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Konsultacje spo³eczne dotycz¹ce
edukacji w Dzielnicy Ursus

prob¹ o przekazanie do urzêdu.Wiadomoæ o konsultacjach bêdzie rozpowszechniona tak¿e na stronie internetowej naszego urzêdu.
Zostanie tam równie¿
umieszczona ankieta w wersji
mailowej. Prosimy o jej wype³nienie i przes³anie w wersji
elektronicznej na adres jhermanowska@ursus.warszawa.pl.Na stronie urzêdu z racji
konsultacji zostanie uruchomione forum dyskusyjne. Zapraszamy do korzystania z
tego narzêdzia. Bardzo liczymy tak¿e na aktywny udzia³
m³odego pokolenia, którego
edukacja dotyczy bezporednio! Udzia³ w konsultacjach jest
dla Pañstwa anonimowy.
Liczymy na Pañstwa zaanga¿owanie i prawdziwie obywatelsk¹ postawê. S¹dzimy, ¿e
dobra jakoæ edukacji jest celem nadrzêdnym dla nas
wszystkich niezale¿nie od
tego, czy Pañstwa dziecko w³anie uczy siê w której ze szkó³
w naszej dzielnicy, czy te¿ dopiero do niej pójdzie.
Nieprzekraczalny czas zakoñczenia konsultacji to 26 lutego 2007 roku.
Zarz¹d Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

 serwis, wywa¿anie kó³,
 przechowywanie opon,
 obs³uga firm, hurt i detal

PHU KEA
02-425 Warszawa-Ursus,
ul. Suchy Las 1,
tel. 022 667-71-89, kom. 0-601-056-016

SKUP Z£OMU U KLIENTA
stalowy - ¿eliwny

Zlikwidowane: warsztaty, piekarnie,
szklarnie, du¿e piece, rury, zbiorniki
tel. (022) 729-6-729
kom. 0601-20-15-50

P£ATNE
GOTÓWK¥

26 stycznia o godz.
19.00 Salonik Sztuk 
Arsus zaprasza na
KARNAWA£ WENECKI
z udzia³em MAGDALENY
IDZIK (mezzosopran),
która piewa³a z ANDRE¥
BOCELLIM podczas koncertu w Teatrze Wielkim
w £odzi.
Koncertowi towarzyszyæ bêdzie wystawa bi¿uterii ze szk³a weneckiego Tomasza Lewickiego.
Wstêp wolny.
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Invert Systems, ul. Dêbowa 6, 05-820, Piastów
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OPONY ZIMOWE

Zapraszamy wszystkich mieszkañców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do udzia³u w konsultacjach spo³ecznych dotycz¹cych obecnej i przysz³ej edukacji
dzieci i m³odzie¿y w naszej dzielnicy.
Konsultacje s¹ elementem
tworzenia dzielnicowej strategii O dobr¹ jakoæ edukacji dla
m³odego pokolenia. Tworzona
strategia bêdzie stawia³a za cel
okrelenie priorytetów, zadañ
oraz obszarów, które nale¿a³oby wzmocniæ.
Mamy nadziejê, ¿e przyjmiecie Pañstwo zaproszenie
do udzia³u w konsultacjach i
wyrazicie Pañstwo swój pogl¹d i oczekiwania wobec placówek owiaty w Ursusie. Jak
wesprzeæ placówki owiatowe
w Ursusie, aby mog³y stale
podnosiæ poziom nauczania?
To oraz wiele innych pytañ zawarte s¹ w ankiecie, któr¹
mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ w:
- placówkach owiatowych w
Ursusie /szko³y; przedszkola/;
- placówkach kultury /Arsus,
Mi, Kolorowa; - Wydziale
Owiaty i Wychowania Urzêdu
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Po uzyskaniu dokumentu
prosimy o jego sumienne wype³nienie, a nastêpnie wrzucenie go do specjalnie przygotowanych na ten cel urn zlokalizowanych w holu Urzêdu
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, placówkach kultury /j.w./,
b¹d pozostawienie w sekretariacie placówki owiatowej z

lub zadzwoñ!!
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- DO 120 tys. bez porêczycieli
- odd³u¿anie osób
- bez zgody wspó³ma³¿onka
prywatnych oraz ma³ych
- bez BIK i BR
przedsiêbiorstw
- bez zawiadczeñ z US i ZUS
KREDYT GOTÓWKOWY

