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UCHWAŁY

AKTUALNOŚCI

UCHWAŁY
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęte na XLIII sesji Rady Dzielnicy
Wesoła w dniu 14 lipca 2005 roku:
■ Uchwała Nr XLIII/126/2005 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
14 lipca 2005 roku w sprawie uwag do
wstępnego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w części dotyczącej Dzielnicy Wesoła.

INFORMACJA
z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła
w okresie od 22 czerwca 2005 roku
do 16 września 2005 roku

■ Uchwała Nr XLIII/127/2005 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
14 lipca 2005 roku w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia w Wydziale
Infrastruktury dla Dzielnicy Wesoła
w Urzędzie m.st. Warszawy.
■ Uchwała Nr XLIII/128/2005 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
14 lipca 2005 roku w sprawie modernizacji
ulicy Trakt Brzeski.
UCHWAŁA
Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
podjęta na XLIV sesji Rady Dzielnicy
Wesoła w dniu 25 sierpnia 2005 roku:
■ Uchwała Nr XLIV/129/2005 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
25 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia
opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na
2005 rok.

Informacja Delegatury
Biura Geodezji i Katastru
Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17
maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 roku Nr 100, poz.
1086, ze zm.) Biuro Geodezji i Katastru
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych
polegających na wykonaniu modernizacji
ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w m. st. Warszawa,
obejmujących 54 obręby ewidencyjne
Dzielnicy Wesoła.
Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2000 roku Nr 100, poz. 1086, ze zm.)
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W okresie sprawozdawczym odbyło
się 7 posiedzeń Zarządu. Zarząd podjął
11 uchwał.

mentowych i cokołu, malowaniu kuchni, łazienki i korytarza oraz elewacji
budynku.

Podjęto następujące
działania:

■ Wykonano remont w Przedszkolu nr 262
polegający na malowaniu kuchni i adaptacji części strychu na potrzeby lokalowe.

■ Wykonano modernizację układu drogowego Plac Wojska Polskiego – etap II.

■ Wybudowano nowe boiska przy Szkole
Podstawowej nr 173.

■ Włączono drogę lokalną do drogi krajowej Trakt Brzeski przy skrzyżowaniu z
ul. 1. Praskiego Pułku.

W realizacji:

■ Wykonano kompleksową modernizację
szatni uczniowskich w trzech szkołach
podstawowych.

■ Budowa odcinków wodociągu w osiedlu Zielona w ulicach Długiej, Piaskowej,
Szerokiej.

■ Wykonano remont w Szkole Pod
stawowej nr 171 polegający na remoncie małej sali gimnastycznej, wymianie
drzwi wejściowych, malowaniu parteru, klatki schodowej i kuchni, cyklinowaniu podłogi w sekretariacie.

■ Budowa budynku komunalno – socjalnego przy ul. Dobrej.

■ Wykonano remont w Szkole Pod
stawowej nr 172 polegający na remoncie korytarzy, dwóch sal, ułożeniu maty antypoślizgowej na pochylni i balustrady zabezpieczającej oraz malowaniu kuchni i zaplecza.

■ Budowa kanalizacji w ul. 1. Praskiego
Pułku.

■ Wykonano remont w Szkole Pod
stawowej nr 173 polegający na malowaniu korytarzy, kuchni i zaplecza,
remoncie sali i biblioteki, obudowie
grzejników i adaptacji części korytarza
na potrzeby biurowe.
■ Wykonano remont w Szkole Pod
stawowej nr 174 polegający na malowaniu sali gimnastycznej, szatni, kuchni i zaplecza oraz naprawiono pokrycie
dachowe.
■ Wykonano remont w Przedszkolu nr 259
polegający na wymianie oświetlenia i
drzwi, ułożeniu terakoty w magazynkach i chodników z kostki brukowej.
■ Wykonano remont w Przedszkolu nr
260 polegający na wymianie drzwi wejściowych i okna na parterze oraz remoncie łazienki.
■ Wykonano remont w Przedszkolu nr
261 polegający na izolacji ścian funda-

■ Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stara Miłosna Północ, w ulicach:
Objazdowa, Teodozji, Grzybowa, Leś
na, Wawerska.

■ Budowa kanalizacji w osiedlu Gro
szówka.
■ Budowa ul. Warszawskiej (od ul. Jagiel
lońskiej do ul. Brata Alberta).
■ Budowa ul. Gościniec.
■ Budowa ul. Sapiehy.
■ Projekty ulic: Rumiankowej, Głowa
ckiego, Uroczej, Mazowieckiej, Pod
leśnej, Jagiellońskiej.
■ Projekty kanalizacji w osiedlach
Groszówka i Stara Miłosna.
■ Projekty wodociągu w osiedlach Stara
Miłosna i Zielona.
■ Budowa kolektora deszczowego w ul.
Jeździeckiej.
■ Koncepcja budowy kanalizacji w osiedlu Stara Miłosna.
■ Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na brakujące punkty świetlne w ul.
Cienistej, Torfowej i Borkowskiej.
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      AKTUALNOŚCI
Ogłoszono postępowania
w trybie przetargu
nieograniczonego na:
■ Dostawę szafek szatniowych do Szkół
Podstawowych: nr 171, nr 172, nr 173
wraz z montażem (prace adaptacyjno-dostosowawcze).
■ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ul.
Podleśnej (odc. od ul. Brata Alberta do
ul. Jagiellońskiej).
■ Budowę ul. Jana Pawła II na odcinku
od ul. Diamentowej do ul. Pogodnej.
■ Budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wesoła Centrum - II etap.
■ Roboty remontowo-budowlane w Przed
szkolu nr 262.
■ Przebudowę ul. Konopnickiej.
■ Przebudowę ul. Sapiehy.
■ Przebudowę ul. Brata Alberta wraz ze
skrzyżowaniem z ul. Wspólną.
■ Przebudowę ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rejtana.
■ Transport i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do
szkół w roku szkolnym 2005/2006.
■ Wykonanie projektu budowlano –
wykonawczego na przebudowę ul.
Jeździeckiej (odc. od Traktu Brzeskiego
do ul. Jana Pawła II).
■ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ul.
Mazowieckiej (odc. od ul. 1. Praskiego
Pułku do ul. Piłsudskiego).
■ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Zespołu
Szkół nr 94 i Przedszkola nr 262 przy
ul. Krótkiej 1 wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

cd. ze str. 

Informacja Delegatury
Biura Geodezji... cd. ze str. 

Podpisano
umowy na:
■ Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej kanalizacji sanitarnej
w osiedlu Stara Miłosna.
■ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Wesoła Centrum –
Wola Grzybowska z odbudową ulic.
■ Wykonanie przebudowy układu drogowego – Plac Wojska Polskiego – etap II.
■ Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Groszówka – II etap.
■ Świadczenie usług basenowych dla
mieszkańców Dzielnicy Wesoła w roku 2005: akcja lato w mieście dla dzieci i młodzieży.
■ Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zagospodarowaniem
działki przy ul. Dobrej 20.
■ Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Groszówka.
■ Roboty remontowo-budowlane w Szkołach Podstawowych: nr 171, nr 172, nr 173.
■ Projekt budowy ul. Głowackiego.
■ Projekt budowy ul. Jagiellońskiej.
■ Budowę ul. Warszawskiej.
■ Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
liściastych w pasach drogowych ul. Armii
Krajowej (cz. II), ul. Żółkiewskiego, ul.
Głowackiego, Plac Wojska Polskiego
oraz pielęgnację wykonanych nasadzeń
w okresie gwarancyjnym.

oraz przepisów Rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001
r Nr 38, poz. 454) w oparciu o uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
„Projekt modernizacji ewidencji gruntów
i budynków dla Dzielnicy Wesoła m. st.
Warszawy”.
Do wykonania czynności technicznych
związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego zgodnie z umową BG/003/
B/12/05 z dnia 22 sierpnia 2005 roku zostało upoważnione konsorcjum firm:
1. „Eurosystem” sp. z o.o. z siedzibą
w Chorzowie przy ul. A. Krajowej 9a.
2. „INTERTIM” Ludmiła Pietrzak z siedzibą w Suwałkach przy ul. Utrata 4B.
Planowany termin zakończenia prac został określony na 15.04.2006r.
W ramach wykonywanej modernizacji
przeprowadzona zostanie między innymi:
 Weryfikacja i aktualizacja użytków
gruntowych
 Określenie granic gruntów jednorodnych pod względem prawnym
 Wykonanie pomiarów uzupełniających
 Przeprowadzenie prac prowadzących
do założenia ewidencji budynków i lokali
 Opracowanie numeryczne mapy ewidencyjnej
Janusz Pachulski
p.o. Naczelnika Delegatury Biura
Geodezji i Katastru w Dzielnicy Wesoła

■ Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej w osiedlu Stara
Miłosna.
■ Roboty remontowo-budowlane w Przed
szkolu nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3.

ZAKUP LOKALU DLA
POTRZEB PRZYCHODNI
ZDROWIA W ZIELONEJ

■ Budowę wodociągu w osiedlu Zielona
w ulicach: Szeroka, Długa, Piaskowa.

■ Przebudowę ul. Mickiewicza – odc. od
ul. Narutowicza do ul. Rejtana.

■ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ul. Podleśnej
(odc. od ul. Brata Alberta do ul.
Jagiellońskiej).

■ Przebudowę ul. Fabrycznej – odc. od
ul. Gościniec do ul. Trakt Brzeski.

■ Budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stara Miłosna Północ – II etap.

■ Budowę kanalizacji sanitarnej w ul.
Warszawskiej - od ul. Brata Alberta do
posesji nr 38.

■ Dostawę szafek szatniowych do Szkół
Podstawowych: nr 171, nr 172, nr 173
wraz z montażem (prace adaptacyjno-dostosowawcze).

W drugiej połowie 2004 roku Zarząd
Dzielnicy Wesoła rozpoczął starania
o pozyskanie środków na zakup lokalu
z przeznaczeniem na nową przychodnię
w Osiedlu Zielona.
Realizacja zamierzonego celu w znaczny sposób poprawi warunki dostępności do
opieki zdrowotnej mieszkańców tej części
Wesołej.





■ Przebudowę parkingu na Placu Wojska
Polskiego.
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ZAKUP LOKALU DLA
POTRZEB PRZYCHODNI...
cd. ze str. 3

Dotychczasowa Przychodnia Rejonowa
Nr 2, usytuowana przy ulicy Warszawskiej
3, od wielu lat (pomimo remontów, adaptowania dodatkowych pomieszczeń oraz
rozbudowy) nie spełnia wymogów sanitarnych, dlatego też Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Warszawie już we
wrześniu 2002 roku, po dokonaniu analizy warunków pracy i zasad funkcjonowania, kwestionował warunki do udzielania
świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionym lokalu.
W chwili gdy środki finansowe na zakup lokalu zostały zabezpieczone w załączniku dzielnicy Wesoła do budżetu m.st.
Warszawy na 2005 rok, przystąpiono do
dalszych działań związanych z gromadzeniem niezbędnej dokumentacji w celu
wszczęcia postępowania w sprawie nabycia lokalu.
Lokalizację nowej Przychodni Zdrowia
w Zielonej przewidziano w pomieszczeniach powstającego osiedla mieszkaniowego „LAGUNA”.
W maju br. Zarząd Dzielnicy
Wesoła przekazał do Biura Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy
wniosek oraz komplet niezbędnych dokumentów celem powołania przez Prezydenta
m.st. Warszawy komisji, która przeprowadzi negocjacje w sprawie zakupu lokalu na
potrzeby nowej przychodni.
W efekcie naszych działań, Prezydent
m.st. Warszawy Zarządzeniem nr
2622/2005 z dnia 25 lipca 2005 roku powołał Komisję Negocjacyjną, która niezwłocznie przystąpiła do pracy.
Komisja Negocjacyjna na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 9 września 2005
roku zakończyła negocjacje, uzgodnione
zostały warunki zakupu i Biuro Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy
oraz firma „DOLCAN” Sp. z o.o. przygotowują akt notarialny na zakup lokalu.
Lokal na przychodnię o powierzchni 323,90 m2 będzie zakupiony za kwotę
1 030 000 zł, co daje cenę 1 m2 powierzchni w wysokości 3 180 zł.
Jeszcze w tym roku przeprowadzone
zostaną prace adaptacyjne i od przyszłego roku mieszkańcy Osiedla Zielona będą
mieli nową i nowoczesną Przychodnię
Zdrowia.

Edward Zdzieborski
Zastępca Burmistrza


      AKTUALNOŚCI
■ Roboty uzupełniające do umowy Nr
ZP/23/9/2005 polegające na zagospodarowaniu terenu i placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 173 ul. Trakt
Brzeski 18 - finansowanego z zadania
inwestycyjnego: „Budowa boiska przy
Szkole Podstawowej nr 3”.
■ Budowę ul. Gościniec (postępowanie rozstrzygnięte - umowa w przygotowaniu).
■ Przebudowę ul. Sapiehy wraz z brakującymi odcinkami sieci kanalizacji  sanitarnej (postępowanie rozstrzygnięte - 
umowa w przygotowaniu).
Wzięto udział w:
■ Uroczystościach zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych, połączonych z wręczaniem nagród Burmistrza najlepszym uczniom
i absolwentom.
■ Spotkaniu z Seniorami biorącymi udział w zajęciach na basenie
WESOLANDIA.
■ Uroczystości wręczenia przez Zas
tępcę Prezydenta m.st. Warszawy
Władysława Stasiaka dyplomów pracownikom WOM i BAiSO za zajęcie
II miejsca w Konkursie na najlepszy
WOM w Warszawie.
■ Zakończeniu ogólno warszawskiej akcji „Lato w mieście” na warszawskiej
Agrykoli.
Odbyły się spotkania:
■ Z Panem Zbigniewem Rębkowskim
Inspektorem działu inwestycji w
Zarządzie Dróg Miejskich w sprawie
przekazania projektu ul. Jana Pawła II.
■ Z Panem Jackiem Rządkowskim projektantem z firmy „COPLAN” w sprawie budowy ulicy Jana Pawła II.
■ Z Panem Sławomirem Kowzanem
w sprawie budowy pętli autobusowej
na ulicy Jana Pawła II.
■ Z Panem Markiem Dąbrowskim
Zastępcą Dyrektora firmy „PROFIL” i
przedstawicielami Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych i Autostrad w sprawie budowy Wschodniej Obwodnicy
Warszawy.
■ z Panią Agnieszką Chełkowską i Pa
nem Grzegorzem Bargielskim z firmy
„MASTERS” w sprawie wymiany na-

cd. ze str. 3

wierzchni boiska sportowego przy
Gimnazjum Nr 119.
■ Z Panem Dyrektorem Brodowskim
z Zarządu Gospodarki Nieruchomościa
mi w sprawie omówienia skorzystania
z zasobów lokalowych ZGN.
■ Z mieszkańcami ulicy Podleśnej w sprawie projektu budowy ulicy Podleśnej na
odcinku od ulicy Brata Alberta do ulicy
Kasprowicza.
■ Z mieszkańcami osiedli Wesoła
Centrum i Plac Wojska Polskiego
w sprawach dotyczących inwestycji, budowy Wschodniej Obwodnicy
Warszawy i bezpieczeństwa.
■ Z Panem Pawłem Wyrzykowskim
Naczelnikiem Wydziału Organi
zacyjnego w Biurze Infrastruktury
w sprawie pełnomocnictwa na podpisanie umowy na odbiór ścieków przez
MPZBDJiW.
■ Z Panią Magdaleną Dzierzyk przedstawicielem Firmy „ENVIRO” w sprawie
przygotowania raportu oddziaływania
na środowisko planowanej Wschodniej
Obwodnicy Warszawy.
■ Z Panem Maurycym Bryłą przedstawicielem firmy „MASTERS” w
sprawie budowy boiska przy Szkole
Podstawowej nr 173.
■ W Biurze Gospodarki Nieruchomościami
w sprawie negocjacji na temat zakupu
lokalu pod przychodnię zdrowia.
■ Z Panem Sławomirem Krasickim
Zastępcą Dyrektora w MPWiK w sprawie inwestycji prowadzonych przez
MPWiK na terenie Dzielnicy w 2005
roku oraz inwestycji wod.-kan. na
2006 rok.
■ Z Panem Jerzym Obarą w sprawie projektu ronda Wspólna – Brata Alberta.
■ Z Panem Sławomirem Skrzypkiem
Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy
w sprawie omówienia inwestycji
w Dzielnicy na 2006 rok.
■ Z Panem Leszkiem Mizielińskim
Wojewodą Mazowieckim w sprawie omówienia problemów budowy
Wschodniej Obwodnicy Warszawy na
terenie Dzielnicy Wesoła.

OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA:
„Czas Twórczych Dokonań” 2005/2006
Zdanie zawarte w tytule znakomicie oddaje charakter, formę i treść prowadzonej
działalności  w naszym Ośrodku Kultury.
Dla uczestników zajęć w OKu to znany tytuł dorocznego koncertu odbywającego się
na przełomie stycznia i lutego, podczas którego uczęszczający na nasze zajęcia prezentują swoje talenty. Do koncertu zostało jeszcze kilka miesięcy a dziś z radością oznajmiamy iż w niedzielę 4 września 2005r.
rozpoczęliśmy kolejny sezon artystyczny.
Wakacje za nami. Ale na załączonych
fotografiach przypominamy te gorące i pełne przygód dni, kiedy w trakcie akcji „Lato
w Mieście” dzieci korzystały z szerokiej
oferty warsztatów artystycznych, konkursów, wycieczek i zabaw.  
Podczas „Dnia Otwartego” odwiedziło nas wielu mieszkańców Wesołej
i Sulejówka. Przygotowane atrakcje jak
chociażby spektakl teatralny dla dzieci pt.
„Cudowna lampa alladyna”, pokazy i popisy sekcji wokalnej, tanecznej, plastycznej, muzycznej i wielu innych dały możliwość zapoznania się z ofertą OKu. Mini
wystawa zwierząt „EKO w OKu” przyciągnęła wielu aktywnych odbiorców a zaproszeni goście z referatu profilaktyki i ekologii Straży Miejskiej w ciekawy sposób opowiadali o szeroko pojętym bezpieczeństwie.
Dmuchany zamek pocił uśmiechnięte buźki
i wytrząsł niejeden obiad. Pogoda dopisała.
Założenia programowe w sezonie
2005/2006 są skierowane przede wszystkim na wzmocnienie statusu OKu jako
ośrodka kulturotwórczego w dzielnicy.
Podstawą realizacji programu jest dla
nas zapewnienie jak najlepszych warunków działania i rozwoju dla istniejących i nowych tzw. sekcji programowych.
Organizacja koncertów, wystaw i innych
imprez o kulturalno – edukacyjnym charakterze. W ramach akcji „Lato i Zima
w Mieście” organizujemy wypoczynek dla
dzieci i młodzieży pozostającej w domu
podczas ferii zimowych i wakacji.
Z uwagi na potrzeby naszych odbiorców prowadzimy działalność także poza
naszą siedzibą w Woli Grzybowskiej. I tak
dzięki uprzejmości dyrekcji w Gimnazjum
nr 119 w Starej Miłośnie prowadzimy zajęcia teatralne i fotograficzne. Także „Patrol
Ekologiczny” ma swoją siedzibę na osiedlu
Stara Miłosna, przy ul. Jeździeckiej 21.
UWAGA !!! Uruchamiamy nowe sekcje programowe w osiedlu ZIELONA:

■ „Teatr Rodzinnych Spotkań” to kreatywne zajęcia dla kilku pokoleń bez limitu wiekowego.
■ „Stańczyk z Wesołej” to zajęcia kabaretowe.
■ Warsztaty break dance.
W Zielonej zajęcia odbywać się będą
w budynku szkoły lub w pomieszczeniach
„Wesolandii”.

Sekcje programowe
w sezonie 2005/2006
■ „Musical Babies” dla dzieci w wieku 6
miesięcy/3 lata
■ „Artystyczny Klub Malucha” dla dzieci w wieku 3/6 lat
■ nauka gry na pianinie
■ nauka gry na gitarze
■ nauka gry na instrumentach perkusyjnych
■ „Wesolinki” zespół wokalno taneczny
dla dzieci
■ „Angels” zespół wokalno taneczny dla
młodzieży
■ chór „Il Canto Magnificat”
■ warsztaty wokalu jazzowego
■ balet
■ taniec klasyczny i nowoczesny
■ break dance
■ plastyka
■ rysunek i malarstwo
■ „Młodzieżowy Teatr Poszukujący”
■ „Teatr Rodzinnych Spotkań”
■ kabaret „Stańczyk z Wesołej”
■ studio fotografii
■ „Mad Science” (nauczanie  z wyobraźnią)
■ „EKO w OKu” + „Patrol Ekologiczny”
■ „Hyde Park”
■ język angielski
■ język włoski
■ gimnastyka korekcyjna
■ klub szachowy
■ klub brydżowy
■ klub „+- czterdziestolatek”
Ponadto oferujemy bezpłatne konsultacje dla amatorów plastyków i  muzyków.
Jak widać działania OKu adresujemy do
wszystkich grup wiekowych.
W tym sezonie stawiamy sobie za cel
rozszerzenie oferty dla młodzieży mieszkającej w Wesołej i okolicach. Stąd właśnie wspomniany „Młodzieżowy Teatr
Poszukujący”, „Hyde Park” czyli spotka

cd. na str. 6



„Czas Twórczych Dokonań” 2005/2006 cd. ze str. 5
nia z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,
nauki, polityki, biznesu. Rowerowy „Patrol
Ekologiczny” aktywna forma ochrony
przyrody oraz warsztaty break dance. Do
dyspozycji zespołów rockowych oddajemy salę prób. Otrzymacie możliwość nagrania Waszej własnej płyty demo. W ramach programu „Scena Talentów” wspieramy rozwój uzdolnionej artystycznie młodzieży z regionu poprzez organizację recitali przed comiesięcznym koncertem muzyków Filharmonii Narodowej w OKu.
Realizując nasze projekty mamy nadzieję stworzyć wokół OKu w Wesołej przyjemną i przede wszystkim twórczą atmosferę. Chcemy, byście Państwo odnaleźli
u nas Wasz własny Ośrodek kultury.

Plan imprez na wrzesień
Wtorek 20.09.2005r. godz. 1200
Siedziba OKu ul. Starzyńskiego 21 „HYDE
PARK” spotkanie z muzykiem Adamem
Sztabą (akompaniował wykonawcom podczas I edycji „Idola”, prowadził orkiestrę
Festiwalu Piosenki Sopot 2005).

Środa 21.09.2005r. godz. 1800 Siedziba
OKu ul. Starzyńskiego 21 „Scena
Kameralna Filharmonii Narodowej”.
W programie muzyka węgierska.
Czwartek 22.09.2005r. godz.1930
Gimnazjum nr 119 ul. Klimatyczna 1 Stara
Miłosna, koncert poezji śpiewanej Elżbiety
Sieradzińskiej.*
Piątek 23.09.2005r. godz. 1900 Siedziba
OKu ul. Starzyńskiego 21. Otwarcie wystawy prac malarskich pt. ”Nastroje” Pani
Elżbiety Lipiec. Otwarcie wystawy poprzedzi koncert w wykonaniu Adama
Maruszaka (klarnet) i Marka Dąbrowskiego
(akordeon).
Czwartek 29.09.2005r. godz.1930
Gimnazjum nr 119 ul. Klimatyczna 1 Stara
Miłosna. Koncert „Aramon”. W programie
muzyka ormiańska, degustacja potraw regionalnych.*
* współorganizacja ze Stowarzyszeniem
Mieszkańców Stara Miłosna.

Tomasz Struzik
Zastępca dyrektora ds. programowych
Ośrodka Kultury w Wesołej

KOMUNIKATY

Terminy wymiany dowodów osobistych
W okresie od 1 stycznia 2003r. do 31
grudnia 2007r. należy dokonać wymiany dowodów osobistych wydanych przed
dniem 1 stycznia 2001r. (ustawa z dnia 12
września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych, Dz. U. nr 183, poz. 1522).
Ustawa wprowadza obowiązek wymiany dowodów osobistych w następujących
terminach:
Data wydania

Termin wymiany

1981 r. - 1991 r.

1.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

1992 r. - 1995 r.

1.01.2006 r. - 31.12.2006 r.

1996 r. - 2000 r.

1.01.2007 r. - 31.12.2007 r.

Warto pamiętać, że:
Ustawowa wymiana dowodów osobistych dla mieszkańców Wesołej, którzy posiadają dotychczasowy adres za

meldowania „Wesoła” jest bezpłatna, ponieważ zbiegła się w czasie ze zmianą nazwy miejscowości w wyniku przyłączenia
do Warszawy.
Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która odbiera nowy
dowód osobisty, ma obowiązek złożyć do
urzędu skarbowego (Urząd Skarbowy dla
Warszawy - Wawer ul. Mycielskiego 20)
w terminie 30 dni zgłoszenie NIP 3, w którym informuje o zmianie numeru dowodu.
Druk zgłoszenia dostępny jest w punkcie informacyjnym Urzędu. Tam też, w razie wątpliwości, urzędnik służy pomocą przy wypełnianiu formularza. Wypełnione zgłoszenie można następnie przekazać do Urzędu
Skarbowego za pośrednictwem Dzielnicy
Wesoła, pozostawiając je w tymże punkcie
informacyjnym bez konieczności fatygowania się do urzędu skarbowego.
Osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą ma również obowiązek zaktualizowania danych w związku ze zmianą dowodu osobistego. Aktualizacji nale-

ży dokonać zgłoszeniem NIP 1 w ciągu 14
lub 30 dni (w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczania się z fiskusem). Taka osoba musi
już sama przekazać wypełniony formularz
do Urzędu Skarbowego. Druk NIP 1 również dostępny jest w punkcie informacyjnym Urzędu wraz z pomocą w jego wypełnieniu.

Terminy wymiany
praw jazdy
Na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. Nr
69, poz. 640 z późn. zm.), prawa jazdy wydane w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do
dnia 30 czerwca 1999 r. podlegają wymianie do dnia 30 czerwca 2006 r.
Marta Wepa
Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców

AKTUALNOŚCI
„WARSZAWA
STOLICĄ CZYSTOŚCI”

Zarząd Oczyszczania Miasta jest organiza‑
torem pierwszej w Polsce kampanii medialnej
propagującej segregację odpadów, która roz‑
poczęła się w stolicy. Jest to jeden z elemen‑
tów projektu informacyjno – ekologicznego
„Warszawa Stolicą Czystości”. Kampania trwa
od połowy maja do połowy listopada 2005r.
Nośnikami kampanii są tablice bilboardo‑
we, plakaty, a także prasa, telewizja oraz stro‑
na internetowa www.stolicaczystosci.pl, a do‑
datkowe informacje można uzyskać pod nr
tel. 522‑40‑77.
Kampania dotyczy dwóch równoległych te‑
matów. Pierwszy to segregacja odpadów z ha‑
słem „ŚMIEĆ PRZYKŁADEM – segreguj od‑
pady”. Dodatkowe informacje na temat segre‑
gacji odpadów można uzyskać pod nr tel. 52240-75 – dział eksploatacji ZOM. Drugim tema‑
tem kampanii jest przekonywanie właścicieli
psów do sprzątania po swoich pupilach pod
hasłem „ W kupie raźniej”.
Obok kampanii medialnej elemen‑
tami, które wchodzą w skład projektu są
konkursy „Nasza Czysta Warszawa” oraz
„Moje środowisko”. Szczegółowe infor‑
macje dostępne są w Wydziale Ochrony
Środowiska dla Dzielnicy Wesoła pod nr
tel. 773-60-36 oraz na stronie internetowej
www.zom.waw.pl.

„Jesienne porządki”
Wydział Ochrony Środowiska informuje, że
w ramach zadania „Oczyszczanie terenów ziele‑
ni” w 32 punktach na obszarze Dzielnicy Wesoła
będą podstawione pojemniki KP-7. Druga tura
akcji zaplanowana jest w dniach 14 listopada do
28 listopada 2005r. Kontenery można zapeł‑
niać wszelkimi odpadami powstałymi po je‑
siennych porządkach.

Wykaz punktów posadowienia kontenerów:
 CENTRUM
1. ul. Chodkiewicza róg ul. Berenta
(za przedszkolem)

2. ul. Głowackiego
(pod lasem, za ul. Kościelną)
3. ul. Głowackiego róg ul. 1. Praskiego Pułku
(vis a vis stacji PKP)
4. ul. Głowackiego róg ul. Chodkiewicza
5. ul. Moniuszki (pod lasem za ul. Sapiehy)
6. teren TKKF
 GROSZÓWKA
1. ul. Godebskiego
2. ul. Narutowicza
(pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Asnyka)
3. ul. Narutowicza róg ul. Słowackiego
4. ul. 1. Praskiego Pułku róg ul. Słowackiego
(przy przystanku autobusowym)
 GRZYBOWA
1. ul. Długa (przy ul. Sosnowej)
2. ul. Długa (przy ul. Przejazdowej)
3. ul. Długa (przy ul. Mokrej)
 PLAC WOJSKA POLSKIEGO
1. obok stacji trafo
(przy sklepie obok parkingu)
2. przy lesie obok garaży
3. obok przedszkola (niedaleko bloku nr 149)
4. obok szkoły nr 174
 STARA MIŁOSNA
1. ul. Gościniec (przy ul. Fabrycznej)
2. ul. Jana Pawła II
(pomiędzy kanałkiem a ul. Dworkową)
3. ul. Graniczna róg ul. Borkowskiej
4. ul. Leszczynowa
5. ul. Mazowiecka (przy stacji LPG)
6. ul. Mazowiecka 9 (przy ul. Nizinnej)
7. ul. Pogodna róg ul. Jana Pawła II
8. ul. Rumiankowa róg ul. Macierzanki
9. ul. Borkowska róg ul. Gościniec
 WOLA GRZYBOWSKA
1. ul. Głowackiego róg ul. Żółkiewskiego
2. parking przy stacji PKP Wola Grzybowska
 ZIELONA
1. ul. Piaskowa róg ul. Krasickiego
2. ul. Polna (przy ul. Brata Alberta)
3. ul. Warszawska róg ul. Brata Alberta
4. ul. Warszawska (przy bibliotece i przychodni)


Barbara Sadlej
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

DELEGATURA
BIURA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH W
DZIELNICY WESOŁA
W bieżącym roku budżetowym
w Dzielnicy Wesoła zaplanowano wykonanie wielu inwestycji – jakże ważnych dla
mieszkańców Dzielnicy. Delegatura Biura
Zamówień Publicznych pełniąc rolę służebną
wobec Zamawiającego uczestniczyła w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców dla zaplanowanych zadań. Z ważniejszych inwestycji zakończonych wyborem
kontrahentów wymienić należy:
■ Budowę ulicy Jana Pawła II (odcinek od
ul. Diamentowej do ul. Pogodnej) – wartość kontraktu niespełna 6 mln zł – z firmą
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Mińsk Mazowiecki,
■ Budowę ul. Gościniec – wartość kontra
ktu ok. 3,5 mln zł – z firmą „ORPA Sp. j.”,
■ Przebudowę ul. Brata Alberta – wartość kontraktu ok. 2 mln zł – z firmą
„ORPA” Sp. j.,
■ Budowę ul. Warszawskiej – wartość
kontraktu ok. 1 mln zł – z firmą MABAU
Polska Sp. z o. o.,
■ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Wesoła –Centrum – Wola
Grzybowska z odbudową ulic ok. 3 mln zł
– z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Mińsk Mazowiecki,
■ Przebudowę boisk szkolnych wraz
z oświetleniem przy Szkole Podstawowej
nr 173 – wartość kontraktu ok. 1,7 mln zł –
z firmą MASTERS Sp. z  o. o.,
■ Budowę budynku mieszkalnego przy ul.
Dobrej 20 – wartość kontraktu ok. 1,4 mln
zł – z firmą „ORPA Sp. j.”
Jak co roku, w okresie wakacyjnym priorytetem były remonty w dzielnicowych placówkach oświatowych (szkoły i przedszkola). Dzięki starannej organizacji przetargów,
sprawnie wyłoniono wykonawców, podpisano umowy i w terminie zakończono realizację zaplanowanych zadań. Łącznie podpisano 9 umów dla zrealizowania tychże zadań.
Do chwili obecnej w Dzielnicy zorganizowano ponad 60 postępowań – głównie
w trybie przetargu nieograniczonego. Na
wydane przez Zamawiającego rozstrzygnięcia wpłynęły cztery protesty. Tylko
w jednym z przypadków na rozstrzygnięcia Zamawiającego wniesiono odwołanie
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
– lecz bezskutecznie.
Sławomir Medak
Naczelnik Delegatury
Biura Zamówień Publicznych


INFORMACJA
dotycząca sporządzania spisu wyborców w wyborach
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.
– Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46 poz.499 z późn. zm.) wyjaśnia się co następuje:
1. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach do
Sejmu i Senatu.
2. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisuje się do spisu wyborców.
3. Wyborca może być wpisany tylko do
jednego spisu wyborców.
4. Spis wyborców sporządza urząd
gminy (dzielnicy) najpóźniej w 14
dniu przed dniem wyborów, tj. do 11
września br. na podstawie stałego
rejestru wyborców prowadzonego
w urzędzie gminy
5. Spis wyborców sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania
według miejsca zamieszkania wyborców; w spisie wymienia się nazwisko
i imiona, imię ojca. datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL; adres zamieszkania wyborcy.
6. Wyborca przebywający czasowo na
obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów może zostać dopisany do spisu wyborców na własny
wniosek, wniesiony najpóźniej w 10
dniu przed dniem wyborów tj. do 15
września br. Przepis ten stosuje się
odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.
7. Wyborca niepełnosprawny, na własny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem
wyborów tj. do 15 września br., jest
dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych), na obszarze
gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.
8. Żołnierze pełniący  zasadniczą  lub   
okresową służbę   wojskową,   służbę  
w  charakterze  kandydatów  na  żołnierzy zawodowych, żołnierze odby

wający ćwiczenia i przeszkolenia wojskowe oraz junacy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza
miejscem zamieszkania oraz policjanci jednostek skoszarowanych, wnioski
o dopisanie do wybranego przez siebie  spisu wyborców, sporządzonego
dla miejscowości, w której odbywają
służbę, mogą składać między 21 a 14
dniem przed dniem wyborów, tj. od 4
września do 11 września br.
9. Wnioski składa się do urzędu gminy /
dzielnicy/ - zgodnie z miejscem pobytu
w dniu wyborów. We wniosku podaje
się nazwisko i imiona, imię ojca, datę
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL
i adres zamieszkania wyborcy.
10. Spis wyborców w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej, w zakładach karnych i w aresztach śledczych, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów sporządza się na podstawie wykazów osób,
które będą w nich przebywać w dniu
wyborów.
11. Wyborcy przebywający na polskich
statkach morskich, znajdujących się
w podróży w dniu wyborów, a także
wyborcy przebywający za granicą
i posiadający ważne polskie paszporty wpisani są do spisu wyborców sporządzonego odpowiednio przez kapitana statku lub przez właściwego konsula. Spisy te sporządzane są najpóźniej
w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do
20 września br.
12. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, otrzymuje na swoje żądanie, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie
rejestru wyborców, a po sporządzeniu
spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie
o prawie do głosowania wydaje urząd
gminy /dzielnicy/. Zaświadczenie to

uprawnia do głosowania w dowolnie
wybranym obwodzie głosowania.
13. Spis wyborców jest udostępniany, na
pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy /dzielnicy/ lub w siedzibie
organu, który spis sporządził.
14. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo organ, który sporządził spis
wyborców, powiadamia wyborców,
w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu oraz o miejscu i czasie
jego udostępnienia.
15. Każdy wyborca może wnieść odpowiednio do wójta, lub burmistrza (prezydenta miasta) albo do organu, który
sporządził spis wyborców reklamację
w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu;   rozpatrzenie reklamacji
i wydanie decyzji następuje w ciągu 2
dni.
16. Decyzja nie uwzględniająca reklamacji jest zaskarżalna w terminie 2 dni, do
sądu rejonowego.
17. W dniu głosowania obwodowa komisja wyborcza dopisuje do spisu wyborców:
– osobę przedkładającą zaświadczenie
o prawie do głosowania,
– osobę pominiętą w spisie, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania i posiada prawo wybierania,
– osobę skreśloną ze spisu dla danego
obwodu głosowania w związku z jej
pobytem w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej jeżeli udokumentuje,
iż opuściła szpital lub zakład w przeddzień wyborów.
– obywatela polskiego, stale zamieszkującego za granicą, na podstawie ważnego
polskiego paszportu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje za granicą.
Delegatura Krajowego
Biura Wyborczego w Warszawie

INFORMACJA
dotycząca sporządzania spisu wyborców w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 września 1990 r.
– o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 z późn. zm.) wyjaśnia się co następuje:
1. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Osoby, którym przysługuje prawo
wybierania wpisuje się do spisu wyborców.
3. Wyborca może być wpisany tylko do
jednego spisu wyborców.
4. Spis wyborców sporządza urząd
gminy (dzielnicy) najpóźniej w 14
dniu przed dniem wyborów, tj. do 25
września br. na podstawie stałego
rejestru wyborców prowadzonego
w urzędzie gminy
5. Spis wyborców sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania według miejsca zamieszkania
wyborców; w spisie wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca. datę urodzenia, adres zamieszkania wyborcy
6. Wyborca przebywający czasowo na
obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów może zostać dopisany do spisu wyborców na własny wniosek, wniesiony najpóźniej
w 10 dniu przed dniem wyborów tj.
do 29 września br. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.
7. Żołnierze pełniący  zasadniczą  lub   
okresową służbę     wojskową,   służbę  w  charakterze  kandydatów  na  
żołnierzy zawodowych, żołnierze odbywający ćwiczenia i przeszkolenia wojskowe oraz junacy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej  poza miejscem  zamieszkania
oraz policjanci jednostek skoszaro-

wanych, wnioski o dopisanie do wybranego przez siebie   spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, mogą
składać między 21 a 14 dniem przed
dniem wyborów, tj. od 18 września
do 25 września br.
8. Spis wyborców w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej, w zakładach karnych i w aresztach śledczych, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów
sporządza się na podstawie wykazów
osób, które będą  w nich przebywać
w dniu wyborów.
9. Wyborcy przebywający na polskich
statkach morskich, znajdujących się
w podróży w dniu wyborów, a także
wyborcy przebywający za granicą
i posiadający ważne polskie paszporty wpisani są do spisu wyborców sporządzonego odpowiednio przez kapitana statku lub przez właściwego konsula. Wniosek o wpisanie do spisu
można złożyć najpóźniej w 3 dniu
przed dniem wyborów – tj. do  6 października br.
10. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, otrzymuje na swoje żądanie, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie
rejestru wyborców, a po sporządzeniu
spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie
o prawie do głosowania wydaje urząd
gminy /dzielnicy/. Zaświadczenie to
uprawnia do  głosowania w dowolnie
wybranym obwodzie głosowania.
11. Spis wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy /dzielnicy/ lub

w siedzibie   organu, który spis sporządził.
12. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo organ, który sporządził
spis wyborców, powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty,
o sporządzeniu spisu oraz o miejscu
i czasie jego udostępnienia.
13. Każdy wyborca może wnieść odpowiednio do wójta, lub burmistrza
(prezydenta miasta) albo do organu,
który sporządził spis wyborców reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu; rozpatrzenie reklamacji i wydanie decyzji
następuje w ciągu 3 dni.
14. Decyzja nie uwzględniająca reklamacji jest zaskarżalna w terminie 3 dni,
do sądu rejonowego.
15. W dniu głosowania obwodowa komisja wyborcza dopisuje do spisu wyborców:
- osobę przedkładającą zaświadczenie
o prawie do głosowania,
- osobę pominiętą w spisie, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na
terenie danego obwodu głosowania
i posiada prawo wybierania,
- obywatela polskiego, stale zamieszkującego za granicą, na podstawie
ważnego polskiego paszportu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje
za granicą.
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego
w Warszawie


OBWIESZCZENIE

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej,
zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499), art. 24 ust 1 ustawy
z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz.
544) oraz uchwały Nr LI/755/2002 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 lipca 2002 roku z późn. zm., uchwały
Nr LVI/1548/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2005 roku i uchwały Nr LVI/1549/2005 Rady m.st.
Warszawy z dnia 11 lipca 2005 roku podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach
obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
Nr obwodu

10

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice obwodu

772

ul. Akacjowa: cała, ul. Apteczna: cała, ul. Armii Krajowej: strona nieparzysta od nr 1 do nr 75, strona parzysta od nr 2 do nr 72,
ul. Baśniowa: cała, ul. Berenta: cała, ul. Boczna: cała, ul. Chopina: cała, ul. Cicha: cała, ul. Dowcip: cała, ul. Głowackiego: 2 oraz od
nr 2a do nr 94, ul. Górna: cała, ul. Jasna: cała, ul. Jaśminowa: cała, ul. Kasztanowa: cała, ul. Kilińskiego: cała, ul. Konopnickiej: cała,
ul. Kościelna: cała, ul. Kubusia Puchatka: cała, ul. Kwiatowa: cała, ul. Mała: cała, ul. Miła: cała, ul. Moniuszki: cała, ul. Ogrodowa: cała,
ul. Okuniewska: 6, ul. Powstańców Warszawy: cała, ul. 1. Praskiego Pułku: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31, strona
parzysta od nr 2 do nr 34, ul. Przechodnia: cała, ul. Prosta: cała, ul. Różana: cała, ul. Sapiehy: cała, ul. Sikorskiego: strona
nieparzysta od nr 1 do nr 35, strona parzysta od nr 2 do nr 34, ul. ks. P. Skargi: cała, ul. Słoneczna: cała, ul. Spokojna: cała, ul.
Spółdzielcza: cała, ul. Szarych Szeregów: cała, ul. Tęczowa: cała, ul. Wąska: cała, ul. Współczesna: cała, ul. Zakątek: cała

773

ul. Armii Krajowej: strona nieparzysta od nr 77 do końca, strona parzysta od nr 74 do końca, ul. Chodkiewicza: cała, ul. Ciasna: cała,
ul. Starzyńskiego 21
ul. Czarnieckiego: cała, ul. Dwernickiego: cała, ul. Głowackiego: 27, strona parzysta od nr 94b do końca, ul. Napierskiego: cała,
(Ośrodek Kultury w
ul. Leśniczówka: cała, ul. Lipowa: cała, ul. Modrzewiowa: cała, ul. Orla: cała, ul. Parkowa: cała, ul. Sikorskiego: strona nieparzysta od
Dzielnicy Wesoła m.st.
nr 37 do końca, strona parzysta od nr 34a do końca, ul. Starzyńskiego: cała, ul. Syrokomli: cała, ul. Świerkowa: cała, ul. Wiosenna: cała,
Warszawy)
ul. Wrzosowa: cała, ul. Żółkiewskiego: cała

774

ul. Asnyka: cała, ul. Broniewskiego: cała, ul. Dębowa: cała, ul. Dzika: cała, ul. Godebskiego: cała, ul. Idzikowskiego: cała,
ul. Konarskiego: cała, ul. Kopernika: cała, ul. Kościuszki: cała, ul. Kozia: cała, ul. Kraszewskiego: cała, ul. Letnia: cała, ul. Lotnicza: cała,
ul. 1. Maja: cała, ul. Matejki: cała, ul. Mickiewicza: cała, ul. Narutowicza: cała, ul. Niemcewicza: od nr 10a do końca, ul. Norwida: cała,
ul. Orzeszkowej: cała, ul. 1. Praskiego Pułku: strona nieparzysta od nr 33 do nr 83, strona parzysta od nr 36 do nr 78, ul. Prusa: cała,
ul. Rejtana: cała, ul. Reymonta: cała, ul. Sawickiej: cała, ul. Sienkiewicza: cała, ul. Skłodowskiej: cała, ul. Słowackiego: cała,
ul. Staszica: cała, ul. Tuwima: cała, ul. Wigury: cała, ul. Wrońskiego: cała, ul. Żeromskiego: cała, ul. Żwirki: cała

775

ul. Brata Alberta: cała, ul. Dobra: cała, ul. Dzielna: cała, ul. Fredry: cała, ul. Gazowa: cała, ul. Głucha:
ul. Jagiellońska: cała, ul. Kasprowicza: cała, ul. Kochanowskiego: cała, ul. Krasickiego: cała, ul. Krótka:
ul. Morsztyna: cała, ul. Piaskowa: cała, ul. Podleśna: cała, ul. Polna: cała, ul. Pstrowskiego: cała, ul. Reja:
ul. Rembertowska: cała, ul. Urocza: cała, ul. Wilanowska: cała, ul. Wiśniowa: cała, ul. Zachodnia:
ul. Zaciszna: cała, ul. Zaułek: cała, ul. Żeglarska: cała, ul. Żytnia: cała

776

ul. Błękitna: cała, ul. Borowa: cała, ul. Borowika: cała, ul. Bukowa: cała, ul. Długa: cała, ul. Gajowa: cała,
ul. Jagodowa: cała, ul. Malinowa: cała, ul. Mokra: cała, ul. Niemcewicza: od nr 2 do nr 8, ul. Nowa: cała, ul.
Piastowska: cała, ul. Piękna: cała, ul. Przejazdowa: cała, ul. Równa: cała, ul. Rysia: cała, ul. Słowicza: cała,
ul. Sosnowa: cała, ul. Spacerowa: cała, ul. Sportowa: cała, ul. Szeroka: cała, ul. Szosowa: cała, ul. Śliska:
cała, ul. Środkowa: cała, ul. Warszawska: cała, ul. Wierzbowa: cała, ul. Wschodnia: cała, ul. Wspólna: cała,
ul. Za Dębami: cała, ul. Zagajnikowa: cała

cała,
cała,
cała,
cała,

ul. Armii Krajowej 39
(Szkoła Podstawowa
nr 171)

ul. Żeromskiego 20
(Budynek Hydroforni)

ul. Krótka 1
(budynek A-Zespół
Szkół
nr 94)

ul. Krótka 1
(budynek B- Zespół
Szkół nr 94)

Nr obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice obwodu

777

ul. Agawy: cała, ul. Bankowa: cała, ul. Borkowska: cała, ul. Brzoskwiniowa: cała, ul. Cedrowa: cała, ul. Cieplarniana: strona
parzysta od nr 46 do końca, ul. Cisowa: cała, ul. Cyprysowa: cała, ul. Czereśniowa: cała, ul. Daglezji: cała, ul. Daków: cała, ul.
Diamentowa: strona parzysta od nr 44 do końca, strona nieparzysta od nr 37 do końca, ul. Dzikiej Róży: cała, ul. Fabryczna:
strona parzysta od nr 20 do końca, strona nieparzysta od nr 35 do końca, ul. Flory: cała, ul. Gościniec: strona nieparzysta od
nr 1 do nr 7, strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. ul. Graniczna: cała, ul. Grzybowa: cała, ul. Hebanowa: cała, ul. Hipoteczna:
cała, ul. Jana Pawła II: strona parzysta od nr 2 do nr 162, ul. Jarzębinowa: cała, ul. Jaworowa: cała, ul. Jesionowa: cała, ul.
Jodłowa: strona parzysta od nr 20 do końca, strona nieparzysta od nr 33 do końca, ul. Kalinowa: cała, ul. Kazita: cała, ul.
Klonowa: cała, ul. Kruszyny: cała, ul. Krzywa: cała, ul. Leszczynowa: cała, ul. Leśna: cała, ul. Limby: cała, ul. Mahoniowa: cała,
ul. Marmurowa: cała, ul. Morelowa: cała, ul. Objazdowa: cała, ul. Olchy: cała, ul. Orzechowa: cała, ul. Piotrusia Pana: cała,
ul. Platanów: cała, ul. 1. Praskiego Pułku: strona parzysta od nr 80 do końca, ul. Przyleśna: cała, ul. Ptasia: cała, ul. Rolna:
cała, ul. Sagalli: cała, ul. Sekwoi: cała, ul. Teodozji: cała, ul. Torfowa: cała, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 1 do nr
29, strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. Tramwajowa: cała, ul. Wawerska: cała, ul. Wiązów: cała, ul. Wydmowa: cała

778

al. Piłsudskiego: strona parzysta, ul. Astrów: cała, ul. Azaliowa: cała, ul. Chabrów: cała, ul. Cienista: cała,
ul. Cieplarniana: strona nieparzysta od nr 31 do końca, ul. Cyklamenowa: cała, ul. Dalii: cała, ul. prof. Dąbrowskiego: cała,
ul. Dąbrowy: cała, ul. Dworkowa: cała, ul. Dziewanny: cała, ul. Fiołków: cała, ul. Forsycji: cała, ul. Fraszka: cała, ul. Golfowa:
cała, ul. Gościniec: strona nieparzysta od nr 97 do końca, strona parzysta od nr 142 do końca, ul. Hiacyntowa: cała,ul. Irysów:
ul. Klimatyczna 1
cała, ul. Jana Pawła II: strona parzysta od nr 164 do końca, ul. Kameliowa: cała, ul. Kolendrowa: cała, ul. Konwaliowa: cała,
(Gimnazjum nr 119)
ul. Krokusów: cała, ul. Lasek Brzozowy: cała, ul. Lawendowa: cała, ul. Leśnych Ziół: cała, ul. Liryczna: cała, ul. Literacka:
(lokal dostosowany do
cała, ul. Łagodna: cała, ul. Łąkowa: cała, ul. Macierzanki: cała, ul. Magnolii: cała, ul. Malwy: cała, ul. Mazowiecka: strona
potrzeb
nieparzysta od nr 83 do końca, strona parzysta od nr 84 do końca, ul. Melisy: cała, ul. Paproci: cała, ul. Poezji: cała, ul.
wyborców
Pogodna: strona nieparzysta od nr 27 do końca, strona parzysta od nr 30 do końca, ul. Poświaty: cała, ul. Promienna: cała,
niepełnosprawnych)
ul. Rodziewiczówny: cała, ul. Rumiankowa: cała, ul. Sarenki: cała, ul. Sasanki: cała, ul. Skoczna: cała, ul. Słonecznej Polany:
cała, ul. Stokrotki: cała, ul. Szermiercza: cała, ul. Szlachecka: cała, ul. Szosa Lubelska: cała, ul. Śmiała: cała, ul. Trakt
Brzeski: strona nieparzysta od nr 95 do końca, strona parzysta od nr 100 do końca, ul. Tymiankowa: cała, ul. Wiejska: cała,
ul. Zakrętowa: cała, ul. Zapiecek: cała,

779

Plac Wojska Polskiego: 11, 12, 13, 14, 24, 25, 49, 54, 109, 110, 111, 112, 113, 133, 134, 135, 138, 139, 149, 150, 151, 152,
154, 155

Plac Wojska
Polskiego 28
(Szkoła
Podstawowa nr 174)

780

ul. Agatowa: cała, ul. Alabastrowa: cała, ul. Ametystowa: cała, ul. Babiego Lata: cała, ul. Biesiadna: cała, ul. Brylantowa: cała,
ul. Brzozowa: strona nieparzysta od nr 1 do końca, ul.Bursztynowa: cała, ul. Cieplarniana: strona parzysta od nr 2 do nr 44,
ul. Cyrkonii: cała, ul. Diamentowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 35, strona parzysta od nr 2 do nr 42, ul. Dolomitowa: cała,
ul. Fabryczna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 33, strona parzysta od nr 2 do nr 18, ul. Gościniec: strona nieparzysta od nr
9 do nr 51, strona parzysta od nr 22 do nr 100, ul. Grafitowa: cała, ul. Granitowa: cała, ul. Irydowa: cała, ul. Jana Pawła II:
strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, ul. Jaspisowa: cała, ul. Jodłowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31, strona parzysta od
nr 2 do nr 18, ul. Jutrzenki: cała, ul. Kamienna: cała, ul. Kamyk: cała, ul. Koralowa: cała, ul. Kryształowa: cała, ul. Majowa:
cała, ul. Malachitowa: cała, ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45, strona parzysta od nr 2 do nr 40, ul.
Nefrytowa: cała, ul. Opalowa: cała, ul. Perłowa: cała, ul. Platynowa: cała, ul. 1. Praskiego Pułku: strona nieparzysta od nr 85
do końca, ul. Rubinowa: cała, ul. Sezamkowa: cała, ul. Skalista: cała, ul. Stwosza: cała, ul. Szafirowa: cała, ul. Szkolna: cała,
ul. Szmaragdowa: cała, ul. Śnieżna: cała,, ul. Topazowa: cała, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 31 do nr 59, strona
parzysta od nr 22 do nr 64, ul. Turkusowa: cała, ul. Wapienna: cała, ul. Wczasowa: cała, ul. Zachodu Słońca: cała, ul. Złotej
Jesieni: cała

ul. Trakt Brzeski 18
(Szkoła Podstawowa
nr 173)

781

al. Piłsudskiego: strona nieparzysta od nr 1 do końca, ul. Brzozowa: strona parzysta od nr 2 do końca, ul. Ciekawa: cała, ul.
Cieplarniana: strona nieparzysta od nr 1 do nr 29, ul. Gościniec: strona nieparzysta od nr 53 do nr 95, strona parzysta od nr
102 do nr 140, ul. Husarska: cała, ul. Jana Pawła II: strona nieparzysta od nr 19 do końca, ul. Jeździecka: cała, ul. Klimatyczna:
cała, ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 47 do nr 81, strona parzysta od nr 42 do nr 82, ul. Nizinna: cała, ul. Pogodna:
strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Polanki: cała, ul. Radosna: cała, ul. Rowowa: cała,
ul. Sadowa: cała, ul. Stara Miłosna: 1, ul. Szafranowa: cała, ul. Szklarniowa: cała, ul. Topolowa: cała, ul. Trakt Brzeski: strona
nieparzysta od nr 61 do nr 93, strona parzysta od nr 64a do nr 98, ul. Ułańska: cała, ul. Wiślana: cała, ul. Zdrojowa: cała, ul.
Źródlana: cała

ul. Klimatyczna 1
(Gimnazjum nr 119)

ul. Trakt Brzeski 18
(Szkoła Podstawowa
nr 173)

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/ - / Lech Kaczyński

Uwaga dotyczy wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
Wyborca niepełnosprawny jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, na swój wniosek złożony w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ul. 1-ego Praskiego Pułku 33, w pok. nr 10 parter,
najpóźniej w dniu 15 września 2005 r.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniach 25 września 2005 r. i 9 października 2005 roku będą otwarte w godz. 600 - 2000
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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, wtorki – piątki 800-1600
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Marcin Jędrzejewski

tel. 773   60   85

pokój 118

Delegatura Biura Geodezji i Katastru

Burmistrz Dzielnicy

pokój 102

Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta

Jacek Wojciechowicz
Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych

Edward Zdzieborski

Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji

Edward Kłos

Telefon alarmowy 999
Wyjazdowa pomoc lekarska Falck

tel. 888 29 20 w godz. od 2000 - 800

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

pokój 103

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

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU
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 Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Inspektor ds. Leśnictwa Biura Ochrony Środowiska

Wydział Kultury

Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer

Wydział Infrastruktury

04-379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20
tel. 870   03   33
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

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
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parter

pokój 001
pokój 001a

pokój 114
pokój 116
pokój 117
pokój 122
pokój 014

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

Wieczesław Sosna, tel. 656   77   08

pokój 104

Sekretariat Rady Dzielnicy

Pogotowie Ratunkowe

tel. 783   14   55 całodobowo

tel. 773   60   60, 773   60   61

tel. 773   60   50
tel. 773   60   50

pokój 218
pokój 218

tel. 773   60   25

pokój 214
pokój 110

Wydział Administracyjno – Gospodarczy

tel. 773   60   90

Wydział Informatyki

tel. 773   60   83

Wydział Prawny

pokój -102
pokój -119

tel. 773   60   87

pokój 112

tel. 773   60   86, tel. 773   60   19

pokój 006

USC

DELEGATURY BIUR
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

tel. 773   60   40
tel. 773   60   42

Delegatura Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich

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

pokój 004
pokój 005
pokój 010

Delegatura Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

tel. 773   60   13

pokój 005

Delegatura Biura Zamówień Publicznych

tel. 773   60   27

Delegatura Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

pokój 212

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

pokój -119

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

pokój 220

pokój 210

tel. 773   60   05

pokój 206
pokój 207
pokój 208
pokój 209

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

tel. 773   60   36

Wydział Kadr

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

pokój 220

pokój 201

Wydział Zasobów Lokalowych

pokój 216

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Wesoła m.st. Warszawy

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

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 773   60   43, 773   60   45

pokój 221

ul. 1. Praskiego Pułku 21a

tel. 773   91   17

ul. Starzyńskiego 21
tel. 773   61   88, fax 773   61 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
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1. Praskiego Pułku 21a

tel. 773   44   12

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

