejszości
żydowskiej i litewskiej.
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielni−
cy Ursus m.st. Warszawy wraz z Fun−
dacją „Świat na Tak”, Centrum Kultury
Słowiańskiej i Mazowieckim Centrum
Kultury i Sztuki był organizatorem XVI
Ogólnopolskiego Przeglądu Dorobku
Artystycznego Mniejszości Narodo−
wych i Etnicznych „Wspólnota w kul−
turze”.
W tym roku imprezy odbyły się w
Ośrodku Kultury „Arsus” i Galerii
Ad Hoc”, przy ul. Traktorzystów 14,
Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul.
Gagarina 15, Mazowieckim Centrum
Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12.
Oferta programowa była bardzo cieka−
wa i różnorodna. Pokazywała cały wa−
chlarz kulturowy polskich mniejszości
narodowych i etnicznych. Bardzo cie−
kawym wydarzeniem była realizacja
spektaklu muzycznego „Blask”, który
przygotowany został przez grupę ludzi
– pasjonatów sztuki. Twórcy i artyści
prezentowali współczesne kierunki
muzyczne, co pozwoliło wydobyć to, co
najistotniejsze i najbardziej wartościo−
we w obecnych czasach. Jednym z twór−
ców i interpretatorów „Blasku” jest pio−
senkarka Danuta Stankiewicz, absol−
wentka Akademii Muzycznej im. F.
Chopina. Przesłaniem spektaklu była
integracja międzykulturowa, wzajemne
jej przenikanie oraz tworzenie nowych
więzi między narodami. Wspólny taniec
artystów i widzów zorganizowany pod

repertuarem utworów rosyjskich Izabel−
la Wardak, Jan Kierdelewicz i Lena Le−
doff oraz romska grupa Vanessa &Sor−
ba. W sobotę w dniu litewsko−żydow−
skim wystąpiły grupy: Jotva i Puniukai.
Grupa Jotva przygotowała w ramach
warsztatów kulturowych naukę dwóch
tańców litewskich, zaś chór Clil zachę−
cił do nauki piosenek w języku jidysz.
Obok chóru wystąpiła także grupa Bene
im. Jana Kiepury. Pod koniec koncertu
wykonali oni wspólną pieśń z Chórem
Clil.
Przegląd zakończyły koncerty w Ma−
zowieckim Centrum Kultury i Sztuki w
dn. 30 października noszące tytuł „Kon−
cert na trzy języki” w wykonaniu Mar−
ka Ravskiego i Romana Ziemiańskiego.
Przegląd „Wspólnota w kulturze”
współfinansowali Samorząd Woje−
wództwa Mazowieckiego oraz Urząd
Dzielnicy Ursus. Sponsorami byli: Bank
PKO BP S.A., firma ASMET S.A. oraz
Biuro Turystyczne Butterflytravel.pl.
Patronami honorowymi Przeglądu
byli: Marszałek Województwa Mazo−
wieckiego Adam Struzik, Prezydent
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz−
Walz, Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski, Ambasador Re−
publiki Litwy Egidijus Meilűnas Prze−
wodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy Henryk Linowski oraz Bur−
mistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Bogdan Olesiński.
W następnym roku zapraszamy na
„Wspólnotę” romsko−czeską. Naszym
zamiarem realizacja „Wspólnoty w kul−
turze” w dwóch wymiarach – promocja
i poznawanie polskich mniejszości na−

koniec spektaklu integruje i jednoczy lu−
dzi. Patronat honorowy nad „Blaskiem”
przyjął Ambasador Stanów Zjednoczo−
nych w Polsce Victor Ashe.
Niezwykle in−
teresujące było
spotkanie z po−
etką Heleną Ani−
szewską, które
odbyło się w
czwartek 25 paź−
dziernika w Cen−
trum Kultury
Słowiańskiej. W
tym roku obcho−
dzi ona swoje 80.
urodziny. Poetka
tworzy w dwóch
językach – pol−
skim i białoru−
skim. To niezwy−
kła osoba z do−
Fot. E. Miedziejewska robkiem pięknej,
subtelnej twór−
czości literackiej oraz działaczka spo−
łeczna z wyjątkową wrażliwością na
ludzką krzywdę. W wieczorze wzięli
także udział: 9−osobowy zespół „Żemer−
wa”, Wojciech Siemion, prof. Bazyli
Białokozowicz. Zespół Żemerwa za−
śpiewał jubilatce w języku białoruskim
„Mnoga liet”. Ambasador Republiki
Białorusi JE Paweł Matuszka złożył Ju−
bilatce życzenia i wręczył kwiaty. Pan
Wojciech Siemion zaprezentował wier−
sze poetki w ję−
zyku polskim, a
sama autorka
przedstawiła
swoje utwory w
języku białoru−
skim. Kilka cie−
płych słów o
Pani Helenie
powiedział
prof. Bazyli
Białokozowicz.
W spotkaniu
wzięło udział
około 70 osób.
W
piątek
wszyscy miło−
śnicy dialogu
międzykulturo−
Fot. E. Miedziejewska
wego mogli Warsztaty tañców litewskich
uczestniczyć w
koncercie „Polski Dialog Wielokulturo− rodowych i etnicznych oraz realizacja
wy” a w sobotę – galowym „Siądźmy unijnego wymiaru dialogu międzykul−
przy wspólnym stole”. Koncert poprze− turowego poprzez promocję grup et−
dził wernisaż wystawy malarstwa Mar− nicznych i narodowościowych w kra−
ka Lessinga. W koncertach wystąpili: jach Unii czy kandydujących.
Bożena Iwaniukowicz
kaszubska grupa „Sierakowice”, trio z
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Festiwal Harcerski
We wrzeœniu odby³ siê I Festiwal Piosenki Harcerskiej i
Turystycznej Ursus 2007. Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie forma, czas i miejsce. Impreza mia³a
ca³kowicie plenerowy charakter. Patronat obj¹³ Burmistrz
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiñski.
Wiele hufców jest organizatorem róż−
nego rodzaju festiwali, jednak Ursus
poszedł dalej − zorganizował go w miej−

udział wzięły również zespoły: „Syre−
na” ze Szczepu 273 WDHiGZ „ Ma−
zowsze” oraz „Błyskawica” z Domu

Całe wydarzenie przeszło nasze naj−
śmielsze oczekiwania. Pomysł − choć
bardzo ryzykowny − okazał się być naj−
lepszą formą promocji harcerstwa w
Ursusie! Świetnie wypadła też wysta−
wa pamiątek harcerskich w obozowej
„10” przygotowana przez HKS Ursus.
Może ta inicjatywa okaże się impulsem
dla pozostałych środowisk harcerskich
do wyjścia z imprezami do społeczeń−
stwa?
W drugiej edycji festiwalu udział za−
powiedziało większość zespołów wy−
stępujących w tym roku. Mamy już po−
twierdzenia z innych środowisk, że w
przyszłym roku na pewno nie ominą
Festiwalu Ursus 2008. 11 ADH Pola−
na obiecała zagrać u nas w przyszłym
roku.
Na koniec harcerze pragną podzię−
kować wszystkim, którzy pomogli w
organizacji festiwalu.
Osoby zainteresowane działalnością
harcerzy zaprasza się na stronę inter−
netową www.festiwal.zhp.info.
phm. Paweł Zuterek

Zrób witra¿
Na harcerskiej estradzie
skim parku, dając możliwość zapozna−
nia się z piosenką harcerską najzwy−
klejszym przechodniom. Wykorzysta−
no element zaskoczenia (brak reklamy,
nie licząc własnej strony internetowej)
i, prócz ciekawych harcerskich zespo−
łów, zdołał zaprosić ostatni „hit” na
rynku piosenki harcerskiej 11 ADH
Polana. Tak się składa, że znakomita
większość Festiwali (z Kielcami włącz−
nie), to imprezy zamknięte. Harcerze z
Ursusa chcą to zmienić! Otwartość, po−
mysłowość i dobra atmosfera harcer−
skich spotkań zwłaszcza z harcerską
piosenką, jest według nas kluczem do
ponownego zaciekawienia naszą dzia−
łalnością. Czy ta impreza taką była? Z
opinii uczestników wynika, że jak naj−
bardziej. Również mieszkańcy bardzo
ciepło wypowiadali się o naszej impre−
zie.
Przez pół dnia publiczność rozgrze−
wały zespoły konkursowe z Poznania,
Tarnobrzega i Warszawy. Najlepszym
okazał się „Po Wszystkim, czyli Ci co
umią równo” z Kręgu Instruktorskie−
go z Hufca Warszawa Centrum. Na
drugim miejscu uplasowała się 11 TDH
„Wrzosowisko” będąca jednocześnie
organizatorem 14 festiwali „Śpiewo−
graniec”. Trzecie miejsce przypadło
grupie „Formy Pracy”.W konkursie

Dziecka nr 2 w Poznaniu, 90 WDHS
„Galaktyka” i zuchy z gromady „Dziel−
ne Feniksiątka”.

Od 5 listopada w Domu Kultury „Ko−
lorowa” (ul. Sosnkowskiego 16) rusza
pracownia witrażu. Pod okiem doświad−
czonego instruktora można poznać naj−
ważniejsze techniki witrażu i wykonać
witraże własnego projektu.
Bezpłatne zajęcia inauguracyjne od−
będą się 5 i 8 listopada w godz. 16−20.
Serdecznie zapraszamy.

W ho³dzie Janowi Paw³owi II
Już po raz siódmy uczniowie i nauczy−
ciele ze Szkoły Podstawowej z Oddzia−
łami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła
II w Ursusie−Gołąbkach uczestniczyli w
pielgrzymce Rodziny Szkół noszących
imię Jana Pawła II. Na Jasnej Górze
uczcili Patrona szkoły i modlili się o jego
beatyfikację. Trud zorganizowania piel−
grzymki wzięła na siebie s. Alina Nie−
brzydowska CSSMA, katechetka. Dzie−
ci godnie reprezentowały szkołę.
Tegoroczna pielgrzymka była najlicz−
niejsza z dotychczasowych. Uczestni−
czyło w niej 20 tys. uczniów, nauczy−
cieli i katechetów nie tylko z Polski, ale
także z Litwy i Szkocji.
Jan Paweł II jest z nami – zapewniał
zgromadzonych pod szczytem o. Seba−
stian Matecki, podprzeor Jasnej Góry.
Mszy św. przewodniczył bp Zygmunt
Zimowski, ordynariusz radomski i ducho−
wy opiekun szkół noszących imię Jana
Pawła II. W kazaniu – odwołując się do
Listu Jana Pawła II skierowanego do mło−
dzieży w 1985 r. – wezwał on uczniów,
aby byli wrażliwi na prawdę, piękno i do−
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bro, nie zadowalali się namiastkami szczę−
ścia, które oferuje świat ale szukali praw−
dziwych wartości, którymi żył Jan Paweł
II. Młodość to przede wszystkim wzrasta−
nie – podkreślał bp Zimowski.
Rodzina Szkół noszących imię Jana
Pawła II po raz kolejny zawierzyła się
opiece Matki Bożej. Uczestnicy piel−
grzymki wysłali okolicznościowy list
do Ojca Świętego Benedykta XVI z za−
pewnieniem o modlitwie w intencji be−
atyfikacji jego poprzednika. Szczególną
pamiątką, jaką każda ze szkół zabrała z
pielgrzymki, były obrazki ze skrawka−
mi sutanny Jana Pawła II oraz gwoździe
do sztandarów szkolnych poświęcone
14 lipca 2007 r. przy jego grobie przez
kard. Stanisława Dziwisza. Mają one
formę białych wstążeczek, które noszo−
ne były przez miliony Polaków w dniach
śmierci i pogrzebu Jana Pawła II.
Obecnie Rodzina Szkół noszących
imię Jana Pawła II skupia 830 szkół
wszystkich typów, do których uczęsz−
cza około 250 tys. uczniów i studentów.
Grażyna Sapierzyńska−Świątkiewicz
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Metoda ruchu rozwijaj¹cego
Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR)
w ciągu kilku ostatnich lat jest coraz
powszechniej stosowana podczas zajęć
z dziećmi. Metoda ta została stworzona
przez Weronikę Sherborne, angielską
nauczycielkę tańca i ruchu, w oparciu o
wczesnodziecięce zabawy rodziców z
dziećmi. Stosowana jest przede wszyst−
kim w celu wspomagania rozwoju psy−
choruchowego dzieci oraz w terapii
osób niepełnosprawnych intelektualnie
i fizycznie, jednak możliwości korzy−
stania z niej są praktycznie nieograni−
czone.
W trakcie zajęć dzieci poznają swoje
otoczenie oraz uczą się czuć w nim bez−
piecznie, otwierają się na twórcze dzia−
łanie i nawiązują relacje z innymi oso−
bami. Ćwiczenia oparte na MRR są dla
nich okazją do uczenia się umiejętności
kontrolowania swojego ciała a co za tym
idzie, także sfery emocji oraz form kon−
taktów społecznych.
Ćwiczenia te oparte są na twórczym
wykorzystaniu ruchu, bliskim kontak−
cie fizycznym (dotyk), sprzyjającym
tworzeniu więzi emocjonalnej i budo−
waniu poczucia bezpieczeństwa. Zbli−
żone są do spontanicznych i radosnych
zabaw wieku dziecięcego, które inicjują
rodzice lub same dzieci. Nie stanowią
jednolitego, formalnego programu na−
rzucającego konkretne działania w okre−
ślonej kolejności.
Zajęcia oparte na MRR odbywają się
zazwyczaj grupowo i mają formę pra−
cy w parach. Z reguły dzieci pracują tu
z osobami dorosłymi (rodzicami, na−
uczycielami), ale możliwe jest też pro−
wadzenie grupy, w której same dzieci
są dla siebie nawzajem partnerami. Re−

lacje między uczestnikami podlegają
ciągłej dynamice zarówno w trakcie
poszczególnych zajęć, jak i w ciągu
dłuższego cyklu spotkań.
Metoda Ruchu Rozwijającego znaj−
duje zastosowanie zarówno w profilak−
tyce jak i w terapii. W profilaktyce jest
metodą wspomagającą, stymulującą
rozwój. Zapobiega powstawaniu zabu−
rzeń, jeśli włączymy ją w program przy−
gotowania dziecka mającego pójść do
przedszkola, rozpoczynającego naukę w
szkole lub jako część zajęć integrują−
cych klasę szkolną. W terapii jest wy−
korzystywana w pracy z dziećmi z za−
burzeniami rozwoju psychoruchowego,
oraz z dziećmi przejawiającymi zabu−
rzenia w zakresie sfery emocjonalnej i
społecznej.
W roku szkolnym 2006/07 po raz
pierwszy w Poradni Psychologiczno−

Pedagogicznej Nr 15 przy ul Dzieci
Warszawy 42 prowadzone były zajęcia
wg metody Weroniki Sherborne. W tym
roku szkolnym również planujemy pro−
wadzenie takich zajęć. Serdecznie za−
praszamy na nie dzieci w wieku od 5 lat
do 8 lat z rodzicami. Zapisy w sekreta−
riacie poradni tel. 022 662 61 09.
Małgorzata Bogiel
Magdalena Przymus

Do ludzi dobrego serca
Dyrektor Przedszkola Integracyjnego
nr 137 im. Janusza Korczaka przy ul.
Zagłoby 17, zwraca się z ogromną
prośbą o nieodpłatne przekazanie dla
naszych dzieci do przedszkola zbędne−
go (w dobrym stanie) pianina.
Dobrze grający instrument pozwoli
dzieciom w pełni uczestniczyć w zaję−
ciach umuzykalniających i muzykote−
rapii. Prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 022 667 97 35.
Wdzięczne dzieci,
nauczyciele i dyrektor

Zakończone Dni Seniora
XV Dni Seniora Dzielnicy Ursus prze−
szły już do lokalnej historii. Pierwsza po−
łowa października upływała pod znakiem

Wspólne zdjêcie z seniorami
szczególnie bogatej oferty programowej
skierowanej do ludzi złotego wieku.
Odbyło się wiele imprez o charakte−
rze kulturalno−rozrywkowym i rekre−
acyjno−sportowym. Szczególnie zapa−
miętamy koncerty rozrywkowe z udzia−
łem gwiazd polskiej estrady, konkursy,
zawody brydżowe i pływackie, wybory
Seniorów Roku oraz bale laureatów
kończące Dni Seniora.
Po raz pierwszy pod patronatem Bur−
mistrza Bogdana Olesińskiego, Ośrodek
Pomocy Społecznej i Ośrodek Kultury
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„Arsus” z udziałem dzielnicowych or−
ganizacji społecznych zorganizowali
Senioriadę podczas, której wystąpiła

Fot. I. Barski

Alicja Majewska, Marek Ravski, Ro−
man Ziemlański, zespół dziecięcy z
Przedszkola Integracyjnego nr 137 oraz
wielokrotnie nagradzane zespoły arty−
styczne Klubów Seniora „Ursus” i „We−
soła Chata”.
Ze wszystkich imprez zorganizowa−
nych w ramach Dni Seniora skorzysta−
ło ok. 2000 osób. Kluby Seniora zapra−
szają na kolejne imprezy i zajęcia do
końca roku, a za rok do udziału w XVI
Dniach Seniora.
BŁ
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PREZYDENT m. st. Warszawy
informuje, że dnia 22 października 2007 roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieru−
chomościami Urzędu m. st. Warszawy przy Placu Starynkiewicza 7/9 i Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy
Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do
zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej podanej nieruchomości lokalu użytkowego nr 30
o powierzchni 68,30 m2 znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Stanisława Dąbka 5 wraz z
przypisanym do lokalu udziałem w wysokości 0,0295 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie
służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 05.02.2101
roku takiej samej ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, oznaczonej jako dz. ew.
nr 66 o powierzchni 824 m 2 z obrębu 2−11−13, KW nr WA1M 00081152/5.

Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
3 listopada, godz. 19 – Salonik
Sztuk „Arsus” – „Zaduszki Litewskie”. W programie: wystêp duetu
„Sol Et Luna”.
4 listopada, godz. 12.30 – bajka
dla dzieci w ramach Rodzinnych
Spotkañ z Teatrem pt. „Tajemnica
starego dêbu”. Cena biletu 7 z³.
5 listopada, godz. 16-19 – warsztaty poetyckie w Klubie Literackim
„Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak. Wstêp wolny.
6 listopada, godz. 12.50 – koncert Filharmonii Narodowej pt.
„Koncert dla melomana – strunowe fantazje”. Cena biletu 3 z³.
8 listopada, godz. 18 – „Kiedy
mnie ju¿ nie bêdzie” – wieczór
kameralny w 10. rocznicê œmierci
Agnieszki Osieckiej. Gospodarzem
wieczoru bêdzie Bo¿ena Kupis-Kucharska. Wstêp wolny.
9 listopada, godz. 10.30 – spektakl dla m³odzie¿y – program muzyczno-literacki upamiêtniaj¹cy
Rocznicê Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê pt. „11 Listopada”
w wykonaniu artystów krakowskich. Wstêp wolny.
9 listopada, godz. 18 – koncert patriotyczny „Marsz, Polonia” w wykonaniu Chóru Schola Cantorium
Maximilianum pod kierunkiem Zbigniewa Skwierzyñskiego, Zespo³u
Kalejdoskop Band, recytatorów i
narratora. Wstêp wolny.
10 listopada, godz. 17 – wernisa¿ wystawy pokonkursowej grafiki komputerowej. Wystawa czynna do 30.11 (w godz. 10 – 19).
10 listopada, godz. 18 – Dyskusyjny Klub Filmowy „Zwierciad³o”
– film „Oda do m³odoœci”. Cena
biletu 6 z³.
14 listopada, godz. 9 i 11– Teatr
Edukacji Dzieci i M³odzie¿y z Wroc³awia – spektakl dla m³odzie¿y.

16 listopada, godz. 20 – wieczór z
kabaretem „£owcy.B”. Cena biletu
35 z³ (przedsprzeda¿ w godz. 9 – 19).
17 listopada, godz. 18 – projekcja filmu fabularnego w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Zwierciad³o”. Cena biletu 6 z³.
18 listopada, godz. 15 – XI Koncert „Rodzina Jednoœci¹”” z udzia³em Reprezentacyjnej Orkiestry
Wojska Polskiego z chórem, zespo³u baletowego i solistów. Wstêp
wolny.
20 listopada, godz. 10-12 – dzielnicowa debata „Ci¹¿a bez alkoholu” zorganizowana przez Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy.
23 listopada, godz. 18 – Przegl¹d Piosenki z Dobrym Tekstem
„Czu³e miejsca”. VI Regionalny
Przegl¹d poœwiêcony ¿yciu i twórczoœci artystycznej Marka Grechuty. W godz. 18 – 19.30 wyst¹pi¹
laureaci przegl¹du. O godz. 19.30
koncert goœcia specjalnego i
gwiazdy zespo³u „Czerwony Tulipan”. Wstêp wolny.
24 listopada, godz. 18 – projekcja filmu fabularnego w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Zwierciad³o”. Cena biletu 6 z³.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
9 listopada, godz. 18 – koncert
poœwiêcony 89 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci w wykonaniu
zespo³u Belcanto. Wstêp wolny.
12 listopada, godz. 18 – „Listopadowa rocznica” koncert okolicznoœciowy dla m³odzie¿y.
18 listopada, godz. 12.30 – przedstawienie dla dzieci pt. „Strach na
wróble” z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstêp 7 z³.

Dom Kultury Miś
(ul. Zagłoby 17)
5 listopada – og³oszenie konkursu plastycznego „Mój Anio³” dla
dzieci i m³odzie¿y w wieku 7- 16 lat.
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6 listopada, godz. 17 – spotkanie literackie – program poetyckomuzyczny poœwiêcony nie¿yj¹cym
poetom „Metafory”.
8 listopada, godz. 13.30 – „Rodzinne malowanie” – wernisa¿
amatorskich prac plastycznych w
wykonaniu Anny Grosfeld i 5 letniej córki Eweliny.
10 listopada, godz. 16 – „Droga
do niepodleg³ej Polski” – program
poezji i pieœni patriotycznych.
12 listopada, godz. 18 – spotkanie
panelowe w ramach przygotowania
do koncertu „Rodzina Jednoœci¹” pt.
„Czy jesteœmy sobie potrzebni?”.
14 listopada, godz. 18 – spotkanie
panelowe pt. „Bardziej byæ ni¿ mieæ”.
15 listopada, godz. 10 – spotkanie panelowe pt.. „Czyny karalne
i ich konsekwencje”.
17 listopada, godz. 16 – „Jeszcze takiej jesieni nie by³o” – jesienne tango i deszczowe strofy – program artystyczno-taneczny w kawiarence Seniora.
24 listopada, godz. 16 – „Umówmy siê na dziœ” – spotkanie artystyczne zespo³ów klubów Seniora,
wspólna zabawa.

Biblioteka dla Dzieci
i M³odzie¿y Nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47)
5,12,19,26 listopada, godz. 16.30
– warsztaty teatralne „Oswajanie
siê aktora z wystêpem scenicznym”.
6,13,20,27 listopada, godz. 13.30
i 16.30 – „Bajki œwiata”.
7,14,21,28 listopada, godz. 16 –
Klub M³odych Przyjació³ Ursusa:
„Kim jestem? Kim s¹ moi najbli¿si?”.
9,16,23,30 listopada, godz. 15 –
warsztaty plastyczne „Lampiony,
skarbonki i puzderka czyli co mo¿na wykonaæ z puszek i pude³ek”.
poniedzia³ek-pi¹tek, godz. 11-14
– Klub Malucha „Kolorowa jesieñ”
– zabawy i tañce integracyjne, czarowanie kolorow¹ chust¹, papieroplastyka.
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Nasza sprinterka
Iwona Brzeziñska jest reprezentantk¹ kraju podczas Mistrzostw Œwiata
w Osace w Japonii oraz br¹zow¹ medalistk¹ M³odzie¿owych Mistrzostw Europy w Debreczynie na Wêgrzech. Iwona ju¿ po raz czwarty
reprezentowa³a barwy naszego kraju na mistrzostwach œwiata.
Uczestniczyła w mistrzostwach juniorów
młodszych w Sherbrooke w Kanadzie,
mistrzostwach juniorów w Grosseto we
Włoszech, mistrzostwach w Helsinkach
w Finlandii i tegorocznych mistrzostwach
świata w Osace. Największy sukces to
ósme miejsce w sztafecie 4 x 100 m pod−
czas mistrzostw w Helsinkach. W tym
roku w Osace sztafeta Polek, tym razem
bez udziału Iwony, zdobyła również ósme
miejsce. Ma na swoim koncie uczestnic−
two w mistrzostwach Europy juniorów w
Kownie na Litwie, młodzieżowych mi−
strzostwach w Debreczynie na Węgrzech
oraz udział w Pucharach Europy w Lievin
we Francji i w Maladze w Hiszpanii. Naj−
większe osiągnięcie to podwójne Mistrzo−
stwo Europy w biegu na 100 m i w sztafe−
cie 4 x 100 m oraz szóste miejsce w biegu
na 200 m w Kownie w 2005 r.
W lipcu tego roku wspólnie z koleżan−
kami sprinterkami: Pauliną Siemieniako,
Eweliną Klocek i Martą Jeschkę wywal−
czyły w Debreczynie brązowy medal
młodzieżowych mistrzostw Europy w
lekkiej atletyce. Sztafeta 4 x 100 m bie−
gnąca w tym składzie trzykrotnie popra−
wiała młodzieżowy rekord Polski z 1999
roku. W indywidualnym biegu na 100 m
Iwona zajęła 12 miejsce. W czasie eli−
minacji, które dały jej awans do półfina−
łu ustanowiła w biegu na 100 m nowy
rekord życiowy – 11,62 s. Swoje starty
rozpoczęła w maju zdobywając złoty
medal w kategorii ekonomicznych szkół
wyższych podczas Akademickich Mi−

strzostw Polski, które odbyły się w War−
szawie. Pierwsze miejsce w biegu na 100
i 200 metrów zdobyła również podczas
Pol – BLR−UKR Akademickich Mi−
strzostw Studentów w Białej Podlaskiej.
Startowała w zawodach w Siedlcach i w
Warszawie, podczas Europejskiego Fe−
stiwalu Lekkoatletycznego w Bydgosz−

Iwona Brzeziñska
czy i międzynarodowego Memoriału
Kusocińskiego w Warszawie. W czasie
Mistrzostw Polski Seniorów w Poznaniu
na przełomie czerwca i lipca zajęła piąte
miejsce w biegu na 100 i szóste na 200
metrów. Uczestniczyła w europejskich
mityngach w Rehlingen i Wattenscheid
w Niemczech, w Tallinie w Estonii i w
Kownie na Litwie.

Dam pracê
Bank Zachodni WBK w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na
następujących stanowiskach: Doradca Biznesowy Osobisty Doradca Klienta
Uniwersalny Doradca Klienta Opiekun Klienta.
Zakres obowiązków : aktywne pozyskiwanie nowych klientów firmowych i in−
dywidualnych oraz budowanie relacji z istniejącymi, realizacja własnego planu
sprzedażowego, ocena i monitoring wniosków kredytowych. Wymagania: wykształ−
cenie wyższe, niezbędne minimum 2 letnie doświadczenie w bankowości, znajo−
mość prawa bankowego, odpowiedzialność, konsekwencja w realizacji zadań, umie−
jętność analitycznego myślenia, dyspozycyjność, znajomość produktów finanso−
wych dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Adres, pod który należy
składać oferty :Bank Zachodni WBK,Biuro Regionu Warszawa 00−061 Warszawa
ul. Marszałkowska 142. Bank informuje, że będzie kontaktować się tylko z wybra−
nymi kandydatami.

Fitness Club Galeria zatrudni na 1/2 etatu osobę do obsługi recepcji.
CV ze zdjęciem prosimy składać w recepcji klubu przy ul. Wojciechowskiego 37.
Dziennik
Ursusa

Podczas zawodów w Osace, które od−
były się przed mistrzostwami świata wy−
równała swój rekord życiowy, który usta−
nowiła w Debreczynie. We wrześniu
zdobyła srebrny medal w biegu na 100
m, złoty w klubowej sztafecie 4 x100 m
i zajęła czwarte miejsce na 200 m pod−
czas Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w Słupsku. Sezon letni zakończyła 19
września startem na Mityngu Pedros Cup
w Warszawie i udała się na zasłużony od−
poczynek, aby z nową energią przystą−
pić do przygotowań do Igrzysk Olimpij−
skich w Pekinie.

Turniej
tenisowy
29 września na kortach klubu Teni−
spark w Parku Achera przy ulicy Dzieci
Warszawy odbył się finał amatorskiego
turnieju tenisowego o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Ursus. Był on podsumowa−
niem trwających od maja przez całe lato
rozgrywek turniejowych.
Ciekawa forma organizacyjna turnie−
ju sprawiła, że spośród kilkudziesięciu
uczestników, którzy przez cały sezon
zdobywali punkty w rozgrywanych me−
czach, we wrześniu zostało wyłonionych
ośmiu czołowych zawodników o najwyż−
szej punktacji. Z tego powodu mecz fi−
nałowy wydał się interesujący dla sporej
rzeszy zainteresowanych i kibiców.
Swoją obecnością zaszczycił również
sprawujący honorowy patronat nad tur−
niejem Burmistrz Dzielnicy Ursus Bog−
dan Olesiński. Mecz dostarczył widzom
wielu emocji. Młodzi i doświadczeni fi−
naliści: Leszek Wrzesień i Tomasz
Mierzwa stoczyli pojedynek, o którego
wygranej przesądził ostatecznie trzeci set.
Zwycięzcą okazał się Leszek Wrzesień,
pokonując przeciwnika 4:6, 7:6, 6:3.
Wszyscy zgromadzeni nagrodzili fina−
listów oklaskami, a puchary wręczył i
osobiście pogratulował Burmistrz Bog−
dan Olesiński.

Ruszy³a strona
KS Ursus
Zapraszamy wszystkich kibiców piłki
nożnej do odwiedzania nowej strony in−
ternetowej Klubu Sportowego Ursus.
Znajdziecie tam m.in. kadrę wszystkich
trenujących roczników, galerie oraz rela−
cje z rozgrywek zarówno pierwszej jak i
drugiej drużyny seniorów. W najbliższym
czasie uruchomimy również forum dla
kibiców. Nasz nowy adres to: www.ur−
sus.org.pl . Serdecznie zapraszamy.
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