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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wesołej,
Za kilka dni kończy się kadencja wybranych pod koniec 1998 roku władz samorządowych.
Jednocześnie zamyka się pewien etap historii Wesołej jako samodzielnego miasta — od 27 października
2002 roku Wesoła staje się 18. dzielnicą m. st. Warszawy.
Dzień 18 grudnia 1998 roku długo pozostanie w mojej pamięci. To właśnie tego dnia Rada Miasta,
po przeprowadzeniu procedury konkursowej, wybrała mnie z grona 22 kandydatów na burmistrza miasta
Wesoła. Powiem szczerze —wybór ten bardzo mnie zaskoczył, a jednocześnie bardzo ucieszył.
Zaskoczenie wynikało stąd, że choć jestem doświadczonym samorządowcem, to jednak dla radnych
Wesołej byłem człowiekiem zupełnie nowym, można powiedzieć „człowiekiem znikąd”. Radość miała swoje
źródło w tym, że uświadomiłem sobie, że trafiłem do miasta o dużych możliwościach rozwoju, miasta
w którym będzie można zrealizować śmiałe plany.
Początki nie były łatwe. Szereg zmian organizacyjnych, kadrowych, nakreślenie wizji rozwoju, a także
ostateczne sformułowanie Zarządu Miasta, napotykało różne przeszkody i prowadziło do napięć. Efektem
tego była moja rezygnacja z funkcji burmistrza, złożona w kwietniu 2000 roku na jednej z sesji Rady
Miasta - nie było bowiem wówczas możliwości zrealizowania tego, co zamierzałem, a bycie „malowanym”
burmistrzem, tylko dla stołka, mnie nie interesowało.
Szczęśliwie przebrnęliśmy ten trudny moment, a później, w mniejszej czy większej zgodzie, realizowaliśmy to, co Rada Miasta przyjęła jako plan dynamicznego rozwoju Wesołej.
Zrealizowanie tych przedsięwzięć, tak inwestycyjnych, jak i kulturalnych czy też z zakresu promocji
miasta, daje mi poczucie ogromnej satysfakcji. Bo przecież nie po to zostaje się burmistrzem by biernie
przyglądać się rzeczywistości. Władza musi służyć do zmieniania tej rzeczywistości na lepsze.
Przez te krótkie cztery lata bardzo zżyłem się z Wesołą i jej mieszkańcami, spotkałem wielu
wspaniałych ludzi, poznałem dobrze problemy naszego miasta. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce
— łącznie z moim rodzinnym Raciborzem, gdzie byłem wiceprezydentem ( lata 1990 — 1994 ), któremu
poświęciłbym tyle pracy i zaangażowania co Wesołej.
Zbudowanie drogi, szkoły, pomoc komuś, kto znalazł się w trudnej sytuacji - to jest to, co w tej pracy
najpiękniejsze. Mieć władzę ( choć niewielką ) i wykorzystywać ją dla dobra innych, to jedyny cel mojej
pracy. Nikt i nic nie odbierze mi satysfakcji z tego, że mogłem wielu ludziom sprawić radość poprzez swoje
działania. A że były one przez Państwa dostrzegane, miałem okazję wielokrotnie się przekonać.
Za te wszystkie wyrazy poparcia i życzliwości wszystkim serdecznie dziękuję.
Nie byłoby możliwe osiągnięcie jakichkolwiek efektów bez pracy całego zespołu ludzi. To dzięki ich
wysiłkowi i zaangażowaniu możliwe było zrobienie wielu wspaniałych rzeczy. Cieszę się, że udało się
zatrudnić w Urzędzie wielu ludzi kompetentnych, wykształconych i oddanych służbie publicznej.
Ten Urząd nie pracował do szesnastej. Ten Urząd tętnił życiem i pracą codziennie do późnych godzin
nocnych, a niejednokrotnie również w weekendy. Za to poświęcenie, za wiarę w realizację naszego programu, wszystkim moim najbliższym współpracownikom chcę bardzo serdecznie podziękować.
Cztery lata to dużo, a jednocześnie bardzo mało. I mimo wielu wysiłków więcej jest jeszcze do zrobienia niż tego, co już udało się zrobić. Cieszę się, że dobrze wykorzystaliśmy te lata. Życzę sobie i wszystkim naszym mieszkańcom, by następna kadencja była co najmniej tak owocna, a jeżeli to możliwe, jeszcze
lepsza od tej, która kończy się wraz z wyborami.
Jeszcze raz wszystkim tym, którzy okazali mi wiele życzliwości, ale także tym, którzy mnie krytykowali, chcę podziękować za wspólnie spędzone cztery lata i życzyć wszystkiego najlepszego w przyszłości.
Z wyrazami szacunku

RANKING MIAST W POLSCE

Powyższe tabele przedstawiają wyniki rankingu
przeprowadzonego przez gazetę samorządową „Wspólnota”
wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Ranking opiera się
na obiektywnych danych GUS-u i pokazuje dynamikę rozwoju
miasta w kończącej się kadencji, będąc sumą wyników
finansowych, ekonomicznych i rozwoju infrastruktury.
Wśród miast do 20 tysięcy mieszkańców
(około 500 w całej Polsce) miasto Wesoła zajęło wysokie trzecie
miejsce, a w kategorii budowy infrastruktury, a więc tego,
na co gmina ma największy wpływ, pierwsze miejsce w Polsce.
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Na początku 1999 roku Rada Miasta przyjęła przedstawiony przez burmistrza program dynamicznego rozwoju Wesołej. Głównym założeniem było zwiększenie środków finansowych na
inwestycje. Już po półtora roku udało się dwukrotnie zwiększyć budżet i przeznaczyć na inwestycje ponad 30% budżetu. Na powyższych wykresach przedstawiamy podstawowe parametry ekonomiczne, ukazujące realizację tego programu.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 1999 - 2002
Inwestycje drogowe:
1. fragment ul. Jana Pawła II (budowa aktualnie kontynuowana),
2. rondo na skrzyżowaniu ul. Niemcewicza z ul. 1. Praskiego Pułku,
3. rondo Okuniewska,
4. budowa ul. Przejazdowej,
5. modernizacja fragmentu ul. Armii Krajowej,
6. parking przy Urzędzie Miasta,
7. nowe przystanki autobusowe wraz z wiatami,
8. oznakowanie sygnalizacją świetlną najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych,
9. rondo na skrzyżowaniu ul. Gościniec z ul. Jana Pawła II,
10. budowa oświetlenia ul. Niemcewicza,
11. budowa oświetlenia ul. 1. Praskiego Pułku,
12. budowa oświetlenia ul. Wspólnej,
13. budowa chodnika przy ul. 1. Praskiego Pułku od Urzędu Miasta do OSP Wesoła Centrum,
14. budowa chodnika przy ul. Gościniec (w trakcie realizacji),
15. budowa chodnika przy ul. Okuniewskiej (od ronda do Jednostki Wojskowej 1230),
16. budowa przepustu na Kanale Wawerskim w pasie ul. Jana Pawła II,
17. modernizacja skrzyżowania ul. Trakt Brzeski z ul. Jana Pawła II,
18. modernizacja oświetlenia wszystkich punktów świetlnych ulic: Brata Alberta, Wspólnej,
1. Praskiego Pułku, Jana Pawła II, Armii Krajowej, Okuniewskiej, Niemcewicza,
19. modernizacja placu manewrowego przy OSP Wesoła Centrum,
20. budowa nowego wjazdu na Osiedle Plac WP od ronda Okuniewska, z oświetleniem.
Inwestycje oświatowe:
21. budowa Gimnazjum nr 3 (I etap),
22. budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 2,
23. budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 3,
24. modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 i stadionu,
25. budowa boiska wielofunkcyjnego (sztuczna trawa+tartan) z oświetleniem przy SP nr 1,
26. budowa boiska piłkarskiego (sztuczna trawa) z oświetleniem przy Gimnazjum nr 3,
27. budowa boiska wielofunkcyjnego (sztuczna trawa+tartan) z oświetleniem przy Szkole
Podstawowej nr 2 (w trakcie realizacji),
Kanalizacja sanitarna i deszczowa:
28. budowa kanalizacji połączonej z systemem kanalizacji warszawskiej w Gminie WarszawaRembertów od ul. Marsa poprzez ul. Płatnerską, Jagiellońską, Warszawską, Piastowską,
Wspólną, Mokrą, Kilińskiego, Moniuszki, Armii Krajowej,
29. budowa kanalizacji w ul. Brata Alberta,
30. budowa kanalizacji w ul. Warszawskiej i ul. Mickiewicza do ul. Narutowicza,
31. budowa przepompowni ścieków przy ul. Jagiellońskiej.
Ogółem wybudowano 15 350 metrów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a w trakcie realizacji
jest 2 900 metrów. Rozstrzygane są przetargi na budowę kanalizacji osiedlowej w Zielonej Grzybowej i na ul. Uroczej, o łącznej długości 2 300 metrów.
Wodociągi:
32. budowa stacji uzdatniania wody Stara Miłosna,
33. budowa stacji uzdatniania wody Plac Wojska Polskiego,
33A. budowa wodociągu w północnej części Dzielnicy Stara Miłosna.
W czasie kadencji zrealizowano 11 000 metrów wodociągów. W trakcie realizacji znajduje się
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budowa 4 500 metrów wodociągu w Dzielnicy Stara Miłosna Północ.
Inwestycje pozostałe:
34. budowa Ratusza,
35. przeniesienie do nowych obiektów
siedzib Miejskiej Biblioteki Publicznej,
filii Biblioteki Stara Miłosna, MOPS,
Miejskiego Zespołu Oświaty, Komisariatu Policji, Przychodni Zdrowia Stara
Miłosna (w trakcie realizacji), Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
36. remont budynku MOK,
37. budowa skate-parku,
38. rozbudowa strażnicy OSP Stara Miłosna.
Inwestycje pozabudżetowe:
W latach 1999 - 2002 zrealizowano wiele inwestycji prywatnych, szczególnie w zakresie
budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego i wielorodzinnego. Do największych
inwestycji pozabudżetowych należy zaliczyć:
39. budowę Osiedla Akacjowa,
40. budowę Centrum Pogodna,
41. budowę budynku Poczty Stara Miłosna,
42. modernizację przejazdu kolejowego
w ciągu ul. 1. Praskiego Pułku,
43. budowę zespołu pawilonów handlowych przy ul. Trakt Brzeski,
44. budowę dwóch stacji paliw BP Poland
przy ul. Trakt Brzeski wraz z restauracją Mc Donald’s,
45. budowę kompleksu rekreacyjno - hotelowego Villa Park Wesoła,
46. budowę biurowca firmy Zenon Jaskuła
(w trakcie realizacji),
47. budowę Aqua Parku „Wesolandia” wraz
z zapleczem rekreacyjno - sportowym
(w trakcie realizacji).
48. budowa Domu Seniora Fundacji Gniazdo Rodzinne.
Ogółem na inwestycje w latach 1999 - 2002
wydano 38 200 000,- zł.

PLANY PERSPEKTYWICZNE
• kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej (główne kolektory),
• kontynuacja budowy kanalizacji osiedlowej,
• budowa dróg osiedlowych (w najbliższych
4 latach około 20 km),
• rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1,
• rozbudowa Gimnazjum nr 3,
• dokończenie budowy ul. Jana Pawła II,
• budowa ul. Gościniec,
• modernizacja ul.Brata Alberta z budową ronda,
• modernizacja ul. Armii Krajowej wraz z budową wysepek segregacyjnych.
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Informacja z międzysesyjnej działalności
Zarządu Miasta
w okresie od 19 września 2002 r. do 9 października 2002 r.
W okresie sprawozdawczym odbyły
się 3 posiedzenia Zarządu. Zarząd podjął 16 uchwał, z których 3 przekazano
pod obrady Rady Miasta w następujących sprawach:
- zmian w planie przychodów i wydatków
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- zmian w budżecie miasta na 2002 r.
- zmian w budżecie miasta na 2002 r.
Przekazano również plan zadań inwestycyjnych na 2003 r.
Ponadto:
• wręczono medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,
• trwają prace przy:
- budowie kanalizacji w ul. Moniuszki
i ul. Kilińskiego,
- budowie kanalizacji z przepompownią w tzw. „Przesiece”,
- budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Mokrej,
- budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej,
- budowie przepustu ramowego na Kanale Wawerskim,
- oczyszczaniu Kanału Wawerskiego na
całym odcinku,
- budowie drogi dojazdowej do Stacji
Uzdatniania Wody w osiedlu Plac Wojska Polskiego,
- budowie wodociągu w Dzielnicy Stara Miłosna,
• trwają prace przygotowawcze do wejścia na budowę:
- chodnika przy ul. Gościniec,
- Szkoły Podstawowej nr 3 (łącznik),
- boiska przy Szkole Podstawowej nr 2,
• dokonano napraw i równania dróg:
- Diamentowej (przygotowanie do objazdu po zamknięciu ul. Jana Pawła II),
- Świerkowej, Małej, Objazdowej równoległej do Traktu Brzeskiego, zjazdu z ul. Chodkiewicza, Nizinnej, Topolowej, Asnyka (część), pobocza ulicy
1. Praskiego Pułku oraz Akacjowej.
• przejęto wodociąg w Dzielnicy Stara
Miłosna (formalnie),
• wymieniono pokrycie dachowe budynku przy ul. Moniuszki 7,
• projektowano ul. Brata Alberta wraz
z rondem,
• zabezpieczono logistycznie grupy uczestniczące w akcji „Sprzątanie świata”,
• odbyła się kontrola Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w sprawie
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•
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wykorzystania środków na inwestycje
oświetleniowe realizowane ze środków
Wojewody,
wystąpiono do Starostwa Powiatu Warszawskiego - Wydziału Kultury o refundację kosztów inwestycji,
ustawiono pojemniki na leki oraz odebrano pojemniki na szkło białe i kolorowe,
prowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew
na ul. Głowackiego i w pasach dróg
powiatowych,
uzupełniono zlikwidowane krzewy na
rondzie przy PKN ORLEN, ul. Głowackiego i przy kamieniu obok Ratusza.

Ogłoszono przetargi na:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w ulicach:
Sosnowej, Długiej i Pięknej z odtworzeniem dróg,
• naprawę, wymianę i uzupełnienie
armatury sieciowej na wodociągu
miejskim w Dzielnicy Stara Miłosna,
• wykonanie sieci wodociągowej wraz
z przyłączeniami do granicy nieruchomości w ul. Piastowskiej.
Rozstrzygnięto przetargi na:
• adaptację pomieszczeń dla potrzeb
Przychodni Rejonowej nr 3, Dzielnica
Stara Miłosna - Centrum „Pogodna”,
• budowę chodnika w ulicy Gościniec,
• wykonanie wymiany pokrycia dachu,
przebudowę kominów i wzmocnienie
konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 7 będącego w zasobach komunalnych miasta,
• rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3,
• wyposażenie pracowni przedmiotowych
w szkołach podstawowych i gimnazjach,
• wyposażenie pracowni przedmiotowych
w meble w szkołach podstawowych i gimnazjach,
• budowę przepustu na Kanale Wawerskim w ciągu ul. Jana Pawła II,
• wykonanie robót konserwacyjnych Kanału Wawerskiego na terenie miasta
Wesoła.
Odbyły się spotkania z:
• przedstawicielami Zarządu Transportu
Miejskiego w sprawie komunikacji
autobusowej,

• dyrektorem Miejskiego Systemu Informacji w sprawie oznakowania ulic
przyszłej Dzielnicy Wesoła,
• dyrekcją firmy „Gazomontaż” w sprawie jakości i organizacji pracy firmy
na terenie Wesołej,
• zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
• grupą protestujących mieszkańców
z Dzielnicy Stara Miłosna w sprawie
budowy ulicy Jana Pawła II.
Wzięto udział w:
• zebraniu z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 3 oraz prezesem firmy
BUWMAT dotyczącym złożonego
protestu przez ww. firmę w związku
z rozstrzygniętym przetargiem na rozbudowę szkoły,
• rozprawie w Urzędzie Zamówień
Publicznych w związku ze złożonym
odwołaniem firmy BUWMAT dotyczącym budowy II etapu Gimnazjum nr 3,
• posiedzeniu Zespołu Nazewnictwa
Miejskiego Wydziału Kultury i Sztuki
m. st. Warszawy dotyczącym zmiany
nazw ulic,
• spotkaniu w klubie ALTERNATIFF
organizacji pozarządowych działających
na terenie Warszawy i okolic, zajmujących się rehabilitacją i profilaktyką
osób uzależnionych.

Uchwały
Rady Miasta Wesoła
podjęte na LIII sesji
w dniu
10 października 2002 r.
• Uchwała nr 469/LIII/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie zmian w budżecie
Miasta Wesoła na 2002 rok.
• Uchwała nr 470/LIII/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie zmian w budżecie
Miasta Wesoła na 2002 rok.
• Uchwała nr 471/LIII/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie zmian w planie
przychodów i wydatków Miejskiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.
• Uchwała nr 472/LIII/2002 Rady Miasta
Wesoła w sprawie rozpatrzenia skargi
dotyczącej działalności dyrektora
SPZLO.

ZADŁUŻENIE MIASTA
Rada Miasta Wesoła w 1999 roku,
przyjmując program rozwoju, zobowiązała burmistrza do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pożyczka ta, bardzo atrakcyjna (oprocentowanie około 7% z możliwością
częściowego umorzenia), nie jest prosta do uzyskania, gdyż ubiega się o nią
wiele gmin w Polsce. Nam się udało,
dzięki czemu możemy realizować budowę kanalizacji w takiej skali.
Choć planowaliśmy, że całkowita pożyczka zostanie zaciągnięta w wysokości 19 mln zł, to dziś wiemy, że zre-

alizujemy kanalizację za około 40% tej
kwoty. Zadłużenie z tytułu budowy
kanalizacji w NFOŚiGW na dzień 22
października 2002 roku wynosi trzy miliony sześćset tysięcy zł (3 600 000,- zł).
Podobne działania podjęto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aczkolwiek
na znacznie mniejszą skalę. Zadłużenie z tytułu budowy kanalizacji w
WFOŚiGW na dzień 22 października
2002 roku wynosi pięćset trzydzieści
dziewięć tysięcy zł (539 000,- zł).
JW

O KLUBIE „ALTERNATIFF”
Obecny trudny czas, w jakim przyszło nam żyć, czas w którym duża
część rodzin skupiona jest na zdobywaniu środków materialnych do życia, młody człowiek często pozostaje
sam ze swoimi problemami, rozwiązanie
których przerasta jego możliwości.
Niejednokrotnie występują problemy z nauką, a nie wszyscy rodzice są
w stanie w niej pomóc, młody człowiek
czuje się coraz bardziej zagubiony,
szuka wsparcia i akceptacji środowiska,
często sięga po różnego rodzaju środki pozwalające zapomnieć o niepowodzeniu, stresie czy frustracji.
Wychodząc naprzeciw tego typu problemom został utworzony klub „Alternatiff, gdzie pod okiem fachowców
może spotykać się młodzież w wieku
10 - 20 lat. Może ona liczyć na poradę
w podejmowaniu trudnych decyzji.
Klub jest miejscem wolnym od
alkoholu i narkotyków, bezpiecznym
od przemocy, a także jakiejkolwiek
presji czy indoktrynacji światopoglądowej.
Osoba przychodząca do klubu jest
anonimowa, nikt nie pyta o nazwisko
czy adres zamieszkania, nikt jej nie
ocenia. Warunkiem podstawowym jest
tylko przestrzeganie powyższych zasad.
Ta anonimowość pierwszego kontaktu
ma stwarzać poczucie wolności wyboru. Panujący tam klimat zapewnia
przychodzącym możliwość identyfikacji z miejscem, znalezienie oparcia. Od nich zależy także współtworzenie atmosfery, w której decyzje ich
dotyczące muszą być podejmowane
z ich udziałem.
Klubowicze mogą znaleźć pomoc
w trudnej sytuacji domowej, szkolnej

czy w nauce, mogą też rozwijać swoje
talenty muzyczne, plastyczne czy literackie. Mogą również spędzić czas na
wspólnej grze w bilard czy piłkarzyki.
Uczestnicy klubu mają zarezerwowany czas bezpłatnego korzystania
z boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1.
Aby dotrzeć do tych, którzy takiego miejsca potrzebują, pracownicy
klubu prowadzą pracę środowiskową,
nawiązują kontakty ze szkołami na terenie miasta, zaglądają też do miejscowych pubów. Zachęcają do przychodzenia do klubu.
U podstaw prowadzonej pracy środowiskowej leży założenie, że część potrzebującej pomocy młodzieży nigdy
się po taką pomoc sama nie zgłosi. Pozostawiona sama sobie jest grupą bezpośrednio zagrożoną patologią społeczną.
Pracownicy klubu to ludzie z wykształceniem kierunkowym. Cotygodniowe zebrania kliniczne zespołu pozwalają mieć wgląd w aktualną sytuację
każdego podopiecznego i rozeznania
obranego kierunku pracy.
Z uwagi na to, że Stowarzyszenie
Alternatiff działalność taką prowadzi
od kilku lat z powodzeniem w Warszawie na Starówce i Chomiczówce,
możemy być pewni, że nasza młodzież
uczęszczając do klubu znajduje się pod
dobrą opieką.
Klub czynny jest
od wtorku do soboty
w godz. 13.00 - 20.00
Adres: ul. 1. Praskiego Pułku 8
Stanisław Bogdan Gutowski
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

GRUNTY
Miasto Wesoła w tej kadencji
prowadziło aktywną politykę w zakresie gospodarowania gruntami.
Z jednej strony sprzedajemy
działki pod inwestycje mieszkaniowe bądź usługowe, z drugiej
zaś strony pozyskujemy tereny, nie
mające właściciela czy to w drodze komunalizacji czy zasiedzenia. W latach 1999 - 2002 miasto
więcej terenów pozyskało niż
sprzedało.
Sprzedaż gruntów miejskich
odbywa się w przetargach, na zasadach zgodnych z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Pozyskane w ten sposób środki zasilają
budżet i są przeznaczane na finansowanie inwestycji.
Przykładem takiej sprzedaży
niech będzie działka przy ulicy
Wspólnej, która sprzedana prywatnemu inwestorowi, zamiast być
w dalszym ciągu „śmietniskiem”,
zostanie wykorzystana na budowę
basenu, a raczej tzw. aqua parku.
Pieniądze ze sprzedaży zostały
przeznaczone na budowę kanalizacji w Zielonej, a w następnych
latach, poza oczywistą korzyścią
w postaci obiektu rekreacyjno sportowego, inwestycja ta będzie
przynosić dochód w postaci podatku od nieruchomości, a także
podatku od osób fizycznych.
Nie bez znaczenia jest również
fakt stworzenia kilkudziesięciu
nowych miejsc pracy. Dodatkowym, aczkolwiek bardzo istotnym elementem jest, że sprzedaż
działki prywatnemu inwestorowi
powoduje, że miasto nie musi wykładać 10 mln zł ze swojego budżetu, a więc z naszych pieniędzy,
na jakże potrzebną inwestycję.
Takim między innymi efektom
służy polityka sprzedaży gruntów,
które dotąd zaniedbane, nie
przynosiły nam, mieszkańcom,
żadnych korzyści.
JW
11


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

pokój 101

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU
Wydział Finansów
tel. 773 60 70
pokój
tel. 773 60 88
pokój
Referat Rachunkowości
Budżetowej
i Realizacji Budżetu
tel. 773 60 73
pokój
tel. 773 60 75
pokój
Referat Wymiaru
Podatków i Opłat
oraz Księgowości Podatkowej
tel. 773 60 77
pokój
Kasa
tel. 773 60 14
pokój
Wydział Inwestycji, Remontów
i Gospodarki Komunalnej
tel. 773 60 20
pokój
tel. 773 60 21
pokój
Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 773 60 22
pokój
Referat Inwestycji Miejskich
tel. 773 60 23
pokój
Referat Gospodarki Lokalowej
tel. 773 60 26
pokój
tel. 773 60 25
pokój
Wydział Architektury
tel. 773 60 30
pokój
tel. 773 60 33
pokój
tel. 773 60 35
pokój
tel. 773 60 32
pokój
Wydział Geodezji
i Gospodarki Gruntami
tel. 773 60 43
pokój
tel. 773 60 45
pokój
tel. 773 60 42
pokój

Referat Gospodarki Gruntami,
Komunalizacji i Pozyskiwania Mienia
tel. 773 60 40
pokój 221
Biuro Planowania Przestrzennego
i Rozwoju
tel. 773 60 50
pokój 218
tel. 773 60 52
pokój 219
Referat Spraw ObywateIskich
tel. 773 60 10
pokój 005
tel. 773 60 12
pokój 010
Kadry - USC
tel. 773 60 86
pokój 110
Stanowisko
ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
tel. 773 60 01
pokój 001
Stanowisko
ds. Ochrony Środowiska
tel. 773 60 36
pokój 210
Referat Administr. - Gospodarczy
tel. 773 60 98
pokój -119
Referat Zamówień Publicznych
tel. 773 60 27
pokój 211
Referat Komunikacji
tel. 773 60 06
pokój 006

114
113

116
117

122

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

014
SŁUŻBA ZDROWIA
201
202
203
204
214
213
206
208
209
207

216
217
215

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

