Trwa budowa muszli koncertowej
17 wrzeœnia rozpoczêto budowê nowej muszli koncertowej
w Parku Czechowickim. Tego dnia wykonawca rozpocz¹³
prace rozbiórkowe wiaty ze scen¹, pe³ni¹cej do tej pory funkcjê muszli. Do pe³nego przygotowania placu budowy nale¿a³o równie¿ przesadziæ dwa drzewa, a jedno – wyci¹æ.

Nowy blask
kapliczki

q Czytaj str. 2

Jesień Seniorów

Wizualizacja nowej muszli koncertowej
Inwestycja była przygotowywana i pla−
nowana od wielu miesięcy. Pełniąca
funkcję muszli wiata, nie spełniała wy−
magań przepisów prawa budowlanego
oraz nie zaspokajała oczekiwań wystę−
pujących tam artystów. Przy obiekcie
nie było także jakiegokolwiek zaplecza
technicznego, co utrudniało użytkowa−
nie w sezonie letnim i praktyczne unie−
możliwiało je w sezonie zimowym.
Nowy amfiteatr sprawi, że imprezy w
Parku Czechowickim zyskają nową ja−
kość. Obiekt będzie posiadał własne
oświetlenie, węzeł sanitarny oraz dwie
garderoby. Powierzchnia muszli wynie−
sie ponad 300 m 2. W przekroju po−
przecznym muszla będzie miała kształt
zbliżony do trapezu z zaokrąglonymi
narożnikami i zaokrągloną krótszą pod−
stawą, tworzącą sklepienie czaszy. W
pracach przy projektowaniu muszli
uczestniczył akustyk, który zadbał o
odpowiedni dobór materiałów i kuba−
turę obiektu. Wszystko to sprawi, że
nowo wybudowany amfiteatr będzie
miejscem o bardzo dobrej nośności

dźwięku. Oprócz muszli koncertowej
budowa zakłada również powstanie w
bezpośrednim sąsiedztwie sceny pawi−
lonu wystawowego. Pawilon będzie
oddzielnym budynkiem, wyposażonym w
dokończenie na str. 3

Miś na Skoroszach
8 czerwca został wyłoniony zwycięz−
ca konkursu rzeźbiarskiego „Nie−
dźwiedź dla Ursusa”. Projekt przygoto−
wany przez Aleksandrę Ławicką−Cuper
zdobył największe uznanie zarówno
wśród jury, jak i wśród mieszkańców
Dzielnicy Ursus, którzy głosowali inter−
netowo i składali swoje głosy do urny.
Rzeźba przedstawiająca wizerunek nie−
dźwiedzia jest już gotowa i czeka na prze−
wiezienie z Centrum Rzeźby Polskiej w
Orońsku. Do końca listopada, trzymetro−
wa granitowa rzeźba stanie na Skoroszach
u zbiegu ulic Ryżowej i Prystora.
Uroczyste odsłonięcie rzeźby, połączo−
ne z piknikiem dla mieszkańców dziel−
nicy odbędzie się wiosną 2010 roku.

q Czytaj str. 4

Kardiolog
w przychodni
Dyrekcja Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa – Ochota, wycho−
dząc naprzeciw oczekiwaniom miesz−
kańców Ursusa, uprzejmie informuje:
t Przychodnia Rejonowo – Specjali−
styczna przy ul. Sosnkowskiego 18
będzie otwarta w godz. 7−20. Reje−
stracja pacjentów do lekarzy będzie
czynna w godz. 7.30−20,
t Z dniem 12 września 2009 r. został za−
trudniony lekarz kardiolog, który będzie
przyjmował pacjentów raz w tygodniu
w Przychodni Rejonowo – Specjalistycz−
nej przy ul. Sosnkowskiego 18,
t Od listopada zostanie uruchomiony
Telefoniczny Punkt Obsługi Pacjen−
ta. Pacjent będzie mógł przez telefon
uzyskać kompleksową informację
oraz zapisać się na wizytę do lekarzy
świadczących usługi medyczne.
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Nowy blask kapliczki Wyró¿nienie
„Czas szybko przemija³, ludzi przybywa³o
A wokó³ kapliczki osiedle powstawa³o.
Nagrody Ikar 2009
Sakralny zabytek jest dziœ doceniony,

Uroczyste otwarcie kapliczki
wych, osuszenia murów, odwodnienia,
konserwacji stolarki okiennej, drzwiowej,
ozdobnej niszy na szczycie oraz krzyża.
Ułożono posadzkę w kapliczce, a także
kostkę wokół kapliczki. Całość prac za−
mknęła się w kwocie 50 000 zł.

22 października odbyło się uroczy−
ste otwarcie odrestaurowanej kaplicz−
ki. W uroczystości udział wzięli człon−
kowie Zarządu Dzielnicy, konserwa−
tor zabytków,
przedstawiciel
wykonawcy
oraz licznie
zgromadzeni
mieszkańcy.
Obrzędu błogo−
sławieństwa i
poświęcenia
dokonał
ks.
Marcin z parafii
św. Rodziny.
W trakcie uro−
czystości
mieszkaniec
Ursusa Kazi−
mierz Stępień
wyrecytował
wiersz własnego autorstwa pt. „Ka−
pliczka na Skoroszach”, którego frag−
ment przytaczamy powyżej.
W następnym numerze „Dziennika
Ursusa” zamieścimy wkładkę poświę−
coną naszej zabytkowej kapliczce.

W środę 7 października przewodni−
czący Jury Nagrody Ikar 2009 profesor
Janusz Tazbir wręczył dyrektorowi Bi−
blioteki Publicznej w Ursusie Piotrowi
Jankowskiemu dyplom wyróżnienia ho−
norowego Nagrody Ikar 2009 za róż−
norodność działań kierowanych do czy−
telników w różnym wieku, podejmowa−
nie inicjatyw o
zasięgu mię−
dzynarodo−
wym oraz wy−
soki stopień za−
angażowania w
realizację pro−
jektów unij−
nych.
Nagroda
Ikar ustano−
wiona została
przez Polskie
Towarzystwo
Wydawców Książek w 1994 roku dla
promowania dokonań świadczących o
profesjonaliźmie, etyce i elegancji. Co
roku przyznawanych jest 7 nominacji i
spośród nich wybiera się laureata nagro−
dy głównej oraz 2 wyróżnienia. W tym
roku jedno z wyróżnień przypadło Bi−
bliotece Publicznej w Ursusie.

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
obradował we wrześniu bieżącego roku na pię−
ciu posiedzeniach. Zapadły na nich decyzje,
dotyczące niżej opisanych spraw.
Władze Dzielnicy zdecydowały o urucho−
mieniu nowej placówki Biblioteki Publicznej
na osiedlu Skorosze, w budynku położonym
przy ul. Dzieci Warszawy 27/173, umieszcza−
jąc w projekcie załącznika dzielnicowego do
budżetu m. st. Warszawy na 2010 rok część
środków na realizację przedsięwzięcia.
Zarząd Dzielnicy po zapoznaniu się z opinią
Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospo−
darowania Nieruchomościami oraz Ośrodka
Kultury „Arsus”, wyraził zgodę na użyczenie
O.K. „Arsus” sali ogólnej oraz zaplecza ku−
chennego w budynku położonym przy ul. Wa−
lerego Sławka 2, w godzinach 16−22, na re−
alizację zadań statutowych.
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia w
latach 2009−2012 otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia, dotyczących
przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy.
Zarząd przychylił się do stanowiska Dele−
gatury Biura Nieruchomości m.st. Warszawy,

wnioskującego o wystąpienie przez Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami w Dziel−
nicy Ursus do sądu o zasiedzenie nierucho−
mości zabudowanej, położonej przy ul. Dzie−
ci Warszawy 45 o pow. 2975 m 2.
Podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na zawie−
ranie i realizację umów dzierżawy altanek śmiet−
nikowych, które znajdują się na gruncie m.st.
Warszawy i użytkowane przez wspólnoty miesz−
kaniowe (na określonych zasadach) m.in.: umo−
wy dzierżawy zawierane byłyby pomiędzy ZGN
Ursus, a zarządami wspólnot mieszkaniowych,
korzystających z altan, usytuowanych na grun−
cie miasta. Stawka za dzierżawę wynosić bę−
dzie miesięcznie 5 zł netto za 1m2 pow. użytko−
wej altanki. Remonty altan śmietnikowych, bądź
budowa nowych altan byłyby realizowane przez
ZGN Ursus sukcesywnie, w miarę pozyskiwa−
nia środków finansowych. Analiza ekonomicz−
na wskazuje, że przewidywany zwrot nakładów
na ten cel ok. 588 000 zł nastąpiłby po ok. 17
latach poprzez wpływy z tytułu dzierżawy altan,
których ogólna powierzchnia wyniesie ok. 559
m2.W przypadku korzystania z jednej altanki
przez dwie lub więcej wspólnot mieszkanio−
wych, w opłatach za dzierżawę obiektu partycy−
pować winny wszystkie zainteresowane wspól−
noty, proporcjonalnie do udziału każdej ze
wspólnot w ogólnej powierzchni użytkowej lo−
kali. Opłaty za dzierżawę byłyby wnoszone do
ZGN Ursus od 1 stycznia 2010 r., a w przypad−

ku wspólnot mieszkaniowych, korzystających z
altan nowo pobudowanychk, bądź z altan, w któ−
rych wykonano remont kapitalny w bieżącym
roku − od chwili rozpoczęcia ich użytkowania.
Władze Ursusa wyraziły zgodę na przesu−
nięcie terminu opracowania dokumentacji pro−
jektowej ulicy Skoroszewskiej oraz ulicy bez
nazwy do dnia 30 listopada 2009 r., w związ−
ku z wydłużającymi się procedurami uzyska−
nia uzgodnienia Inżyniera Ruchu m.st. War−
szawy, wykonywanej przez Pracownię Projek−
tową „TRAKT”.
Zarząd rozwiązał umowę z Pracownią Pro−
jektową „PREBUD”, dotyczącą opracowania
dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w
ulicy Posag 7 Panien oraz ulicy Szamoty, z po−
wodu istotnej zmiany okoliczności powodują−
cej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym tj: zmiany koncepcji programowo−
przestrzennej w/w ulic, z uwagi na budowę uli−
cy Nowolazurowej. Zakres prac będzie obejmo−
wał m.in. poszerzenie ulicy Posag 7 Panien oraz
ulicy Szamoty, przyjmując rozwiązanie jako dro−
gi dwupasmowej w obu kierunkach.
Zarząd Dzielnicy, przyjął sprawozdanie z
przeprowadzonych w dniach od 8 do 21 wrze−
śnia 2009 r., konsultacji społecznych, w przed−
miocie uwag do projektu Statutu Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy wraz z projektem uchwa−
ły Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w
powyższej sprawie.

Z nale¿nym pietyzmem zosta³ odnowiony”.
Prawie rok trwały prace konserwator−
skie zabytkowej kapliczki przy ul. Dzie−
ci Warszawy. Dokonano m.in.: wymia−
ny tynków i izolacji przeciwwilgocio−

Ursusa
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Fot. Ł.Prokop

Kolejny plac zabaw Wyrok NSA

cane w nowe urządzenia do zabaw dla
najmłodszych, w tym dla dzieci z klas
łp
integracyjnych.

Konferencja dla przedsiêbiorców
15 października w sali kame−
ralnej Ośrodka Kultury „Ar−
sus” odbyła się konferencja
„Jak uzyskać wsparcie z fun−
duszy unijnych w latach 2007−
2013 na rozwój i funkcjonowa−
nie działalności gospodarczej”.
Spotkanie zostało zorganizo−
wane przez Wydział Funduszy
Europejskich Urzędu Dzielni−
cy Ursus m. st. Warszawy. W
konferencji udział wzięło po−
nad 60 osób, które miały oka−
Uczestnicy konferencji
zję wysłuchać prelekcji specja−
listów o możliwościach, jakie dają fun− li: Przemysław Cieniek z Fundacji Ma−
dusze europejskie. Zebranych gości po− łych i Średnich Przedsiębiorstw, Danu−
witał Burmistrz Dzielnicy Bogdan Ole− ta Borkowska z Wojewódzkiego Urzę−
siński, a swoje prezentacje przedstawi− du Pracy, Monika Wilczek z AIP Seed
Capital oraz Justyna Zając z Mazowiec−
kiego Regionalnego Funduszu Pożycz−
kowego.

Trwa budowa muszli koncertowej
dokończenie ze str. 1

zaplecze z zespołem pomieszczeń sanitar−
nych dla osób odwiedzających wystawy.
Oba obiekty będą dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Forma obu obiek−
tów została opracowana z założeniem, że
będą one funkcjonowały samodzielnie, sta−
nowiąc uzupełnienie kompozycji prze−
strzennej parku. Ideą projektowania tych
budynków była koncepcja wtopienia brył
budynków w parkowe otoczenie.
W ramach budowy powstaną również:
plac manewrowy dla obsługi technicz−
nej koncertów, nowe chodniki, plac
przed muszlą, plac u podnóża pagórka

od strony północnej oraz widownia
przed muszlą koncertową. Mieszkańcy
będą mieli do dyspozycji 10 rzędów sta−
lowo−drewnianych ławek, które staną
przed sceną w nieregularnym układzie.
Całość dopełni renowacja otaczających
terenów zielonych oraz instalacja no−
wych latarni. Umowa zakłada zakończe−
nie wszystkich prac do końca kwietnia,
jednak wykonawca zadeklarował za−
kończenie prac we wcześniejszym ter−
minie. Całkowity koszt inwestycji wy−
niesie 2 650 000 zł.
Łukasz Prokop

Nie taki azbest
straszny
W związku z inwentaryzacją wyro−
bów zawierających azbest, Stowarzy−
szenie Ekologiczny Ursus prowadzi
konsultacje informacyjne na ten temat.
Wszystkich zainteresowanych za−
praszamy w każdy I i III czwartek mie−
siąca od godziny 18 do naszej siedzi−
by przy ul. Walerego Sławka 2 (Park
Achera).

Fot. Ł.Prokop

Wizytacja nowego placu zabaw
13 października miał miejsce odbiór
oraz wizytacja nowo powstałego placu
zabaw przy Zespole Szkół Nr 80 na Go−
łąbkach. Burmistrz Dzielnicy Bogdan
Olesiński osobiście skontrolował stan
nowego obiektu.
Na dzień dzisiejszy wszystkie ursu−
skie podstawówki mają bezpieczne
place zabaw. Ich budowa była zwią−
zana z przenosinami uczniów klas ze−
rowych z przedszkoli do szkół pod−
stawowych. Każdy plac zabaw wypo−
sażony jest w bezpieczną nawierzch−
nię, dzięki której upadki są amortyzo−
wane. Na placu zabaw przy Zespole
Szkół Nr 80 zamontowano: zestaw za−
bawowo−sprawnościowy, trzy bujaki
oraz huśtawkę. Wszystkie urządzenia
posiadają niezbędne certyfikaty bez−
pieczeństwa.
Odbiór obiektu był zakończeniem
pierwszego etapu inwestycji dla naj−
młodszych. Place zabaw dla dzieci w
przyszłości będą sukcesywnie wzboga−

Naczelny Sąd Administracyjny
29 września 2009 r. na skutek roz−
poznania skargi kasacyjnej, wnie−
sionej od wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w War−
szawie, oddalającego skargę m. st.
Warszawy na rozporządzenie Wo−
jewody Mazowieckiego w sprawie
utworzenia obszaru ograniczone−
go użytkowania dla Portu Lotni−
czego im. Fryderyka Chopina
uchylił wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego i umo−
rzył postępowanie.
Wynika z tego, że rozporządze−
nie Wojewody Mazowieckiego o
obszarze ograniczonego użytko−
wania utraciło moc prawną i
wszelkie ograniczenia, jakie wyni−
kały z tego tytułu przestały obo−
wiązywać.
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Moja wiedza o II Wojnie Œwiatowej Ślubowanie uczniów

Fot. I. Barski

2 października 2009 roku w Domu
Kultury „Kolorowa” odbył się uroczy−
sty wieczór laureatów konkursu „Moja

Moment podpisania porozumie
Moment wrêczenia nagród
wiedza o II Wojnie Światowej”. W roku
bieżącym obchodzimy 70. rocznicę
wybuchu II Wojny Światowej, a w la−
tach następnych okrągłe rocznice wy−
darzeń z nią związanych.
Konkurs wiedzy o II Wojnie Świato−
wej rozpisany jest na lata 2009−2015.
Każdy rok poświęcamy innym, domi−
nującym wydarzeniom z tego okresu.
Edycja 2009 roku nosiła nazwę
„Kampania wrześniowa 1939 roku”.
Patronat honorowy nad tą imprezą ob−
jęli: Prezydent m. st. Warszawy – Han−
na Gronkiewicz –Waltz, Dyrektor Mu−
zeum II Wojny Światowej – Paweł
Machcewicz, Przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy –
Henryk Linowski, Burmistrz Dzielni−
cy Ursus m. st. Warszawy – Bogdan
Olesiński.
W tegorocznej edycji wzięło udział
blisko 400 laureatów. W czasie wieczo−
ru zaprezentowano oryginalne nagrania
filmowe z okresu II wojny Światowej
oraz wręczono nagrody i wyróżnienia.
Otrzymali je: kategoria I – uczniowie
gimnazjów: I nagroda – Przemysław
Przybylski, II nagroda – Jakub Pietrzak,
III nagroda – Dominik Piłat. Wyróż−
nienia: Jan Cichy, Michał Dąbrowski,
Piotr Figarski, Maciej Frajs, Ewa Na−
górska, Michał Piekutowski, Michał
Wachowski, Maciej Wyszyński, Adam
Żychliński. Kategoria II – uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych i dorośli: I
nagroda – Krzysztof Zadura, II nagro−
da – Ryszard Sowiński, III nagroda –
Piotr Ciecierski. Wyróżnienia: Piotr
Gawłowski, Grzegorz Iwański, Mateusz
Kardaś, Grzegorz Kasperek, Bartłomiej
Kortas, Tomasz Łukasik, Marcin Mu−
szyński, Karol Rykowski, Przemysław
Wojciechowski, Marek Szparaga, Beata
Trzpil.

Po wręczeniu nagród głos zabrali:
Piotr Majewski – w krótkim wystąpie−
niu nakreślił plany związane z budową
w Gdańsku Muzeum II
Wojny Światowej. Wie−
sław Krzemień, pogra−
tulował organizatorom
pomysłu i sprawnej or−
ganizacji konkursu.
Historyk Andrzej
Krzysztof Kunert w
swoim wystąpieniu od−
niósł się do zagadnień II
wojny Światowej.
Nagrody w postaci
książek ufundowali:
Urząd Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy, dr
Andrzej Krzysztof Ku−
nert, Ośrodek Kultury
„Arsus”, oraz Wydawnictwo „Nortom”
z Wrocławia.

13 października 2009 r. był wyjątkowym
dniem w naszej szkole. Odbyło się wów−
czas uroczyste pasowanie pierwszoklasi−
stów na pełnoprawnych uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 4 im. Władysława Bro−
niewskiego w Warszawie. W uroczystości
uczestniczyli: dyrektor Ewa Gerełło wraz z
zastępcami – Edytą Gawlicką i Januszem
Gutkowskim, a także nauczyciele klas trze−
cich z wychowankami, przedstawiciele klas
4 – 6 oraz rodzice.
Akademia składała się z dwóch części:
w pierwszej dyrektor Edyta Gawlicka prze−
mawiając, przypomniała pierwszakom naj−
ważniejsze uczniowskie zasady i obowiąz−
ki. W drugiej części uroczystości zebrani
mogli podziwiać wychowanków świetli−
cy w zabawnym programie artystycznym.
Na koniec przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego wręczyli swoim nauczy−
cielom kwiaty i złożyli życzenia z okazji
Święta Edukacji Narodowej.
Anna Karwacka

Jesień Seniorów
„Nasza Pogodna Jesień” − pod tym
hasłem obchodzono Dni Seniora w
działającym od pół roku całodziennym
ośrodku wsparcia dla seniorów – Domu
Dziennego Pobytu Seniorów, który ma
swą siedzibę w „Acherówce”. 13 paź−
dziernika 2009 r. w pięknie udekoro−
wanej sali, uroczystość rozpoczął ka−
meralny koncert „Pieśni Polskiej” w
mistrzowskim wykonaniu Marii Sarny,
przy akompaniamencie Ewy Guz−Se−

Pogodna jesieñ seniorów
roki. Artystka śpiewała pieśni Stanisła−
wa Moniuszki, Mieczysława Karłowi−
cza, grano utwory Fryderyka Chopina.
Licznie zebrani goście zaśpiewali
wspólnie „Prząśniczkę” Stanisława
Moniuszki. Następnie goście zostali
zaproszeni do udziału w „Loterii za
jeden uśmiech”, w której wygrywali
estetyczne fanty, starannie wykonane
przez seniorów z Domu Dziennego Po−
bytu Seniorów pod kierunkiem wykwa−
lifikowanych instruktorów terapii za−

jęciowej. Gości zaproszono na poczę−
stunek, a wśród smakołyków można
było również znaleźć wypieki seniorów
z domu. Na ekranie telewizora prezen−
towano zdjęcia ilustrujące codzienne
„życie” w placówce, w pogodnej, je−
siennej oprawie graficznej – symboli−
zującej pozytywne aspekty „jesieni
życia”, spędzanej wśród życzliwych
ludzi, w poczuciu bezpieczeństwa i
pełnej akceptacji, jaką
znajdują seniorzy w
Domu Dziennego Po−
bytu Seniora.
Jesień to miesiąc
szczególny dla emerytów
i rencistów. Z tej okazji
Stowarzyszenie Emery−
tów Rencistów i Inwali−
dów Ursus zorganizowa−
ło specjalne spotkanie dla
mieszkańców w wieku
od 80 do 102 lat. Miało
ono miejsce 16 paździer−
nika w budynku nowej
„Acherówki”.
Zebrani goście zosta−
li przywitani przez prezesa stowarzysze−
nia Bolesława Staniszewskiego oraz
przedstawicieli władz dzielnicy. Naj−
starszym gościem był Mieczysław
Ostrowski, który mimo swoich 102 lat
wygłosił płomienną mowę oraz wiersz
o legionach Piłsudskiego. Dalszą część
poetycką poprowadzili: Zofia Juchnie−
wicz i Włodzimierz Kostkowski.
Podczas spotkania najstarsi mieszkań−
cy mieli okazję do spokojnej rozmowy
przy filiżance kawy czy herbaty.
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Dzień Nauczyciela
Zgodnie z polską tradycją 14 paździer−
nika obchodzono Dzień Nauczyciela.
Święto pedagogów jest datą symboliczną
– tego dnia król Stanisław August Po−
niatowski mocą uchwały Sejmu Rozbio−
rowego powołał Komisję Edukacji Na−
rodowej.
Szczególne powody do świętowania
mieli uczniowie oraz pracownicy Szko−
ły Podstawowej z Oddziałami Integracyj−
nymi Nr 14 im. Bohaterów Warszawy.

W tym roku mija 55 lat
od rozpoczęcia pierw−
szego roku szkolnego w
tej placówce. Pierw−
szym dyrektorem był
Władysław Bińczak. Do
roku 1976 szkoła funk−
cjonowała jako popular−
na ”trójka”. W wyniku
przyłączenia Ursusa do
Warszawy placówka
zmieniła swój numer na
„14”. Ostatnie trzy lata Na szkolnej akademii
były okresem bardzo
pracowitym dla pracowników szkoły. W absolwenci, byli i obecni nauczyciele
2007 roku szkoła przejęła drugie skrzy− oraz zaproszeni goście. Publiczność mia−
dło budynku, które zwolniło się po prze− ła okazję posłuchać recytowanych wier−
prowadzce liceum ogólnokształcącego. szy, pieśni oraz widowiskowego wystę−
Rok później budynek został zmoderni− pu sekcji gimnastycznej. Głos zabrali byli
zowany, a od bieżącego roku uczniowie dyrektorzy szkoły, opowiadając o histo−
mają do dyspozycji pracownie terapii po− rii i ewolucji placówki. Z rąk p. o. dyr.
lisensorycznej i Tomatisa.
Aldony Kalińskiej nauczyciele otrzymali
W bieżącym roku szkolnym do pla− nagrody. Życzenia w imieniu władz
cówki uczęszcza 889 dzieci, które uczą dzielnicy złożył Burmistrz Bogdan Ole−
się w 37 klasach. Trzy z nich to klasy siński.
integracyjne, sześć o profilu sporto−
Tegoroczne obchody Dnia Nauczycie−
wym oraz siedem oddziałów grup „0”. la nie ograniczyły się do szkolnych apeli
Kadrę nauczycielską stanowi 92 na− i akademii. Wieczorem kadra nauczyciel−
uczycieli.
ska miała okazję wysłuchać koncertu
Z okazji 55. urodzin uczniowie przy− Hanny Banaszak, która zaśpiewała w sali
gotowali uroczysty apel. Na sali gimna− widowiskowej „Arsusa”.
stycznej zebrali się wszyscy uczniowie,
łp

,,Œwiêto Drzewa”

Poszerzone grono stulatków
Do szacownego grona ursuskich stu−
latków dołączył Jan Macioszek. Z tej
okazji w domu odwiedzili go burmistrzo−
wie: Bogdan Olesiński oraz Wiesław

Fot. Ł.Prokop

Zgodnie z kalendarzem corocznych
działań na rzecz środowiska w Szkole
Podstawowej Nr 4 im W. Broniewskiego
po raz szósty było obchodzone ,,Święto
Drzewa”, które uznano za godne tradycji
szkoły. Cała społeczność szkolna miała
niepowtarzalną okazję docenić to, co daje
nam natura i poprzez proste pozytywne
działania przyczynić się do poprawy wa−
runków najbliższego środowiska, a w koń−
cu całej planety.
Z tej okazji odbył się uroczysty apel, w
którym wzięła udział cała społeczność
szkolna, a poprowadzili go członkowie
Szkolnego Klubu Ekologicznego ,,Tę−
cza”. Drzewa zostały bohaterami przed−
stawień i piosenek. W trakcie spotkania
uczniowie mieli okazję zobaczyć: insce−
nizację pt. ,,Drzewa” przygotowaną przez
Klub Młodego Ekologa oraz prezentację
uczniów klas starszych pt. ,,Wszystkie
drzewa są aptekami”. Najmłodsi przedsta−
wiciele naszej szkolnej społeczności −
uczniowie klas 0−1 złożyli zielone ślubo−
wanie. Apel zakończyła krótka prezenta−
cja gatunków drzew i krzewów, zakupio−
nych przez uczniów poszczególnych klas.
Organizatorzy przygotowali również fo−
toreportaż uroczystości z poprzednich lat.
Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodzi−
ców, nauczycieli oraz pracowników ad−
ministracyjnych szkoły posadziliśmy już
67 drzew i 98 krzewów. Teren wokół
szkoły zmienił się w zielony zakątek, mały
azyl w środku wielkiego miasta.
Drzewo to część przyrody bardzo waż−
na w życiu człowieka. Każdy z nas, sa−
dząc i obejmując opieką swoje drzewo −
obojętnie jakie i obojętnie gdzie, nawet na
swojej działce, w swoim ogródku, na swo−
im osiedlowym zieleńcu, przyczyni się do
ochrony własnej planety przed katastro−
falnymi skutkami globalnego ocieplenia.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
naszej dzielnicy, by przyłączyli się do
wspólnej batalii w obronie drzew poprzez
wielką i długoterminową akcję sadzenia
zieleni. Klub Ekologiczny ,,Gaja” zapra−
sza do ogólnospołecznego pospolitego ru−
szenia pod hasłem „Gaje dla Gai”.
Małgorzata Rykowska

Z wizyt¹ u Stulatka
Krzemień, wręczając okolicznościowy
bukiet kwiatów i list gratulacyjny.
Pan Jan urodził się 20 października
1909 r. w Czerwińsku nad Wisłą. W
młodości rozpoczął pracę w charakte−
rze marynarza. Pływał na statkach, a
potem także na barkach. Tragicznym
okresem w życiu jubilata były lata II
Wojny Światowej. W tym czasie Pan Jan

spędził półtora roku w trzech obozach
koncentracyjnych: Stutthof, Buchen−
wald i Neuengamme.
Po wojnie wyjechał do Gorzowa Wiel−
kopolskiego, a następnie do
Żyrardowa, gdzie pracował
jako palacz w kotłowni. Po
pewnym czasie, za namową
kuzyna, zdecydował się na
zmianę miejsca pracy. Tym
razem wybór padł na Zakła−
dy Mechaniczne Ursus, gdzie
przez 23 lata obsługiwał suw−
nicę w magazynie głównym.
− Główną tajemnicą moje−
go zdrowia jest dobra dieta.
Przez całe życie jadłem dużo
ryb, które były łowione w kry−
stalicznie czystych rzekach.
Do tego przez wiele lat pra−
cowałem na świeżym powietrzu – o se−
krecie długowieczności opowiada jubilat.
Pan Jan mieszka w naszej dzielnicy
od 1956 roku. Jest ojcem dwóch córek i
trzech synów. Doczekał się sześciorga
wnucząt oraz czwórki prawnucząt. Z
okazji tego pięknego jubileuszu przyłą−
czamy się do najlepszych życzeń.
łp
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Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t6 listopada, godz. 19 – koncert
z cyklu „Niepokonani”, poœwiêcony Annie Jantar, sala widowiskowa O.K. „Arsus”, wstêp wolny. Mia³a nieprzeciêtny g³os i
dar zjednywania sobie publicznoœci. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
nigdy nie wziê³a ani jednej lekcji œpiewu. Mówi siê, ¿e piosenki Anny Jantar by³y jak jej oczy,
piêkne i smutne. Nie przeszkodzi³o to jednak w osi¹gniêciu
swoistego rekordu. W swoim
krótkim, tragicznie zakoñczonym ¿yciu, wylansowa³a ok.160
piosenek, które do dziœ s¹ znane jak np. „Tyle s³oñca w ca³ym
mieœcie”.
Scenariusz i prowadzenie Bo¿ena Kupis-Kucharska. Wykonawcy: Anna Ka³u¿na, Katarzyna
Dzi¹g, Katarzyna Przybysz, Kinga Florczyk, Ewa Bia³ecka, Anna
Kancelarczyk, Justyna Zió³kowska, Paulina Pieniek, Joanna
Rudnicka, Marzena Poœwiata.
t 9 listopada, godz. 16 – warsztaty twórcze w Klubie Literackim
„Metafora”. Wstêp wolny.
t 13 listopada, godz. 19 – koncert pt. „Zagadki muzyczne” w
ramach cyklu „Salonik Sztuk Arsus”. Wstêp wolny.
t 14 listopada, godz. 17 – wernisa¿ zbiorowej wystawy malarstwa „Historia pêdzlem malowana”. Wstêp wolny.
t 15 listopada, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (4-8 lat) pt. „Z malowanej skrzyni”. Cena biletu 10 z³.
t 18 listopada, godz. 9 i 11 – koncert Majki Je¿owskiej dla dzieci z
przedszkoli i szkó³ podstawowych. Wstêp 12 z³.
t 18 listopada, godz. 17 – Klub
Edukacji Samorz¹dowej – spotkanie z nadkomisarzem Mariuszem
Wójcikiem na temat: „Bezpieczeñstwo Dzielnicy Ursus”.
t 20 listopada, godz. 18 – VIII
Przegl¹d Piosenki Polskiej „Czu³e miejsca” pt. „Ko³ysanka dla
serca”. Wystêp laureatów i
gwiazdy Przegl¹du Doroty Wasilewskiej z zespo³em. Wstêp
wolny.
t 22 listopada, godz. 15 – XIII
koncert „Rodzina Jednoœci¹” w
wykonaniu Orkiestry Koncertowej „Victoria” pod dyrekcj¹ Ju-

Dziennik
liana Kwiatkowskiego z solistami
Teatru Wielkiego Opery Narodowej i Estrady. Wstêp wolny.
t 25 listopada, godz. 9.30 – poranny koncert Filharmonii Narodowej z cyklu „Spotkania z muzyk¹” pt. „Zabawy z piosenk¹”.
Cena biletu 5 z³.
t 27 listopada, godz. 10 – koncert ¿eglarski dla dzieci w wykonaniu zespo³u „Zejman i Garkumpel” z Mirkiem Kowalem
Kowalewskim. Wstêp wolny.
t 27 listopada, godz.20 – koncert
jubileuszowy zespo³u szantowego
„Zejman i Garkumpel” z okazji 25lecia istnienia. Wstêp 15 z³.
t 28 listopada, godz. 18 – III Przegl¹d Warszawskich Zespo³ów
Rockowych „Music rock – Ursus
2009”. Koncert laureatów oraz
gwiazdy wieczoru zespo³u Lombard. Cena biletu 20 z³.
t 30 listopada, godz. 19 - recital Stanis³awy Celiñskiej.
Wstêp 20 z³.

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 5 listopada, godz. 17 – „Spacer
z jesieni¹” – wieczór w Klubie
Seniora „Weso³a Chata”.
t 8 listopada, godz. 12.30 – spektakl dla dzieci „Weso³y poci¹g pe³en instrumentów”. Wstêp 10 z³.
t 10 listopada, godz. 18 – koncert z okazji Odzyskania Niepodleg³oœci „Za wolnoœæ nasz¹ i
wasz¹”.
t 14 listopada, godz. 16 – „Mocarni Polski mi³owaniem”, pieœni
i wiersze patriotyczne, program
literacki.
t 17 listopada, godz. 10 – muzyczny poranek z cyklu „Z muzyk¹ na ty” - „Dzieci dzieciom”.
t 26 listopada, godz. 18 – otwarcie wystawy rysunków „Piórkiem
malowane” po³¹czone z wernisa¿em El¿biety Krasnopolskiej.
t 28 listopada, godz. 16 – „Ten
piêkny bal” – wieczór w kawiarence Seniora.
t 30 listopada, godz. 18 – spotkanie andrzejkowe dla uczestników
zajêæ i zespo³ów artystycznych
Domu Kultury „Miœ”.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 4 listopada, godz.18 – koncert
poœwiêcony rocznicy Odzyskania
Niepodleg³oœci przez Polskê w
wykonaniu zespo³u operetkowego Belcanto. Wstêp wolny.

t VI Mazowiecki Przegl¹d Recytatorski Jednego Poety. Przegl¹d
twórczoœci – Edwarda Stachury.
3-6 listopada – I etap eliminacji,
12-13 listopada – konsultacje dla
uczestników, 19 listopada – II
etap eliminacji, 27 listopada wieczór laureatów z udzia³em
goœci: Anny Chodakowskiej i Romana Ziemlañskiego.
t 11 listopada, godz. 16.30 –
koncert muzyki polskiej w wykonaniu zespo³u Archetto. Wstêp
wolny.
t 16 listopada, godz. 16.30 –
„Czy to bajki, czy nie bajki”przedstawienie w wykonaniu
grupy teatralnej M³odzie¿owej
Akademii Filmu i Aktorstwa.
Wstêp wolny.
t 29 listopada, godz. 12.30 –
„Doktor Zdrówko”- przedstawienie teatralne. Wstêp 10 z³.

Biblioteka
Czytelnia Naukowa Nr XIX,
ul. Plutonu Torpedy 47
t 16 listopada, godz. 11 –
„Wszechnica” – „Przystanek Niepodleg³oœæ” film dokumentalny i
spotkanie z Zofi¹ i Andrzejem Kunertami.
t 6, 13, 20, 27 listopada, godz. 9
– kurs komputerowy dla doros³ych niezrzeszonych.
t 2, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 30 listopada, godz. 8.30 – kurs komputerowy dla cz³onków UTW.
t 5,12,19, 26 listopada, godz. 9 –
jêzyk angielski podstawowy dla
doros³ych 50 +.

Biblioteka dla dzieci
„Słoneczny Brzeg”
ul. Keniga 14
t 3, 17, 24, listopada, godz. 15 –
zajêcia literacko-teatralne kó³ka
czytelniczego dla dzieci „Rach,
Ciach, Ciach”.
t 5, 12, 19 ,20, 21 listopada, godz.
15 – zajêcia plastyczno-manualne dla dzieci starszych w klubie
„Sobieradek”.

Biblioteka dla dzieci Nr 64,
ul. Plutonu Torpedy 47
t 2-30 listopada godz. 10 – Klub
Malucha „Weso³e Pszczó³ki”, zajêcie plastyczne, rytmika, œpiew,
gry i zabawy dla dzieci od 2-5 lat.
t 2,4,9,16,18,23, 25, 30 listopada,
godz. 15 – zajêcia teatralne .
t 6,13, 20, 27 listopada, godz.
14 – „Muzyczna Torpeda” – zajêcia œpiewu i rytmiki dla dzieci 6-13.
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15 lat „Zorzy” minęło... jak jeden dzień!
Mija 15 lat od momentu za³o¿enia w Ursusie Klubu
Rodzin Abstynenckich „Zorza”. Czas, który up³yn¹³
od tego momentu sk³ania do refleksji i przypomnienia wielu wa¿nych rzeczy, jakie wydarzy³y siê w ¿yciu
ludzi, tworz¹cych klub przez te lata.
Zorza to piękne zjawisko występujące w
przyrodzie. Jak latarnia morska rozświe−
tla ciemną noc w życiu alkoholika. Taka
idea przyświecała założycielom klubu,
którzy widząc swoje problemy alkoho−
lowe i ludzi mieszkających w Ursusie,
chcieli siebie wzajemnie wspierać. Z
pomocą władz Ursusa, a z inspiracji An−
drzeja Nagiela, grupa założycielska w

cji i rodzinnego klimatu panującego w
klubie. Istotną rolę oprócz terapii dla
uzależnionych i współuzależnionych
miały spotkania i imprezy integracyjne,
obozy terapeutyczne, które cementowa−
ły społeczność klubową. Świętowanie
rocznic abstynenckich także umacniało
nasze koleżanki i kolegów w wytrwaniu
w abstynencji. Bardzo ważną rolę odgry−

15. urodziny „Zorzy”
skład której wchodzili m.in Janusz Ka−
zubski i Elżbieta Kazubska, założyła
Klub Rodzin Abstynenckich „Zorza”.
Klub ten jest pierwszą i jedyną w tej
dzielnicy formacją abstynencką.
Od momentu powstania klub został
ogniwem Warszawskiego Stowarzysze−
nia Abstynenckiego. Na siedzibę klubu
władze Ursusa użyczyły lokalu przy ul.
K. Sosnkowskiego 16. Pierwsze decyzje
jakie podjął nowy zarząd to adaptacja i
gruntowny remont użyczonych pomiesz−
czeń.
Od pierwszych chwil działalność klu−
bu nastawiona była w kierunku integra−
Poszukuję świadków wypadku w
dniu 20.10.2009 r. około godz. 17 w
okolicy ul. Bony/Orłów Piastowskich,
w którym potrącono dziecko. Dziec−
ko w chwili obecnej przebywa w szpi−
talu, sprawczyni nieznana.
Tel. 0 510 760 780.

wała współpraca z Anonimowymi Alko−
holikami, którzy wypożyczali jedną z sal
w klubie, aby prowadzić tam mityngi.
Wytężona praca przynosiła efekty, a klub
zapełniał się nowymi członkami. 24 mar−
ca 2005 roku nastąpiła zmiana stanu
prawnego klubu. W Krajowym Rejestrze
Sądowym został zarejestrowany jako
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Zorza”.
Za główne cele stowarzyszenie stawia
sobie oczywiście kontynuację wspania−
łej tradycji klubowej, którą zapoczątko−
wali założyciele ruchu abstynenckiego w
Ursusie. Krzewienie życia w trzeźwości
to idea, która przyświeca naszej pracy.
Zmiana sposobu myślenia, zachowań i
stereotypów to czynniki, które wiodą
prym na grupach wsparcia prowadzo−
nych przez zawodowych terapeutów.
Bardzo ważnym aspektem trzeźwienia
jest rozwój osobisty członków stowarzy−

szenia. Wspólna praca w różnego rodza−
ju przedsięwzięciach kształtuje postawy
i rozwija dawno zapomniane zaintereso−
wania i pasje poszczególnych osób. Do
tej pracy włączają się rodziny naszych
członków co stanowi wspaniałe oparcie
dla nich samych, a wszyscy uczymy się
od nowa ze sobą żyć. Udział w turnie−
jach sportowych, jakie organizuje nasz
klub, uczy zdrowej rywalizacji, a comie−
sięczne dyskoteki pozwalają nabyć umie−
jętności bawienia się bez alkoholu.
Od 3 lat ważnym aspektem naszej dzia−
łalności jest pełna współpraca z Pensjo−
natem Św. Łazarza w Ursusie. Pensjonat
ten prowadzony przez księży opiekuje się
bezdomnymi z całej Polski. Większość
ludzi trafiających do tego pensjonatu ma
problem alkoholowy. Zapraszając ich w
nasze szeregi, informując o możliwości
podjęcia leczenia, okazaniu im ludzkiej
życzliwości staramy się pomóc im wyjść
z tak trudnej sytuacji jaką jest bezdom−
ność.
Od 2006 roku Stowarzyszenie „Zorza”
działa na niwie Koalicji Stołecznych Klu−
bów Abstynenckich, co pozwala na sze−
roką wymianę doświadczeń, która przede
wszystkim służy nam klubowiczom.
Mamy okazję spotykać się w miłym i
szerokim gronie przyjaciół i znajomych
co jest nam tak bardzo potrzebne. Jako
członkowie koalicji uczestniczymy w
wielu imprezach i zlotach w całej Pol−
sce.
Oczywiście wszystko to, co robimy nie
mogłoby zaistnieć bez pomocy wielu
wspaniałych ludzi i instytucji. Współpra−
ca z władzami dzielnicy i parafią Św.
Józefa w Ursusie zawsze układała się
bardzo pomyślnie. Przez nasz klub prze−
winęło się tyle wspaniałych osób, że
można ich tylko chwalić, a ich następ−
com życzyć, aby mieli tyle siły i zapału
do działania w klubie.
Dzięki uprzejmości i pomocy wielu
ludzi dobrej woli, którym bardzo serdecz−
nie za wszystko dziękujemy, dzięki swo−
jemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy, 26
września tego roku mogliśmy świętować
15−tą rocznicę powstania naszej „Zorzy”.
Grzegorz Korelin
Prezes K.R.A. „Zorza”

Prawnik w Urzêdzie
W dniach: 6 i 27 listopada w godz.
9−12 w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r.
Nr 1 na parterze przyjmować będzie ad−
wokat z Kancelarii Adwokackiej przy
ul. Bohaterów W−wy 26/67. Będzie on
udzielał bezpłatnych porad prawnych
dla niezamożnych mieszkańców dziel−
nicy. O przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

Dziennik Ursusa

Sylwetka trenera pierwszej dru¿yny KS Ursus
Marek Krzywicki urodził się 11 listo−
pada 1975 r. w Bia−
łymstoku. Swoją
przygodę i jednocze−
śnie karierę z piłką
nożną rozpoczął w
suwalskich Wi−
grach, gdzie przez
szereg lat odgrywał
kluczową rolę na bo−
isku jako zawodnik.
W 1992 dostał powołanie do kadry Pol−
ski juniorów, gdzie m. in. strzelił bram−
kę w meczu z Litwą. Po rozpoczęciu stu−
diów na Akademii Wychowania Fizycz−
nego w Warszawie, zasilił szeregi AZS
AWF Warszawa. Po zdobyciu uprawnień
trenerskich objął młodzieżową drużynę
Varsovii, którą prowadził do wieku se−
niorskiego. Jednym z zawodników tej
drużyny był Robert Lewandowski, wie−
lokrotny reprezentant Polski, aktualnie
grający w Lechu Poznań.
Dzięki porozumieniu między drużyna−
mi Varsovii i KS Łomianki, Marek Krzy−
wicki objął obowiązki pierwszego trene−
ra w Łomiankach. Sukcesy i fachowość
zostały zauważone przez zarząd Pogoni
Grodzisk Mazowiecki, z którą podpisał
kolejny trenerski kontrakt.

Turniej szachowy
Na przełomie września i października,
dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy, odbył
się II Turniej Szachowy „Cztery pory
roku”, który został rozegrany w D.K.
Kolorowa. Udział wzięło w nim 101 za−
wodników (w tym około 50 z UKS 14).
Rozgrywki toczyły się w trzech grupach.
W grupie A pierwsze miejsce zdobył
Piotr Nguyen z Milanówka, II Michał
Rudolf z YMCA W−wa, III Zbigniew
Strzemicki z Polonii Warszawa. Z UKS
14 najlepiej wypadli Adrian Dominiczak,
Agata Kowalewska i Jakub Ogonowski.
W grupie B pierwszy był Maciej Jan−
kiewicz II Arkadiusz Dudaref, III Grze−
gorz Dzikiewicz (mistrz Polski z układów
kostki Rubika). Z „Czternastki” najlepsi
okazali się Sylwia Truszkowska i Adrian−
na Duda. Rywalizację w grupie C wygrał
Jakub Bukowski z UKS 14, II w grupie B
był Michał Maliszewski z Polonii W−wa,
III miejsce wywalczył Michał Dąbrowski
z Hetmana Michałowice. Doskonale za−
grał 6 letni Michał Orłowski z UKS 14,
który zdobył IV kategorię szachową.
Andrzej Kądziołka

Dziennik
Ursusa

W lipcu br. objął posadę pierwszego tre−
nera IV ligowego KS Ursus. Przed nim sta−
nęło wielkie wyzwanie − doprowadzenie
drużyny KS Ursus do III Ligi. Czy spełni
oczekiwania naszych kibiców, zawodni−
ków i działaczy? Czy osiągnie zamierzo−
ny cel? Wszystko pokażą następne ligowe
spotkania. Życzymy powodzenia.
Maciej Karczewski

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Dzienni−
ka Ursusa w artykule „Mini Liga Mi−
strzów Ursus 2009” błędnie została
podana drużyna grająca w barwach
AC Milan. Za pomyłkę przeprasza−
my Akademię Sportu, która to wła−
śnie w tych rozgrywkach zajęła II
miejsce.

„Złota Jesień” akrobatów
W dniach 9−11.10.2009 r. w Świdnicy w sali gimnastycznej UTS „Akro−Bad”
odbyły się Ogólnopolskie Zawody „Mło− na stadionie OSiR Ursus.
de Talenty” w akroba−
tyce sportowej do lat
14. W zawodach star−
towały nasze zespoły:
dwójka i trójka kobiet,
dwie czwórki męskie,
dwie dwójki męskie i
dwójka mieszana.
Bardzo dobre wyni−
ki uzyskane przez za−
wodników i zawod−
niczki UTS „Akro−
Bad” przyczyniły się
do zajęcia I miejsca
drużynowo na 23 klu−
by startujące w tych za−
wodach. Takie sukce−
sy potwierdzają wielo−
letnią prawidłową pra−
cę szkoleniową prowa−
dzoną w naszym klu−
bie. W konkurencji tró−
jek kobiet Dominika
Narczyk, Agnieszka
Zalewska i Wiktoria
Przygoda zajęły III miej−
sce, a w konkurencji
czwórek męskich I miej−
sce zajął zespół w skła−
dzie: Patryk Porzeziński,
Damian Falkowski,
Kacper Kędzierski i Da− Trójka kobiet w czasie zawodów
niel Kłos. II miejsce zajął zespół w składzie:
W zawodach wystąpi około 250 dzieci
Bartek Stasik, Bartek Pamin, Damian Knap z naszego klubu i zaproszeni goście.
i Dominik Mierzejewski.
Kazimierz Sternik
Młodzi zawodnicy podtrzymują
Kino Ursus
dobrą passę naszego klubu, gdzie starsi
zawodnicy Ursusa zdobyli medale w te− t 7−8 listopada, godz.: 14, 16 – „Zało−
gorocznych Mistrzostwach Polski Se−
ga G”, prod. USA, b/o, dubbing, przy−
niorów i w Mistrzostwach Polski Junio−
godowy.
rów. Występy naszych akrobatów bę− t 14−15 listopada, godz.: 16, 18.40 –
dzie można zobaczyć na zakończenie
„Bękarty wojny”, prod. USA, od lat
sezonu. IX Zawody Mikołajkowe od−
15, wojenny.
będą się dnia 5 grudnia o godzinie 10
Bilety na seanse w cenie 12 zł.
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