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AKTUALNOŚCI

Uchwały
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęte na XXXV sesji Rady Dzielnicy
Wesoła w dniu 16 grudnia 2004 roku:
■ Uchwała Nr XXXV/104/2004 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
16 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia
opinii do projektu zadań inwestycyjnych do
realizacji w roku 2005.
■ Uchwała Nr XXXV/105/2004 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16
grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2005.

INFORMACJA
z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła
w okresie od 17 listopada 2004 roku
do 27 stycznia 2005 roku

Uchwały
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęte na XXXVI sesji Rady Dzielnicy
Wesoła w dniu 27 stycznia 2005 roku:
■ Uchwała Nr XXXVI/106/2005 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
27 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2005 r.
■ Uchwała Nr XXXVI/107/2005 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
27 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m.st.
Warszawy w sprawie przyjęcia Lokalnego
Uproszczonego Programu Rewitalizacji na
lata 2005-2013.

Delegatura Biura
Zamówień Publicznych
Podsumowanie ilości
przeprowadzonych
postępowań w 2004 roku
W 2004 roku przeprowadzono 71 postępowań na wyłonienie wykonawców lub dostawców z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2004r, Nr 19, poz. 177 ze zm.).
Rozstrzygnięto 67 postępowań zakończonych podpisaniem umowy.
Łączna wartość umów zawartych przy
zastosowaniu wszystkich trybów udzielania zamówień wyniosła 13 661 391,38 zł.
■ W trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygnięto 56 postępowań.
Podpisano umowy na łączną wartość
12 636 198,85 zł.
■ W trybie przetargu ograniczonego rozstrzygnięto 1 postępowanie. Podpisano
umowę za kwotę 329 280,93 zł.




cd. na str. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się
7 posiedzeń Zarządu. Zarząd podjął 10
uchwał.
Podjęto następujące
działania:
■ zakupiono 2 sztuki agregatów pompowych do hydroforni,
■ zakończono budowę sieci wodociągowej w ulicach: Gościniec, Agawy,
Nowa, Matejki, Mickiewicza i Asnyka,
■ zakończono budowę przyłącza wodociągowego do szkoły przy ulicy Gościniec,
■ zakończono przebudowę odcinka wodociągowego w ulicy Matejki,
■ zakończono przebudowę ulic: Dzielna,
Diamentowa, Pogodna, Fabryczna,
Klimatyczna i Tadeusza Rejtana,
■ zakończono modernizację ulicy Brata
Alberta – I etap oraz układu drogowego osiedla Plac Wojska Polskiego
z oświetleniem,
■ zakończono modernizację nawierzchni
ul. Jodłowej,
■ zakończono modernizację nawierzchni ul. Armii Krajowej na odcinku
ul. Moniuszki - ul. Spółdzielcza,
■ zakończono utwardzanie dróg gruntowych ul. Głowackiego odcinek ul.
1. Praskiego Pułku - ul. Orla, ul. Rumian
kowa,
■ zakończono budowę ogrodzenia Szkoły
Podstawowej nr 4 i obiektów sportowych, Plac Wojska Polskiego,
■ zakończono zagospodarowanie terenów
przy Szkole Podstawowej nr 1 przy
ul. Armii Krajowej nr 39,
■ zakończono budowę Gimnazjum Nr 3
osiedle Stara Miłosna,
■ zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Marii Konopnickiej,
Szarych Szeregów i Mazowieckiej (na
wschód od ulicy Piłsudskiego),
■ zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Armii
Krajowej wraz z przepompownią ścieków oraz odtworzeniem drogi,
■ zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Groszówka – etap I
(ulice: Matejki, Słowackiego, Letnia,
Mickiewicza, Niemcewicza),

■ zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Zielona – etap I (ulice: Jagiellońska, Urocza, Warszawska,
Pstrowskiego, Wilanowska, przyłącze
do Przedszkola nr 262),
■ zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Centrum
– Wola Grzybowska – etap I (kanalizacja sanitarna w ulicach: Kilińskiego,
Moniuszki, Armii Krajowej, Sapiehy,
ks. Piotra Skargi, Kwiatowej, Cichej;
kanalizacja deszczowa w ulicy Kiliń
skiego),
■ zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stara Miłosna Północ –
etap I i II (ulice: Gościniec, Cieplarniana,
Trakt Brzeski, 1. Praskiego Pułku, Mazo
wiecka, Piłsudskiego, Sadowa, Brzo
zowa, Szkolna, Szklarniowa, Wiślana,
Nizinna),
■ dokonano zakupu sprzętu komputerowego z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Urzędu,
■ opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika
wzdłuż ul. Niemcewicza i Wspólnej ze
ścieżką rowerową,
■ opracowano dokumentację projektową
budowy budynku komunalno-socjalnego przy ul. Dobrej 20,
■ opracowano koncepcję architekto
niczno-budowlaną modernizacji parteru budynku Urzędu dla potrzeb Wy
działu Obsługi Mieszkańców i Dele
gatury Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich,
■ opracowano projekt boiska przy Szkole
Podstawowej nr 3, ul. Trakt Brzeski 18,
■ opracowano koncepcję budowy Szkoły
Podstawowej nr 2, ul. Krótka 1, osiedle
Zielona,
■ opracowano projekt zastępczy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stara Miłosna
Północ – etap III,
■ opracowano projekt zastępczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Godebskiego,
■ opracowano projekt kolektora deszczowego w ulicy Jeździeckiej,
■ opracowano koncepcję budowy boiska
na Groszówce,
■ opracowano projekt budowy sygnalizacji
wzbudzeniowej w ul. Armii Krajowej.
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     AKTUALNOŚCI
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Rozstrzygnięto przetargi na:

Odbyły się spotkania :

■ Dostawę bonów podarunkowych dla
pracowników.
■ Modernizację nawierzchni ulicy Armii
Krajowej i Moniuszki.
■ Konserwację i naprawę urządzeń elektrycznych w hydroforni, stacji uzdatniania wody, przepompowni ścieków, ujęć
wody oraz agregatów prądotwórczych.
■ Przebudowę ulicy Brata Alberta wraz
z wykonaniem kanalizacji deszczowej
– rozszerzenie zakresu robót podstawowych.
■ Zmianę trójników 200/160 mm na studzienki 315 mm (dla zadania: budowa
kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stara
Miłosna Północ z odbudową ulicy
Mazowieckiej).
■ Kanalizację sanitarną w ulicach Kwia
towej i Cichej – rozszerzenie zakresu
prac.
■ Przebudowę sięgacza kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej.
■ Eksploatację, konserwację i naprawę
sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacyjnej z przykanalikami.
■ Usługi inkasenckie w zakresie dostaw
wody z wodociągu miejskiego oraz odbioru ścieków bytowych do kanalizacji
sanitarnej na terenie Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy.

■ Z Panem Maksymilianem Bylickim
Dyrektorem Biura Edukacji w sprawie
uzyskania opinii dotyczącej inwestycji
oświatowych zawartych w WPI.
■ Z mieszkańcami ulicy Gościniec w sprawie projektu budowy ulicy.
■ Z Panem Sławomirem Skrzypkiem
Zastępcą Prezydenta w sprawie inwestycji wykonywanych w Dzielnicy.
■ Z przedstawicielami firmy „TRANS
NEC” i „BAKUN” w celu ustalenia warunków odbioru odpadów segregowanych.
■ W Komisji Budżetu i Finansów Rady
m.st. Warszawy w sprawie opiniowania
dzielnicowych załączników do budżetu
na 2005 rok.
■ Z Panią Grażyną Głażewską projektantką w sprawie przebudowy WOM
i BAiSO.
■ Z członkami komisji powołanej do
zaopiniowania koncepcji budowy
Zespołu Szkół nr 94 na osiedlu Wesoła-Zielona.
■ Z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej
Warszawska 3 w celu wyboru Zarządu
Wspólnoty.
■ Z przedstawicielami Wspólnot Mieszka
niowych z Placu Wojska Polskiego.
■ Z Panem Pawłem Kubiakiem Prezesem
Stowarzyszenia „ALTER – EGO”
w sprawie możliwości utworzenia ja
dłodajni dla najuboższych mieszkańców dzielnicy.
■ Z Panem Dariuszem Lewandowskim
Zastępcą Komendanta Komisariatu
Policji w Dzielnicy Wesoła w sprawie
współpracy.
■ Z dyrektorami placówek oświatowych
i przedstawicielami Komisariatu Policji
w sprawie współpracy.
■ W Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury Rady m.st. Warszawy.
■ Z projektantem ulicy Jana Pawła II.
■ Z przedstawicielem MPWiK odpowiedzialnym za realizację inwestycji wodno‑kanalizacyjnych.
■ Z Panem Sławomirem Skrzypkiem
Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy
w sprawie oceny realizacji zadań inwestycyjnych w Dzielnicy.
■ W sprawie zaopiniowania koncepcji architektonicznej budowy Zespołu Szkół
Nr 94:
−	Z przedstawicielami Rady Pedago
gicznej i Dyrekcją Zespołu Szkół
Nr 94.
− Z przedstawicielami Rady Rodziców.

Wzięto udział w:
■ Uroczystości z okazji Święta Szkoły nr
173 im. Górników Polskich.
■ Szkoleniu w Domu Polonii w Pułtusku na
temat: „Reagowanie w systemach kryzysowych w aglomeracji m.st. Warszawy”.
■ Uroczystości przekazania inwestycji realizowanych przez Dzielnicę na Placu
Wojska Polskiego.
■ Uroczystości z okazji otwarcia Komi
sariatu Policji w Sulejówku.
■ Uroczystości otwarcia Ośrodka Pomocy
Społecznej i Klubu Pracy.
■ Uroczystości Zakończenia Roku
Sportowego 2004 w Dzielnicy Wesoła.
■ Spotkaniach wigilijnych:
−	z Panem Lechem Kaczyńskim Prezy
dentem m.st. Warszawy,
− ze strażakami OSP Wesoła,
−	w Stowarzyszeniu „Alter-Ego”
i Ośrodku Pomocy Społecznej,
− w szkołach podstawowych i gimnazjach,
− ze „Stowarzyszeniem Sąsiedzkim Sta
ra Miłosna”.

■ Z Panią Kamilą Podkalicką projektantką w sprawie budowy boiska sportowego przy Szkole Nr 173.
■ Z radnymi z Osiedla Zielona w sprawie
opinii dotyczącej podziału środka specjalnego dla Osiedla Zielona.
■ Z Panem Wojciechem Sławińskim
Zastępcą Dyrektora Miejskiego Sys
temu Informacji w sprawie oznakowania ulic i budynków w Dzielnicy
Wesoła.
■ Z panem Jackiem Rządkowskim projektantem i radnymi z Osiedla Stara
Miłosna w sprawie budowy ulicy Jana
Pawła II.
■ Z Panami Sławomirem Kowzanem
i Piotrem Nowakiem przedstawicielami Międzyresortowego Pracowniczego
Zespołu Budowy Domów Jednoro
dzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o.
w sprawie uregulowania należności za
zużycie wody.
■ Z Panem Władysławem Stasiakiem
Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy
w związku z „Akcją Zima w Mieście
2005”.
■ Z panem Sławomirem Skrzypkiem
Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy
w sprawie oceny realizacji planu inwestycji wodno-kanalizacyjnych na rok
2004 oraz planu na 2005 rok.
■ Z panią Barbarą Sosińską Dyrektorem
Biura Kadr i Szkoleń w sprawach kadrowych.

Delegatura Biura
Zamówień Publicznych
Podsumowanie ilości
przeprowadzonych
postępowań w 2004 roku
cd. ze str. 

■ W trybie zapytania o cenę rozstrzygnięto 1 postępowanie. Podpisano umowę
na kwotę 7 918 zł.
■ W trybie z wolnej ręki udzielono 9 zamówień. Podpisano umowy na łączną
wartość 687 993,60 zł.
Unieważniono 4 postępowania.
Sławomir Medak
Naczelnik Delegatury
Biura Zamówień Publicznych


AKTUALNOŚCI
Informacja w sprawie
zwrotu nienależnie
pobranych opłat za
przyłączenie do sieci
wodociągowej
Zarząd Dzielnicy Wesoła informuje, że
opłaty za przyłącza wodociągowe pobierane były przez poprzedni Zarząd Dzielnicy
od prywatnych inwestorów na podstawie
Uchwały Rady Miasta Wesoła nr 131/XIX/
99 z dnia 10 grudnia 1999 roku, w sprawie
określenia zasad przyłączania do sieci wodociągu miejskiego przyłączy wodociągowych mieszkańców oraz ustalenia opłat za
przyłącza. Osoby ubiegające się o przyłączenie do sieci wodociągu miejskiego ponosiły koszty wykonania projektu, inwentaryzacji oraz wykonania odcinka wodociągu. Musiały także uiszczać jednorazową opłatę za przyłączenie do sieci – zainstalowanie jednego wodomierza – 1600 zł,
każdego następnego wodomierza przy wykorzystaniu istniejącego przyłącza wodociągowego – 800 zł.
Z opinii prawnej sporządzonej w Biurze
Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy wynika, że pobieranie tego rodzaju opłaty na
podstawie wyżej wymienionej uchwały jest
nieuprawnione, ponieważ w Wesołej jako
Dzielnicy Warszawy, obowiązuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków wprowadzony uchwałą nr VI/74/
2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 13 lutego 2003 r. (Dz. Urzędowy
Woj. Maz. Nr 55, poz. 1414). Zgodnie z §5
pkt. 2 tego regulaminu Dostawca usług, po
prawidłowym wybudowaniu przez inwestora urządzeń lub przyłączy związanych
z zaopatrzeniem obiektu w wodę lub/i odprowadzeniem ścieków dokonuje na zlecenie Odbiorcy usług bezpłatnie wcinki
(przyłączenia) do czynnej sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej.
W związku z powyższym od 13 lutego
2003 r. poprzedni Zarząd Dzielnicy bezprawnie pobierał opłaty za przyłączenie do
sieci wodociągowej.
Obecny Zarząd Dzielnicy zaniechał pobierania tych opłat i podjął
Uchwałę Nr 1/2005 Zarządu Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie zwrotu pobranych
opłat za przyłącza wodociągowe i postanowił dokonać zwrotu niesłusznie pobranych opłat w okresie od 13 lutego 2003 r.
do 24 marca 2004 r.

SZD


WYKONANIE INWESTYCJI W 2004 ROKU
Budżet inwestycyjny Dzielnicy
Wesoła został przyjęty Uchwałą
nr XXVII/502/2004 Rady m.st. Warszawy
z dnia 24 marca 2004 r. w wysokości
15 180 958 zł i zakładał realizację 23 niżej
wymienionych zadań inwestycyjnych.

W ciągu roku Zarząd Dzielnicy Wesoła
dokonywał na bieżąco oceny realizacji inwestycji, w tym rozstrzygniętych już przetargów. Efektem tej pracy były dwa wnioski:
■ zakres rzeczowy zaplanowanych zadań
inwestycyjnych jest realizowany,

::  Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych ujętych 
„pierwotnie” w budżecie

lp

Tytuł zadania

Wykonanie
rzeczowe w %

Budowa brakujących odcinków wodociągowych w osiedlu Zielona
– Groszówka: ul. Wspólna na odcinku od ul. Brata Alberta do
1.
ul. Niemcewicza, ul. Szeroka (wraz z połączeniem z ul. Asnyka),
ul. Asnyka, ul. Nowa, ciąg ulic Mickiewicza i Matejki

100%

Budowa brakujących odcinków wodociągowych w osiedlu Stara
Miłosna południe wraz z projektowaniem

100%

2.

3. Zakup agregatu prądotwórczego 60-80 kVA - 1 szt.

100%

4. Zakup agregatu prądotwórczego SUW w osiedlu Stara Miłosna

100%

5. Modernizacja ul. Brata Alberta

100%

Budowa chodnika wzdłuż ul. Niemcewicza i Wspólnej ze ścieżką
rowerową /PROJEKT/

100%

7. Modernizacja układu drogowego osiedla Plac Wojska Polskiego

100%

8. Budowa ul. Gościniec z chodnikiem i oświetleniem *

85%

6.

9.

Budowa budynku komunalno-socjalnego
przy ul. Dobrej 20 - prace przygotowawcze

10. Zakup lokalu przy ul. Jana Pawła II Nr 23
11.

Modernizacja budynku Urzędu związana
z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców

12. Wyposażenie pomieszczenia serwerowni w klimatyzację

100%
100%
100%
100%

13.

Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4 i obiektów sportowych,
Plac Wojska Polskiego

100%

14.

Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej
nr 1 przy ul. Armii Krajowej nr 39

100%

15. Budowa Gimnazjum Nr 3 osiedle Stara Miłosna

100%

16.

Budowa Gimnazjum Nr 3 osiedle Stara Miłosna Etap II,
ul. Klimatyczna 1

100%

17.

Wyposażenie biurowe oraz zestawy komputerowe wraz
z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej

100%

18.

Budowa kanalizacji w ul. Armii Krajowej z odtworzeniem nawierzchni
ulicy z przepompownią

100%

19.

Budowa kanalizacji osiedle Stara Miłosna Północ z odbudową ulicy
Mazowieckiej I część

100%

20.

Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona
z odbudową ulic ETAP I

100%

Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Wesoła Centrum-Wola
21. Grzybowska z odbudową ulic (wraz z odcinkiem kanalizacji
deszczowej) ETAP I
22.

Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Groszówka
z odbudową ulic ETAP I

Projekt kolektora deszczowego w ul. Jeździeckiej z uzyskaniem
23. pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wód deszczowych do Kanału
Wawerskiego
* przewidywany termin zakończenia zadania połowa marca

100%
100%
100%

      WYKONANIE INWESTYCJI...
■ kwoty ustalone w wyniku przetargów
na dużą część zadań są niższe od kwot
planowanych w budżecie.
Zaoszczędzone w wyniku przetargów
pieniądze oraz dodatkowe środki pozwoliły
na wprowadzenie do budżetu 17 dodatkowych zadań inwestycyjnych i rozszerzenie
zakresu rzeczowego 10 realizowanych już
zadań, które wymieniamy niżej. W ten sposób budżet Dzielnicy Wesoła na inwestycje
powiększył się do kwoty 17 745 406 zł.

Z budżetu wydaliśmy na inwestycje
kwotę 15 891 608 zł. Dodatkowo, zrealizowaliśmy ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej
w północnej części osiedla Stara Miłosna
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – I i II
etap” o wartości: 1 921 493 zł oraz zadanie
„Termomodernizacja Przedszkola nr 207”
za kwotę: 263 425 zł. Daje to łącznie wykonanie wydatków inwestycyjnych na kwotę:
18 076 526 zł.

::  Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych wprowadzoTytuł zadania

Wykonanie
rzeczowe w %

1.

Zakup agregatów pompowych do hydroforni

100%

2.

Przebudowa ulicy Fabrycznej

100%

3.

Projekt ulic: Fabrycznej, Rumiankowej,
Jeździeckiej, Mazowieckiej *

4.

Przebudowa ulicy Pogodnej

100%

5.

Przebudowa ulicy Klimatycznej

100%

6.

Przebudowa ulicy Rejtana

100%

7.

Przebudowa ulicy Diamentowej

100%

8.

Przebudowa ulicy Dzielnej

100%

9.

Zakup sprzętu komputerowego z
wyposażeniem i oprogramowaniem

100%

10. Projekt boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3
11.

Koncepcja budowy Szkoły Podstawowej w
osiedlu Zielona

Zakup lokalu na Przychodnię
12.
w osiedlu Zielona **

15%

100%

Kwota inwestycji w przeliczeniu na 1
mieszkańca w Dzielnicy Wesoła wynosi około 1 070 zł, podczas gdy wielkość
ta w następnych w kolejności dzielnicach
Wilanów, Białołęka, Rembertów kształtuje się na poziomie odpowiednio ok. 580 zł,
470 zł, 370 zł. Najniższe wartości uzyskały
Śródmieście, Mokotów, Praga Południe –
kwoty odpowiednio ok. 38 zł, 40 zł, 53 zł.
Edward Kłos
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji

::  Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych

nych do budżetu w ciągu roku

lp

cd. ze str. 4

rozszerzonych w ciągu roku

lp

Tytuł zadania

1. Modernizacja ul. Brata Alberta

Wykonanie
rzeczowe w %
100 %

Modernizacja układu drogowego osiedla
Plac Wojska Polskiego

100 %

Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej
3. Nr 4 i obiektów sportowych, Plac Wojska
Polskiego

100 %

Zagospodarowanie terenów przy Szkole
4. Podstawowej Nr 1, przy ul. Armii Krajowej
nr 39

100 %

2.

5.

Budowa Gimnazjum Nr 3 osiedle
Stara Miłosna

100 %

100%
0%

Budowa kanalizacji w ul. Armii Krajowej
6. z odtworzeniem nawierzchni ulicy
z przepompownią

100 %

100 %

Zakup sprzętu komputerowego,
oprogramowania posiadającego homologację,
13. z przeznaczeniem do realizacji zadań
wynikających z ustawy o świadczeniach
rodzinnych

100%

Budowa kanalizacji w ul. Pstrowskiego
i Wilanowskiej (w ramach zadania
7.
budżetowego „Budowa kanalizacji sanitarnej
osiedle Zielona ...”)

Zakup kserokopiarek, zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem
14.
i drukarek dla OPS na potrzeby obsługi wypłat
świadczeń rodzinnych

100%

Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej i Cichej
(w ramach zadania budżetowego „Budowa
8.
kanalizacji sanitarnej osiedle Wesoła
Centrum ...”)

100 %

Budowa kanalizacji w ul. Mickiewicza,
Niemcewicza (w ramach zadania
9.
budżetowego „Budowa kanalizacji sanitarnej
osiedle Groszówka ...”)

100 %

15.

Budowa kanalizacji w ul. Konopnickiej i Szarych
Szeregów

16. Koncepcja budowy boiska na Groszówce
17.

Zakup sprzętu komputerowego
z wyposażeniem i oprogramowaniem

100%
100%
100%

*	Brak mocy przerobowych. Zadanie dwuletnie. W przygotowaniu materiały
do przetargu na projekty ul. Fabrycznej i Jeździeckiej oraz koncepcji ul. Rumiankowej i Mazowieckiej.
** Niewykorzystana kwota 600.000 zł przechodzi do realizacji w 2005 roku.

Budowa kanalizacji w ul. Mazowieckiej
10. (w ramach zadania budżetowego „Budowa
kanalizacji osiedle Stara Miłosna Północ... )


100 %

cd. na str. 6



Utrzymanie zieleni
w Dzielnicy
Na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. War
szawy znajduje się Mazowiecki Park Kraj
obrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu,
Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy i rezerwat przyrody „Bagno Jacka”. Obszar leśny
zajmuje ok. 60% powierzchni dzielnicy.
Dużo jest również obiektów, które są objęte ochroną z uwagi na szczególne walory
przyrodnicze bądź architektoniczne.
W związku z powyższym Rada Mia
sta Wesoła Uchwałą nr 29/6/89 z dnia
21 czerwca 1989 r. uznała miasto Wesoła
– miastem ekologicznym. Corocznie głównym celem z zakresu utrzymania i urządzania zieleni jest stwarzanie atrakcyjnego wizerunku Dzielnicy Wesoła poprzez
zagospodarowanie nowych terenów miejskich – nasadzeń w ciągach komunikacyjnych krzewów i drzew ozdobnych, tworzenie miejsc do odpoczynku i rekreacji oraz
zachowanie wszystkich atutów dzielnicy
wiążących się z jej położeniem wśród obszarów leśnych.
Ważną rolę w gospodarce zielenią stanowi zapobieganie skutkom degradacji środowiska. W tym celu stosuje się masowe pielęgnacje drzew, aby przedłużyć ich żywotność i poprawić stan biologiczny. Ważnym
elementem jest również stosowanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów po dokonanych wycięciach.
W roku 2004 dokonano nasadzeń 213
sztuk drzew i 3315 sztuk krzewów ze
środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prio
rytetowym zadaniem było obsadzenie zielenią niską i wysoką nowego odcinka ulicy
Jana Pawła II wraz z rondem. Pozostałe nasadzenia wykonano w ulicach: 1. Praskiego
Pułku, Niemcewicza, Piastowskiej, Armii
Krajowej, Moniuszki i Jagiellońskiej.

Ścieżka
rowerowo‑edukacyjna
Ścieżka rowerowo-edukacyjna umożliwia kształtowanie ludzi świadomych swej
spójności ze środowiskiem przyrodniczym,
rozbudzenie potrzeb kontaktu z przyrodą
poprzez stworzenie możliwości obserwowania zjawisk przyrodniczych, rozwijanie
wrażliwości na problemy środowiska przy
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cd. ze str. 5

::  Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środka specjalnego 
m.st. Warszawy w 2004 roku

Wykonanie
rzeczowe w%

lp

Tytuł zadania

1.

Modernizacja nawierzchni ul. Jodłowej

2.

Przestawienie słupów średniego napięcia w ul. Jagiellońskiej*

3.

Utwardzenie dróg gruntowych
ul. Głowackiego odc. ul. 1. Praskiego Pułku - ul. Orla

100%

4.

Utwardzenie dróg gruntowych ul. Rumiankowa

100%

5.

Uzupełnienie oświetlenia na Pl. Wojska Polskiego

100%

6.

Uzupełnienie oświetlenia pętla autobusowa
w ul. Żółkiewskiego

100%

7.

Wykonanie oświetlenia w ul. Rumiankowej przy kaplicy

100%

8.

Wykonanie oświetlenia w ul. Sagalli do kościoła

100%

9.

Modernizacja nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Moniuszki

100%

100%
60%

10.

Projekt drogowy ul. Nowoborkowskiej **

40%

11.

Projekt oświetlenia ul. Urocza, Okuniewska, Fabryczna,
Cieplarniana, Podleśna, Jeździecka ***

40%

12.

Projekt drogowy z oświetleniem ul. Warszawskiej ****

85%

13.

Budowa sygnalizacji wzbudzeniowej w ul. Armii Krajowej

100%

* Projekt w uzgodnieniu. Termin realizacji w 2005 r.
**	Opracowanie projektu w toku. Opóźnienia ze względu na przedłużający się proces wydawania decyzji
lokalizacyjnej. Planowany termin ok. 3 miesiące po otrzymaniu decyzji lokalizacyjnej
***	Opracowanie projektu w toku. Przekazywanie projektów sukcesywnie od 15 lutego do 15 marca
2005 r.
****	Opóźnienia ze względu na przedłużający się proces wydawania decyzji lokalizacyjnej. Decyzja wydana na początku grudnia.

::  Zadania wprowadzone do planu w październiku 2004r.
lp

Wykonanie
rzeczowe w%

Tytuł zadania

14.

Modernizacja nawierzchni ul. Szosowej *

25 %

15.

Budowa włączenia drogi lokalnej do drogi krajowej Trakt
Brzeski przy skrzyżowaniu z ul. 1. Praskiego Pułku **

10 %

* Przetarg nierozstrzygnięty – brak ofert.
**	Rozpoczęto procedurę przepisywania pozwolenia na budowę. Przewidywany termin realizacji
kwiecień.

Wykonano zadania na kwotę 495 207 zł. Niewykorzystane środki z roku 2004 przechodzą na rok 2005 na dokończenie niezrealizowanych w 2004 roku zadań.
Edward Kłos
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji

UCHWAŁY
Ścieżkacd. ze str. 

WYDZIAŁ
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
Podsumowanie roku 2004
Wydział Obsługi Mieszkańców dla
Dzielnicy Wesoła rozpoczął pracę w styczniu 2004 r. Główną przesłanką utworzenia
nowej komórki była chęć zmiany sposobu obsługi interesantów tak, by załatwianie
spraw urzędowych stało się jak najmniej
uciążliwe dla mieszkańców.
Na początku 2004 roku w WOM funkcjonowała kancelaria, punkt informacyjny
i stanowisko obsługujące sprawy komunikacyjne. Sukcesywnie Wydział rozszerzał
zakres swojego działania.
Obecnie w Wydziale Obsługi Mieszkań
ców przyjmowane są wnioski do wszystkich komórek organizacyjnych urzędu
i wydawana jest większość dokumentów
przygotowanych wcześniej przez pracowników merytorycznych.
Pracownicy Wydziału udzielają interesantom informacji dotyczących procedur urzędowych, pomagają w wypełnieniu formularzy, obsługują centralę telefoniczną, a także zajmują się korespondencją urzędową.
W Wesołej udało się do tej pory uniknąć długich kolejek nękających mieszkańców w innych dzielnicach Warszawy, które związane były głównie ze zbliżającymi
się ustawowymi terminami wymiany dowodów osobistych i praw jazdy oraz obowiązkiem uzupełnienia przez przedsiębiorców danych dotyczących określenia przedmiotu działalności gospodarczej, zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności. Nowe
prawa jazdy były wydawane, poza nielicznymi wyjątkami, w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosków, a nowe
zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej były gotowe nie później
niż dwa tygodnie od wnioskowania o dokonanie zmiany we wpisie. Dla osób, które nie zdążyły z wymianą praw jazdy przed
końcem roku, Ministerstwo Infrastruktury
przedłużyło termin ważności posiadanych
dokumentów do końca kwietnia br. Mamy
nadzieję, że wymiana dokumentów w tym
terminie przebiegnie równie sprawnie, jak
w ostatnich miesiącach 2004 roku.
Dla wygody mieszkańców Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy stara się rozbudować swój serwis internetowy. Z Poradnika
Interesanta znajdującego się w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców na
stronie www.um.warszawa.pl można pobrać prawie wszystkie druki wniosków
i kart informacyjnych.

rowerowo‑edukacyjna
cd. ze str. 6

W grudniu 2004 r. w Warszawie został
wprowadzony internetowy system rejestracji pojazdów (https://pojazd.um.warszawa.
pl). Serwis umożliwia złożenie wniosku
o rejestrację lub o wyrejestrowanie pojazdu. Z możliwości tej korzystać mogą
mieszkańcy Warszawy oraz osoby prawne.
Wypełniony elektronicznie wniosek przesyłany jest do urzędnika, który umawia się
z interesantem na konkretny termin spotkania. Rozpoczyna się wówczas procedura administracyjna związana z rejestracją
pojazdu.
Przypominamy, że od kilku miesięcy
możliwe jest również złożenie wniosku
o rejestrację nowej firmy on-line, a także
dostępne są oferty zamiany lokali komunalnych. Informację można znaleźć na stronie
www.um.warszawa.pl wybierając zakładkę „Informator dla mieszkańców” a następnie „Chcesz zamienić mieszkanie?”.
Wprowadzone ułatwienia mają na celu zaoszczędzenie czasu przy załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych.

Plany na rok 2005
W najbliższej przyszłości chcemy wprowadzić aplikację rejestrująco-kontrolną
pism, która umożliwi interesantom monitorowanie przez internet kolejnych etapów
załatwiania ich spraw.
We wszystkich dzielnicach w Warszawie
planowane jest także dostosowanie jakości
obsługi interesanta w WOM do standardów
światowych poprzez wykorzystanie systemu jakości ISO.
Aby poprawić jakość obsługi mieszkańców, planujemy w tym roku przebudowę
holu głównego naszego urzędu. Koncepcja
modernizacji parteru zakłada zapewnienie
interesantom bardziej komfortowych warunków załatwiania spraw. Mamy zamiar
zadbać o wyposażenie poczekalni w odpowiednią ilość miejsc służących do wygodnego wypełniania formularzy i oczekiwania na odbiór dokumentów.

jednoczesnym promowaniu sportowego
trybu życia jakim jest jazda rowerem.
Dzięki połączeniu tras rowerowych
dzielnicy Wesoła z trasami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi i edukacyjnymi sąsiednich obszarów powstał piękny
kompleks dostępny dla mieszkańców całej
Warszawy i okolicznych gmin.
W ramach powyższego zadania wydany został „Przewodnik na dwa kółka”,
w którym zawarto najważniejsze wiadomości o Dzielnicy Wesoła i występujących na jej terenie formach ochrony przyrody (Mazowiecki Park Krajobrazowy,
Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat
przyrody, użytek ekologiczny, Zespół Przy
rodniczo‑Krajobrazowy, pomniki przyrody, zabytkowa aleja drzew i lasy o statusie
ochronnym). Kulminacja tak wielu form
chronionych daje obraz o wyjątkowych walorach przyrodniczych, który w prosty i ciekawy sposób został przekazany młodzieży
szkolnej jak i mieszkańcom Warszawy oraz
okolicznych gmin.

„Czysta
        Warszawa”
W roku 2004 w ramach programu
„Czysta Warszawa” zatrudnionych zostało w Dzielnicy Wesoła 5 pracowników.
W pierwszej kolejności sprzątane były
po zimie pasy drogowe, a następnie lasy
i obrzeża dzielnicy.
Program „Czysta Warszawa” prowadzony jest z powodzeniem już drugi rok.
Oprócz systematycznego sprzątania całego terenu dzielnicy dokonuje się usuwania wysypisk na indywidualne zgłoszenia
mieszkańców.
Przez okres 7 miesięcy zebranych zostało 588 m3 odpadów.
Agnieszka Sanojca
Wydział Ochrony Środowiska

Marta Wepa
Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców
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Ważniejsze informacje
dotyczące oświaty
w 2004 r.
W 2004 roku nastąpiło wiele zmian
w organizacji pracy placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła spowodowanych wyrównywaniem warunków nauki
i pracy w jednostkach oświatowych na terenie Warszawy. Najważniejsze z nich:
1. Wprowadzono jednolity system obsługi finansowej placówek poprzez utworzenie dzielnicowych biur finansów
oświaty. W Dzielnicy Wesoła istniejący dotychczas Miejski Zespół Oświaty został przekształcony w Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła z siedzibą przy 1. Praskiego Pułku
21 A. Jednostka ta posiada swój statut określający jej główne zadania, do
których należy przede wszystkim wypełnianie roli „głównego księgowego”
placówek oświatowych. Pomaga również dyrektorom w pełnieniu roli pracodawcy wobec osób zatrudnionych
w danej placówce.
2. Po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi został wprowadzony nowy
regulamin wynagradzania i premiowania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych. Przyjęte w nim rozwiązania w znacznym
stopniu podwyższyły wynagrodzenia tych osób w placówkach Dzielnicy Wesoła.
3. Uchwały Rady m. st. Warszawy przyjęte w czerwcu i we wrześniu dotyczące numeracji placówek uporządkowały numerację na terenie całej Warszawy. Placówki otrzymały nowe akty założycielskie.



4. Duże zmiany od nowego roku szkolnego nastąpiły w organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Zajęcia te mogą odbywać się w ramach trzech programów:
■ „Równe szanse” – polega na zapewnieniu wszystkim dzieciom
takich samych warunków dydaktycznych w szkole danego typu,
co oznacza także wyrównanie zajęć dla uczniów, którzy mają większe potrzeby w stosunku do innych
(w szkołach podstawowych – 1,5
godziny na oddział, w gimnazjach
– 3 godziny na oddział);
■ „Otwarte Drzwi” – polega na zapewnieniu dostępności szkół,
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WYDZIAŁ
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
       Podsumowanie roku 2004 cd. ze str. 7
::  Statystyka załatwionych spraw
Przyjęte pisma, wnioski
i korespondencja
wewnętrzna

Sprawy wydane

4297

nie wydajemy

66

nie wydajemy

3. WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY

1681

3582

4. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

1261

492

5. WYDZIAŁ KADR

70

nie wydajemy

6. URZĄD STANU CYWILNEGO

96

nie wydajemy

7. WYDZIAŁ KULTURY

14

nie wydajemy

8. WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

168

nie wydajemy

9. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

236

nie wydajemy

10. WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA

250

nie wydajemy

11.

WYDZIAŁ SPORTU, TURYSTYKI
I WYPOCZYNKU

104

nie wydajemy

12.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
I ZDROWIA

31

nie wydajemy

13. WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

152

nie wydajemy

14. WYDZIAŁ INFORMATYKI

14

nie wydajemy

15. WYDZIAŁ PRAWNY

16

nie wydajemy

127

nie wydajemy

17. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

2066

1228

18. GEODEZJA

3682

1050

19. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

243

nie wydajemy

2906

nie wydajemy

21. KOMUNIKACJA

6267

5501

22. ARCHITEKTURA

2895

827

23. ARCHIWUM

2

nie wydajemy

24. DELEGATURA BIURA OCHRONY

2

nie wydajemy

Lp.

Dla wydziału/delegatury

1. SEKRETARIAT ZARZĄDU DZIELNICY
2. SEKRETARIAT RADY DZIELNICY

16.

20.

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE

SPRAWY OBYWATELSKIE:
EWIDENCJA LUDNOŚCI

AKTUALNOŚCI
cd. ze
str. 
To był dobry
rok dla
bibliotek
!
Przełom roku jest okazją do podsumowań oraz snucia planów na najbliższą przyszłość. Przy tej okazji pozwolę sobie na kilka słów refleksji dotyczących Biblioteki
Publicznej w Wesołej.
Ważne przede wszystkim jest to, że odnotowujemy stały wzrost zainteresowania
książką, co wyraża się głównie zwiększającą się liczbą czytelników i wypożyczeń.
Biblioteki wesołowskie nie doświadczają
spełniania się prognoz wieszczących upadek czytelnictwa. Wprost przeciwnie!
Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń statystycznych znów możemy z nadzieją myśleć o tym, że warto podejmować
starania o podniesienie prestiżu biblioteki.
Warto, bo jest dla kogo się starać! Znów
nam przybyło czytelników. Paroletnia tendencja wzrostowa daje motywację do działań zmierzających do szeroko pojętej promocji książki i biblioteki.
Co dobrego wydarzyło się
w minionym roku?
■ Dwie biblioteki (główna i filia w Starej
Miłośnie) zostały wyposażone w sprzęt
komputerowy i kserokopiarki. Od lutego mieszkańcy Wesołej będą mogli korzystać z internetu w tych placówkach.
■ W grudniu otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze na wyposażenie bibliotek i zakup książek. Wymieniono regały w bibliotece głównej i w filii w Woli
Grzybowskiej (gdzie przy okazji przeprowadzono remont). Wyposażymy pokoje pracy, czytelnie i stanowiska komputerowe w bibliotece głównej oraz
w filii w Starej Miłośnie.
■ Ministerstwo Kultury przekazało naszym bibliotekom 7000 zł na zakup nowości wydawniczych. Za powyższą
kwotę zakupiono łącznie 306 książek,
w tym 109 z literatury popularnonaukowej. Zakup ze środków ministerialnych stanowił około 17 % wszystkich
ubiegłorocznych wpływów.
■ W ramach ogólnopolskiego Książko
wego Maratonu Fundatorów pod hasłem „1 Firma - 1 Książka” pozyskano sponsorów, którzy przekazali naszym bibliotekom 22 książki na łączną kwotę 423 zł. Niniejszym serdecznie
dziękujemy za okazaną pomoc Paniom:
Halinie Chludzińskiej (ARNIKA –
Gabinet Kosmetyczny w Zielonej)
i Danucie Olszewskiej (Zapiecek –
Kuchnia Staropolska w Starej Miłośnie)
oraz Panom: Jackowi Boguckiemu

(Usługi Ogólnobudowlane – Remonty
w Wołominie) i Edwardowi Kłosowi –
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła.
■ W filii w Starej Miłośnie miały miejsce
kolejne wystawy promujące twórczość
mieszkańców Wesołej. Zorganizowano
łącznie 7 wystaw malarstwa, fotografii,
grafiki, rzeźby, trofeów myśliwskich
oraz pamiątek stanu wojennego.
■ W bibliotece głównej można korzystać na
miejscu z dziennika „Rzeczpospolita”.
■ Biblioteka główna wypożycza z dwóch
bibliotek warszawskich książki mówione (nagrane na kasety) dla osób niewidomych i niedowidzących.
■ Na koniec warto powiedzieć dobre słowo o bibliotekarzach. Jest czym się pochwalić, bo zespół jest dobry, znający
swoje rzemiosło, co nierzadko słyszę
od zadowolonych czytelników. W bieżącym roku załoga powiększy się o bibliotekarza oraz informatyka. Pozwoli
to jeszcze bardziej rozwinąć nasze „bibliotekarskie skrzydła”.
W rozpoczynającym się roku mamy nadzieję na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój bibliotek w Wesołej. Nadzieja ta związana jest z określonymi przez Prezydenta
m.st. Warszawy priorytetami w wydatkach
miejskich. Wyznacznikiem tego jest przeznaczenie na zakup książek 70 700 zł, co stanowi prawie dwukrotność ubiegłorocznych
wydatków na ten cel. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Wesołej. W planach
inwestycyjnych Warszawy uwzględniono
też przeniesienie filii w Zielonej do nowego
lokalu. Będziemy podejmować starania, by
uzyskać środki na ten cel w bieżącym roku.
W imieniu Czytelników i Pracowników
bibliotek w Wesołej serdecznie dziękuję
tym wszystkim, którzy ze zrozumieniem
potraktowali potrzeby bibliotek w minionym roku. Przede wszystkim Władzom
Dzielnicy i Miasta, które przez określone decyzje dotyczące zwiększenia dotacji na działalność bieżącą oraz zakupy inwestycyjne przyczyniły się do podniesienia poziomu funkcjonowania bibliotek naszej Dzielnicy. Warto też podkreślić fakt
dobrej współpracy z Biurem Kultury m.st.
Warszawy, na którego pomoc i poparcie
możemy zawsze liczyć.
Szanowni Państwo, mieszkańcy Weso
łej, drodzy Czytelnicy, życzymy, by w No
wym Roku nie zabrakło na naszych półkach poszukiwanych książek – czytanych
z obowiązku czy też dla przyjemności.



Elżbieta Daniłowicz
Dyrektor Biblioteki Publicznej

UCHWAŁY
cd. ze str. 
Ważniejsze
informacje
dotyczące oświaty...
cd. ze str. 8

świetlic, sal sportowych, komputerowych i widowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz także na stworzeniu możliwości do odrabiania
lekcji w szkole;
■ „Autorskie Zajęcia Pozalekcyjne”
– przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy posiadają ciekawy pomysł
na prowadzenie zajęć, których projekty zajęć pozalekcyjnych odznaczają się nowatorstwem i którzy
swoje doświadczenia z ich realizacji chcą przekazać innym nauczycielom. Przyznanie środków na ten
cel jest równoznaczne ze zwiększeniem puli zajęć dla szkoły, w której
zatrudniony jest autor projektu.
5. Wprowadzona została w ramach godzin wychowania fizycznego obowiązkowa nauka pływania w drugich klasach szkoły podstawowej oraz pierwszych klasach gimnazjum.
Ważne wydarzenia
w Wesołej
1. Na terenie naszej dzielnicy miały
miejsce dwie duże uroczystości nadania imienia placówce oświatowej:
■ 1 czerwca Gimnazjum nr 120 otrzymało imię Noblistów Polskich,
■ 10 listopada Gimnazjum nr 119
otrzymało imię Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Były to bardzo ważne uroczystości
w życiu obu placówek.
2. Dzieci i młodzież ze wszystkich wesołowskich szkół i przedszkoli brała udział w corocznym festynie zorganizowanym 5 czerwca na terenach Hipodromu. Występy na scenie naszych
najmłodszych mieszkańców budziły entuzjazm nie tylko u ich rodziców,
podobały się wszystkim.



3. Zakończono zaplanowane na 2004
rok inwestycje:
■ zagospodarowanie terenu przy
Szkole Podstawowej nr 171 przy
ul. Armii Krajowej 39,
■ ogrodzenie Szkoły Podstawo
wej nr 174 na Placu Wojska Pol
skiego 28,
cd. na str. 10
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■ II etap budowy Gimnazjum nr 119
przy ul. Klimatycznej 1.
Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie kuchni i stołówki w tym gimnazjum.
4. Budynek Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako jedyna placówka oświatowa w Warszawie,
zdobył wyróżnienie w ogłoszonym pod
patronatem Prezydenta m. st. Warszawy konkursie „Warszawa bez barier”.
5. Po zakończeniu adaptacji pomieszczeń w Przedszkolu nr 260 przy Trakcie Brzeskim 85 uruchomiono długo
oczekiwaną trzecią grupę. Do przedszkola zostały przyjęte przede wszystkim te dzieci, które z powodu braku
miejsc nie zostały przyjęte w kwietniu.
6. Po przeprowadzonych konkursach na
stanowisko dyrektora placówki oświatowej z dniem 1 września pięć szkół
i przedszkoli rozpoczęło pracę pod
kierunkiem nowo powołanych dyrektorów. W kilku z nich zakończył się
okres tymczasowego pełnienia funkcji
dyrektora przez nauczycieli.
7. Uzupełnienie dla sieci szkół publicznych w Wesołej będzie stanowiła nowa szkoła niepubliczna – Szkoła
Podstawowa im. Z. J. Moraczewskich,
która rozpoczęła działalność z dniem
1 września 2004 r.
Jolanta Skweres
Główny Specjalista
w Wydziale Oświaty i Wychowania

Delegatura Biura
Gospodarki
Nieruchomościami
Delegatura Biura Gospodarki Nieru
chomościami w Dzielnicy Wesoła informuje, że w 2004 r. wśród wykonywanych
zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, należy wymienić szczególnie istotne
dla mieszkańców naszej dzielnicy:
1. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości
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AKTUALNOŚCI cd.działań
ze str. 10
Charakterystyka
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wesoła w 2004 roku
W roku 2004 w Ośrodku Pomocy
Społecznej Dzielnicy Wesoła zostały dokonane zmiany w zakresie:
■ lokalizacji
■ struktury organizacyjnej
■ realizacji nowych zadań.
Nowa siedziba OPS mieści się przy
ul. 1. Praskiego Pułku 21 A.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wesoła realizuje zadania zgodne z ustawą
z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
oraz z ustawą z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr
228, poz. 2255 z późn. zm.).
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
utworzyła nowy system wsparcia dla rodziny. Weszła ona w życie z dniem 1 maja
2004 r. Świadczenia rodzinne były bardzo poważnym przedsięwzięciem, z którym OPS Dzielnicy Wesoła poradził sobie
w terminowej wypłacie tych świadczeń tj.
do 15 każdego miesiąca.
W Ośrodku Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wesoła szczególny nacisk położono w 2004 roku na pracę z klientem
pod kątem jego usamodzielnienia (tam,
gdzie jest to możliwe).
Ustalono, że połowa klientów pomocy to osoby bezrobotne. W Dzielnicy
Wesoła od roku 2002 narasta dramatycznie problem bezrobocia. Od marca 2002
roku do marca 2004 roku liczba bezrobotnych wzrosła z 463 do 627 osób, co daje
przeszło 35% wzrostu liczby osób bezrobotnych, gdy tymczasem w skali m.st.
Warszawy nastąpił zaledwie 7% wzrost
z 61 510 do 65 681 osób (w analogicznym okresie). Również liczba długotrwale bezrobotnych (powyżej 24 miesięcy)
w Wesołej gwałtownie wzrosła od marca
2002r. do marca 2004 r. z 93 do 216 osób,
co daje przeszło 131% wzrost, gdy tymczasem w skali m.st. Warszawy nastąpił
85% wzrost, z 9 714 do 17 924 osób.
Obserwuje się wzrost liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w których głównym problemem
było bezrobocie. W 2002 roku takich rodzin było 159, w 2003 roku – 195, a tylko
w pierwszym półroczu 2004 roku już 170
rodzin bezrobotnych skorzystało z pomocy społecznej, co wskazuje, że do końca
br. wsparcie uzyska przeszło 200 rodzin.
Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród rejonowych pracowników socjalnych OPS i z 75 poprawnie wypełnio-

nych ankiet (badaniem ankietowym objęto 100 osób), przeprowadzonych wśród
klientów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (długotrwale bezrobotni
powyżej 24 miesięcy) wynika, że osoby
długotrwale bezrobotne najczęściej posiadają niskie wykształcenie (dominuje podstawowe i zawodowe) i kwalifikacje zawodowe nieadekwatne do obecnych wymagań rynku pracy.
Brak pracy jest dla zdecydowanej
większości ankietowanych doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, apatię, niską samoocenę, rezygnację
i brak wiary w skuteczność podejmowanych działań, wycofanie się z kontaktów
społecznych oraz oczekiwanie na pomoc.
Pozostawanie bez pracy determinuje
złą sytuację finansową oraz często powoduje uzależnienie od pomocy społecznej.
Osoby długotrwale bezrobotne są zagrożone marginalizacją.
Wyżej opisane bariery wskazują na
konieczność objęcia osób bezrobotnych
kompleksowym systemem wsparcia.
W związku z tym planowano działania
indywidualne i grupowe, mające na celu
zmianę postaw utrudniających samodzielne znalezienie pracy (zwiększenie motywacji, podniesienie samooceny, wiary we
własne możliwości, zwiększenie samodzielności i aktywności).
W 2004 roku Ośrodek Pomocy Spo
łecznej realizował również zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych.
Do zadań Ośrodka należy:
1. obsługa techniczna i administracyjno-finansowa Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
2. współpraca z Zespołem przy opracowaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. realizacja i koordynacja programu pro
filaktyki uzależnień w Dzielnicy,



4. sprawowanie czynności nadzoru nad
zlecanymi do realizacji zadaniami
cd. na str. 11

AKTUALNOŚCI cd.działań
ze str. 10
Charakterystyka
Ośrodka Pomocy Społecznej...
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z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych
od alkoholu wykonywanych na terenie
Dzielnicy.
W ramach realizacji tych zadań podejmowano działania w dwóch kierunkach:
1. wdrażanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych na
terenie Dzielnicy Wesoła adresowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli dotyczących profilaktyki uzależnień, bezrobocia, zapobieganie zachowaniom agresywnym,
kształtującym umiejętności interpersonalne i społeczne.
2. zapewnienie dzieciom i młodzieży,
w szczególności ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi,
dostępu do różnych form zagospodarowania czasu wolnego w formie zajęć:
− rozwijających zainteresowania
własne,
− sportowych.
W ramach profilaktyki na terenie Dziel
nicy Wesoła realizowany był projekt badawczy „Szybka Ocena i Reakcja” na temat stanu zagrożenia dzieci i młodzieży
niedostosowaniem społecznym. Celem
ogólnych badań było oszacowanie wielkości problemów dotyczących młodzieży
między 10 a 19 rokiem życia i sposobom
reakcji na nie oraz sformułowanie odpowiednich rekomendacji, które uwzględniają możliwości lokalne.
Odbyło się szkolenie dla nauczycieli
dotyczące przemocy organizowane przez
Fundację „Bliżej Dziecka”, a w szkołach
od stycznia do grudnia 2004 prowadzone
były dla dzieci i młodzieży sportowe soboty w ramach wykorzystania czasu wolnego.
W Starej Miłośnie 22 listopada 2004 r.
ruszyła świetlica środowiskowa, która ma
bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży.
OPS Dzielnicy Wesoła nawiązał rów
nież współpracę z Towarzystwem Przy
jaciół Dzieci i zaproponował (zgodnie
z zapotrzebowaniem TPD) dofinansowanie niektórych akcji.
W ramach wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży prowadzone są za-

jęcia ogólnorozwojowe z elementami socjoterapii dla dzieci przedszkolnych oraz
dzieci z klas VI i I .
Od października 2004 roku ruszyły dla
rodziców w ramach profilaktyki „Warsztaty
Umiejętności Wychowawczych”.
W OPS działa również 2 razy w tygodniu Klub Integracyjny dla młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo.
Zajęcia są prowadzone przez przedstawicieli PCK.
W punkcie Informacyjno‑Konsulta
cyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej oferujemy:
■ konsultacje psychologiczne dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków
ich rodzin,
■ wstępną diagnozę uzależnienia lub innych zaburzeń emocjonalnych,
■ informacje o objawach i przebiegu choroby alkoholowej,
■ informacje o adresach placówek leczenia uzależnień, mityngach AA i klubach
abstynenckich,
■ porady dla osób współuzależnionych
(żon czy matek alkoholików),
■ informacje odnośnie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego,
■ porady prawne dla członków rodzin alkoholików i ofiar przemocy w rodzinie,
■ pomoc w redagowaniu pism procesowych,
■ porady psychologiczne dla dorosłych
dzieci alkoholików.
Punkt jest czynny:
wtorek
1600 – 2000
czwartek 1000 –1400
piątek
1400 – 1800
Adres:
ul. 1. Praskiego Pułku 21 A
Telefon: do 1600 – 773 44 12 w. 104
		
od 1600 – 773 94 40
Marzenna Todorska
Dyrektor OPS

Gospodarki...

stanowiących własność m.st. Warszawy,
m. in.:
■ aktualizacja opłat rocznych,
■ udzielanie 50% bonifikaty od tych
opłat,
■ kompletowanie dokumentacji dotyczącej przekształcania prawa użytkowania wieczystego i nabywania
prawa własności.
2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność m.st. Warszawy, dotyczących m.in.:
■ dzierżawy, użyczenia, trwałego zarządu,
■ czasowego lub okazjonalnego zajęcia gruntów (do 1 miesiąca),
■ wyrażania zgody właścicielskiej posiadaczom tych nieruchomości na
wycięcie drzew oraz na zakładanie
i przeprowadzanie inwestycji liniowych,
■ zabezpieczania wierzytelności poprzez ustanawianie hipoteki oraz
składania wniosków do sądu o wykreślenie tej hipoteki, gdy nastąpiło
zaspokojenie wierzytelności,
■ przygotowywania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.
3. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów podziałów nieruchomości.
4. Pozyskiwanie gruntów na rzecz m.st.
Warszawy.
5. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi.
W roku 2005 tutejsza Delegatura
w swojej działalności planuje w szczególności zająć się dalszą regulacją stanu prawnego gruntów znajdujących się
pod drogami oraz pozyskiwaniem gruntów znajdujących się we władaniu m.st.
Warszawy (mienie opuszczone, nieznany
właściciel).
Poza tym, w zależności od terminu
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planowana jest
sprzedaż w trybie przetargowym gruntów
w rejonie ulic Mickiewicza, Narutowicza,
Słowackiego i Matejki.
Bożena Bogusz
p.o. Naczelnika Delegatury
Biura Gospodarki Nieruchomościami
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Delegatura Biura
Geodezji i Katastru
Delegatura Biura Geodezji i Katastru
w Dzielnicy Wesoła informuje o wejściu w życie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 28 października
2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243 poz.
2432).
§1 wyżej wymienionego Rozporzą
dzenia określa sposób ustalania numerów
porządkowych oraz oznaczenia nimi nieruchomości zabudowanych, jak i przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W związku z wejściem Rozporządzenia
przy składaniu wniosków o nadanie numeracji porządkowej, wymagane jest złożenie następujących dokumentów dla nieruchomości:

zabudowanej:
• wniosek właściciela/zarządcy o nadanie numeracji porządkowej nieruchomości,
• potwierdzenie zgłoszenia budynku
do użytkowania (oświadczenie),
• odbitka zasadniczej mapy miasta
z naniesionymi zabudowaniami.

niezabudowanej:
• wniosek właściciela o nadanie numeracji porządkowej nierucho
mości,
• pozwolenie na budowę lub decyzja
o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z oznaczenia nieruchomości wydawane jest zawiadomienie.
Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości związane jest ze złożeniem wniosku, w którym należy podać gdzie zaświadczenie
ma być przedłożone.
Druki wniosków i oświadczeń wy
dawane są w Wydziale Obsługi Miesz
kańców.
Janusz Pachulski
Kierownik Działu Geodezji i Katastru
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KOMISARIAT POLICJI WARSZAWA ‑ WESOŁA
Od niespełna dwóch lat Komisariat
Policji w Warszawie - Wesołej funkcjonuje w nowej strukturze KRP Warszawa VII
Praga Południe. Zbiegło się to ze zmianą kierownictwa Komisariatu, którego
Komendantem ponownie został nadkom.
Adam Karczewski. Na jego zastępcę powołany został kom. Dariusz Lewandowski.
Obydwaj funkcjonariusze posiadają ponad
dwudziestoletni staż służby. Od początku
swojej pracy związani są z Pragą-Południe.
Oprócz Referatu Prewencji i Zespołu
Dochodzeniowo–Śledczego Komisariat
został wzmocniony Zespołem Opera
cyjno–Rozpoznawczym, który pomimo istnienia dopiero od pół roku odniósł
wiele poważnych sukcesów w ściganiu
sprawców przestępstw.
W Komisariacie Policji pod całodobowym numerem telefonu dyżurny policjant
oczekuje na każde zgłoszenie od obywateli. Warto o tym pamiętać, ponieważ czasem
z pozoru błaha informacja może okazać się
poważną sprawą, umożliwiającą zatrzymanie sprawców przestępstw i uchronienia
przed nimi mieszkańców Wesołej.
Rewir Dzielnicowych składa się z czterech Dzielnicowych, którzy są odciążeni od
czasochłonnych spraw biurowych, by w terenie służyć radą i pomocą mieszkańcom.
1. asp. Tomasz Zembek,
tel. 0 600 997 903 – dzielnicowy
rejonu 1 i 3 (Zielona, Grzybowa,
Groszówka).
2. sierż. sztab. Piotr Kanclerz,
tel. 0 600 997 617 – dzielnicowy
rejonu 2 (Wesoła Centrum, Wola
Grzybowska, Plac Wojska Polskiego).
3. asp. Tomasz Wójcicki,
tel. 0 600 997 603 – dzielnicowy
rejonu 4 (Stara Miłosna od
ul. Cieplarnianej i Brzozowej
w stronę zachodnią).
4. mł. asp. Marek Kondryszyn,
tel. 0 600 997 618 – dzielnicowy
rejonu 5 (Stara Miłosna od
ul. Cieplarnianej i Brzozowej
w stronę wschodnią).
Kierownictwo Komisariatu Policji
Warszawa – Wesoła ma wiele pomysłów
na poprawę bezpieczeństwa na naszym terenie, o których pisać będziemy w następnych wydaniach Biuletynu.
Oczekujemy również, że społeczność
Wesołej aktywnie włączy się do współ-

pracy przesyłając cenne uwagi dotyczące
pracy policji.
Przypominamy całodobowe numery telefonów Komisariatu Policji Warszawa –
Wesoła: 773 49 44, 773 40 80, 773 56 99,
773 90 07 oraz numer fax 773 40 04
Komisarz Dariusz Lewandowski
Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji w Wesołej

KOMISARIAT POLICJI WARSZAWA ‑ WESOŁA

BEZPIECZNE OSIEDLE
Program Bezpieczne Osiedle realizowany przez Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego przy współpracy z Policją i Strażą Miejską ma na celu
zaktywizowanie mieszkańców w działaniach służących poprawie bezpieczeństwa
na terenie poszczególnych osiedli, a w konsekwencji na obszarze całej Warszawy.
W Dzielnicy Wesoła przy współpracy
z klubami i stowarzyszeniami funkcjonującymi powołane zostały punkty konsultacyjne, gdzie co tydzień mieszkańcy mogą
spotkać się z dzielnicowym z Policji i rejonowym ze Straży Miejskiej, by przekazać spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz negatywnych zdarzeń i zjawisk
występujących na osiedlach: braków i nieprawidłowości w infrastrukturze (brak latarń, krzaki, pustostany, miejsca zaśmiecone), negatywnych zjawisk (grupy agresywnej młodzieży, osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych, niebezpieczne psy), a także problemy dotyczące ruchu drogowego (błędne lub nie wystarczające oznakowanie, brak urządzeń spowalniających ruch, brak lub zły stan chodników, nieprawidłowe parkowanie, blokowanie dróg pożarowych, zły stan nawierzchni
i innych ciągów).
Zebrane dane pomagają Policji i Straży
Miejskiej w dyslokacji służb, a dane dotyczące braków i nieprawidłowości w infrastrukturze czy dotyczące ruchu drogowego
kierowane są przez Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego do podmiotów
odpowiedzialnych za poprawę stanu infrastruktury.
Punkty konsultacyjne:
Stara Miłosna
– wtorek, godz. 1900 OSP Stara Miłosna,
Wesoła Centrum
– środa, godz. 1200 PKPS;
godz. 1230 OPS,
Wesoła Zielona
– czwartek, godz. 1200 Klub Seniora przy
Parafii św. Brata Alberta,
Dyżuruje rejonowy lub dzielnicowy
Joanna Węgrzynowska
Podinspektor w Delegaturze
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
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KLUB PRACY

■ Zajęcia Aktywizacyjne, których celem
jest nabycie specyficznych umiejętności do samodzielnego poruszania się po
rynku pracy i poszukiwania jej.
■ Porady indywidualne w ramach których będzie można skorzystać z pomocy przy pisaniu życiorysu (CV) i listu
motywacyjnego, przygotować się do
spotkania i rozmowy z pracodawcą.
W Klubie Pracy będzie można również
uzyskać informacje na temat rynku pracy i pomoc w poruszaniu się po Internecie
w ramach ofert pracy.
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cd. na str. 15

3

ul. Kilińskiego 50

Poradnie, pracownie, inne komórki
wchodzące w skład przychodni

Telefon

Poradnia lekarza poz dla dorosłych

773 53 63

Poradnia lekarza poz dla dzieci

795 81 48

Poradnia Dermatologiczna

773 53 63

Poradnia Alergologiczna dla dorosłych

773 53 63

Poradnia Alergologiczna dla dzieci

773 53 63

Poradnia stomatologiczna

773 92 72

Poradnia medycyny pracy

773 53 63

Poradnia promocji zdrowia

773 53 63

Pracownia USG

773 53 63

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 773 53 63

ul. Warszawska 3/3

2

Adres

ul. Jana Pawła II 23

1

Nazwa
przychodni

Przychodnia Rejonowa Nr 1

W ramach zajęć grupowych istnieje
możliwość organizowania następujących
form pomocy:
■ Warsztaty Aktywnego Poszukiwania
Pracy, na których uczestnicy będą mogli m.in. przeprowadzić analizę własnych niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, odkryć własne umiejętności i możliwości, przeprowadzić bilans predyspozycji zawodowych, nauczyć się sporządzania dokumentów aplikacyjnych, dowiedzieć się jak poprowadzić rozmowę
z pracodawcą przez telefon, w jaki sposób przejść przez rozmowę kwalifikacyjną, jak przeglądać prasę, aby poszukiwania przyniosły efekty.

Lp

Przychodnia
Rejonowa Nr 2

Oprócz możliwości skorzystania z tych
form pomocy będzie tu można również
skorzystać z organizowanych zajęć grupowych i porad indywidualnych, prowadzonych przez pracowników Klubu Pracy.

ni, następujące bezpłatne programy profilaktyczne:
■ Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla kobiet w wieku
30‑59 lat
■ Program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dla osób w wieku
35-55 lat
■ Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dla osób w wieku 40-65 lat
■ Program wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego dla mężczyzn
w wieku 50-69 lat
■ Program wczesnego wykrywania raka
jelita grubego dla pacjentów w wieku
50-65 lat.
Dariusz Małecki
dyrektor SPZLO

::  Aktualne numery telefonów w przychodniach SPZLO Wesoła

Przychodnia Rejonowa Nr 3

W Klubie będą dostępne między innymi adresy agencji pracy tymczasowej, adresy stron internetowych z ofertami pracy, informacje na temat wolontariatu i wiele innych wiadomości, które
mogą być przydatne w procesie poszukiwania pracy czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, bądź też przekwalifikowania się.

W grudniu 2004 roku zakończony został II etap adaptacji pomieszczeń I piętra przychodni w Starej Miłośnie na gabinety specjalistyczne. Mieszkańcy mogą
korzystać z nowoczesnego, przestronnego gabinetu ginekologiczno-położniczego, spełniającego wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne.
W dniu 18 stycznia 2005 r. nastąpiło, z udziałem Pani Aurelii Ostrowskiej
Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej
Urzędu m.st. Warszawy, władz Dzielnicy,
Rady Społecznej SPZLO WarszawaWesoła oraz radnych, symboliczne otwarcie pozostałych gabinetów stomatologicznego i USG.
Jednocześnie informuję, że w najbliższym
okresie mamy zamiar uruchomić dla pacjentów, zapisanych do naszej przychod-

Punkt
Obsługi
Pacjenta

Od dnia 11 stycznia 2005 r. na terenie
naszej dzielnicy rozpoczął działalność
Klub Pracy. Utworzenie Klubu jest odpowiedzią na problem wciąż rosnącej liczby
bezrobotnych na terenie naszej dzielnicy.
Głównym zadaniem Klubu Pracy jest pomoc osobom szukającym zatrudnienia poprzez bezpłatne udostępnienie prasy, telefonu, faksu, kserokopiarki i dostępu do
internetu.

SŁUŻBA ZDROWIA

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

773 84 26

Poradnia lekarza poz dla dorosłych

773 40 45

Poradnia lekarza poz dla dzieci

773 40 45

Poradnia Stomatologiczna

773 40 45

Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej 773 40 45
Poradnia lekarza poz dla dorosłych

773 40 45
773 83 96

Poradnia lekarza poz dla dzieci

773 84 36

Poradnia Ginekologiczno – położnicza

773 84 26

Poradnia Promocji zdrowia

773 83 96

Poradnia Stomatologiczna

773 84 26

Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej 773 83 96
Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej

773 84 26

Pracownia USG

773 84 36

(można uzyskać informację o najbliższych
poradniach specjalistycznych i czasie
795 81 48
oczekiwania na poradę)

KOMUNIKATY

KLUB PRACY

NOCNA i świątEczna POMOC LEKARSKA
DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WESOŁA

Klub Pracy oferuje osobom:

 godzinach od 1800 do 800 oraz w weekend pomoc ambulatoryjna
W
świadczona jest w przychodni w Sulejówku, mieszczącej się przy
ul. Armii Krajowej 21, tel. 783 14 55, natomiast wyjazdową pomoc
lekarską świadczy firma Falck – tel. 888 29 20 (uwaga, dotyczy to
pacjentów SPZLO w Wesołej).
W przypadku zagrożenia życia wzywamy pogotowie ratunkowe telefonując pod numer 999 lub do pogotowia w Sulejówku tel. 783 14 55.

cd. ze str. 14

■ bezrobotnym
■ poszukującym pracy
■ pragnącym zmienić pracę lub rozpocząć staż
cykliczne spotkania grupowe mające na
celu naukę praktycznych umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia.
W Klubie Pracy można:

OZNACZANIE BUDYNKÓW TABLICAMI INFORMACYJNYMI 
Informujemy mieszkańców Dzielnicy Wesoła chcących umieścić na swoich posesjach tablice informacyjne z nazwą ulicy i numerem domu, że projekt graficzny tablic (czcionka, kolorystyka,
nazwa obszaru, wymiary) oraz zasady umieszczania tablic można
uzyskać bezpłatnie w Miejskim Systemie Informacji (MSI):
ul. Wiejska 11 lok. 12, tel. 629 12 03, 629 02 55
Biuro czynne: pon. – pt. 800 - 1600
ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU
I ZMIANY WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1 stycznia 2005 roku weszła w życie Uchwała Nr XLIII/1028/2004 Rady m.st.
Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, która zwalnia
wszystkich przedsiębiorców od:
1. Opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Opłaty za zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
ROZKŁADY JAZDY AUTOBUSÓW
Informujemy, że wszystkie aktualne rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej dostępne są na stronach internetowych www.ztm.waw.pl

ŚWIADCZENIA ZUS
Dyrektor inspektoratu ZUS II Oddział Warszawa, Pani Elżbieta Żegota - Klimaszewska informuje, że od 1 stycznia 2005 roku wszelkie świadczenia ZUS dla mieszkańców Dzielnicy Wesoła (w tym także dla osób, które miały świadczenia przyznane przed rokiem 2002) załatwiane będą w Inspektoracie na ul. Podskarbińskiej 25, tel. 590-20-00.
Osoby obsługiwane dotychczas przez ZUS w Mińsku zostaną powiadomione o zmianach oddzielnym pismem.
OGŁOSZENIE DLA OSÓB KARMIĄCYCH BEZDOMNE KOTY
KAŻDA OSOBA DOKARMIAJĄCA BEZDOMNE KOTY MOŻE OTRZYMAĆ
BEZPŁATNIE KARMĘ DLA ZWIERZĄT
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Wesoła – osobiście w pokoju nr 210
lub telefonicznie pod nr tel. 773 60 36.
Karma będzie wydawana po uprzedniej wizji na terenie karmienia kotów. Istnieje również
możliwość uzyskania pomocy medycznej dla
tych zwierząt.

■ nauczyć się technik aktywnego poszukiwania pracy,
■ poznać swoje mocne i słabe strony,
■ nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami,
■	nauczyć się pisania życiorysu, podania
o pracę, listu motywacyjnego, własnej
oferty,
■ poznać zasady aktualizowania ofert
pracy,
■ zdobyć wiarę we własne siły i możliwości.
Uczestnictwo w zajęciach Klubu Pracy
zwiększa szansę na znalezienie pracy, uczy
nowych umiejętności, co pozwoli na bardziej skuteczne poszukiwanie pracy niż dotychczas.
SIEDZIBA KLUBU PRACY:
ul. 1. Praskiego Pułku 21A (pokój nr 1)
przy Ośrodku Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Tel. 773-44-12
Lider Klubu Pracy:
Pani Agnieszka Bielas

KLUB DOSTĘPNY BĘDZIE
DLA MIESZKAŃCÓW
DZIELNICY WESOŁA:
w dniach:
poniedziałek – piątek
w godzinach:
800 – 1200 (możliwość skorzystania z prasy,
internetu, telefonu)
1230 – 1600 (rozmowy indywidualne – doradztwo zawodowe)
Mieszkańcy będą obsługiwani przez
wyspecjalizowany personel, posiadający
dużą wiedzę i umiejętności poruszania się
na obecnym rynku pracy.



Agnieszka Bielas
OPS
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TELEFONY


Policja

Komisariat w Wesołej
ul. 1. Praskiego Pułku 21
tel. 773   90   07, 773   49   44, 773   56   99, 773   40   80,
fax 773   40   04
Pogotowie policyjne 997
Straż Miejska,

ul. Korkowa 119/123
tel. 613   34   66, 619   15   86, 812   70   74
Telefon alarmowy 986
Straż Pożarna – Wesoła

ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773   90   08,
fax 773   58   96
Straż Pożarna – Stara Miłosna

ul. Trakt Brzeski 28
tel./fax 773   39   78

Telefon alarmowy 998

Urząd miasta sTołecznego Warszawy
ul. 1. Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła, tel. 773   60   00, fax 773   60   99
www.wesola.waw.pl    e-mail: poczta@wesola.waw.pl
Godziny pracy Urzędu: poniedziałki 1000-1800, od wtorku do piątku 800-1600
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Wyjazdowa pomoc lekarska Falck

tel. 888 29 20 w godz. od 2000 - 800
Telefon alarmowy 999

Pogotowie Energetyczne
tel. 778   28   00, 778   28   22, 773   28   20
Pogotowie Gazowe

tel. 628   45   87, 628   45   97,
fax 625   35   14
Telefon alarmowy 992
Konserwator Wodociągów Miejskich

tel. kom. 0   693   138   978
tel. kom. 0   695   581   192

Konserwator Oświetlenia Ulicznego

Burmistrz Dzielnicy

pokój 102

tel. 773   60   30
tel. 773   60   32
tel. 773   60   33
tel. 773   60   35

pokój 103

Delegatura Biura Administracji 
i Spraw Obywatelskich

Jacek Wojciechowicz
Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych

Edward Zdzieborski

Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji

Edward Kłos

tel. 773   60   60, 773   60   61

tel. 773   60   60, 773   60   61

tel. 773   60   60, 773   60   61
pokój 119

Sekretariat Zarządu Dzielnicy

pokój 101

tel. 773   60   85

tel. 773   60   60, 773   60   61, fax 773   60   66

Wydział Obsługi Mieszkańców

tel. 773   60   00
tel. 773   60   01
tel. 773   60   11

Wydział Budżetowo – Księgowy
tel. 773   60   72
Referat realizacji Budżetu
tel. 773   60   73
tel. 773   60   75
Referat podatków
tel. 773   60   77
Kasa

tel. 773   60   14
Wydział Oświaty i Wychowania

tel. 773   60   81

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

tel. 773   60   18

Wydział Kultury

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer

Wydział Infrastruktury

02-517 Warszawa,
ul. Rakowiecka 21
tel. 646   53   13
Urząd Pracy

04-111 Warszawa,
ul. Grochowska 171 b
tel. 810   33   32, 810   27   06
ZUS

03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
tel. 590   20   00
Biuro Paszportowe

04-001 Warszawa, ul. Grochowska 243/245
tel. 813   03   33
tel. 810   92   49
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

05-077 Warszawa -Wesoła,
ul. Jana Pawła II 25
tel. 773 83 33
tel. 773 83 34

16

tel. 773   60   50
tel. 773   60   50
tel. 773   60   20
tel. 773   60   22
tel. 773   60   23
tel. 773   60   26

pokój 206
pokój 207
pokój 208
pokój 209

komunikacja
tel. 773   60   04
tel. 773   60   06
dowody osobiste
tel. 773   60   10
ewidencja ludności
tel. 773   60   12

parter

pokój 001
pokój 001a

pokój 114
pokój 116
pokój 117

pokój 005

tel. 773   60   27

Delegatura Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

tel. 773   60   92, tel. 773   73   07

pokój -111

tel. 773   60   29

pokój -110

Delegatura Biura Ochrony

Archiwum Urzędu m.st. Warszawy

tel. 773   60   98

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

pokój 220

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

pokój 220
pokój 218
pokój 218
pokój 201

ul. 1. Praskiego Pułku 21A

pokój 110

tel. 773   60   90

Wydział Informatyki

tel. 773   60   83

Wydział Prawny

tel. 773   60   88

pokój -102
pokój -119
pokój 112

DELEGATURY BIUR
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

tel. 773   60   40 	
tel. 773   60   42

Delegatura Biura Geodezji i Katastru

tel. 773   60   43, 773   60   45

pokój 221

pokój 216

tel. 773   91   17

ul. Starzyńskiego 21
tel. 773   61   88, fax 773   40   89

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy

ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773   40   08
Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25,
tel. 773   83   66
Filia Nr 2, ul. Wesoła – Zielona,
ul. Warszawska 3, Blok 8 m 2,tel. 773   90   29
Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21 
tel. 773   55   99

ul. 1. Praskiego Pułku 21A

pokój 214

Wydział Administracyjno – Gospodarczy

pokój -119

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Wesoła m.st. Warszawy

tel. 773   60   25
tel. 773   60   05

pokój 212

pokój 014

pokój 210

Wydział Kadr

pokój 010

Delegatura Biura Zamówień Publicznych

pokój 122

tel. 773   60   36

Wydział Zasobów Lokalowych

pokój 005

tel. 773   60   13

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Wydział Ochrony Środowiska

pokój 004

Delegatura Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

Inspektor ds. Leśnictwa Biura Ochrony Środowiska

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

pokój 104

Sekretariat Rady Dzielnicy

Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku

04-379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20
tel. 870   03   33

Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta

tel. 773   60   85

tel. 773   00   58
tel. kom. 0 607   19   16   47

Wieczesław Sosna, tel. 656   77   08

pokój 118

Marcin Jędrzejewski

Pogotowie Ratunkowe

tel. 783   14   55 całodobowo



USC

tel. 773   60   86, tel. 773   60   19

tel. 773   44   12
pokój 006

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 – Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23
rejestracja
773   83   96
URZĘDY POCZTOWE
1. ul. 1. Praskiego Pułku 9 tel. 773   40   50
2. ul. Jana Pawła II 21 tel. 773   39   76, 773   26   16

