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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ W WESOŁEJ
do kontemplacji.
• Pani Danucie Hołody, ul. Forsycji 25
za różnorodny i kolorowy ogród pełen
wspaniałych roślin.
• Gniazdo Rodzinne, ul. Kilińskiego za
ogród wspólnie wypracowany „wieloma
rękami” wszystkich mieszkańców
Gniazda Rodzinnego.
• Pani Sabinie Kowalskiej, ul. Moniuszki 32 za wiejski, spokojny ogródek.
• Pani Jolancie Ćwikowskiej, ul. Piaskowa 2a za umiejętność urządzenia najmniejszego ogrodu, tak by stał się
zaciszny i miły.
• Pani Teresie Bombik, ul. Kochanowskiego 4 za ładny, przyjazny i bardzo
dobrze utrzymany ogródek.

MIEJSCE I
W dniu 27 czerwca 2002 r. na sesji
Rady Miasta Wesoła odbyło się oficjalne
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
za udział w konkursie „NA NAJLEPIEJ
UTRZYMANĄ POSESJĘ W WESOŁEJ
W ROKU 2002”.
Pierwsze trzy miejsca przyznano:
• Pani Marii Napiórkowskiej, ul. Reja 14
za niezwykły ogród pełen niespodzianek
i ciekawych zakamarków.
• Pani Ewie Pudzianowskiej, ul. Warszawska 68 za wspaniale skomponowany
ogród pełen harmonii i spokoju.
• Państwu Wojciechowi i Bożenie Sie-

mińskim, ul. Urocza 84b za tropikalny
ogród piratów, korsarzy i poszukiwaczy
skarbów.
Ponieważ pozostali uczestnicy konkursu
posiadają naprawdę piękne i ciekawe
ogrody wyróżnienia przyznano:
• Państwu Bogumile i Kazimierzowi
Wrana, ul. Chopina 11 za wspaniale
wypracowany ogród jak z bajki.
• Panu Mirosławowi Kaczorkowi,
ul. Urocza 84c za niezwykle miły
i ładny ogród z wierzbą płaczącą w tle.
• Panu Wojciechowi Kempińskiemu,
ul. Długa 54 za miniaturowy ogród

MIEJSCE III
Wszystkim uczestnikom gratulujemy
pięknych i zadbanych ogrodów, w których miło i przyjemnie spędza się czas.
Konkurs „NA NAJLEPIEJ UTRZYMANĄ POSESJĘ W WESOŁEJ” jest
kontynuacją prowadzonego od lat konkursu „SREBRNY ŚWIERK”.

MIEJSCE II

Wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w konkursie zapraszamy za rok
w maju.
Agnieszka Sanojca
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
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KONSULTACJE W SPRAWIE STATUSU MIASTA WESOŁA
Na podstawie uchwały nr 423/XLVI/
2002 Rady Miasta Wesoła z dnia 22 marca
2002r. w dniu 14 kwietnia 2002r. zostały
przeprowadzone konsultacje w sprawie
statusu miasta Wesoła.
W konsultacjach wzięło udział 47,6%
mieszkańców uprawnionych do głosowania. 52,4% głosujących opowiedziało się
za utratą samodzielności gminnej i utworzeniem dzielnicy Warszawa-Wesoła, zaś
47,6% głosujących nie zgodziło się na
zmianę statusu miasta Wesoła. Wyniki
konsultacji przedstawia tabela.
Rada Miasta Wesoła na sesji w dniu
19 kwietnia 2002 r. podjęła stanowisko,
w którym przyjęła do wiadomości wyniki konsultacji i upoważniła Przewodniczącego Rady do ich przekazania do najwyższych władz państwowych.
W dniu 20 maja br. grupa 23 posłów
przedłożyła Marszałkowi Sejmu projekt
ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w którym
miasto Wesoła staje się 18. dzielnicą
Warszawy. Projekt, po pierwszym czytaniu w Sejmie w dniu 19 czerwca 2002 r.,
został przekazany do KomisjiSamorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Sejm w dniu 21 czerwca 2002 r.,
po rozpatrzeniu poprawek Komisji, uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Ustawa została przekazana do Senatu, który na posiedzeniu w dniu
3 lipca 2002 r. wprowadził do jej tekstu swoje
poprawki. Sejm w dniu 19 lipca 2002 r., po
rozpatrzeniu stanowiska Senatu, uchwalił nowelizację ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy. Ustawa zostanie przekazana
do Prezydenta RP, w celu jej podpisania.
Bożenna Chmielewska
Sekretarz Miasta

Stanowisko Rady Miasta Wesoła
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
Na podstawie przeprowadzonych w
dniu 14 kwietnia 2002 roku konsultacji
społecznych w sprawie statusu miasta
Wesoła i jego przynależności terytorialnej, Rada Miasta Wesoła postanawia:
§1
Rada Miasta Wesoła przyjmuje do
wiadomości wyniki konsultacji w mieście
Wesoła z dnia 14 kwietnia 2002 roku w
sprawie statusu i przynależności powiatowej miasta Wesoła.
§2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady
Miasta do podjęcia stosownych kroków
na zewnątrz i przekazania dokumentów w
tej sprawie do najwyższych władz państwowych.
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RANKINGI
NAJLEPSZYCH GMIN W POLSCE
W dniu 3 lipca 2002 r. w siedzibie
redakcji „Rzeczpospolitej” Burmistrz
Jacek Wojciechowicz odebrał Dyplom
dla miasta Wesoła „Złotej Setki Samorządów 2002” w uznaniu za inwestycje
w rozwój lokalny.

Centrum Badań Regionalnych już po
raz piąty wykonało dla dziennika
„Rzeczpospolita” ranking najlepszych
gmin w Polsce - Złotą Setkę
Samorządów. Podstawowym kryterium
w tym rankingu jest wielkość inwestycji
w okresie trzech lat (1999 - 2001), przy-

padających na jednego mieszkańca. Brany jest również pod uwagę wysiłek
inwestycyjny, czyli procent dochodów,
przeznaczanych na inwestycje - jako
minimum przyjęto 30%. Dodatkowym
kryterium była dyscyplina finansowa
gmin - wyeliminowano z rankingu
gminy, których deficyt lub nadwyżka w
2001 roku wyniosły ponad 25%.
Miasto Wesoła zajęło w rankingu,
wśród 2 489 gmin w Polsce 76. miejsce.
Z terenu województwa mazowieckiego
na 325 gmin tylko 19 znalazło się na liście.
Redakcja „Wspólnoty” w numerze nr
19 z 11 maja 2002 r. ogłosiła ranking
„Najbogatszych Gmin w Polsce”, opracowany przez zespół prof. Pawła
Swianiewicza z Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową.
Klasyfikacja, uwzględniająca dochody
gmin w roku 2000, przypadające na jednego mieszkańca, została wykonana
w różnych kategoriach, między innymi
miast wojewódzkich, miast powiatowych, innych miast oraz gmin wiejskich.
Wśród innych miast Wesoła znalazła się
na 27. pozycji. Tylko pięć miast z województwa mazowieckiego wyprzedziło
Wesołą.
Bożenna Chmielewska
Sekretarz Miasta

Informacja z międzysesyjnej działalności
Zarządu Miasta
w okresie od 22 lutego 2002 r. do 26 czerwca 2002 r.
W okresie sprawozdawczym odbyło się
21 posiedzeń Zarządu.
Zarząd podjął 83 uchwały.
Podjęto następujące działania:
• odbyły się konsultacje z mieszkańcami
w sprawie statusu miasta Wesoła,
• kontynuowano roboty wodociągowe
w części północnej Dzielnicy Stara Miłosna,
• dokonano naprawy większości nawierzchni ulic asfaltowych oraz wyrównano
ulice i korytowano pobocza ulic dla lepszego odprowadzania wód opadowych,
• oczyszczono ze śmieci ciągi uliczne
i obszary leśne oraz działki administrowane przez miasto,
• wyrównano klińcem pobocza ulicy Mazowieckiej, Gościniec, Torfowej i Borkowskiej,
• wymieniono transformator energetycz-

ny w Osiedlu Wesoła Centrum (ulica Armii Krajowej),
• prowadzono prace przygotowawcze do
budowy boiska przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Osiedlu Wesoła Zielona-Grzybowa (wycinka drzew oraz projektowanie, przetarg),
• przygotowano zabezpieczenie logistyczne „Dnia Ziemi”,
• ustawiono nowe pojemniki w Osiedlu
Wesoła - Centrum na śmieci segregowane - po spaleniu poprzednich,
• zabezpieczono logistycznie (Straż Miejska, flagi) I Zjazd Wojewódzki Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
• wynegocjowano udostępnienie prywatnej działki dla potrzeb Gimnazjum Nr 3
w Dzielnicy Stara Miłosna,
c.d. na stronie 4

UCHWAŁY
Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XLVI sesji
w dniu 22 marca 2001 roku:
• Uchwała Nr 419/XLVI/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zmian w budżecie Miasta Wesoła na 2002 r.
• Uchwała Nr 420/XLVI/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie przyjęcia
darowizny - sieci wodociągowej w Dzielnicy Stara Miłosna w Wesołej.
• Uchwała Nr 421/XLVI/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie rozwiązania
Komisji Planu Rady Miasta Wesoła.
• Uchwała Nr 422/XLVI/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody
na zakup lokalu usługowego z przeznaczeniem na przychodnię rejonową nr 3.
• Uchwała Nr 423/XLVI/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
• Uchwała Nr 424/XLVI/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie stanowiska Rady Miasta Wesoła wobec zapisu art. 16
ust. 2 z dnia 15 lutego 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
• Uchwała Nr 425/XLVI/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miasta.
• Uchwała Nr 426/XLVI/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miasta .

Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XLVII sesji
w dniu 19 kwietnia 2002 roku:
• Uchwała Nr 427/XLVII/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zmian w budżecie Miasta Wesoła na 2002 r.
• Uchwała Nr 428/XLVII/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zmian w planie
przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2002 r.
• Uchwała Nr 429/XLVII/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanych położonych w Wesołej u zbiegu ulic Brata Alberta i Wspólnej.
• Uchwała Nr 430/XLVII/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie uchylenia
uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej
przez miasto Wesoła.
• Uchwała Nr 431/XLVII/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zmian w
c.d. na stronie 4
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UCHWAŁY

c.d. ze strony 3

Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Miasta Wesoła.
• Uchwała Nr 432/XLVII/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie rozpatrzenia
i przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Wesoła za 2001 rok
i udzielenia absolutorium Zarządowi
z tego tytułu.
• Uchwała Nr 433/XLVII/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie przyjęcia
darowizny - oświetlenia ulicznego.
• Uchwała Nr 434/XLVII/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie przyjęcia
darowizny - oświetlenia ulicznego.
• Uchwała Nr 435XLVII/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę bez spłat i dopłat
dz. ew. nr 20/62, 20/64, 20/66, 20/72
z obrębu 05-01 odpowiednio na
dz. ew. nr 20/71, 20/73, 2075, 20/77
z obrębu 05-01.
• Uchwała Nr 436/XLVI/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie przez Przewodniczącego Zarządu Miasta bonifikaty od
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności.

Uchwała Rady Miasta Wesoła
podjęta na XLVIII sesji
w dniu 20 maja 2002 roku:
• Uchwała Nr 437/XLVIII/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie odwołania
Pana Andrzeja Jastrzębskiego z funkcji
Przewodniczącego Rady Miasta Wesoła.

Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XLIX sesji
w dniu 12 czerwca 2002 roku:
• Uchwała Nr 438/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie uchylenia
uchwały Nr 424/XLVI/2002 Rady
Miasta Wesoła z dnia 22 marca 2002
roku w sprawie stanowiska Rady Miasta
Wesoła wobec zapisu art.16 ust. 2
ustawy z dnia 15 lutego 2002 roku o
ustroju miasta stołecznego Warszawy.
• Uchwała Nr 439/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Wesoła.
• Uchwała Nr 440/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zmian w budżecie Miasta Wesoła na 2002 rok.
• Uchwała Nr 441/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia
c.d. na stronie 5
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Informacja z międzysesyjnej działalności
Zarządu Miasta
w okresie od 22 lutego 2002 r. do 26 czerwca 2002 r.
c.d. ze strony 3

• prowadzono przebież w lasach administrowanych przez miasto (za drewno);
odnowiono pasy przeciwpożarowe wokół
lasów oraz prowadzono liczenie intensywności występowania mniszki brudnicy,
• dokończono odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej (do Mokrej),
• wykonano odwodnienie terenu przed
wejściem do Przychodni Zdrowia w Osiedlu Zielona,
• ogłoszono konkurs na najładniejszą posesję,
• wykonano zatokę przystankową i wiatę przy rondzie „Gościniec” dla potrzeb
autobusów 803 i 704 - bis,
• obsadzono zielenią ronda: „Gościniec”,
„Przy Ratuszu”, przy ul. Okuniewskiej,
• posadzono nowe krzewy i założono
ok. 780 m2 nowych trawników,
• profilowano pobocza ulic gruntowych,
poprawiono nawierzchnie żwirowe oraz
wyreperowano betonem dziury w ciągu
ulicy Jana Pawła II,
• uporządkowano miejsca pamięci narodowej na dzień 3 maja,
• wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rozbudowę trzech obiektów szkolnych,
• rozstrzygnięto konkurs na:
- dyrektora Gimnazjum Nr 1 i Nr 3,
- dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2,
• przekazano do eksploatacji zespół
boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 po
modernizacji,
• ustawiono na okres sezonu letniego
5 kabin TOI-TOI (3 na stadionach piłkarskich, 1 na targowisku miejskim, 1 na parkingu PKP Wesoła),
• wykonano oznakowanie miejsc niebezpiecznych przy ulicy Sikorskiego,
• naprawiono chodniki i jezdnie (ul. Apteczna, ul. Sikorskiego),
• wystąpiono o pozwolenie na budowę
ul. Jana Pawła II i kolektora z pompownią w tzw. „Przesiece”,
• trwa rozruch techniczny SUW i czyszczenie sieci w Osiedlu Plac Wojska Polskiego (współudział miasta w budowie),
• dokonano odbioru pomieszczeń przeznaczonych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku OSP (po remoncie).
Ogłoszono przetargi na:
• wymianę drzwi wejściowych oraz remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1,
• wykonanie robót romontowo-budowlanych pokrycia dachowego i kominów budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 3,
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Warszawskiej (od Wiśniowej do Matejki) i ulicy Mickiewicza
(od ul. Matejki do Narutowicza),

• budowę oświetlenia ulicznego ul. Wspólnej wraz z obsługą geodezyjną,
• budowę chodnika na Osiedlu Plac
Wojska Polskiego,
• budowę przepustu na Kanale Wawerskim w ciągu ulicy Jana Pawła II,
• modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2,
• eksploatację, konserwację i naprawę
sieci wodociągowej wraz z przyłączami
oraz usługi inkasenckie w zakresie dostawy wody w Dzielnicy Stara Miłosna.
Rozstrzygnięto przetargi na:
• wykonanie robót remontowo-budowlanych adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla potrzeb filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Stara Miłosna
w „Centrum Pogodna”,
• adaptację i modernizację części pomieszczeń w budynku OSP dla potrzeb
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ulicy 1. Praskiego Pułku 31,
• budowę ogrodzenia terenu przy Gimnazjum Nr 3 w Dzielnicy Stara Miłosna,
• dostawę opraw oświetlenia zewnętrznego (ulicznego),
• usługi geodezyjne,
• wykonanie map do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
Wesoła - Stara Miłosna Południe,
• dostawę bonów towarowych,
• dostawę mebli biurowych wraz z montażem dla potrzeb Urzędu Miasta,
• transport uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych na i z imprez sportowych,
• przeprowadzenie weryfikacji i ocenę
stanu finansów SPZLO przy ul. Kilińskiego 50 za lata 2000 i 2001,
• wyłonienie zespołu autorskiego do opracowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Groszówka Południe,
• budowę placu manewrowego przy OSP
w Wesołej,
• budowę sieci wodociągowej z przyłączami (etap II) w ulicach: Objazdowa,
Piłsudskiego, Mazowiecka, Szklarniowa,
Szkolna, Bez Nazwy (od Mazowieckiej),
Brzozowa, Nizinna, droga prywatna,
Wiślana,
• budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Armii Krajowej, ul. Kilińskiego i ul. Moniuszki,
• prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2,
• budowę ogrodzenia z rozbiórką istniejącego przy Szkole Podstawowej Nr 3
wraz z obsługą geodezyjną,
• dostawę artykułów biurowych i piśmiennych w roku 2002,
c.d. na stronie 5

Informacja z międzysesyjnej działalności
Zarządu Miasta
w okresie od 22 lutego 2002 r. do 26 czerwca 2002 r.
dokończenie

• dostawę materiałów eksploatacyjnych
do drukarek komputerowych na okres 3 lat,
• budowę ogrodzenia wraz z rozbiórką
istniejącego przy Szkole Podstawowej Nr 2
wraz z obsługą geodezyjną.
Wzięto udział w:
• posiedzeniu Rady Gminy Warszawa
Rembertów,
• posiedzeniach:
- Metropolii Warszawa w sprawie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
- Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
• zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
OSP Wesoła,
• naradzie w sprawie odprowadzania wód
deszczowych z północnej części Dzielnicy Stara Miłosna,
• organizowanym w Szkole Podstawowej
Nr 2 „Dniu Afrykańskim” na którym gościł Ambasador Republiki Południowej Afryki,
• rozstrzygnięciu konkursu w MOK
„Ogień woda - dwa żywioły”,
• rozstrzygnięciu konkursu policyjnego
„Poznajmy się bliżej”,
• otwarciu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
dla miast Wesoła i Sulejówek,
• posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Powiatu
Warszawskiego,
• uroczystej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy,
• imprezie zorganizowanej przez członków Rady Dzielnicy Stara Miłosna
pt. „Zjazd Cyklistów”,
• XV sesji Rady Dzielnicy Stara Miłosna,
• Turnieju Karate Tradycyjne o Puchar
Burmistrza Miasta Wesoła,
• Turnieju Karate Tradycyjne o Puchar
Rady Miasta,
• uroczystym zakończeniu roku szkolnego w szkołach podstawowych i gimnazjach,
• uroczystym otwarciu boiska przy
Szkole Podstawowej Nr 1.
Odbyły się spotkania z:
• mieszkańcami:
- w Szkole Podstawowej Nr 1,
- Dzielnicy Stara Miłosna (w Szkole
Podstawowej Nr 3),

- Osiedla Wesoła Zielona - Grzybowa
(w Szkole Podstawowej Nr 2),
- Osiedla Wesoła Centrum (w budynku
OSP),
• Dowódcą 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w sprawie przejęcia przez miasto
Przedszkola Nr 27 w Osiedlu Plac
Wojska Polskiego,
• w sprawie rozpatrzenia koncepcji układu komunikacyjnego w Osiedlu WesołaZielona, Grzybowa - na osi ulicy Niemcewicza i Wspólnej,
• przedstawicielami Zarządu Transportu
Miejskiego (dwukrotnie) w sprawie uruchomienia dwóch nowych linii podmiejskich,
• Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie opracowania koncepcji
docelowej dla odprowadzania ścieków
i wód opadowych z Dzielnicy Stara Miłosna oraz funkcjonowania oczyszczalni
w Osiedlu Plac Wojska Polskiego,
• Powiatowym Zarządem Dróg w sprawie kategoryzacji ulicy Jana Pawła II jako drogi powiatowej,
• Zarządem Infrastruktury Wojskowej
i Wojskową Agencją Mieszkaniową
w sprawie kanalizacji (organizacja),
• zespołem prof. Pawłata z SGGW w sprawie strategii zagospodarowania wód
opadowych w Dzielnicy Stara Miłosna,
• z zespołem SGGW w sprawie funkcjonowania oczyszczalni w Osiedlu Plac
Wojska Polskiego,
• Nadleśnictwem Drewnica w sprawie
dostępności do terenów leśnych i poszerzenia parkingu obok Urzędu,
• przedstawicielami Gminy Warszawa
Wawer, przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Warszawa
i dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie docelowej kanalizacji dla Dzielnicy Stara Miłosna,
• zainteresowanymi osobami w celu ustalenia zakresu prac i opracowania koncepcji adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię nr 3 w Dzielnicy
Stara Miłosna,
• członkami Komisji Kultury i Sportu
Rady Powiatu Warszawskiego,
• komitetem społecznym ds. kanalizacji
Osiedla przy ul. Uroczej,
• kierownictwem MPZBDJiW Sp. z o.o.
w sprawie problemów gospodarki wodno-kanalizacyjnej i dróg w Dzielnicy
Stara Miłosna.

UCHWAŁY

c.d. ze strony 4

zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy kanalizacji.
• Uchwała Nr 442/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zmiany uchwały Nr 422/XLVI/2002 Rady Miasta
z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zakup lokalu usługowego z przeznaczeniem na przychodnię rejonową nr 3.
• Uchwała Nr 443/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie poręczenia
kredytu odnawialnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Wesołej.
• Uchwała Nr 444/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie na rzecz Gminy
Wesoła darowizny nieobciążonej nieruchomości gruntowej położonej w ul.Borkowskiej.
• Uchwała Nr 445/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie na rzecz Gminy
Wesoła darowizny nieobciążonej nieruchomości gruntowej położonej w ul. Mickiewicza.
• Uchwała Nr 446/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieobciążonej nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącej dz. ew. nr 3
z obrębu 1-01 o pow. 5070 m2 na rzecz
Gminy Wesoła od przedstawiciela Skarbu Państwa.
• Uchwała Nr 447/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta Wesoła.
• Uchwała Nr 448/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zatwierdzenia
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wesołej.
• Uchwała Nr 497/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miasta.
• Uchwała Nr 450/XLIX/2002 Rady
Miasta Wesoła w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miasta.

Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na L sesji
w dniu 27 czerwca 2002 roku:
• Uchwała Nr 451/L/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie rozpatrzenia zarzutu
pani Grażyny Milczarczyk zamieszkałej
c.d. na stronie 6

5

UCHWAŁY
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przy ul. Kobielskiej 11/12, 04-359 Warszawa dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła-Stara Miłosna (część
północna nad „Traktem Brzeskim”).
• Uchwała Nr 452/L/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie rozpatrzenia zarzutu
pana Jerzego Karczmarczyka zamieszkałego przy ul. Czarnoleskiej 10, 04-540
Warszawa dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła-Stara Miłosna (część
północna nad „Traktem Brzeskim”).
• Uchwała Nr 453/L/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie rozpatrzenia zarzutu
państwa Grażyny i Włodzimierza Welsz
zamieszkałych przy ul.Trakt Brzeski 61,
05-075 Wesoła dotyczącego projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Wesoła-Stara
Miłosna (część północna nad „Traktem
Brzeskim”).
• Uchwała Nr 454/L/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie rozpatrzenia zarzutu
pana Szczepana Chomickiego zamieszkałego przy ul. Nizinnej 13, 05-075
Wesoła dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła-Stara Miłosna
(część północna nad „Traktem Brzeskim”).
• Uchwała Nr 455/L/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie rozpatrzenia zarzutu
pana Henryka Kwapisza zamieszkałego
przy ul. Ebro 21, 05-080 Klaudyn dotyczącego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła-Stara Miłosna (część północna
nad „Traktem Brzeskim”).
• Uchwała Nr456/L/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie rozpatrzenia zarzutu
państwa Marioli i Jacka Krawczyckich
zamieszkałych przy ul. Marszałka Piłsudskiego 28, 05-075 Wesoła dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła- Stara Miłosna (część północna nad
„Traktem Brzeskim”).
• Uchwała Nr 457/L/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie podziału miasta Wesoła na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu do Rady
Miasta.
• Uchwała Nr 458/L/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie rozdysponowania
wolnych środków.
• Uchwała Nr 459/L/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie zmian w budżecie
Miasta Wesoła na 2002 rok.
6

STAN REALIZACJI INWESTYCJI
W MIEŚCIE WESOŁA w 2002 r.
Stan na dzień 10 lipca 2002 r.
KANALIZACJA
1. Kontynuacja budowy rozpoczętej
w 2001 r. kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wspólnej i Mokrej. W 2002 r.
wykonano 526 metrów kanalizacji deszczowej - inwestycję zrealizowano w 85%.
Dokończenie ulicy Mokrej będzie realizowane we wrześniu br.
2. Przeprowadzono przetarg na budowę
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Armii Krajowej, Moniuszki i Kilińskiego
w Wesołej. Rozpoczęcie prac w lipcu.
3. Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej
(od ul. Wiśniowej), Mickiewicza (do ul.
Narutowicza) - rozstrzygnięcie w lipcu.
Rozpoczęcie prac w sierpniu.
4. Opracowuje się projekty techniczne
na kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej
w Dzielnicy Stara Miłosna. Planowane
zakończenie prac projektowych - koniec
sierpnia 2002 r.
5. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę odcinka wraz z przepompownią
w tzw. „Przesiece”.
6. Przygotowuje się dokumentację do ogłoszenia przetargu i rozstrzygnięcia prac
na budowę odcinka w ulicy Armii Krajowej (od ulicy 1. Praskiego Pułku do
ulicy Żółkiewskiego).
WODOCIĄGI
1. Zakończono realizowaną wspólnie
w Wojskową Agencją Mieszkaniową
Automatyczną Stację Uzdatniania Wody
dla Osiedla Plac Wojska Polskiego.
2. Kontynuuje się budowę wodociągu
w Dzielnicy Stara Miłosna - etap I i II.
W 2002 r. zrealizowano 1826 metrów
sieci wodociągowej. Przetarg na budowę
sieci wodociągowej w Dzielnicy Stara
Miłosna - etap II rozstrzygnięto w maju
br. Inwestycja prowadzona jest jako
zadanie wieloletnie.
DROGI
1. Wykonano projekt budowy chodnika
na Osiedlu Plac Wojska Polskiego o długości 630 metrów. Rozstrzygnięto przetarg. Zakończenie robót w sierpniu br.
2. Wykonano dokumentację projektowokosztorysową i operat wodnoprawny na
budowę przepustu ramowego na Kanale
Wawerskim w ciągu ulicy Jana Pawła II.
Dokumentacja jest obecnie uzgadniana
w Zespole Uzgodnień Dokumentacji w

Warszawie. Trwa procedura przetargowa.
3. Uaktualniono dokumentację projektową na budowę placu manewrowego
przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. 1.
Praskiego Pułku. Ogłoszono drugi przetarg, który został rozstrzygnięty. Zakończono prace w lipcu 2002 r.
4. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Ronda Graniczna i odcinek ul. Jana
Pawła II do ul. Diamentowej. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Ogłoszono
przetarg.
5. Sporządzono projekt i wybudowano
zatokę przystankową przy rondzie - skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z ul. Gościniec.
Ustawiono wiatę przystankową. Uruchomiono dodatkowe skrócone linie autobusowe nr 704 i 803, których przystankiem
końcowym jest Dzielnica Stara Miłosna.
6. Opracowano koncepcję rozwiązań komunikacyjnych na skrzyżowaniach w ciągu
ul. Wspólnej. Uzyskano uzgodnienie koncepcji ronda w Centrum Zielonej (wraz
z zatoką autobusową linii 137 i 183).
7. Wykonano roboty remontowe w ramach bieżącego utrzymania dróg: nadanie odpowiednich spadów poprzecznych,
stabilizacja dróg gruntowych gruzem
betonowym, utwardzenie nawierzchni
klińcem.
8. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i nawierzchni z płyt
MON w ul. Jana Pawła II i ul. Fabrycznej (przy stacji benzynowej) z regulacją
płyt i zalaniem dziur masą betonową.
9. Wykonano oznakowanie poziome ulic:
linie segregacyjne i przejścia dla pieszych. Zainstalowano nowe oznakowania
drogowe, zlikwidowano bariery architektoniczne w ciągach chodników.
OŚWIATA
1. Wybudowano ogrodzenie terenu Gimnazjum nr 3, ul. Klimatyczna 1 - etap II.
2. Przekazano do użytkowania po modernizacji boisko szkolne przy Szkole
Podstawowej Nr 1, ul. Armii Krajowej 39.
3. Wykonano prace remontowo-budowlano-elektryczne w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3 - budynek „A” - kotłownia, przy ul. Trakt Brzeski 18.
4. Opracowano koncepcje rozbudowy
trzech budynków szkolnych oraz harmonogramy finansowo - rzeczowe. Trwa procedura przetargowa.
c.d. na stronie 7

KANALIZACJA SANITARNA W MIEŚCIE WESOŁA
Miasto Wesoła od ponad 9 miesięcy
ma już czynną kanalizację sanitarną.
Wykonano ponad 9 km sieci i stworzono
możliwość podłączenia 150 budynków
mieszkalnych i obiektów położonych
wzdłuż ulic.
15 listopada 2001 r osiedle „Warszawska” w Zielonej jako pierwsze zostało
włączone do miejskiej kanalizacji sanitarnej, drugim obiektem była Szkoła
Podstawowa Nr 2.
Obecnie mają możliwość podłączenia
się do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowane przy ulicach:
• Wspólna,
• Brata Alberta (od ul. Wspólnej
do ul. Krótkiej),
• Jagiellońska (od ul. Wspólnej
do ul. Warszawskiej),
• Warszawska (od ul. Jagiellońskiej
do ul. Piastowskiej i od ul. Brata
Alberta do Wiśniowej),
• Piastowska,
• Szosowa,
• Przejazdowa,
• Mokra.
Szczegółowy wykaz nieruchomości,
mających obecnie możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej, przedstawiono obok.
W tym roku również taką szansę najprawdopodobniej będą mieli mieszkańcy
ulic:
• Warszawskiej i Mickiewicza
(od ul. Matejki do ul. Narutowicza)
• Sosnowej (od ul. Szosowej
do ul. Długiej), część ul. Uroczej
i ul. Podleśnej.
W roku 2003 planowane jest zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej
w ulicach:
• Kilińskiego (do ul. Moniuszki),
Moniuszki (od ul. Kilińskiego
do ul. Armii Krajowej),
Armii Krajowej
(do 1. Praskiego Pułku),
• Mickiewicza (od ul. Narutowicza
do ul. 1.Praskiego Pułku),
• sieci osiedlowe Zielona
i Wesoła Centrum.
Na rok 2003 zaplanowano też budowę
kanalizacji sanitarnej w ulicach:
• Armii Krajowej (od ul. 1. Praskiego
Pułku do ul. Żółkiewskiego),
lata 2003 - 2004,
• Mickiewicza (od ul. 1. Praskiego
Pułku do szpitala MSWiA),
• sieci osiedlowe - Zielona,
Wesoła Centrum i Groszówka,
• podłączenie Osiedla Plac Wojska
Polskiego (jeżeli dotychczasowa
oczyszczalnia na poligonie nie uzyska

stałego pozwolenia wodno-prawnego).
W latach 2004-2005 planuje się budowę sieci osiedlowej w całym mieście.
Planowana jest również budowa sieci
kanalizacji w dzielnicy Stara Miłosna część północna sukcesywnie od roku
2003 do 2005 r.
Aby przystąpić do podłączenia
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy spełnić poniższe wymagania:
1. Złożyć wniosek o wydanie „Warunków
Technicznych podłączenia do miejskiej
sieci kanalizacyjnej” w Wydziale
Inwestycji Urzędu Miasta Wesoła
- pokój 201.
2. Zlecić wykonanie projektu przyłącza
kanalizacyjnego projektantowi z właściwymi uprawnieniami. Projekt należy
wykonać na aktualnych mapach do
celów projektowych.
3. Uzgodnić projekt w Wydziale Inwestycji - pokój 201.
4. Dokonać zgłoszenia budowy przyłącza
kanalizacyjnego z wyprzedzeniem
30-dniowym w Wydziale Architektury
- pokój 206.
5. Zlecić wykonanie przyłącza wykonawcy posiadającemu odpowiednie
uprawnienia budowlane. Przed rozpoczęciem robót odebrać w Wydziale
Inwestycji dziennik robót - pokój 201.
6. Przed zasypaniem przyłącza należy:
a) Zgłosić wykonane przyłącze (min.
3 dni wcześniej) do dokonania odbioru technicznego i próby szczelności w Wydziale Inwestycji. Połączenie przykanalika z siecią miejską będzie odbywać się protokolarnie w obecności przedstawiciela
Urzędu i konserwatora sieci. W protokole wpisany zostanie aktualny
stan wodomierzy.
b) Zlecić uprawnionemu geodecie
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
7. Przed podłączeniem przykanalika do
sieci miejskiej należy:
a) Zlikwidować istniejący zbiornik
nieczystości płynnych.
b) Opomiarować źródła zasilania
w wodę.
8. Pełna dokumentacja techniczna odbioru końcowego (inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza, dziennik
robót, projekt techniczny z naniesionymi ew. zmianami) stanowić będzie
podstawę do zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków bytowych.
9. Złożyć wniosek o zawarcie umowy na
odprowadzanie ścieków bytowych
- pokój 204.
c.d. na stronie 8

STAN REALIZACJI
INWESTYCJI W MIEŚCIE
WESOŁA w 2002 r.
c.d. ze strony 6

OŚWIETLENIE ULIC
1. Rozstrzygnięto przetarg na budowę
oświetlenia ulicy Wspólnej na odcinku
od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piastowskiej. Zakończono roboty w lipcu.
2. Wykonano oświetlenie ulicy Jana
Pawła II:
- odcinek przy Gimnazjum Nr 3;
- odcinek od ul. Fabrycznej
do ul. Jeździeckiej.
INNE
1. Zakończono prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku „Centrum Pogodna”, przy ul. Jana Pawła II 25, w celu
zorganizowania Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miast Wesoła i Sulejówek.
2. Zakończono prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku „Centrum
Pogodna”, przy ul. Jana Pawła II 25 dla
potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Zakończono adaptację pomieszczeń
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wesołej, przy ul. 1. Praskiego Pułku 31
dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oddanie obiektu w lipcu br.
ZIELEŃ MIEJSKA
i OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Urządzono tereny zieleni na rondach: „OKUNIEWSKA”, „PRZY
RATUSZU” oraz „JANA PAWŁA II”.
2. Obsadzono częściowo zielenią nowowybudowany odcinek ulicy Jana Pawła
II, pas drogi dojazdowej do Osiedla Plac
Wojska Polskiego, park w Woli Grzybowskiej.
3. Ustawiono większą ilość koszy na
śmieci na terenie miasta.
4. Zwiększono częstotliwość wywozu
odpadów segregowanych.
5. Dokończono zieleń przy parkingu
Urzędu Miasta Wesoła.
6. Uzupełniono zieleń (krzewy i drzewa) po kradzieżach oraz prowadzona
jest pielęgnacja trawników i zieleńców
w mieście.
7. Zamontowano ławki na nowych odcinkach ulic.
8. Ustawiono na okres letni kabiny
TOI-TOI na obiektach sportowych,
na parkingu przy stacji PKP Wesoła
i na terenie targowiska.
Bogdan Wilk
Zastępca Burmistrza ds. inwestycji
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Wykaz nieruchomości
i działek mających możliwość
podłączenia
do kanalizacji miejskiej
w Wesołej
UL. WSPÓLNA
Nr nieruchomości:
1,1A,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,18,
18A,20,20A,21,22AB,23,24,25,26,
26A,27,28,29,30,31,32,32B,34,35,36,
38,40,42,43,44,45,47,49,50,51,52,55,
57,59,61,63,65,93.
Nr działek:
- 26/1,30 obręb 5-01
- 45/4,49/2,49/3,58/11,68/1,73/1,
79,89 obręb 2-02
- 168, 169 obręb 2-03
UL. WARSZAWSKA
Nr nieruchomości:
1,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,22,23,24A,25,26,27,29,
31,33,35,37,66,68,70,80,80A,82,82A.
Nr działek:
- 11,28/2,40,42 obręb 5-01,
UL. BRATA ALBERTA
Nr nieruchomości:
1,3A,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,13,14,14A,
15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,29,
31,34,35,37,38,39,40,40A,41,42,43,
43A,45,47,51
Nr działki:
31/27,39,217 obręb 5-01
UL. WILANOWSKA
Nr nieruchomości: 62
UL. UROCZA
Nr nieruchomości: 56,58,60A.
UL. PODLEŚNA
Nr nieruchomości: 47
Nr działki: 26 obręb 5-05
UL. SZEROKA
Nr nieruchomości: 1
UL. SZOSOWA
Nr nieruchomości: 1,3
UL. SOSNOWA
Nr nieruchomości: 13
UL. PRZEJAZDOWA
Nr nieruchomości: 2,2a,3,4,6,7,18
Nr działek: 157, 170/2 obręb 2-03
UL. DŁUGA
Nr nieruchomości: 38,88,92
UL. MOKRA
Nr nieruchomości: 16
Nr działek:
- 58/9,58/8,58/7,58/6 obręb 2-02
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KANALIZACJA SANITARNA W MIEŚCIE WESOŁA
c.d. ze strony 7

Przy podłączeniu nieruchomości
do kanalizacji sanitarnej inwestor,
czyli właściciel nieruchomości, poniesie koszty wykonania projektu i robót
wykonawczych oraz obsługi geodezyjnej przyłącza kanalizacyjnego od granicy działki do budynku. Powyższe
koszty mogą być znacznie niższe przy
realizacji przyłączy wspólnie z sąsiadami. Obniżą się wówczas koszty prac
projektowych, geodezyjnych i robót wykonawczych. Dlatego też zachęcamy
do wspólnych sąsiedzkich inicjatyw.
Inwestor nie będzie obciążony
żadną wpłatą przyłączeniową.
Opłaty za ścieki będą naliczane według stawek jednostkowych, uchwalonych
przez Radę Miasta Wesoła, w oparciu o zużycie wody - według odczytów z wodomierza. Obecnie, zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Wesoła Nr 321/XLI/2001
z dnia 29 listopada 2001 r., powyższa
opłata za 1 m3 ścieków odprowadzonych
do kanalizacji miejskiej wynosi
3,30zł + 7% VAT. Przeciętna 4- osobowa
rodzina zapłaci za ścieki około 45 zł na
miesiąc. Oznacza to, że koszty za ścieki,
przy odprowadzaniu do kanalizacji miejskiej, są znacznie mniejsze niż przy wywozie z szamba. Dodatkowo woda używana do podlewania ogródka może być
odliczona od całkowitej ilości ścieków
pod warunkiem odrębnego opomiarowania (dodatkowy wodomierz na przewodzie do polewaczki zainstalowany
na własny koszt i oplombowany przez
Urząd Miasta).
Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. Nr 132, poz.622 z późn. zm.) właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.
Jednocześnie ostrzegamy, że samowolne przyłączenie nieruchomości do
kanalizacji miejskiej bez wymaganych
dokumentów i uzgodnień i bez zawarcia umowy zgodnie z ustawą z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.
747) podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
Budowa kanalizacji w mieście Wesoła
finansowana jest ze środków własnego
budżetu i funduszy pożyczkowych. 18 października 2000 roku miasto Wesoła
po ponad rocznych staraniach podpisało
umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Pożyczka w wysokości do 19 milionów złotych ma być przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
miasta Wesoła”, którego planowany koszt
wynosi 39 milionów złotych.
Umowa z NFOŚiGW ma też pewne
ograniczenia finansowe i rzeczowe.
Przede wszystkim, udział pożyczki nie
może przekroczyć 50 % kosztów inwestycji. Dodatkowo, miasto może finansować z pożyczki tylko koszty związane
bezpośrednio z montażem kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w danej ulicy.
Tymczasem ze względu na uwarunkowania
organizacyjne i proces budowlano-montażowy Urząd realizuje jednocześnie kanalizację sanitarną i deszczową w danej ulicy, aby nie rozkopywać ulicy dwa razy.
W takich przypadkach udział środków gminy wzrasta do 70-75% wartości inwestycji.
Ponadto budowa kanalizacji, to także
odtworzenie nawierzchni ulic i chodników, przebudowa istniejących sieci, utrzymanie objazdów, zagospodarowanie nadmiaru ziemi i placów budowy, koszty kolizji z istniejącymi mediami, przetargów,
projektowania zmian w ruchu komunikacji miejskiej itp.
Budowa kanalizacji jest więc inwestycją bardzo kosztowną, a miasto dysponuje ograniczonymi środkami.
W związku z powyższym budowane są
i będą w przyszłości przede wszystkim kolektory główne, dające jednakowe szanse podłączenia dla wszystkich w mieście.
Dodatkowym ograniczeniem uniemożliwiającym budowę przez miasto kanalizacji osiedlowej jest własność gruntu. Zgodnie bowiem z prawem budowlanym pozwolenie na budowę może otrzymać jedynie inwestor dysponujący prawem własności do gruntu.
Z powodu powyższych ograniczeń
zarówno finansowych, jak i prawnych
Zarząd Miasta Wesoła apeluje
do członków wspólnot mieszkaniowych
o inicjatywę i podjęcie samodzielnych
działań zmierzających do budowy sieci
kanalizacji osiedlowej na terenie swoich osiedli i ulic. Przyśpieszy to znacznie czas oczekiwania na podłączenie
poszczególnych osiedli do kanalizacji.
Przypominamy, że wszelkie informacje, dotyczące budowy kanalizacji można
uzyskać w Urzędzie Miasta Wesoła,
Wydział Inwestycji, Remontów i Gospodarki Komunalnej, tel. 773-60-23.
Bogdan Wilk
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji

KANALIZACJA
KONCEPCJA DOCELOWEGO
ROZWIĄZANIA PROBLEMU
ŚCIEKÓW SANITARNYCH
I DESZCZOWYCH
W DZIELNICY STARA MIŁOSNA
Docelowe rozwiązanie sposobu odprowadzenia ścieków deszczowych jest kluczową sprawą determinującą rozwój układu drogowego Dzielnicy Stara Miłosna.
Dotychczasowe, historyczne już koncepcje, przewidywały powrót podczyszczonych ścieków deszczowych na teren dzielnicy oraz retencjonowanie ich w sztucznych, otwartych zbiornikach wodnych. Pomijając fakt bardzo wysokich kosztów takiego rozwiązania, to w chwili obecnej przedsięwzięcie takie jest niemożliwe z uwagi
na inne zagospodarowanie obszarów przewidzianych pod lokalizację stawów retencyjnych.
Nowe podejście do gospodarki ściekowej Dzielnicy Stara Miłosna zawiera się
w dwóch zasadniczych kwestiach:
• odprowadzenia ścieków sanitarnych do
systemu kanalizacji Warszawy z jednoczesną likwidacją lokalnej oczyszczalni
ścieków „Cyraneczka”,
• wykorzystania Kanału Wawerskiego do
zrzutu podczyszczanych ścieków deszczowych z retencjonowaniem ich nadmiaru
na obszarze i w samej oczyszczalni
ścieków „Cyraneczka”.
Przyjęcie powyższej koncepcji wymaga
w pierwszej fazie wykonania specjalistycznego opracowania, w wyniku którego
określone zostaną ilości ścieków deszczowych, które dzisiaj i w perspektywie następnych lat przyjmie Kanał Wawerski.
Opracowanie zawierać powinno niezbędne
uzgodnienia oraz pokazywać zakres działań inwestycyjnych umożliwiających czasowe retencjonowanie i zrzut ścieków deszczowych. Należy zaznaczyć, że Kanał Wawerski w swym dolnym biegu znajduje się
w gminie Warszawa - Wawer i jego wykorzystanie do bezpośredniego zrzutu ścieków deszczowych z Dzielnicy Stara Miłosna wymagałoby kosztownych prac regulacyjnych.
Rozwiązanie problemu ścieków sanitarnych wymaga również współpracy z gminą Warszawa - Wawer. Wypracowana przed
kilku laty wspólna koncepcja odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu Dzielnicy Stara Miłosna i południowo-wschodniego rejonu gminy Warszawa - Wawer wymaga aktualizacji oraz określenia partycypowania w kosztach budowy. Prace w tym
zakresie prowadzone są aktualnie w ścisłej
współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który tę inicjatywę
popiera.
Z uwagi na zakres i skalę przedsięwzięcia, po przeprowadzonych już wstępnych
rozmowach, można również liczyć na
wsparcie finansowe Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dariusz Gayer
Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Remontów i Gospodarki Komunalnej

POSTĘPOWANIE
PRZY BUDOWIE
PRZYŁĄCZA
KANALIZACYJNEGO
ZŁOŻYĆ WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH
Urząd Miasta - pokój 204
ZLECIĆ WYKONANIE MAP
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Geodeta z uprawnieniami
ZLECIĆ WYKONANIE
PROJEKTU PRZYŁĄCZA
Projektant z uprawnieniami
UZGODNIĆ PROJEKT
Urząd Miasta - pokój 204

JAK SEGREGOWAĆ
ODPADY ?
Jak segregować odpady? Na to, z pozoru proste pytanie - trudno znaleźć prostą odpowiedź.
Najciekawsze rozwiązanie zaproponowała Karolina Kulma, uczennica szóstej
klasy szkoły podstawowej. Za swój nowatorski pomysł, ogromny zapał, niezwykłą chęć działania i dużą skuteczność w propagowaniu segregacji odpadów i utrzymania czystości w mieście
- otrzymała cenną nagrodę. 6 czerwca
2002 r. w Szkole Podstawowej Nr 1,
w obecności licznych gości, Zastępca
Burmistrza Pan Bogdan Wilk wręczył jej
rower górski.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
ODEBRAĆ DZIENNIK ROBOT
Urząd Miasta - pokój 204
ZGŁOSIĆ ROBOTY BUDOWLANE
Urząd Miasta - pokój 206
ZLECIĆ WYKONANIE
PRZYKANALIKA
Wykonawca z uprawnieniami
ZGŁOSIĆ
DO ODBIORU TECHNICZNEGO
Urząd Miasta - pokój 204
ZLECIĆ INWENTARYZACJĘ
POWYKONAWCZĄ
Geodeta z uprawnieniami
ZŁOŻYĆ WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY
NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Urząd Miasta - pokój 204
Wymagana pełna dokumentacja
odbioru końcowego (inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza, dziennik
robót, projekt techniczny)

NOWA BIBLIOTEKA
W STAREJ MIŁOŚNIE
Dobra wiadomość dla wszystkich
miłośników książek. Od połowy lipca
czynna jest nowa biblioteka w Starej
Miłośnie. Nietrudno tam trafić - wszyscy znają przecież duży budynek o nazwie „Centrum Pogodna” przy ul. Jana
Pawła II 25.
Do końca wakacji biblioteka czynna
będzie w następujące dni:
• poniedziałek i wtorek:13.00-18.00
• czwartek w godz. 10.00 - 15.00 .
Natomiast od września:
• także w piątek w godz. 13.00 - 18.00
Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu 773 83 66.
Elżbieta Daniłowicz
Dyrektor MBP

Akcja prowadzona przez Karolinę
polegała m.in. na rozwieszaniu plakatów, których treść wzbudzała duże
zainteresowanie i zaciekawienie - kim
jest anonimowe „Nasze Słoneczko”?
„Nasze Słoneczko” jest dwunastoletnią
dziewczyną i przykładem dla wielu
mieszkańców naszego miasta.
Obecnie Karolina Kulma pisze artykuły do lokalnych gazet i przygotowuje
nowe ogłoszenia dla mieszkańców.
Ponadto czynnie współpracuje z Ligą
Ochrony Przyrody w Wesołej.
Agnieszka Sanojca
Inspektor ds. Ochrony Środowiska

NOWY LOKAL
DLA PRZYCHODNI
16 lipca 2002 r. Gmina Wesoła
zakupiła na korzystnych warunkach od
Międzyresortowego Pracowniczego Zespołu Budowy Domów Jednorodzinnych
i Wielorodzinnych Sp. z o.o. lokal o powierzchni 314 m2 w Centrum Pogodna
z przeznaczeniem na przychodnię zdrowia. Jeszcze w tym roku mieszkańcy
Dzielnicy Stara Miłosna będą leczyć się
w nowej przychodni.
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LATO W MIEŚCIE
Tegoroczna oferta wypoczynku jest
skierowana do wszystkich grup wiekowych poczynając od dzieci przedszkolnych do osób dorosłych i tak:
Przedszkole nr 1
ul. Armii Krajowej 72
• plac zabaw udostępniony od poniedziałku do piątku od 1000 do 1800, w soboty od 900 do 1400 w okresie od 1 lipca
do 14 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 1
oraz Gimnazjum nr 1
ul. Armii Krajowej 39
• zajęcia świetlicowe (pracownia komputerowa) od 900 do 1300 w okresie od 1 lipca do 14 sierpnia,
• obiekt sportowy od 900 do 1700 (bezpłatnie) w godzinach popołudniowych dla
dorosłych (grupy zorganizowane - cena
za wynajęcie 50,- zł za godz. od grupy),
czynny dwa miesiące
Szkoła Podstawowa nr 2
oraz Gimnazjum nr 1
ul. Krótka 1
• udostępniona hala sportowa od 900 do 1500,
w okresie od 25 czerwca do 2 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Trakt Brzeski 18
• zajęcia świetlicowe i na sali gimnastycznej od 900 do 1300, w okresie od 24 czerwca do 26 lipca
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Plac Wojska Polskiego 28
• zajęcia świetlicowe i na sali gimnastycznej od 900 do 1300, w okresie od 5 sierpnia do 17 sierpnia
Gimnazjum nr 3
ul. Klimatyczna 1
• obiekt sportowy od 900 do 1700 młodzież
szkolna (bezpłatnie),
• godziny popołudniowe zorganizowane
grupy dorosłych (50,- zł za godz. od grupy),
czynne w okresie dwóch miesięcy
MOK
ul. Starzyńskiego 21
• zajęcia klubowe połączone z wycieczkami w okresie od 1 lipca do 13 lipca
od 930 do 1530.
W placówkach szkolnych i MOK-u
jest prowadzone bezpłatne dożywianie.
Szkoły zorganizowały wyjazdy kolonijne do: Stegny Gdańskiej, Chłopów, Prostyni, Bardo, Jarosławca. Zaplanowano
również obóz harcerski i wycieczkę
w Bieszczady.
Udział finansowy gminy w zorganizowaniu letniego wypoczynku należy
szacować na kwotę 90.000, -zł, który to
pochodzi głównie ze środków Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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OŚWIATA W MIEŚCIE
Po długotrwałych negocjacjach udało
się na sesji Rady Miasta w dniu 7 czerwca 2002 r. rozstrzygnąć model organizacyjny funkcjonowania oświaty w mieście Wesoła.
W momencie gdy projekt rozdzielenia Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 przy ul. Armii Krajowej,
polegający na przeniesieniu Gimnazjum
na Plac Wojska Polskiego aby mogła być
to oddzielna szkoła, nie uzyskał aprobaty radnych, należało podjąć inne
rozwiązania celem poprawienia warunków nauczania w szkole w Centrum.
Radni zaaprobowali propozycję Zarządu
Miasta, dotyczącą rozbudowy budynku
o osiem sal lekcyjnych dla szkoły podstawowej, by praktycznie można było
podzielić budynek dotychczasowej
szkoły dla oddzielnego funkcjonowania
obu szkół.
Nikogo nie należy przekonywać, że
nie jest dobrze jeśli w jednym budynku
uczą się dzieci mające 6 i 16 lat. Są to
zupełnie inne problemy wychowawcze.
Forsowanie jeszcze po decyzjach ostatniej sesji przez część radnych modelu
tworzenia zespołów tak, aby każdy
budynek szkoły podstawowej był jednocześnie i szkołą gimnazjalną, jest zdecydowanie rozwiązaniem złym.
Szczególnie szkoła gimnazjalna ma
ogromne znaczenie w należytym przygotowaniu młodzieży do dalszej edukacji
w dobrych liceach by uczniowie w przyszłości nie zasilali szeregów bezrobotnych.
Natomiast w Dzielnicy Stara Miłosna
w Szkole Podstawowej nr 3 zostaną
dobudowane trzy sale lekcyjne wraz
z wybudowaniem łącznika między
istniejącymi budynkami tak by dzieci
nie wychodziły na zewnątrz przechodząc
do sali gimnastycznej i stołówki, co jest

szczególnie ważne w okresie zimowym.
W tej szkole jest największe obciążenie sal lekcyjnych a zważywszy na to,
że ta część miasta w sposób ciągły się
rozbudowuje potrzeba tych sal jest jak
najbardziej uzasadniona.
Z satysfakcją mogę stwierdzić również, że będzie kontynuowana budowa
Gimnazjum nr 3. Mimo tego, że szkoła
już funkcjonuje półtora roku to w dalszym ciągu nie zabezpiecza podstawowych potrzeb uczniów takich chociażby jak brak stołówki, szatni czy sali
gimnastycznej. Obecny etap budowy
przewiduje zabezpieczenie wszystkich
funkcji szkoły poza budową hali
sportowej. Po zrealizowaniu tej inwestycji stworzone zostaną warunki nauki
również dla Gimnazjum nr 2 z Zielonej.
Wszyscy uczniowie z Zielonej, którzy
zechcą uczęszczać do Gimnazjum nr 3
będą mieli taką możliwość.
Przedstawione zamierzenia inwestycyjne należy szacować na kwotę około
12 mln zł. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 jako najmniej kosztowna
zrealizowana zostanie w cyklu jednorocznym, pozostałe dwie w okresie
dwuletnim.
Tworzenie należytych warunków nauczania jest od początku jednym z ważniejszych kierunków działania Zarządu
Miasta. Biorąc to pod uwagę w budżecie
tegorocznym przewidziano fundusze na
wykonanie pracowni przedmiotowych
w szkołach w mieście, na które przeznaczono kwotę 600 000,- zł. Pracownie
takie powstaną w okresie wakacyjnym.
Jest również realizowany program
budowy boisk przy szkołach by młodzież mogła się prawidłowo rozwijać.
Stanisław Bogdan Gutowski
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

DZIEŃ ZIEMI W WESOŁEJ
W dniach 19 i 20 kwietnia br. na terenie miasta Wesoła został zorganizowany
po raz kolejny „Dzień Ziemi”. Do akcji
przystąpiły szkoły, przedszkola oraz zorganizowane grupy mieszkańców Wesołej.
Teren miasta został podzielony na sektory. Każda szkoła otrzymała jeden
z sektorów do uporządkowania. Młodzież szkolna wytrwale sprzątała lasy
i zaśmiecone okolice.
W tych dniach zebrano około 45 m3
śmieci. Koszty akcji szacuje się na prawie 10 000 zł (zakup worków, rękawic,
transport, obsługa akcji, opłata za

śmieci na wysypisku, nagrody i dofinansowanie spotkań po akcji w szkołach).
Należy zwrócić uwagę, że „Dzień
Ziemi”, poza swoim ogromnym wkładem w przywrócenie czystości naszego
miasta, posiada również aspekt psychologiczny. Świadomość tego, że dzieci
posprzątają po swoich rodzicach, powinna wywołać u dorosłych poczucie wstydu i refleksję nad przykładem dawanym
najmłodszemu pokoleniu.
Agnieszka Sanojca
Inspektor ds. Ochrony Środowiska

NAGRODY DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ
W dniu 27 czerwca 2002 r. na sesji
Rady Miasta Wesoła miała miejsce miła
uroczystość. Absolwentom - prymusom
Szkół Podstawowych i Gimnazjów wręczono nagrody Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
Podziękowania otrzymali również dyrektorzy szkół, do których uczęszczali
nagrodzeni uczniowie.
Aby otrzymać nagrodę, należało uzyskać na świadectwie bardzo wysoką średnią ocen: dla Gimnazjów - 5.0 lub więcej, a dla Szkół Podstawowych - co najmniej 5.5.
Wśród nagrodzonych znaleźli się
również Mateusz Smaruj - uczeń Pierwszego Gimnazjum Autorskiego, laureat
olimpiady matematycznej i Joanna
Żurawska - uczennica II klasy Gimnazjum Nr 2, zdobywczyni II miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym.
Pełna lista nagrodzonych
Szkoła Podstawowa Nr 1
Dąbrowska Karolina
Szkoła Podstawowa Nr 3
Paweł Gajkowski
Karolina Konowrocka
Michał Kwasigroch
Jagoda Mąka
Anna Ziółkowska
Karolina Barańska
Szkoła Podstawowa Nr 4
Dominik Pietrzak
Katarzyna Szczepaniak
Dominika Staszewska

Michał Wrzosek
Lidia Wasiurdzak
Rafał Witowski
Ewa Chmielińska
Gimnazjum Nr 1
Natalia Cesarz
Paulina Tucholska
Natalia Konarzewska
Elżbieta Główka
Gimnazjum Nr 2
Aleksandra Sosin
Izabela Wancerz
Sylwia Tomkiewicz
Joanna Żurawska
Gimnazjum Nr 3
Marcin Bogucki
Tomasz Mróz
Katarzyna Pawlak
Jan Turzyński
Katarzyna Tworek
Joanna Wytrykowska
Alma Kuchorska
Pierwsze Gimnazjum Autorskie
Mateusz Smaruj
Weronika Centka
Urszula Zakrzewska
Paweł Kuźnicki
Małgorzata Mantorska
Dominik Błaszczykiewicz
Agnieszka Łepkowska
Wraz z nagrodami wręczono dyplomy
za wybitne osiągnięcia w nauce z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów
w zdobywaniu wiedzy.
Stanisław Bogdan Gutowski
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

KLUB W KOMISARIACIE
Staraniem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został
udostępniony przez Komendę Stołeczną
Policji dotychczasowy budynek Komisariatu Policji na działalność klubu
młodzieżowego. Prowadzenie tego klubu
komisja powierzyła Stowarzyszeniu
Alternatiff. Stowarzyszenie to prowadzi
kluby w Warszawie na Starówce przy ul.
Wąski Dunaj i na Chomiczówce.
Poprzez działalność klubową Alternatiff
realizuje swój autorski Program Środowisk Alternatywnych dla dzieci i młodzieży.
Teoretycy wychowania i profilaktyki
społecznej przychylają się do stanowiska, że współtworzenie alternatywnych
środowisk rówieśniczych przeciwdziała
wpływom złych wzorców i naporowi
negatywnych zjawisk w życiu współczesnej młodzieży (przestępczości, przemo-

OTWARCIE
BOISKA
Dnia 17 czerwca 2002 r. odbyła się
uroczystość otwarcia obiektu sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 1. W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Miasta z Burmistrzem Jackiem
Wojciechowiczem, przedstawiciele Rady
Miasta z Przewodniczącym Andrzejem
Jastrzębskim, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz zaproszeni goście
z sąsiednich gmin i Wesołej.
Uroczystość rozpoczęła się oficjalnymi
wystąpieniami, przecięciem wstęgi oraz
lampką szampana. Szkoła przygotowała
sympatyczny program rozrywkowy
z przeważającą częścią sportową.
Jednym z ważniejszych punktów
uroczystości otwarcia był oczywiście
mecz piłkarski uczniów Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej. Przed meczem
pokaz wykonania rzutów karnych
mogliśmy obejrzeć w wykonaniu
Burmistrzów Miasta i Przewodniczącego
Rady Miasta.
Jest to już drugi obiekt sportowy przy
szkole wybudowany w przeciągu dwóch
lat. Jeszcze w tym roku powstanie taki
obiekt przy szkole w Zielonej. Są to
boiska w nowoczesnej technologii na
skalę obecnego wieku. Cieszy to tych,
co tę inwestycję zrealizowali, ale
najbardziej zadowolona była młodzież,
która będzie z tego obiektu korzystała.
W kuluarach słychać było słowa podziwu przybyłych dyrektorów placówek oświatowych z sąsiednich gmin i kierowane do
nas zapytania jak nam się udało to zrealizować, skąd bierzemy na to fundusze.
Stanisław Bogdan Gutowski
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

cy, alkoholizmowi, narkomanii i izolacji).
Prowadzący klub: Pani Jagienka Wisłowska i Pan Jerzy Siczek stawiają przed
sobą poważne zadania. Chcą aby było to
miejsce sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju
młodzieży. Ma to być miejsce gdzie
młody człowiek może liczyć na pomoc
specjalistów w trudnych momentach
swojego życia kiedy potrzebuje takiej
pomocy.
Klub kieruje się trzema zasadami:
BEZ ALKOHOLU
BEZ NARKOTYKÓW
BEZ PRZEMOCY
Jest czynny od wtorku do soboty
w godz. 1400 - 1900, tel. 0-609 475 326.
Stanisław Bogdan Gutowski
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych
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Policja - Komisariat w Wesołej
ul. 1. Praskiego Pułku 21
tel. 773 90 07, 773 40 80, 773 56 99
tel. kom. 0-603 391 585, fax 773 40 04
Policja - Pogotowie Policyjne - 997
Straż Miejska
tel./fax 773 60 90, 773 71 97
tel. kom 0-502 670 794
Straż Pożarna - 998
Straż Pożarna - Wesoła
ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773 90 08
Straż Pożarna - Stara Miłosna
ul. Trakt Brzeski 28
tel. 773 39 78
Pogotowie Ratunkowe
tel. 783 14 55 lub 999
Pogotowie Energetyczne
tel. 783 59 90, 778 28 00, 779 31 24
Pogotowie Gazowe
tel. 992, 628 45 87, fax 625 35 14
Konserwator Wodociągów Miejskich
tel. kom. 0-502 182 206
tel. kom. 0-501 076 231
Konserwator Oświetlenia Ulicznego
tel. 783 25 12
tel. kom. 0-607 191 647
Naprawa Telefonów
tel. 773 97 39, 773 20 71
Leśniczy p. Jaczesław Sosna
tel. 629 83 72
WAM Filia w Wesołej
tel. 681 21 59
POWIAT
Starostwo Powiatowe
04-564 Warszawa
ul. Koszykowa 6 A
tel. 621 26 00
Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer
04-379 Warszawa
ul. Mycielskiego 20
tel. 810 10 21
Komenda Stołeczna Policji
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
tel. 620 02 61
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
02-517 Warszawa
ul. Rakowiecka 21
tel. 646 53 13
Powiatowy Urząd Pracy
04-111 Warszawa
ul. Grochowska 171 b
tel. 810 33 32, 810 27 06
ZUS
03-829 Warszawa
ul. Podskarbińska 25
tel. 810 80 52 (do 59)
Biuro Paszportowe
00-548 Warszawa
ul. Krucza 5/11
tel. 628 40 94
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
dla miast Wesoła i Sulejówek
05-077 Wesoła
ul. Jana Pawła II 25 (I piętro)
tel. 773 83 33, tel./fax 773 83 34
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TELEFONY
URZĄD MIASTA WESOŁA

ul. 1. Praskiego Pułku 33, 05-075 Wesoła, tel. 773 60 00, fax 773 60 99
http://www.wesola-um.pl e-mail:um@wesola-um.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. 1000 - 1800, wt. - pt. 800 - 1600
(środa jest dniem pracy wewnętrznej)

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Jastrzębski
tel. 773 60 85
Burmistrz Miasta
Jacek Wojciechowicz
tel. 773 60 60, 773 60 61
Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych
Stanisław Bogdan Gutowski
tel. 773 60 60, 773 60 61
Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
Bogdan Wilk
tel. 773 60 60, 773 60 61
Sekretarz
Bożenna Chmielewska
tel. 773 60 60, 773 60 61
Skarbnik
Maria Tobolska
tel. 773 60 72
Biuro Rady
tel. 773 60 85
Sekretariat Burmistrza - Biuro Zarządu
tel. 773 60 60, 773 60 61
fax 773 60 66

pokój 119

pokój 102

pokój 103

pokój 104

pokój 108

pokój 115

pokój 119

Biuro Planowania Przestrzennego
i Rozwoju
tel. 773 60 50
pokój
tel. 773 60 52
pokój
Referat Spraw ObywateIskich
tel. 773 60 10
pokój
tel. 773 60 12
pokój
Kadry - USC
tel. 773 60 86
pokój
Stanowisko
ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
tel. 773 60 01
pokój
Stanowisko
ds. Ochrony Środowiska
tel. 773 60 36
pokój
Stanowisko ds. bhp i ppoż.
tel. 773 60 98
pokój
Referat Administr. - Gospodarczy
tel. 773 60 98
pokój
Referat Zamówień Publicznych
tel. 773 60 27
pokój
Referat Komunikacji
tel. 773 60 06
pokój

218
219
005
010
110

001

210
-119
-119
211
006

pokój 101

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU
Wydział Finansów
tel. 773 60 70
pokój 114
tel. 773 60 88
pokój 113
Referat Rachunkowości Budżetowej
i Realizacji Budżetu
tel. 773 60 73
pokój 116
tel. 773 60 75
pokój 117
Referat Wymiaru Podatków
i Opłat oraz Księgowości Podatkowej
tel. 773 60 77
pokój 122
Kasa
tel. 773 60 14
pokój 014
Wydział Inwestycji, Remontów
i Gospodarki Komunalnej
tel. 773 60 20
pokój 201
tel. 773 60 21
pokój 202
Referat Inwestycji i Remontów
tel. 773 60 22
pokój 203
tel. 773 60 23
pokój 204
Referat Gospodarki Lokalowej
tel. 773 60 26
pokój 214
tel. 773 60 25
pokój 213
Wydział Architektury
tel. 773 60 30
pokój 206
tel. 773 60 33
pokój 208
tel. 773 60 35
pokój 209
tel. 773 60 32
pokój 207
Wydział Geodezji
i Gospodarki Gruntami
tel. 773 60 43
pokój 216
tel. 773 60 45
pokój 217
tel. 773 60 42
pokój 215
Referat Gospodarki Gruntami,
Komunalizacji i Pozyskiwania Mienia
tel. 773 60 40
pokój 221

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU
Miejski Zespół Oświaty (Ratusz)
tel. 773 60 04
pokój 004
tel. 773 60 03
pokój 003
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Starzyńskiego 21
tel. 773 55 99
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773 40 08
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. Jana Pawła II 25
tel. 773 83 66
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773 70 23
SŁUŻBA ZDROWIA
1. Przychodnia
Rejonowo - Specjalistyczna Nr 1
Wesoła-Centrum, ul. Kilińskiego 50
- rejestracja
773 53 63, 773 93 59
- administracja
773 56 51
2. Przychodnia Rejonowa Nr 2
Wesoła-Zielona,
ul. Warszawska 3, blok 2
- rejestracja
773 40 45
3. Przychodnia Rejonowa Nr 3
Wesoła-St. Miłosna,
ul. Jeździecka 20
- rejestracja
773 39 91
URZĘDY POCZTOWE
1. ul. 1. Praskiego Pułku 9
773 40 50
2. ul. Jana Pawła II 21
773 39 76, 773 26 16

