Ursus ma najlepsze place zabaw
Place zabaw dla dzieci nie s¹ obiektami, o których
czêsto siê mówi. Jednak¿e nasza dzielnica mo¿e spokojnie chwaliæ siê nimi wszem i wobec, a niejedna
dzielnica czy gmina mo¿e nam ich pozazdroœciæ.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci na
placach zabaw stworzono projekt
„Warszawskie place zabaw”, którego
koordynatorem jest Centrum Komuni−
kacji Społecznej Urzędu m.st. Warsza−

wszystkich dzielnic w Warszawie Ur−
sus ma najwyższą ocenę placów zabaw
(5,2 punktów) i tym samym uplasował
się na pierwszym miejscu.
W Ursusie mamy 6 miejskich placów
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Najlepiej oceniony plac zabaw przy ul.
wy. Cel projektu to nie tylko bezpiecz−
ne miejsce zabaw dziecięcych, ale też
czystość oraz estetyka tych miejsc.
W związku z projektem, od czerwca
do sierpnia 2008 r. inspektorzy Biura
Ochrony Środowiska skontrolowali
433 place zabaw i miejsca z pojedyn−
czymi urządzeniami zabawowymi w
każdej z warszawskich dzielnic. W
oparciu o zebrane dane powstał „Ra−
port o stanie miejskich placów zabaw
w Warszawie”.
Po opublikowaniu raportu śmiało
możemy powiedzieć, że place zabaw
w Ursusie są naszą chlubą. Spośród

Dzieci Warszawy
Fot. Ł.Prokop
zabaw i 1 miejsce z pojedynczymi urzą−
dzeniami zabawowymi oraz 2 nowe
place zabaw przy szkołach podstawo−
wych (w raporcie za „miejsce zabaw z
pojedynczymi urządzeniami” uznano
takie, na których występują 3 lub mniej
urządzeń zabawowych).
Zgodnie z oceną w raporcie, najle−
piej prezentują się dwa place: na zie−
leńcu przy ulicy Dzieci Warszawy i na
zieleńcu przy ulicy Koronacyjnej/
Bony, które otrzymały maksymalną
ilość punktów, tj. 6 w sześciostopnio−
wej skali ocen.
dokończenie na str. 3

Święto
Niepodległości
Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan
Olesiński i Przewodniczący Rady Dziel−
nicy Henryk Linowski serdecznie zapra−
szają mieszkańców na uroczystości
związane z 90. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Uroczystości rozpoczną się o godz.
10.30 złożeniem wieńców przy obelisku
przy ul. Cierlickiej. O godz. 11 w kościele
św. Józefa Oblubieńca NMP odbędzie się
msza św. w intencji Ojczyzny. Po mszy
św. zaplanowano koncert patriotyczny w
wykonaniu Chóru Cantate Deo.

II

Dziennik
nizowanych przez Urząd miasta stołecz−
nego Warszawy.
Wśród 10 członków delegacji, która
przyjechała do Polski znalazły się dwie
reprezentantki dzielnicy Szewczenkiw−
skaja – dyrektor gimnazjum Marina
Bosenko oraz zastępca dyrektora w
Wydziale Oświaty Kataryna Seredenko.
Przy tej okazji obie panie wizytowały
nasze placówki oświatowe: Przedszko−
le nr 137 i Przedszkole nr 200 oraz Ze−
spół Szkół z Oddziałami Integracyjny−
mi nr 80. W trakcie spotkania ustalono
wstępne plany wymiany młodzieży oraz
zakres działań na najbliższe miesiące.

Współpraca kwitnie
W poprzednim numerze informowa−
liśmy Państwa o zawarciu porozumie−

ły już Zespół Szkół z Oddziałami Inte−
gracyjnymi nr 80 oraz Gimnazjum nr 48

UTW zaprasza

Marina Bosenko i Magdalena Grabska
nia o współpracy z dzielnicą Szewczen−
kiwskaja w Kijowie. Pierwsze efekty są
widoczne już teraz. W pierwszej poło−
wie października współpracę nawiąza−

Towarzystwo Uniwersytety Trzecie−
go Wieku im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Ursusie zaprasza
na następujące spotkania:
t 6 listopada, godz. 11 – wykład pt.
„Kształtowanie się języka polskiego w
piśmie”. Prelegent Teresa Bojanowicz,
prezez UTW w Wawrze.
t 13 listopada, godz. 11 – „Etnograficz−
na podróż po Polsce”. Prelegent Mał−
gorzata Rolewicz, wicedyrektor Mu−
zeum Etnograficznego w Warszawie.
t 20 listopada, godz 11 – „Życie kultu−
ralne Dzielnicy Ursus”. Prelegent Bo−
gusław Łopuszyński dyrektor Ośrodka
Kultury „Arsus”.
t 27 listopada godz 11 – „Jak powstaje
spektakl teatralny”. Prelegent prof. dr hab.
Antoni Boniukiewicz, reżyser teatralny.
t 4 grudnia, godz. 11 – „Dlaczego cho−
dzimy do teatru”. Prelegent prof. dr hab.
Antoni Boniukiewicz, reżyser teatralny.
t 11 grudnia, godz. 11 – „Tożsamość
innych narodów – edukacja międzykul−
turowa w ramach projektu READ−
COM”. Prelegent Małgorzta Kołodziej−
czyk, eurokordynator Biblioteki Pu−
blicznej w Ursusie.
t 18 grudnia, godz. 11 – spotkanie wi−
gilijne pt. „Polskie Boże Narodzenie”.
Prelegent Małgorzata Rolewicz, wice−
dyrektor Muzeum Etnograficznego w
Warszawie.
Wszystkie spotkania odbędą się w
Domu Kultury „Kolorowa” przy ul.
Sosnkowskiego 16.

Fot. Ł.Prokop

z Kijowa. Odpowiednie dokumenty zo−
stały podpisane podczas pobytu ukra−
ińskich dyrektorów w Warszawie na
cyklu warsztatów edukacyjnych zorga−

We wtorek, 8 października w Bibliote− wie rok projektu unijnego „Moja Mała
ce przy ul. Plutonu Torpedy 47 młodzież Twórczość” a uczestniczyła w nim mło−
z projektu „Moja Mała Twórczość”
zaprezentowała swoje osiągnięcia
literacko−artystyczne w formie ory−
ginalnego multimedialnego perfor−
mance zatytułowanego „MMT −
Superstars”.
Przedstawianie polegało na po−
łączeniu w formie etiud artystycz−
nych fragmentów utworów lite−
rackich, prac plastycznych i gra−
ficznych oraz prezentacji multi−
medialnych napisanych i przygo−
towanych przez młodzież. Każ−
da z etiud była inna, znakomicie
oddawała charakter i osobowość
jej twórcy. Publiczność nagrodzi−
ła wykonawców oklaskami a Bur−
mistrz Dzielnicy Ursus − Bogdan
Olesiński, który zaszczycił swoją
obecnością przedstawienie, wrę−
czył wszystkim „Superstars” tj:
N. Antolak, M. Czerniszewskiej,
Z. Głuszczak, T. Kochanowiczo−
wi, H. Kołodziejczyk, Z. Mlonek,
M. Woźniakowi, dyplomy i
atrakcyjne upominki.
Ma³gorzata Czerniszewska i Zuzanna G³uszczak
Przedstawienie przygotowane
pod kierunkiem instruktorki teatralnej dzież licealno−gimnazjalna mieszkająca
biblioteki Julii Turzyńskiej było jedno− w Ursusie.
M. Kołodziejczyk
cześnie zakończeniem trwającego pra−

Z archiwum biblioteki

MMT - Superstars

Zarządzeniem Prezydenta m.st.
Warszawy wyznacza się dzień 10 li−
stopada dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu m.st. Warsza−
wy, w zamian za 1 listopada 2008r.
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. War−
szawy zapewni obsługę mieszkańców
w dniu 10 listopada. W godz. 8−16
pracować będzie Wydział Obsługi
Mieszkańców, Wydział Budżetowo−
Księgowy oraz Delegatura Biura Ad−
ministracji i Spraw Obywatelskich.
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Ursus ma najlepsze place zabaw
dokończenie ze str. 1

Są to nowe place zabaw wyposażo−
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brakujących elementów, co w znacz−
nym stopniu poprawi funkcjonalność
tego obiektu.
Najmniej punk−
tów, bo jedynie 3,
5,0
4,9 otrzymało miej−
sce zabaw z poje−
dynczymi urzą−
3,5
3,3
dzeniami na zie−
2,8
leńcu przy ulicy
Rakietników/1−go
1,8
1,7
Maja 8. Znajdują
się na nim: huś−
1,0
tawka, piaskow−
nica oraz prze−
plotnia, jednakże
są to stare urzą−
dzenia, które nie
czynią go atrakcyjnym i stąd zaniżona

dzenia zabawowe, bezpieczną na−
wierzchnię syntetyczną i piaskową.
Oba place są ogrodzone, co jest szcze−
gólnie istotne dla bezpieczeństwa tych
miejsc. Duży wpływ na ocenę miało
wkomponowanie kolorowych zabawek
w tereny zieleńców, co znacznie wzbo−
gaciło krajobraz.
Po 5 punktów dostały trzy place za−
baw: w parku Czechowickim od stro−
ny ulicy Drzymały, na podwórku przy
ulicy Obrońców Helu 1 oraz przy
Domu Kultury „Miś” na ulicy Zagło−
by 17. Place te posiadają bezpieczne
syntetyczne nawierzchnie oraz nowe,
atrakcyjne i estetyczne urządzenia za−
bawowe. Dwa pierwsze są w szczegól−
ności przeznaczone dla małych dzieci
natomiast na trzecim znajduje się stół
do ping−ponga i trawiasta górka, co
sprawia, że mile spędzają tam czas rów−
nież starsze dzieci.
Niższą ocenę (4 punkty) otrzymał
plac zabaw w parku Achera przy ulicy
Sławka/Dzieci Warszawy. Jest on wy−
posażony w bezpieczną nawierzchnię
oraz nowe zabawki, jednakże podczas
oceny nie posiadał piaskownicy i peł−
nego ogrodzenia. Spowodowane to
było sąsiadującą budową budynku na
cele kulturalno−społeczne i opiekuńcze,
której zasięg uniemożliwiał realizację
II etapu robót na omawianym placu
zabaw. Na dzień dzisiejszy tutejszy
Urząd zawarł umowy na wykonanie

Radna m.st. Warszawy

Maria Łukaszewicz przyj−
muje mieszkańców w każdy pierw−
szy poniedziałek miesiąca w godz.
12−14, w Urzędzie Dzielnicy Ur−
sus m.st. Warszawy, Plac Czerw−
ca 1976 r. nr 1, I piętro, pokój 102.
Tel. 0 602 536 908.

punktacja. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców tutejszy
Urząd planuje w przyszłości moderni−
zację tego placu, który z pewnością do−
równa standardowi pozostałych placów
zabaw.
Reasumując, raport z kontroli miej−
skich placów zabaw w całej Warsza−
wie określił ich stan jako średni. Uśred−
niona ocena dla całego miasta wynosi
3,3. W tym miejscu nasuwa się wnio−
sek, iż w omawianej materii w stolicy
pozostało jeszcze mnóstwo pracy. A w
Ursusie, jego władze zapewniają, iż nie
spoczną na laurach i w zależności od
posiadanych środków finansowych
wybudują jeszcze wiele obiektów re−
keacyjno−wypoczynkowo−sportowych
zarówno dla najmłodszych, jak i ich ro−
dziców czy dziadków.
Marek Szymul

Otwarcie nowej przychodni lekarskiej
26 września odbyło się oficjalne
otwarcia nowej przychodni Medycz−
nej przy ul. Tomcia Palucha 5, lok. 5.
W tym wydarzeniu uczestniczyły wła−
dze Dzielnicy Ursus, symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonał Zarząd

naszej dzielnicy poradnia medycyny
sportowej. Dzieci i młodzież z klas spor−
towych oraz klubów znajdą na miejscu
lekarza, który po wykonaniu niezbęd−
nych badań oraz konsultacji wyda w
ramach ubezpieczenia w Narodowym

Uroczyste przeciêcie wstêgi
Dzielnicy wspólnie z właścicielem
placówki.
Przychodnia jest filią Lecznicy Ursus
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro−
wotnej przy ul. Wiosny Ludów 77. W
nowym obiekcie przyjmują w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego lekarz pe−
diatra i lekarz rodzinny. Najmłodsi
mieszkańcy znajdą tutaj pełną opiekę,
łącznie z niezbędnymi szczepieniami
ochronnymi.
Ponadto z początkiem października
została uruchomiona jakże potrzebna w

Funduszu Zdrowia potrzebne zaświad−
czenie.
Jesteśmy zadowoleni, że w naszej roz−
rastającej się dzielnicy powstają tak po−
trzebne obiekty medyczne. Zdajemy so−
bie również sprawę, że jest to kropla w
morzu potrzeb mieszkańców.
Miejmy nadzieję, że nowa przychod−
nia podtrzyma dobrą opinię Lecznicy
Ursus, a w przyszłości powstaną dalsze
obiekty zapewniające opiekę medycz−
na mieszkańcom.
PD
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Kultura bez granic
Tegoroczny XVII Ogólnopolski Przegl¹d Dorobku Artystycznego Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w
Kulturze” goœci³ wyj¹tkowo wielu artystów zagranicznych
i znakomitych artystów mieszkaj¹cych w Polsce.
W imprezach uczestniczyli: Jakub Chro−
bak – czeski poeta i krytyk literacki z
Ostrawy, który opowiadał o swojej
twórczości na tle współczesnej literatu−
ry czeskiej. Wspomagali go Jan Marsza−

Robert Gabor przyjmuje gratulacje
łek, znany krytyk i publicysta, redaktor
naczelny „Literackiej Polski”, Libuša
Panacova – malarka prezentująca swo−
je prace w Saloniku Sztuk „Czesi nasi
sąsiedzi” przy muzyce Jaromira Noha−
vicy w wykonaniu przyjaciela artysty
Antoniego Murackiego (tłumacza i pro−
pagatora kultury czeskiej). Wystąpiły
też zespoły: Varsa z Alitusa (Litwa),
Rydzki Kuferek i Kryniczka z Kobry−
nia (Białoruś) prezentujące muzykę fol−
kową swoich stron w przepięknych na−
rodowych strojach, wirujące w tańcach
przy muzyce kapel i zespołów kultywu−
jących najstarsze tradycje regionów.
W Centrum Kultury Słowiańskiej przy
ul. Gagarina wystąpił zespół Zniczka
oraz twórcy mniejszości białoruskiej:
Michał Androsiuk, Jerzy Bajen i Wik−
tor Szwed. Moderatorem spotkania był
prof. Jan Czykwin, zaś recytacje w pięk−
nym stylu wykonał Wojciech Siemion.
Podczas spotkania odbyła się miła uro−
czystość z okazji 50. lecia Stowarzysze−
nia Literackiego „Białowieża”. W sali
koncertowej Mazowieckiego Centrum
Kultury i Sztuki odbyły się dwa koncer−
ty znanego w Polsce barda ukraińskiego
Jurija Tokara z zespołem, który zachwy−
conej publiczności zaśpiewał najbardziej
znane ballady, dumki i romanse ukraiń−
skie i rosyjskie.
Największe imprezy miały miejsce w

torstwa niezwykłego człowieka i arty−
sty Stanisława Markowskiego „Tango
Argentino”.
Dla młodzieży (gimnazjów i liceów)
zorganizowano pokaz filmu dokumental−
nego „Koniec pieśni” oraz spotkanie z
reżyserem Piotrem Borowskim. Po spo−
tkaniu odbył się koncert dynamicznej
grupy folkowej „Etno Lyrics” w progra−
mie zatytułowanym „Opowieści ze
wschodu”. Kilkudniowy festiwal
„Wspólnota w Kulturze” zakończyła
wystawa „Żyd niemalowany w Warsza−
wie” przedstawiająca unikalne dziewięt−
nastowieczne drzeworyty sztorcowe o
tematyce żydowskiej z kolekcji Alicji B.
Schottlas. Wystawę dużych fotogramów
przygotowaną przez Pawła Szapiro
wszyscy mogli oglądać na budynku ścia−
ny frontowej Ośrodka Kultury „Arsus”.
Wystawa przeniesiona z Festiwalu War−
szawa Singera towarzyszyła wszystkim
imprezom „Wspólnoty w Kulturze”.
Organizatorzy składają podziękowa−
nia wszystkim przyjaciołom, widzom,
sponsorom, współorganizatorom, a
szczególnie artystom. Zapraszamy na
XVIII „Wspólnotę w Kulturze”. Za rok,
jak zapowiedział Burmistrz Bogdan
Olesiński, „Wspólnota w Kulturze”
wchodzi w dorosłość. Będzie jeszcze
barwniej.
Przegląd „Wspólnota w Kulturze” zo−
stał zrealizowany ze środków Minister−
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe−
go oraz samorządu województwa ma−
zowieckiego.
Tegorocznej imprezie patronowali:

Ośrodku Kultury „Arsus”. W koncercie
„Tobie Pojem” wystąpił znany w Euro−
pie Zespół Muzyki Cerkiewnej pod dy−
rekcją ks. Jerzego Szurbaka, wykonu−
jąc perfekcyjnie utwory muzyki cerkiew−
nej, pieśni ukraiń−
skie i rosyjskie.
Chór męski działa
od 37 lat, ciągle
koncertuje, zdo−
bywa nagrody i
nagrywa płyty.
Wyjątkowym
wydarzeniem
„Wspólnoty w
Kulturze” był kon−
cert galowy „My
Cyganie” z udzia−
łem gwiazd muzy−
ki cygańskiej. Wy−
stąpili: Dżani i Lu−
iza, Stanisław
Markowski, ze−
Fot. I. Barski spół Romen, cy−
gańska orkiestra
oraz jak zawsze porywające i piękne tan−
cerki. Podczas koncertu odbyła się uro−
czystość z okazji 20.lecia pracy Roberta
Gabora, niepowtarzalnego skrzypka rom−
skiego. Nagrody i życzenia przekazali:
Radna Warsza−
wy Maria Łuka−
szewicz, Prze−
wodniczący
Rady Dzielnicy
Ursus Henryk
Linowski, Bur−
mistrz Dzielnicy
Ursus Bogdan
Olesiński, oraz
Dyrektor Prze−
glądu Bożena
Iwaniukowicz.
Specjalnie ufun−
dowany puchar
Marszałka Ada−
ma Struzika wrę−
Fot. I. Barski
Zespó³ Muzyki Cerkiewnej
czyli Sylwia Sta−
nibuła z Departamentu Kultury, Promo− Ambasada Republiki Czech w Polsce,
cji i Turystyki Urzędu Marszałkowskie− Minister Spraw Wewnętrznych i Admi−
go oraz Bogusław Łopuszyński dyrektor nistracji Grzegorz Schetyna, Rzecznik
Ośrodka Kultury „Arsus”. Na wielkiej sali Praw Obywatelskich Janusz Kochanow−
widowiskowej brakowało miejsc. Aplauz ski, Marszałek Województwa Mazo−
i życzenia stu lat od wspaniałej publicz− wieckiego Adam Struzik, Prezydent
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz−
ności poruszyły wszystkich widzów.
Do 8 listopada w galerii „Ad−Hoc” Waltz, Przewodniczący Rady Dzielni−
można oglądać otwartą podczas prze− cy Ursus Henryk Linowski, Burmistrz
glądu wystawę barwnych fotografii au− Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński.
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Święto drzewa
wa” po raz piąty. Dzięki zaangażowa−
niu uczniów, rodziców i nauczycieli w

Z archiwum szkoły

„Święto Drzewa” to jedno z najwięk−
szych wydarzeń ekologicznych w Pol−

Dzieci w szkolnym ogrodzie
sce. Polska idea sadzenia drzew jest re−
alizowana również w wielu krajach na
świecie. W tym roku „Święto Drzewa”
zostało włączone w Kampanię Miliar−
da Drzew dla Planety pod patronatem
ONZ. Możemy być dumni z siebie, po−
nieważ mamy swój udział w tym przed−
sięwzięciu,
10 października w Szkole Podstawo−
wej nr 4 obchodziliśmy „Święto Drze−

Bezpiecznie
w szkole
Ochotnicza Straż Pożarna Ursus, w
tym roku przystąpiła do realizacji akcji
„Bezpiecznie w szkole”. W jej ramach
podjęła współpracę z Polskim Czerwo−
nym Krzyżem. Dzięki tej inicjatywie zo−
stanie przeszkolonych z pierwszej po−
mocy sześćdziesięciu nauczycieli z na−
szej dzielnicy.
Z akcji tej skorzystają: Szkoła Pod−
stawowa nr 4 i 14, Gimnazjum nr 133
oraz Zespół Szkół nr 80 i 42. PCK ze
swojej strony zapewnia instruktora
pierwszej pomocy i niezbędny sprzęt,
w ramach dotacji z Ministerstwa Zdro−
wia. OSP natomiast zajęła się kordy−
nacją i zapewnieniem wolontariuszy
jako pozorantów. Mamy nadzieję, że
dzięki tego typu szkoleniu wzrośnie
bezpieczeństwo naszych pociech prze−
bywających w szkole. Akcją w naszej
dzielnicy z ramienia Czerwonego Krzy−
ża i Straży Pożarnej koordynuje opie−
kun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
OSP Ursus dh Adam Acher.

minionych latach posadziliśmy 52
drzewa i 61 krzewów. Po kolorowym

przedstawieniu „W świecie barw”, w
wykonaniu członków szkolnego klubu
ekologicznego „Tęcza” pod opieką
Małgorzaty Rykowskiej i prezentacji
drzewek zakupionych przez klasy,
uczniowie wraz z wychowawcami za−
sadzili piękne rośliny w ogrodzie
szkolnym. Uczniowie klas 0−3 zaku−
pili ogniki szkarłatne, które w swych
jesiennych purpurowych szatach pre−
zentują się wyjątkowo pięknie. Nasza
ogrodowa wyspa kolorów zmieni
ogród na długie miesiące. Uczniowie
klas 4−6 posadzili „zielone damy
ogrodu” – jodły i sosny oraz świerki.
Zieleń w „Czwórce” jest zawsze mile
widziana. Doborową kompanię stano−
wią też wierzby, tak bliskie naszemu
krajobrazowi. Poza tym – z myślą o
przyszłej wiośnie – wkrótce planuje−
my posadzić ponad 500 sztuk cebu−
lowych piękności – tulipanów.
Cieszymy się, że „Święto Drzewa”
wpisało się na trwałe w tradycję na−
szej szkoły. Dzięki niemu otoczenie
szkolnego budynku stało się jeszcze
piękniejsze, do czego przyczyniła się
cała społeczność szkolna.
Anna Karwacka

¯yd niemalowany
W Domu Kultury „Kolorowa” bêdzie mo¿na ogl¹daæ kolejn¹ ods³onê unikalnej kolekcji dziewiêtnastowiecznych drzeworytów sztorcowych pt. „¯yd
niemalowany w Warszawie”.
Wystawa, przygotowana wspólnie przez
Fundację Żydowskie Twarze, Ośrodek
Kultury „Arsus” i Dom Kultury „Kolo−
rowa”, czynna będzie do 29 listopada.
Organizatorzy przewidują liczne spo−
tkania z młodzieżą szkolną połączone z
wykładami i zajęciami edukacyjnymi.
Tematem wystawy jest dziewiętnasto−
wieczna żydowska Warszawa, która na
początku tego stulecia stała się najwięk−
szym skupiskiem Narodu Wybranego w
Królestwie Polskim, a zarazem naj−
większą żydowską gminą na świecie.
Już w 1816 roku na 81 tysięcy warsza−
wiaków przypadało 15,5 tysięcy
Żydów; w 1832 na 123,5 tysiąca war−
szawiaków – 31 tysięcy Żydów; w 1864
wśród 223 tysięcy mieszkańców miasta
było 72 tysiące Żydów. Jedynym miej−
scem, gdzie ich wszystkich można dzi−
siaj zobaczyć, są ilustracje do ówcze−
snych tygodników warszawskich, wy−
konane – według rysunków najwybit−
niejszych artystów epoki – unikalną
techniką drzeworytu sztorcowego –
mówią Paweł Szapiro i Magda Koralew−
ska, kuratorzy wystawy.
Trzon wystawy stanowią drzeworyt−
nicze wersje rysunków takich sław jak

Gierymski, Kossak, Kostrzewski, Per−
le czy bracia Pillati. Pokazowi towa−
rzyszy publikacja albumowa doku−
mentująca wystawę, zawierająca ponad
80 reprodukcji z kolekcji Żyd Niema−

lowany oraz historyczne opracowanie
autorstwa Pawła Szapiro. Będąc w
Domu Kultury „Kolorowa” warto
przespacerować się pod Ośrodek Kul−
tury „Arsus”, przy ul. Traktorzystów
14, gdzie można oglądać plenerową
ekspozycję rycin o tematyce żydow−
skiej, autorstwa Elwiro Andriollego,
pochodzących również z kolekcji Żyd
niemalowany.
Więcej informacji na:
www.zydowskietwarze.pl.

VI

Co, gdzie, kiedy
Ośrodek Kultury „Arsus”
(ul. Traktorzystów 14)
t 3 listopada, godz. 16-19 – warsz-

taty twórcze w Klubie Literackim
„Metafora”. Wstêp wolny.
t 8 listopada, godz.17, galeria
„Ad-Hoc” – wernisa¿ wystawy
pokonkursowej pt. „Grafika komputerowa”.
t 8 listopada, godz. 20 – koncert pt. „Jazz po godzinach”.
t 14 listopada, godz. 19 – projekt
z cyklu „Niepokonani”. Koncert
poœwiêcony twórczoœci i ¿yciu Jonasza Kofty pt. „Samba przed
rozstaniem” w 20. rocznicê œmierci artysty. Wstêp wolny.
t 15 listopada, godz. 16 – koncert i uroczyste spotkanie z okazji 75.lecia Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego w Ursusie.
t 19 listopada, godz. 19 – Kabaret Grzegorza Halamy. Cena biletu 30 z³.
t 21 listopada, godz.18 – VII Regionalny Przegl¹d Piosenki z Dobrym Tekstem „Czu³e Miejsca”.
Gwiazd¹ przegl¹du bêdzie zespó³
„Nocna zmiana bluesa” ze S³awkiem Wierzcholskim. Wstêp wolny.
t 23 listopada, godz.15 – XII Koncert „Rodzina Jednoœci¹” z udzia³em Don Wasyla i gwiazd muzyki
cygañskiej. Patronat nad koncertem przyj¹³ Biskup Józef Zawitkowski. Wstêp wolny.
t 25 listopada, godz.9, 11 – spektakle dla m³odzie¿y szkolnej w wykonaniu artystów Teatru Edukacji Dzieci i M³odzie¿y z Wroc³awia.
t 26 listopada, godz. 9.30 – poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. „Roztañczona Europa
– tañce Europy Wschodniej”.
Wstêp wolny.
t 27 listopada, godz. 19 – Rok
Herbertowski. Koncert pt. „S³owo
Herberta” w wykonaniu wybitnego aktora Krzysztofa Kolbergera
oraz wirtuoza gitary Janusza
Strobla. Wstêp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa”
(ul. Sosnkowskiego 16)
t 5 listopada, godz. 18 – koncert mu-

zyczny poœwiêcony 90. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê
w wykonaniu zespo³u Belcanto.
t 8 listopada, godz. 10 – spotkanie C.Harrisa z chorymi.

Dziennik
t 9 listopada, godz. 15 – koncert mu-

zyczny z cyklu Niedzielne Spotkania
z Muzyk¹ Kameraln¹ w wykonaniu
Kwartetu „Mademoiselle”.
t 16 listopada, godz. 12.30 – spektakl teatralny dla dzieci z cyklu
Niedzielne Spotkania z Teatrem
pt. „Kozucha k³amczucha”.
t 28 listopada, godz. 18 – koncert Laureatów VI Mazowieckiego Przegl¹du Recytatorskiego
Jednego Poety – przegl¹d twórczoœci Wis³awy Szymborskiej

Dom Kultury „Miś”
(ul. Zagłoby 17)
t 1-30 listopada, godz. 10-18 –

wystawa konkursowych prac plastycznych „Niedziela w domu rodzinnym” w ramach koncertu
„Rodzina Jednoœci¹”.
t 3 listopada - konkurs plastyczny „Gwiazda betlejemska” dla
przedszkoli dzielnicy Ursus.
t 8 listopada, godz. 16 – „Gdy
barwy nierówno siê mieni¹” –
wieczór w Klubie Seniora „Weso³a Chata”. Wstêp wolny.
t 9 listopada, godz. 12.30 - Niedzielne Spotkanie z Teatrem bajka dla dzieci „Zaczarowany las
Jasia i Ma³gosi”. Wstêp 7 z³.
t 14 listopada, godz. 17 – spotkanie panelowe w ramach przygotowania do koncertu „Rodzina
Jednoœci¹”. Wstêp wolny.
t 15 listopada, godz. 16 – „Œpiewnik polski” wieczór pieœni i poezji patriotycznych z okazji œwiêta niepodleg³oœci w wykonaniu
zespo³u poetycko-wokalnego
„Weso³a Chata”. Wstêp wolny.
t 17 listopada, godz. 18 – spotkanie panelowe „Rodziny niemieckie w Warszawie w drugiej po³owie XVIII i XIX wieku” w ramach
przygotowania do koncertu „Rodzina Jednoœci¹”.
t 18 listopada, godz. 18 – „Póki
Polska ¿yje w nas…” – koncert patriotyczny z okazji odzyskania
niepodleg³oœci. Wstêp wolny.
t 20 listopada, godz. 18 – „Ojczyzno ma...” historia w s³owie i w
piosence. Spotkanie w Klubie
„Weso³a Chata”. Wstêp wolny.
t 29 listopada, godz. 16 – bal andrzejkowy – staropolskim zwyczajem w Klubie Seniora „Weso³a Chata”. Wstêp wolny.
t 28 listopada, godz. 19 – „Salonik Sztuk Arsus”. Koncert piosenki francuskiej. Wstêp wolny.
t 29 listopada, godz 16-22 – III

Warszawski Przegl¹d Zespo³ów
Rockowych i Alternatywnych
„Musie Rock- Ursus 2008”. Koncert Laureatów oraz gwiazdy TSA
(godz.20). Cena biletu 30 z³.

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 64
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 3, 7 listopada, godz.16.30 –
warsztaty grupy teatralnej prowadzone przez Juliê Turzyñsk¹.
t 15,18 listopada, godz.11 – „Zak³adka do ksi¹¿ki”- zajêcia plastyczne i konkurs z nagrodami dla
dzieci w Klubie Malucha.
t 21 listopada, godz.15 – „ Jesieñ
wokó³ nas – wiersze i rysunki ” zajêcia plastyczno-literackie po³¹czone z wystaw¹.
t 28 listopada, godz. 15 – Andrzejki. Konkursy, prace plastyczne i multimedialne, zabawa,
uczestników zajêæ w BD64.

Biblioteka dla dzieci „Słoneczny
Brzeg” (ul. Keniga 14)
t 3 listopada, godz.17 – „Straszyæ
ka¿dy mo¿e czy Halloween na
weso³o”. Gry, wró¿by, losy oraz
zabawy taneczno-muzyczne
przygotowane przez dzieci z biblioteki.
t 13, 20 listopada godz.15 –
„Grabki w ³apki”. Zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y.
t 14, 28 listopada, godz.15 – „S³oneczne nutki” – zajêcia rytmiczno-taneczne dla m³odzie¿y.

Czytelnia Naukowa Nr XIX
(ul. Plutonu Torpedy 47)
t 5-30 listopada – „Dni Niepod-

leg³oœci - 11 listopada 1918 w prasie polskiej” – wystawa dzienników polskich prezentuj¹ca reakcje ówczesnej prasy polskiej na
historyczne wydarzenia.

Klub Edukacji Samorządowej
t 12 listopada, godz.17.30 –
spotkanie z Krzysztofem Ozdarskim- naczelnikiem III Oddzia³u
terenowego Stra¿y Miejskiej w
Warszawie (rejon Ursus, Ochota, W³ochy) na temat „Odpowiedzialnoœæ i zadania Stra¿y
Miejskiej w utrzymaniu porz¹dku i bezpieczeñstwa”.
t 26 listopada, godz. 17.30 –
spotkanie z Markiem Jurkiem
pt. „Quo vadis Polsko” prowadzi Piotr Strzembosz.
Spotkania odbêd¹ siê w Oœrodku Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14.

Ursusa
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Prawdziwi gimnazjaliœci Zawody
Dzień 22 września był dla uczniów młodszych kolegów, którzy 1 września
Gimnazjum nr 131 wyjątkowy.
przekroczyli próg szkoły, wiele niespo− mikołajkowe

Z archiwum szkoły

Trzecioklasiści przygotowali dla naj−

Fragment programu artystycznego

dzianek. Nie były to typowe otrzęsiny,
ale profesjonalnie przygoto−
wany program artystyczny
pełen atrakcji dla pierwsza−
ków i ich wychowawców.
Uczniowie mieli możliwość
zaprezentowania talentów
wokalnych, tanecznych, ak−
torskich czy literackich.
Nie wszyscy poradzili so−
bie z tremą. Wiadomo nowa
szkoła, nowi nauczyciele,
nowe otoczenie. Mimo
wszystko młodzież dobrze
się bawiła i co najważniejsze
zintegrowała ze sobą. Warto
podkreślić zaangażowanie
Samorządu Uczniowskiego
w przygotowanie całej im−
prezy. Pracy było dużo.
Nikt nie narzekał, a pierw−
szoklasiści z dumą odebrali
odznaki z tytułem prawdzi−
wych gimnazjalistów. Za−
pewne za dwa lata z równym
zapałem przygotują program
dla nowych uczniów Gimna−
zjum nr 131.
Adam Stanisławski

6 grudnia o godz. 10 w obiekcie klu−
bowym stadionu przy ul. Sosnkowskie−
go 3 odbędą się VIII Zawody mikołaj−
kowe w ramach obchodów 40. lecia
sekcji akrobatyki sportowej w Ursusie.
W zawodach pokazowych wezmą
udział obecni zawodnicy i zaproszeni
goście z Berlina i innych polskich klu−
bów. W ramach corocznych zawodów
mikołajkowych zapraszamy wszyst−
kich byłych zawodników sekcji akro−
batyki sportowej RKS Ursus (do 1999
roku) i UTS Akro−Bad (od 2000 roku)
na jubileuszowe spotkanie okoliczno−
ściowe zbliżające pokolenia ursuskich
akrobatów.
Prosimy byłych zawodników mają−
cych kontakty i adresy swoich rówie−
śników o wzajemne informowanie się
o planowanej imprezie i liczne przy−
bycie. Prosimy o zgłaszanie się telefo−
niczne i pocztą elektroniczną na adres
klubu w celu przygotowania odpowied−
niej ilości pamiątek okolicznościowych
i miejsca na sali.
Zarząd Klubu

OBWIESZCZENIE
o wszczêciu postêpowania

OBWIESZCZENIE
o wszczêciu postêpowania

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty−
cji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r., nr 80,
poz.721 z póz.zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 1i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 10 paź−
dziernika 2008 r. po rozpatrzeniu wniosku Miasta Sto−
łecznego Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza
Dzielnicy Ursus działającego na podstawie pełnomoc−
nictwa Prezydenta m.st. Warszawy jako zarządca dro−
gi, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi
nr 1/LD/2008, dla inwestycji polegającej na budowie:
ul. Prystora na odcinku od ul. Sławoja Składkowskiego
do ul. Skoroszewskiej wraz z budową kanalizacji desz−
czowej oraz przebudowa skrzyżowania ulicy Prystora i
ul. S. Składkowskiego.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zostało przewidzia−
ne do realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 8/6,
8/8, 20/2, 27, 28/2, 28/3, 61/1, 79/1 z obrębu 2−11−15 w
m.st. Warszawie – Dzielnica Ursus.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decy−
zji w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976
r. nr 1, 02−495 Warszawa, w Wydziale Architektury i Bu−
downictwa dla Dzielnicy Ursus, pokój nr 211, w godzinach
8−16 (od poniedziałku do piątku).
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogło−
szeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w internecie oraz w prasie
lokalnej.

Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy z dnia10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz.721
z póz.zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 1i art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra−
cyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z
późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 15 października 2008 r.,
po rozpatrzeniu wniosku Miasta Stołecznego Warszawy, re−
prezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Ursus działają−
cego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. War−
szawy jako zarządca drogi, wydana została decyzja o ustale−
niu lokalizacji drogi nr 2/LD/ 2008 r. dla inwestycji polega−
jącej na rozbudowie: ul. Tomcia Palucha na odcinku od ul.
Bohaterów Warszawy do ul. Balbinki wraz z towarzyszącą
infrastrukturą
Planowane zamierzenie inwestycyjne zostało przewidziane
do realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 62/3, 62/1,
6/8, 6/7 z obrębu 2−11−13, działek ewidencyjnych o nr 69/7,
49/3, 49/2, 68/1 z obrębu 2−11−14, działek ewidencyjnych o nr
16/3, 14/1, 13/43, 13/44, 13/16, 13/41, 13/47, 13/34, 3/2, 83 z
obrębu 2−11−15 w m.st. Warszawie – Dzielnica Ursus.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w
siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1,
02−495 Warszawa, Wydział Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Ursus, pok. 211, tel. 022 478 61 06, w godzinach
8−16 (od poniedziałku do piątku).
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni)
na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus, w internecie oraz
w prasie lokalnej.

Dziennik Ursusa

V Miêdzynarodowy Festiwal
Szachowe
Koszykówki PIVOT CUP 2008 wzmagania
84 zespoły młodzieżowe, 1500 uczest−
ników, prawie 250 meczy rozgrywanych
na 11 obiektach sportowych w 6 kate−
goriach (dziewczęta i chłopcy z roczni−
ka ’98,’97,’96,’95), 4 zespoły koszyka−
rzy na wózkach to liczby określające
rozgrywany w dniach 9−12 październi−
ka na terenie Piastowa, Pruszkowa i Ur−
susa V Międzynarodowy Festiwal Ko−
szykówki PIVOT CUP 2008.
Impreza zorganizowana przez Mło−
dzieżowy Klub Koszykówki przy współ−
pracy z miejscowymi szkołami była tak
jak ubiegłoroczny Festiwal największą
tego typu imprezą dla młodych adeptów

Koszykarze na wózkach
koszykówki zorganizowaną w Polsce.
Festiwal, któremu tak jak w latach ubie−
głych towarzyszyły hasła: „Na sportowo
− znaczy bezpiecznie” oraz „Nie narko−
tykom, nie papierosom, nie alkoholowi −
ale tak koszykówce”, doszedł do skutku
dzięki poparciu i zaangażowaniu wielu
osób. Przede wszystkim gorące podzię−
kowania należą się Burmistrzowi Mia−
sta Piastowa Zdzisławowi Brzezińskie−
mu, Prezydentowi Pruszkowa Janowi
Starzyńskiemu i Burmistrzowi Dzielni−
cy Ursus Bogdanowi Olesińskiemu. To
oni byli gospodarzami imprezy, udostęp−
nili placówki oświatowe i obiekty spor−
towe na potrzeby dorocznego Święta
Młodzieżowej Koszykówki.
W czasie niedzielnych finałów kibice
wypełnionej po brzegi hali sportowej Szko−
ły Podstawowej nr 2 w Piastowie mogli nie
tylko obserwować sportowe zmagania naj−
lepszych ekip – finały wszystkich katego−
rii wiekowych oraz finał turnieju koszy−
karzy na wózkach – ale też podziwiać wy−
stępy profesjonalnych grup cherleaders.

Dziennik
Ursusa

W dniu finałów zorganizowano wie−
le atrakcji dla kibiców. Wręczono wie−
le nagród dla uczestników (każdy
uczestnik wyjechał z pokaźną torbą upo−
minków). Wśród uczestników rozloso−
wano też atrakcyjną nagrodę w postaci
dwutygodniowego pobytu za granicą, a
wśród trenerów telewizor najnowszej
generacji. Jak co roku zapewne nikt z
obecnych nie czuł się zawiedziony
opuszczając piastowską halę; mecze fi−
nałowe dostarczyły niezliczonej ilości
emocji kibicom i sympatykom koszy−
kówki, a zawodnikom wielu łez szczę−
ścia. Już teraz wielu z nich deklarowało
swój udział kolejnej edy−
cji Festiwalu.
Impreza nie odbyłaby
się bez pomocy sponso−
rów, którzy ufundowali
nagrody dla zawodni−
ków i trenerów. Wszyst−
kie osoby, które wspie−
rają organizację Święta
Koszykówki PIVOT
CUP otrzymały od orga−
nizatorów pamiątkowe
statuetki i nadano im
tytuł Przyjaciela Koszy−
kówki a zarazem Przyja−
ciela Festiwalu. Wręczo−
no, przygotowane specjalnie na tę oka−
zje pamiątkowe grawerowane dyplomy
tym wszystkim osobom, które od pię−
ciu lat pomagają zorganizować tą
ogromną imprezę.
Galeria zdjęć oraz szczegółowe wy−
niki na stronie: www.pivotcup.pl.

X Warszawski
Turniej Karate
12 października naszą dzielnicę od−
wiedzili karatecy z 13 klubów z całej
Polski. W turnieju uczestniczyło 135
zawodników, których oceniało 13 licen−
cjonowanych sędziów − z sędzią głów−
nym Mirosławem Boguskim z Ursusa.
Nasi karatecy okazali się niezbyt go−
ścinni wygrywając większość konku−
rencji i zdobywając grad medali. Cie−
szy również postawa najmłodszych, któ−
rzy mogli po raz pierwszy uczestniczyć
w tak poważnej imprezie. Więcej na
www.karatewawa.com .

UKS Czternastka zaprasza młodzież
do udziału w Mistrzostwach Ursusa w
szachach w partiach półgodzinnych.
Zawody rozegrane zostaną 15 listo−
pada w Szkole Podstawowej nr 14 przy
ul. Sosnkowskiego 10. Zapisy w dniu
imprezy w godz. 9−10.

Dam pracê
Dla naszego klienta, markowej sieci
sklepów z kawą i wysokiej jakości arty−
kułami konsumpcyjnymi, poszukujemy
osób, które dołączą do zespołów w Cen−
trum, Targówku, Piasecznie i Ursusie
jako Doradca Klienta. Oferujemy pracę
na 3/4 etatu, ubezpieczenie na życie i
opiekę medyczną. Wymagania: chęć do
pracy, życzliwy i ciepły stosunek do lu−
dzi, wysoka kultura osobista, aktualna
książeczka sanitarna ze względu na kon−
takt z żywnością. Zainteresowane osoby
prosimy o przesyłanie CV z klauzulą o
zgodzie na przetwarzanie danych osobo−
wych na adres: rekrutacja@lfs.com.pl.
KOMPLEX – TORUS Sp. z o.o.
Warszawa Ursus, ul. Gierdziejewskie−
go 7 zatrudni osobę z doświadczeniem
(preferowani studenci) zamieszkałą w
dzielnicy Ursus, Włochy i najbliższej
okolicy do pracy na recepcji. Chętnych
prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem
na adres marzenak@komplex−to−
rus.com.pl, zgłoszenia telefoniczne – tel.
691 980 870.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
zatrudni na cały etat (praca w godzinach
13−21) mężczyznę (może być emeryt)
do prac porządkowych na terenie szko−
ły. Informacje pod numerem telefonu
022 662 67 80.
Bata to renomowana firma z ponad
100−letnią tradycją w produkcji i sprze−
daży butów, obecna na 5 kontynentach.
Posiadamy ponad 3000 salonów sprze−
daży na całym świecie i 43 w Polsce.
Obecnie poszukujemy kandydatów do
sklepu Bata na stanowisko sprzedawca.
Miejsce pracy: Factory Outlet/Ursus
Nr ref. Sprzedawca/Faktory. Jeżeli
masz chęć do pracy, to dołącz do na−
szego zespołu. Wiek i płeć nie gra roli!
Aplikacje zawierające CV ze zdjęciem
i list motywacyjny prosimy przesłać na
adres e−mailowy: praca@bata.pl. W ty−
tule e−maila prosimy o podanie nr refe−
rencyjnego.

Wydaje: URZĄD m.st WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS .
Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pokój 224. Internet: www.ursus.warszawa.pl;
e−mail. dziennik.ursusa@ursus.warszawa.pl Telefon: 0 22 478 60 64.
Redaktor prowadząca: Elżbieta Kowalewska.
SKŁAD I DRUK: Zakład Poligraficzny ul. Prawnicza 50. Nakład 12 000.

Sonda¿ dotycz¹cy potrzeb kulturalnych mieszkañców Ursusa
Pragnąc poznać oczekiwania mieszkańców Ursusa odnośnie szeroko pojętych przedsięwzięć kulturalnych, które są
realizowane na terenie dzielnicy, zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie przedstawionej poniżej ankiety.
Informacje zebrane dzięki opracowanej ankiecie pozwolą na profesjonalne przygotowanie działań z zakresu kultury,
których adresatami będą mieszkańcy Ursusa. Ankieta znajdzie się także na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy
Ursus, będzie także rozprowadzona w szkołach oraz przez wspólnoty mieszkaniowe. Wypełnione ankiety będzie moż−
na wrzucić do specjalnych skrzynek wystawionych w: Urzędzie Dzielnicy Ursus Plac Czerwca 1976 r. nr 1, Osrodku
Kultury „Arsus” ul. Traktorzystów 14, Domu Kultury „Kolorowa” ul. Sosnkowskiego 16, Domu Kultury „Miś” ul.
Zagłoby 17 lub przesłać mailem na adres: wfe_ankieta@ursus.warszawa.pl. Akcja zbierania wypełnionych ankiet
potrwa do 15 listopada 2008r.
Serdecznie zachęcamy do wypełnienia prezentowanej ankiety.

Ankieta
1. Jak najchętniej spędza Pan/Pani swój czas wolny? .......................................................................................................................................................................................................
2. Czy ma Pan/Pani jakieś zainteresowania, hobby, pasję? (Proszę zakreślić właściwą odp.)
TAK/NIE (w przypadku odp. „nie” proszę przejść do pyt nr 7)
3. Proszę zaznaczyć co to jest.
Muzyka, Teatr, Film, Plastyka, Inne (proszę podać co to jest) ………………………….............................................................................................……………………………………
………………………………………………………………...................................................................................................……………………………………………………………………………………………

4. Czy w związku ze swoimi zainteresowaniami należy Pan/Pani do jakiegoś np.: klubu sportowego, ogniska muzycznego,
kółka teatralnego, koła plastycznego, zespołu muzycznego, chóru itp.
TAK/ NIE (w przypadku odp. „nie” proszę przejść do pyt nr 7)
4.1. Proszę podać co to jest (np. ognisko muzyczne, kółko teatralne, itp.)………………………......................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. W jaki sposób dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o tych zajęciach (proszę zakreślić odpowiednią odpowiedź)
od kolegów/koleżanek, z ogłoszenia w prasie, z plakatu, od kogoś innego proszę napisać od kogo …………………...................……….............................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Gdzie odbywają się te zajęcia? ……………………............................................................................................................................................................................................................……..........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Czy ktoś z Pana/Pani najbliższej rodziny (małżonek, dzieci) należy do jakiegoś np.: klubu sportowego, ogniska muzyczne−
go, kółka teatralnego, koła plastycznego, zespołu muzycznego, chóru itp. (w okresie ostatnich trzech lat)
TAK/NIE (w przypadku odp „nie” proszę przejść do pyt nr 10)
8. Proszę podać co to jest (np. ognisko muzyczne, kółko teatralne, itd.) …………......................................................................................................................………………
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Gdzie odbywają się te zajęcia? (Proszę podać nazwę ulicy ) ………………….............................................................................................................................………...............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Czy bierze lub brał/brała Pan/Pani udział w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury „Arsus”, Dom Kultury
„Kolorowa”, Dom Kultury „Miś” (w okresie ostatnich trzech lat)?
TAK/NIE (w przypadku odp. „nie” proszę przejść do pyt nr 14)

11. Proszę zaznaczyć jakie to były zajęcia?
Teatralne − teatr aktorski, lalkowy, awangardowy, Plastyczne – malarstwo, rzeźba, grafika , ceramika – sztuka użytkowa i
rzeźba, witraż, rysunek, scenografia, projektowanie plakatów, grafika komputerowa, tkactwo artystyczne; Filmowe (realiza−
cja filmów); Warsztaty dziennikarskie; Fotograficzne; Muzyczne – nauka gry na instrumentach, próby grup muzycznych,
nauka śpiewu, piosenki rozrywkowej; Taniec; Warsztaty DJ−ów; Innych (proszę podać jakich) …………………………..........................
12. W jaki sposób dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o tych zajęciach? ..................................................................................................................................................
13. Jak ocenia Pan/Pani te zajęcia w skali od 0 do 5 ...........................................................................................................................................................................................................
14. Proszę ocenić w skali od 0 do 5 infrastrukturę kulturalną w Ursusie .........................................................................................................................................................
15. Proszę napisać co sprawiło, iż w ten sposób ocenił/oceniła Pan/Pani infrastrukturę kulturalną w Ursusie? ........................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. Czy słyszał/słyszała Pan/Pani o takich imprezach odbywających się na terenie Dzielnicy Ursus jak :
Proszę zaznaczyć imprezy, o których Pan/Pani słyszał/ała
„Dni Ursusa” , „Wspólnota w Kulturze”, Mazowiecki Przegląd Kabaretów KAB−URA, „Tulipanada” – Konkurs Piosenkar−
ski, „Rodzina Jednością” , Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych, „Babie Lato”, „Sąsiedzi Sąsiadom”, „Mali Maleńkiemu”,
Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka.
17. Czy uczestniczył/uczestniczyła Pan/Pani w przedstawionych powyżej imprezach?
TAK /NIE (w przypadku odp „nie” Proszę przejść do pyt 20)
18. Proszę zaznaczyć w jakiej?
„Dni Ursusa” , „Wspólnota w Kulturze”, Mazowiecki Przegląd Kabaretów KAB−URA, „Tulipanada” – konkurs piosenkar−
ski, „Rodzina Jednością” , Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych, „Babie Lato”, „Sąsiedzi Sąsiadom”, „Mali Maleńkiemu”,
Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, „Ursynowskie Lato Filmowe”.
19. W skali od 0 do 5 proszę ocenić te imprezy
„Dni Ursusa” ...................., „Wspólnota w Kulturze” ...................., Mazowiecki Przegląd Kabaretów KAB−URA ...................., „Tulipana−
da” − Konkurs Piosenkarski ...................., „Rodzina Jednością” ...................., Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych ...................., „Babie
Lato” ...................., „Sąsiedzi Sąsiadom” ...................., „Mali Maleńkiemu” ...................., Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka ....................,
„Ursynowskie Lato Filmowe” ....................
20. W jakich bezpłatnych zajęciach w wolnej chwili chciałby/chciałaby Pan/Pani brać udział?
Teatralnych − teatr aktorski, lalkowy, awangardowy, Plastycznych – malarstwo, rzeźba, grafika , ceramika – sztuka
użytkowa i rzeźba, witraż, rysunek, scenografia, projektowanie plakatów, grafika komputerowa, tkactwo artystyczne;
Modelarskich; Filmowych (realizacja filmów); Warsztatach dziennikarskich; Fotograficznych; Muzycznych – nauka
gry na instrumentach, próby grup muzycznych, nauka śpiewu, piosenki rozrywkowej; Tanecznych, Warsztatatach DJ−
ów;
Innych (proszę podać jakich).....................................................................................................................................................................................................................................................................
21. Jak często takie zajęcia powinny się odbywać? (proszę zakreślić właściwą odp.)
Raz w tygodniu, Dwa razy w tygodniu, Raz w miesiącu, Dwa razy w miesiącu, Inne .......................................................................................................................
22. Ile czasu może Pan/Pani poświęcić na takie zajęcia?
Dwie godziny w tygodniu, Cztery godziny w tygodniu, Trzy godziny w miesiącu, Sześć godzin w miesiącu,Inne (proszę
podać inne możliwości) .................................................................................................................................................................................................................................................................................
23. Proszę podać w jakich bezpłatnych zajęciach w wolnej chwili chcieliby uczestniczyć członkowie Pana/Pani rodziny
(np.: mąż, żona , córka, syn) z terenu Ursusa? ..........................................................................................................................................................................................................................
Metryczka
1. Płeć K/M
2. Rok urodzenia ..............................................................
3. Miejsce zamieszkania proszę podać nazwę ulicy ...........................................................................................................................................................................................................
4. Wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe, Inne ....................................................................................................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety

