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UCHWAŁY
UchwałY
Uchwały Rady Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy podjęte na XXVII sesji Rady
Dzielnicy Wesoła w dniu 14 lipca 2008
roku
■ Uchwała Nr XXVII/76/2008 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z
dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do ramowego projektu
Statutu Dzielnicy miasta stołecznego
Warszawy
■ Uchwała Nr XXVII/77/2008 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia Mikroprogramu
Rewitalizacji Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy
■ Uchwała Nr XXVII/78/2008 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej hejnału
Miasta Stołecznego Warszawy

INFORMACJE
z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła
w okresie od 26 czerwca 2008 r. do 24 września 2008 r.
W okresie sprawozdawczym odbyło się
12 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Wesoła.
Zarząd podjął 15 uchwał.

■ przebudowę ul. Kościelnej
Ogłoszono postępowania
w trybie przetargu
nieograniczonego na:
■ transport i opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkolnych oddziałów „0” z osiedla Stara Miłosna do
Szkoły Podstawowej Nr 174 w Dzielnicy
Wesołej w roku szkolnym 2008/2009
■ roboty remontowe lokalu mieszkalnego
Nr 4 przy ul. Armii Krajowej 60
■ przebudowę ul. Piaskowej (na odcinku
od ul. Brata Alberta do wysokości działek Nr ew. 145 i 146/1)
■ budowę ul. Sagalli
■ przebudowę ulic: Akacjowej i Bocznej

UCHWAŁY
Uchwały Rady Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy podjęte na XXVIII sesji
Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 28 sierpnia 2008 roku

■ przebudowę ul. Biesiadnej oraz
ul. Diamentowej na odcinku od ul.
Biesiadnej do Kanału Wawerskiego wraz
z przepustem

■ Uchwała Nr XXVIII/79/2008 z dnia
28 sierpnia 2008 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy na 2008 rok

■ transport i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do
placówek oświatowo-wychowawczych i
z powrotem do domu we wszystkie dni
funkcjonowania tych placówek w roku
szkolnym 2008/2009

■ Uchwała Nr XXVIII/80/2008 z dnia
28 sierpnia 2008 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy na 2008 rok
■ Uchwała Nr XXVIII/81/2008 z dnia
28 sierpnia 2008 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy na 2008 rok
UCHWAŁY
Uchwała Rady Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy podjęta na XXIX sesji Rady
Dzielnicy Wesoła w dniu 8 września 2008
roku
■ Uchwała Nr XXIX/82/2008 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia




cd. na str. 4

w ramach Centrum Pobytowego EURO
2012

■ remonty i utrzymanie dróg gminnych
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w
2008 roku - etap III
■ budowę wodociągu w ulicy Ułańskiej na
odcinku od ul. Pogodnej do ul. Radosnej

■ budowę placu zabaw w osiedlu Plac
Wojska Polskiego
■ budowę hali sportowej i zaplecza przy
Gimnazjum Nr 119
Podpisano umowy na:
■ basenowe usługi rekreacyjne na rzecz
dzieci w ramach akcji „Lato w Mieście
2008”
■ wykonanie prac remontowych polegających na wymianie wykładzin i malowaniu ścian w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy
■ budowę oświetlenia ulic: Pogodnej,
Szerokiej oraz ulicy bez nazwy
■ przebudowę ulic: Jasnej, Prostej,
Wąskiej i Przechodniej
■ remonty i utrzymanie dróg gminnych w
Dzielnicy Wesoła
■ transport i opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkolnych oddziałów „0” z osiedla Stara Miłosna
do Szkoły Podstawowej Nr 174 w
Dzielnicy Wesoła, w roku szkolnym
2008/2009
■ roboty uzupełniające na budowie ul.
Fabrycznej
■ roboty dodatkowe i uzupełniające na
budowie ul. Wspólnej

■ budowę oświetlenia ulic: Topolowej i
Podleśnej (od nr ew. 61 a, b, c, do nr ew.
67 a, b, c)

■ roboty dodatkowe i uzupełniające na
zadaniu pn. modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego etap V

■ nasadzenia w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy

■ roboty remontowo-budowlane w Szkole
Podstawowej Nr 173

■ budowę ul. Biesiadnej oraz ul.
Diamentowej na odc. od ul. Biesiadnej
do Kanału Wawerskiego
■ opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zamiennej na budowę zespołu sportowego przy ul. Narutowicza

■ roboty remontowe lokalu mieszkalnego
Nr 4 przy ul. Armii Krajowej 60
■ przebudowę ul. Piaskowej (na odcinku
od ul. Brata Alberta do wysokości działek ew. 145 i 146/1)
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■ utrzymanie zieleni na terenie parków i
skwerów na terenie Dzielnicy Wesoła
■ budowę ul. Kościuszki - etap I na odcinku od ul. Słowackiego do ul.
Mickiewicza
■ prace remontowe polegające na wymianie wykładzin i malowaniu ścian w pomieszczeniach biurowych w budynku
Urzędu Dzielnicy Wesoła
■ wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Trakt
Brzeski
■ transport i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie
Dzielnicy Wesoła do placówek oświatowo-wychowawczych i z powrotem
do domu we wszystkie dni funkcjonowania tych placówek w roku szkolnym
2008/2009
■ przebudowę ulic: Akacjowej i Bocznej
■ utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej
w pasach dróg gminnych na terenie
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
■ utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
■ budowę ul. Wiśniowej
■ remonty i utrzymanie dróg gminnych
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w
2008 roku – etap III
■ roboty uzupełniające przy przebudowie
ul. Łagodnej
■ nasadzenia w pasach dróg gminnych
na terenie Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy
■ opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zamiennej na budowę zespołu sportowego przy ul. Narutowicza
w ramach Centrum Pobytowego EURO
2012
Wzięto udział w:
■ spotkaniu w Wyższej Szkole Ekonomicznej ALMAMER w sprawie
utworzenia Centrum Kulturalno –
Turystycznego w Dzielnicy Praga w
kontekście Euro 2012
■ konferencji zorganizowanej przez
Ośrodek Pomocy Społecznej dla
Dzielnicy Wesoła podsumowują-

cej projekt „Program Aktywizacji
Zawodowej Kobiet w Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
■ posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady m.st. Warszawy w celu
omówienia projektu uchwały w sprawie
przekazania dzielnicom m.st. Warszawy
niektórych zadań i kompetencji
m.st. Warszawy

prezentacji bazy pobytowej dla uczestników EURO 2012
■ Panem Jackiem Wojciechowiczem
Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy i
Panem Jerzym Kulikiem Dyrektorem
Biura Rozwoju Miasta w sprawie założeń do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego na lata 2009-2013

Odbyły się spotkania Z:

■ Panem Marcinem Bajko Dyrektorem
Biura Gospodarki Nieruchomościami
w sprawie zakupu działek pod inwestycje oświatowe w Dzielnicy

■ mieszkańcami Dzielnicy - konsultacje społeczne dotyczące inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ulic
Korkowa - Płatnerska - Wspólna Jagiellońska”

■ Panem Andrzejem Mareckim p.o.
Zastępcy Dyrektora do spraw Inwestycji
w Zarządzie Miejskich Inwestycji
Drogowych w sprawie inwestycji ogólnomiejskich na terenie Dzielnicy

■ Panem Andrzejem Jakubiakiem
Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy
w sprawie powierzenia dzielnicom zadań z zakresu zbywania nieruchomości m.st. Warszawy w drodze przetargu
oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym

■ Panem Andrzejem Franków Koordynatorem Działalności Przewozowej w
Zarządzie Transportu Miejskiego w
sprawie linii autobusowej nr 198

■ Panem Włodzimierzem Paszyńskim
Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy w
sprawie infrastruktury społecznej
■ Panem Mirosławem Czekajem
Skarbnikiem m.st. Warszawy w sprawie prognozy dochodów dzielnicy na
lata 2009 - 2011
■ Panią Karoliną Malczyk Doradcą
Prezydenta m.st. Warszawy do spraw
Społecznych w sprawie obecnej, planowanej i projektowanej infrastruktury rowerowej
■ Panami Januszem Kopaniakiem Dyrektorem Warszawskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji i Lechem Bartnikiem
Zastępcą Dyrektora WOSiR w celu prezentacji obiektów sportowych na terenie Dzielnicy Wesoła
■ Panem Wiesławem Witkiem Koordynatorem do spraw inwestycji w Biurze
Infrastruktury w sprawie współpracy w
ramach zadań inwestycyjnych
■ Panem Lechem Bartnikiem Zastępcą
Dyrektora Warszawskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji i przedstawicielami
PZPN, UEFA i Spółki PL.2012 w celu

■ Panem
Markiem
Reksnisem
Dyrektorem Biura Drogownictwa i
Komunikacji w sprawie inwestycji
ogólnomiejskich na terenie Dzielnicy
■ Panem Jerzym Kulikiem Dyrektorem
Biura Rozwoju Miasta - spotkanie
Zespołu do spraw weryfikacji wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009-2013
■ Panem Ludwikiem Rakowskim
Wicemarszałkiem Województwa
Mazowieckiego w sprawie dofinansowania inwestycji dzielnicowych ze
środków unijnych
■ Panem Januszem Galasem Naczelnym
Inżynierem Ruchu w Zarządzie
Transportu Miejskiego w sprawie
uzgodnień dotyczących lewoskrętu z
ulicy Fabrycznej na ulicę Trakt Brzeski
■ przedstawicielami: Komendy Stołecznej Policji, Komendy Rejonowej
Policji Warszawa VII, Komisariatu
Policji Warszawa-Wesoła oraz
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego m.st. Warszawy w
sprawie budowy nowej siedziby
Komisariatu Policji Warszawa-Wesoła
■ przedstawicielami ZTM, PKP, PLK
S.A., w sprawie budowy docelowego
parkingu Park & Ride
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INFORMACJA O REMONTACH
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

8 września 2008 roku w sprawie wyrażenia
opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Stołecznego Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st.
Warszawy

Podobnie jak w latach poprzednich, w wakacje 2008 roku w placówkach oświatowych
przeprowadzono wiele remontów. Łączny koszt przeprowadzonych prac to 1 156 467,17
zł, w tym:

UCHWAŁY
Uchwały Rady Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy podjęte na XXX sesji Rady
Dzielnicy Wesoła w dniu 25 września
2008 roku

1. Oddziały Przedszkolne „0”
2. Przedszkola
3. Szkoły Podstawowe
4. Gimnazja

– 96 403,51 zł
– 245 493,52 zł
– 765 968,72 zł
– 48 601,42 zł

■ Uchwała nr XXX/83/2008 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
25 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
w załączniku Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok
■ Uchwała nr XXX/84/2008 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
25 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat programu Dobra
opieka zdrowotna
■ Uchwała nr XXX/85/2008 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia
25 września 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwały Rady m.st.
Warszawy i Zarządzenia Prezydenta
m.st. Warszawy w sprawie zasad najmu
lokali użytkowych w domach wielolokalowych wchodzących w skład zasobu
m.st. Warszawy
UCHWAŁY
Uchwała Rady Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy podjęta na XXXI sesji Rady
Dzielnicy Wesoła w dniu 6 października
2008 roku

Do najważniejszych wykonanych zadań zaliczyć należy:
■ Remont sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-technicznym w Szkole Podstawowej
nr 173
■ Remont generalny pomieszczeń na parterze w Przedszkolu nr 261 „Pod Dębami”
■ Remont w Szkole Podstawowej nr 174 tj: wymiana drzwi wejściowych od strony sali
gimnastycznej, wymiana podłóg w korytarzu wejściowym, roboty malarskie korytarza
części administracyjnej, wykonanie remontu dwóch łazienek
■ Kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w starej części budynku Szkoły
Podstawowej nr 171
■ Wykonanie audytów technicznych w Szkołach Podstawowych nr 171, 173, 174 oraz
Przedszkolu nr 261
Ponadto zrealizowano inwestycję pt.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 o pomieszczenie przeznaczone na świetlicę”, której koszt wyniósł 206 840,00 zł.

■ Uchwała nr XXXI/86/2008 Rady
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z
dnia 6 października 2008 roku w sprawie wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stara Miłosna Południe

Wszystkie prace zakończono zgodnie z harmonogramem.
Stanisław Kobza
Wydział Infrastruktury



AKTUALNOŚCI
„Lato w Mieście 2008”
Wraz z końcem sierpnia dobiegła końca tegoroczna akcja „Lato w Mieście”.
Przez lipiec i sierpień dzieci, które nie
wyjechały na obozy lub kolonie, nie nudziły się w stolicy. Władze miasta zadbały
o to, by bezpłatnie udostępnić 44 obiekty sportowe (hale, pływalnie, kręgielnie,
boiska i wypożyczalnie sprzętu sportowego). Do dyspozycji młodych ludzi było
też za darmo wiele atrakcji: ogród zoologiczny, spacery z przewodnikiem po
Warszawie, Ogrody muzyczne, Centrum
Kopernika, zwiedzanie Sejmu, Pałacu
Kultury i Nauki, Łazienek Królewskich.
W Warszawie otwartych zostało ponad 150 punktów dziennego pobytu,
170 punktów specjalistycznych oraz 140
punktów prowadzących dożywianie.

W Dzielnicy Wesoła dzieci i młodzież
mogły korzystać z 4 punktów dziennego pobytu w szkołach podstawowych, 7
punktów zajęć specjalistycznych (w gimnazjach, w Ośrodku Kultury i jego filii –
Ośrodku Działań Twórczych „Pogodna”,
w Bibliotece Publicznej, w Klubie
Garnizonowym „Kościuszkowiec”, w
Przedszkolu nr 261) oraz basenu rekreacyjnego (pływalni i siłowni w Aquaparku
„Wesolandia”). Organizowane były także w kinie „Kościuszkowiec” seanse filmowe – przez wakacje wyświetlonych
zostało 10 filmów dla dzieci i młodzieży
oraz 4 spektakle teatralne. Po raz pierwszy (w 3 miejscowych ośrodkach tenisowych: „Pohulanka”, „Wesolandia”,

TKKF Wesoła) odbywały się zajęcia tenisowe w ramach „Letniej szkółki tenisowej”. Z dzielnicowych propozycji skorzystało prawie 600 dzieci w punktach stałego pobytu oraz odnotowaliśmy ponad
9 000 osobowejść na zajęcia specjalistyczne.
Tradycyjnie, pod koniec akcji, na basenie „Wesolandia” obyły się otwarte wa-

Dzień przedszkolaka
na wesoło w Wesołej
W dniu 11 września br. dzieci uczęszczające do przedszkoli w Wesołej wzięły udział w jedynej w swoim rodzaju zabawie połączonej z imprezą sportowo –
rekreacyjną pt.: „Dzień przedszkolaka na
wesoło w Wesołej”, zorganizowanej przez
Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
Impreza stanowiła podsumowanie programu „Zabawa i Sport” realizowanego
przez Urząd Dzielnicy Wesoła. W programie były zabawy i konkursy z udziałem
animatorów postaci bajkowych, zabawy
rekreacyjne, bogaty program animacyjny,
zamek dmuchany, pneumatyczny tunel
„gąsienica” oraz basen z piłeczkami.

kacyjne zawody pływackie, a na kortach
przeprowadzono turnieje tenisowe.
Warto podkreślić, że w tym roku
oprócz tysięcy warszawskich uczniów
w akcji brały udział dzieci z Czeczenii
i Gruzji. Na zaproszenie Prezydenta m.st.
Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz,
dwie grupy dzieci wypoczywały w stolicy.
Pomocy tym dzieciom udzieliło Miasto
Stołeczne a także Fundacja „Pomóżmy
Dzieciom Poznać Świat” i wielu innych
bezinteresownych ludzi dobrej woli.
Zwieńczeniem akcji „Lato w Mieście”
była impreza plenerowa na Podzamczu
w dniu 22 sierpnia, gdzie na scenie reprezentowali naszą Dzielnicę Antonina
Oraczewska z Gimnazjum nr 119 oraz
zespół „bębniarzy” z sekcji perkusyjnej
Ośrodka Kultury.
Nasza dzielnica miała także swoje stoisko, gdzie między innymi prezentowaliśmy prace plastyczne dzieci biorących
udział w akcji.
Akcja kosztowała Miasto Stołeczne
Warszawę 10 mln zł. To prawie 1,5 mln zł
więcej niż wydano na „Lato w mieście” w
ubiegłym roku. W Dzielnicy Wesoła koszt
akcji kształtował się na poziomie około
145 000 zł, czyli prawie 40 tys. zł wzrostu
w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Paweł Malinowski
Koordynator akcji „Lato w Mieście 2008”
Wydział Oświaty i Wychowania

Karolina Baranowska
Wydział Oświaty i Wychowania



AKTUALNOŚCI
Konkurs na dyrektora Ośrodka
Kultury w Wesołej
W lipcu 2008 r. został rozstrzygnięty konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy. Do Urzędu wpłynęło 9 ofert, z czego 4 spełniały wszystkie wymagania formalne. Po drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa zarekomendowała Burmistrzowi Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy kandydaturę
Pana Edwarda Kalisza. Od dnia 11 sierpnia 2008 r. Pan Edward Kalisz objął stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

I Turniej Szachowy im. Jana Brustmana
Wydział Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Wawer i Wydział Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła,
wspólnie z Klubem Kultury „Anin”, podjęły inicjatywę o wspólnej organizacji I
Turnieju Szachowego im. Jana Brustmana
dla dzieci i młodzieży od 5 do 19 lat.
Turniej odbył się w dniu 4 października br. w Szkole Podstawowej Nr 218, ul.
Kajki 80/82.

wspólnie turnieje szachowe nazwane Jego
Imieniem. Turnieje te będą odbywały się
na przemian w Wawrze i Wesołej.
W turnieju wystartowało 111 uczestników reprezentujących najsilniej-

Karolina Baranowska
Wydział Oświaty i Wychowania

30. rocznica wybrania
Kardynała Karola Wojtyły
na Papieża
W dniu 19 października 2008 r. o godz.
19.00 w Kościele Świętego Brata Alberta
przy ul. Szerokiej 2 w Osiedlu Zielona
odbył się koncert chóru Gospel Soul
Connection.
Występ ten poświęcony został szczególnej okazji – przypadającej
w tym roku 30. rocznicy wyboru
Kardynała Karola Wojtyły na Papieża.
Organizatorem koncertu była Rada
i Zarząd Dzielnicy Wesoła, Ośrodek
Kultury w Wesołej oraz Ksiądz Józef
Skarpetowski - Proboszcz Parafii
Świętego Brata Alberta.
Karolina Baranowska
Wydział Oświaty i Wychowania



Jan Brustman z grupą swoich młodych uczniów

Jan Brustman od 1995 aż do śmierci,
(lipiec 2007 rok), działał na terenie dzielnic – Wawer i Wesoła. Prowadził szkółki szachowe w Klubie Kultury w Aninie
i w Domu Kultury w Wesołej, a także zajęcia w naszych szkołach. Wychował kolejne pokolenie młodych szachistek i szachistów takich jak: Arkadiusz Leniart,
Andrzej Żurkowski, Matylda Kozłowska,
Adrianna i Urszula Staniszewskie, Kinga
Pastuszko, Ewa Harazińska, Maksymilian
Mahor czy Bartosz Nowicki.
Doceniając zasługi Pana Jana
Brustmana w pracy z naszą młodzieżą, pragniemy rokrocznie organizować

sze ośrodki kształcenia szachowego na
Mazowszu (Polonia Warszawa, MKS
Polonia Warszawa, KS Wesoła, Hetman
Michałowice, UKS 14 Warszawa, MTSz
Mińsk Mazowiecki, UKS MDK Otwock,
NOK Nowy Dwór Mazowiecki, MOK
Józefów, PKS Agape Białołęka). Turniej
rozegrano w systemie 9 – rundowym. Nad
sprawnym przebiegiem gry czuwała Pani
Agnieszka Brustman - sędzia główny turnieju.
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Andrzej Żurkowski (8,5 pkt) - MKS
Polonia Warszawa, drugie miejsce zajął Michał Janczarski (7,5 pkt) – Polonia
Warszawa, trzecie miejsce Marcin
Dobrowolski (7,5 pkt) – UKS MDK
Otwock. Nagrody otrzymali także zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych.
Paweł Malinowski
Wydział Oświaty i Wychowania

AKTUALNOŚCI
Zajęcia sportowe w okresie IX – XII 2008 roku
Wraz z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego przygotowano bardzo bogatą
ofertę popołudniowych zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zajęcia będą prowadzone na terenie wszystkich naszych placówek szkolnych w ramach następujących
programów:
„Otwarte Obiekty Sportowe”
■ Szkoła Podstawowa nr 171,
ul. Armii Krajowej 39
- zajęcia z piłki siatkowej
- zajęcia z piłki nożnej
■ Zespół Szkół nr 94,
ul. Krótka 1
- zajęcia z piłki koszykowej
■ Szkoła Podstawowa nr 173,
ul. Trakt Brzeski 18
- zajęcia z piłki siatkowej
■ Szkoła Podstawowa nr 174,
Plac Wojska Polskiego 28
- zajęcia z piłki nożnej
■ Gimnazjum nr 119,

ul. Klimatyczna 1
- zajęcia z piłki nożnej
- zajęcia z lekkoatletyki
„Otwarte sale, boiska, baseny”
■ Szkoła Podstawowa nr 171,
ul. Armii Krajowej 39
- zajęcia z unihokeja
■ Zespół Szkół nr 94,
ul. Krótka 1
- zajęcia z piłki siatkowej
- zajęcia z gimnastyki sportowej
- zajęcia pływackie
■ Szkoła Podstawowa nr 173,
ul Trakt Brzeski 18
- zajęcia z piłki koszykowej
- zajęcia z piłki nożnej
■ Szkoła Podstawowa nr 174,
Plac Wojska Polskiego 28
- zajęcia ogólnorozwojowe
- zajęcia z łucznictwa
- zajęcia z tenisa stołowego
- zajęcia taneczne
■ Gimnazjum nr 119,

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dotacje
dla organizacji pozarządowych
W dniu 8 września 2008 roku Zarządzeniem nr 2042/2008 Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy został rozstrzygnięty kolejny otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
„Organizacja form wyjazdowych o charakterze rekreacyjnym
i rekreacyjno-sportowym”
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu środki budżetowe zostały podzielone w sposób następujący:
Wnioskodawca

1

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki,
Polski Komitet Pomocy Społecznej

Organizacja form wyjazdowych
o charakterze rekreacyjnym
i rekreacyjno-sportowym

9 990,00

2

Stowarzyszenie Sąsiedzkie
Stara Miłosna

Organizacja form wyjazdowych
o charakterze rekreacyjnym
i rekreacyjno-sportowym:
„Wesołe przygody”

37 890,00

Fundacja Szkoły Społecznej

Organizacja form wyjazdowych
o charakterze rekreacyjnym
i rekreacyjno-sportowym:
„BROK 2008 – Sport i rekreacja
jako forma współdziałania
i współzawodnictwa młodzieży”

3

Nazwa programu /imprezy

Kwota udzielonej
dotacji

Lp.

Razem

3 120,00

51 000,00

Paweł Malinowski
Wydział Oświaty i Wychowania

ul. Klimatyczna 1
- zajęcia z tenisa stołowego
- zajęcia z aerobiku
■ Gimnazjum nr 120
- zajęcia z tenisa stołowego
Zajęcia basenowe dla gimnazjalistów
■ „Wesolandia”,
ul. Wspólna 4
- środa w godzinach:
14.45 - 15.30 - 15 osób
- sobota w godzinach:
8.45 - 9.30 - 15 osób
- sobota w godzinach:
9.30 - 10.15 - 15 osób
- sobota w godzinach:
10.15 - 11.00 - 15 osób
Szczegółowe informacje o zajęciach
można uzyskać w placówkach oświatowych.
Paweł Malinowski
Wydział Oświaty i Wychowania

Transport dzieci uczęszczających
do przedszkolnych oddziałów „0”
z osiedla Stara Miłosna do Szkoły
Podstawowej nr 174
Informujemy, że w związku z przeniesieniem do Szkoły Podstawowej nr 174
(Plac Wojska Polskiego 28), oddziałów
przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich
realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zamieszkałych na terenie osiedla Stara Miłosna, od 1 września
br. został uruchomiony transport specjalnym autokarem wynajętym przez Urząd
Dzielnicy. W czasie transportu dzieci mają zapewnioną opiekę pedagogiczną. Firmę przewozową wyłoniono na drodze odrębnego postępowania przetargowego. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Usługi Przewozowe Piotr
Pieńkowski.
Aktualny rozkład kursów
autobusów jest dostępny na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy Wesoła
www.wesola.waw.pl
oraz w placówkach oświatowych.
Karolina Baranowska
Wydział Oświaty i Wychowania



AKTUALNOŚCI
Zbiórka liści

Utrzymanie czystości i porządku

Wydział Ochrony Środowiska informuje, że w październiku i listopadzie odbędzie się zbiórka liści z terenu Dzielnicy
Wesoła. Liście należy zapakować w worki oraz zgłosić do Wydziału Ochrony
Środowiska gotowość oddania worków
(tel. (022) 773 60 36, 773 60 08 lub osobiście w Urzędzie Dzielnicy Wesoła w pokoju 210). Worki można wystawić przed
posesję tylko w wyznaczonym terminie
odbioru.

W październiku rozpoczęły się kontrole właścicieli nieruchomości na osiedlu Stara
Miłosna. W związku z tym Wydział Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o wyrozumiałość oraz o przygotowanie właściwych dokumentów.
W związku z uchwałą Nr LXXVII/2427/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z
dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy każdy właściciel posesji powinien posiadać:
■ umowę na wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (zakres usług
w „starych” umowach należy rozszerzyć aneksem uwzględniającym segregację odpadów),
■ umowę na wywóz nieczystości ciekłych,
■ dowody zapłaty potwierdzające realizowanie wyżej wymienionych umów.
Umowy powinny być podpisane z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Nie będą odbierane worki z liśćmi
zmieszanymi z odpadami komunalnymi.

Sylwia Duchna
Wydział Ochrony Środowiska

Likwidacja szamba

Poniżej przedstawiamy terminy odbioru liści z poszczególnych osiedli
Dzielnicy Wesoła:
Zielona, Grzybowa, Groszówka
20 października – 24 października
Centrum, Plac Wojska Polskiego
27 października – 31 października
Stara Miłosna
3 listopada – 7 listopada
Wola Grzybowska
10 listopada – 14 listopada
Sylwia Duchna
Wydział Ochrony Środowiska

Procedurę dofinansowania reguluje Zarządzenie Nr 373/2007 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie programu wspierania w 2007 r. i latach
następnych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
m.st. Warszawy przedsięwzięć związanych z likwidacją zbiorników bezodpływowych na
terenie m.st. Warszawy.
Formularz wniosku dostępny jest:
1) na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
2) w Biurze Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, Pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV,
pokój 404a, tel. (022) 257 92 72, 257 92 73
3) w Urzędzie Dzielnicy Wesoła, w Punkcie Informacyjnym
Wnioski można składać w terminie do 15 grudnia 2008 r. – dla osób przyłączających się
do kanalizacji w 2009 r.
Poniżej przedstawiamy kolejność działań:
1. Wnioskodawca składa wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników w Biurze
Ochrony Środowiska (BOŚ). Wymagane załączniki:
■ uzgodniony ORYGINAŁ projektu przyłącza kanalizacyjnego
■ umowa na odbiór „śmieci” (wraz z segregacją odpadów) i rachunki z ostatnich 3
miesięcy
■ umowa na wywóz „szamba” i rachunki z ostatnich 3 miesięcy
■ dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, która będzie podłączana do kanalizacji (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, wypis z
ewidencji gruntów, umowa dzierżawy itp.)
Powyższe dokumenty (oprócz projektu) składa się w kopiach potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
2. Pisemne zaproszenie Wnioskodawcy na podpisanie umowy dotacji.
3. Podpisanie w BOŚ umowy dotacji, zwrot Wnioskodawcy oryginału projektu.
4. Likwidacja „szamba”, wykonanie przyłącza.
5. Zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków.
6. Złożenie w Biurze Ochrony Środowiska wypełnionego i podpisanego druku
rozliczenia (otrzymanego z umową dotacji) razem z kompletem załączników:
■ protokół odbioru technicznego przyłącza – oryginał
■ umowa na odprowadzenie ścieków – oryginał
7. Przekazanie dotacji na konto Wnioskodawcy i odesłanie pocztą oryginałów protokołu
odbioru technicznego i umowy na odprowadzenie ścieków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (022) 257 92 72, 257 92 73 lub
w Biurze Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pokój 404,
IV piętro.
Sylwia Duchna
Wydział Ochrony Środowiska



AKTUALNOŚCI
Bezpłatne czipowanie zwierząt
Bezpłatne „czipowanie” psa przeprowadzają wybrane lecznice weterynaryjne na terenie m.st. Warszawy. Warunkiem
bezpłatnego oznakowania czworonoga
jest:
- wypełnienie przez właściciela wniosku
o wykonanie zabiegu,
- okazanie dowodu tożsamości,
- okazanie książeczki szczepień psa, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia, a w przypadku jego braku złożenie stosownego
oświadczenia.
Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje dowód elektronicznego oznakowania

psa. Dane dotyczące elektronicznie oznakowanych psów i ich właścicieli zostaną
wprowadzone do miejskiej bazy danych
AnimalUM.
Na terenie Dzielnicy Wesoła usługę
świadczą następujące przychodnie weterynaryjne:
- ul. 1. Praskiego Pułku 31, 022 773 40 95
- ul. Brata Alberta 34a, 022 773 42 09
- ul. Moniuszki 14, 022 773 78 60
- ul. Wilanowska 39a, 022 773 40 69
- ul. Hebanowa 16, 022 773 10 88
Sylwia Duchna
Wydział Ochrony Środowiska

W Bibliotece Publicznej…
Wakacje w Bibliotece
W okresie wakacyjnym, w ramach szeroko pojętej akcji letniej, Biblioteka organizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży
gimnazjalnej. W trzecim tygodniu lipca
grupa nastolatków uczestniczyła w tygodniowych zajęciach warsztatowych, których pomysłodawcą i koordynatorem była
aktorka i pedagog Dorota Dobrowolska.
Były one uwieńczeniem wcześniejszych
cyklicznych spotkań teatralnych. Młodzi
ludzie mogli poznawać i rozwijać swój talent aktorski na proponowanych przez nauczycieli spotkaniach. Tygodniowy program obejmował trzy cykle zajęć: emisję
głosu, umuzykalnienie i dykcję; taniec,
świadomość ciała i ruch sceniczny oraz
rozwiązywanie problemów aktorskich. W
spotkaniu kończącym zajęcia warsztatowe wzięli udział Burmistrzowie: Edward
Kłos i Marian Mahor. Gimnazjaliści
otrzymali certyfikaty oraz koszulki z
logo dzielnicy od Burmistrza. Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej, nieodpłatnie udostępnił salę na zajęcia teatralne. W
ramach akcji „Lato w mieście” pod koniec lipca miały miejsce warsztaty tańców
greckich, których uczestnicy mieli okazję poznać podstawowe układy choreograficzne oraz kilka tańców popularnych
w tym kraju. Kolejne, sierpniowe zajęcia
zatytułowane „Spotkania z legendą” miały na celu przybliżenie dzieciom polskich
podań i legend. Ostatnie dwa spotkania
„Z książką w świat uczuć”, prowadzone
przez Dorotę Dobrowolską, poświęcone zostały odkrywaniu i zgłębianiu świata emocji.
Nowa oferta Biblioteki - Filmy DVD!

W jednej z placówek naszej Biblioteki,
Filii nr 3 w Woli Grzybowskiej (ul.
Starzyńskiego 21), oprócz nowości książkowych można także bezpłatnie wypożyczać filmy DVD. W chwili obecnej polecamy nowości filmowe polskie i zagraniczne zarówno dla dzieci jaki i dorosłych. Katalog filmów jest dostępny w
każdej placówce oraz na stronie internetowej. Zmianie uległy godziny pracy wyżej wymienionej filii. Od września czynna jest cztery dni w tygodniu: poniedziałek i czwartek: 1300-1900, wtorek i piątek:
1300-1800. Zasady wypożyczania filmów
określa Regulamin Biblioteki dostępny w
naszych placówkach oraz na stronie internetowej.
Plany na najbliższe miesiące
■ Radosne igraszki dla maluchów i ich
rodziców. Po wakacyjnej przerwie – w
październiku rozpoczynamy cotygodniowe zajęcia przeznaczone dla najmłodszych. Radosne Igraszki stanowią
doskonałą zabawę dla maluchów, ale
także służą ich rozwojowi i przynoszą
wiele radości samym rodzicom.
■ Warsztaty teatralne dla młodzieży
gimnazjalnej. Już we wrześniu rozpoczęły się zajęcia teatralne prowadzone
przez Dorotę Dobrowolską. Zapraszamy młodzież w każdy piątek o godz.
1630.
■ Spotkania autorskie, teatrzyki
dla dzieci. Po wakacjach wznowiliśmy współpracę ze szkołami na terenie Wesołej. 9 września dzieci z Zielonej obejrzały przedstawienie „Pchła


Dofinansowanie na
unieszkodliwianie wyrobów
azbestowych
Wydział Ochrony Środowiska informuje, że w dalszym ciągu można uzyskać
dofinansowanie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych. Osoba fizyczna nie
prowadząca działalności gospodarczej, a
będąca właścicielem (współwłaścicielem)
lub zarządcą obiektów budowlanych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy, w
których zostały zastosowane wyroby zawierające azbest, których chce się pozbyć
(np. płyty eternitowe faliste lub płaskie,
rury azbestowo - cementowe w kanalizacji sanitarnej lub deszczowej itp.) lub posiadająca na terenie swojej posesji, działki budowlanej lub rolniczej odpady azbestowo- cementowe, może uzyskać dofinansowanie na ich unieszkodliwienie. Działania te wspierane są dotacjami z Gminnego/Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej m.st. Warszawy.
Koszty poniesione przez Wnioskodawcę mogą być w 100% pokrywane
przez dotację udzieloną na demontaż, pakowanie, transport i przekazanie na składowisko odpadów azbestowo-cementowych. Innych kosztów (np. związanych
z wydatkami na budowę nowego dachu)
Fundusz nie dotuje.
Szczegółowe zasady dofinansowania
określone są w Zarządzeniu nr 227/2003
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14
marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia procedur gospodarowania środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w m.st. Warszawie.
W Wydziale Obsługi Mieszkańców
i Wydziale Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Wesoła dostępny jest
„Praktyczny poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości”, który krok po
kroku podpowiada, w jaki sposób wypełnić wniosek i jakie załączniki są konieczne, aby wniosek spełniał wymogi.
Sylwia Duchna
Wydział Ochrony Środowiska

cd. na str. 10



W Bibliotece Publicznej…
szachrajka” w wykonaniu teatrzyku
„JAŚ”. Na spotkania z dziećmi zaprosimy też autorów popularnych książek
dla dzieci: Grzegorza Kasdepkę, Agnieszkę Frączek, Małgorzatę Strzałkowską, Barbarę Gawryluk.
■ Edukacyjne spotkania dla dorosłych. W najbliższym czasie planujemy przedstawić dorosłym czytelnikom
ofertę spotkań dyskusyjnych i wykładów na różnorodne tematy. O szczegółach będziemy informować w naszych
placówkach oraz na stronie internetowej.
Zamówienie książek
a ich rezerwacja
Są to dwie różne usługi świadczone
przez System Biblioteczny MATEUSZ dlatego kilka słów wyjaśnienia. Od września we wszystkich placówkach biblioteki
istnieje możliwość rezerwacji oraz zamawiania zbiorów bibliotecznych przez stronę internetową Biblioteki. Rezerwacja dotyczy pozycji, które aktualnie są wypożyczone. Rezerwując dany tytuł mamy gwarancję, że po zwróceniu przez obecnego czytelnika książka (film) będzie czekała właśnie na nas w bibliotece. Przy
czym należy pamiętać, że po otrzymaniu powiadomienia (e-mail) mamy 7 dni
na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosimy się
do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu. Prosimy mieć też na
uwadze, że Biblioteka nie zawiadamia telefonicznie o możliwości odbioru zarezerwowanej pozycji. System automatycznie
wysyła maile tylko do osób, które aktywowały tę usługę na swoim koncie.
Czym innym jest zamawianie. Chodzi
tu o egzemplarze, które nie są wypożyczone. Dostępne pozycje można zamawiać przez Internet od poniedziałku do
piątku od godziny 2000 do 800 dnia następnego i przez cała sobotę i niedzielę.
Przykładowo: zamawiamy książkę w poniedziałek o godzinie 2145 – będzie ona
do odbioru we wtorek (i tylko we wtorek,
w środę zamówienie zostanie skasowane). Pozycja zamówiona w piątek po 2000,
w sobotę czy w niedzielę będzie do odbioru w poniedziałek. Ponieważ Filie w
Zielonej i w Woli Grzybowskiej w środę
są nieczynne, wyjątkowo we wtorki wieczorem zamawianie pozycji z tych dwóch
filii będzie wyłączone. Jednorazowo można zamówić trzy pozycje.
Windykacja
W związku z niemożnością ściągnięcia wielu książek „przeterminowa10
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nych”, Biblioteka podjęła współpracę z
firmą windykacyjną. W czerwcu procedury windykacyjne zostały uruchomione w Bibliotece Głównej, we wrześniu
natomiast w pozostałych placówkach.
Korzystając z tej formy komunikacji z naszymi Czytelnikami prosimy o odpowiedzialne podejście do faktu zapisania się
do biblioteki. Status czytelnika zobowiązuje do odpowiedzialności za wypożyczone zbiory.
Więcej informacji na stronie:
www.wesola.e-bp.pl
Nowe godziny pracy
Od września wracamy do przedwakacyjnych godzin pracy. Dodatkowo Filia
Nr 1 w Starej Miłośnie jest czynna w
środy. Poniżej podaję aktualne godziny
pracy:

Biblioteka Główna:
poniedziałek 1200-1900
wtorek, czwartek, piątek 1200-1800
środa 1000-1500
Filia Nr 1 – Stara Miłosna:
poniedziałek 1200-1900
wtorek, środa, piątek: 1200-1800
czwartek 1000-1500
Filia Nr 2 – Zielona
poniedziałek 1300-1900
wtorek, czwartek,: 1300-1800
piątek 1000-1500
Filia Nr 3 – Wola Grzybowska
poniedziałek, czwartek: 1300-1900
wtorek, piątek: 1300-1800
Elżbieta Daniłowicz
Dyrektor Biblioteki Publicznej

Straż Miejska informuje...

VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej
m. st. Warszawy mieszczący się przy ulicy Lubelskiej (teren Pragi Południe) swoim zasięgiem obejmuje Dzielnice Praga
Południe, Wawer, Rembertów oraz
Wesoła.
Teren Dzielnicy Wesoła patrolują :
■ 3 strażników (rejonowi) - siedziba posterunku ul. Korkowa 119/123, pracujących w terenie od poniedziałku do
piątku w godz. 700-2200,
■ 2 strażników (patrole szkolne) - współpracujących z Policją, siedziba posterunku ul. Korkowa 119/123, pracujących w terenie od poniedziałku do
piątku w godz. 700-2200,
■ patrol interwencyjny, pracujący w terenie całodobowo – kierowany do służby
z ul. Lubelskiej 30/32.
Do głównych zadań strażników z VII
Oddziału Terenowego należy:
■ czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców na swoim terenie, tj. wykrywanie, przeciwdziałanie oraz informowanie lokalnych społeczności o potencjalnych zagrożeniach
■ kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowego wykonywania obowiązków utrzymania porządku przez administratorów nieruchomości, dozorców
i służby miejskiej
■ zapobieganie dewastacji obiektów i
urządzeń komunalnych oraz miejskich
■ kontrolowanie prawidłowego zabezpieczenia i utrzymania porządku w
miejscach prowadzonych prac porządkowych, remontowo-inwestycyjnych
oraz na placach budów
■ czuwanie nad prawidłowym parkowaniem i przeciwdziałanie przypadkom
tamowania ruchu kołowego i pieszego
■ wykrywanie awarii i uszkodzeń w infrastrukturze miasta oraz powiadamianie o nich odpowiednich służb miej-

skich. W koniecznych przypadkach zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych
■ współpraca z instytucjami samorządu
lokalnego oraz wspólnotami mieszkaniowymi
Znajomość topografii swojego obszaru
oraz jego charakterystyki pozwala strażnikom na skuteczne wykrywanie i eliminowanie wszelkich zagrożeń o wymiarze
lokalnym. Przez cały rok strażnicy kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych i niejednokrotnie dzięki ich interwencji najubożsi otrzymują pomoc w
Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Od lat strażnicy prowadzą akcje:
■ „Bezpieczne Osiedle”. Mieszkańcy
sami wskazują miejsca szczególnie
niebezpieczne, jak skwery, osiedlowe uliczki czy klatki schodowe, które wymagają szczególnego nadzoru.
Systematyczne kontrole tych miejsc
położyły kres wielu występującym
tam patologiom. Strażnicy pomagają
również wspólnotom w rozwiązywaniu spraw porządkowych: wnioskują o
wyznaczenie bezpiecznych miejsc do
parkowania, usuwają nielegalne wysypiska śmieci czy doprowadzają posesje
i kamienice do właściwego stanu porządkowo-sanitarnego.
■ „Bezpieczny plac zabaw”. Strażnicy
kontrolują parki zabaw i sprawdzają,
czy osiedlowe huśtawki, zjeżdżalnie i
piaskownice nie stanowią zagrożenia
dla bawiących się dzieci. O wszelkich
nieprawidłowościach informują zarządców terenów, którzy zobowiązani
są do natychmiastowego usunięcia wykrytych usterek.
Rejonowi zapobiegają również dewastacji obiektów użyteczności publicznej
oraz przeciwdziałają rozkradaniu miejskiej infrastruktury. Funkcjonariusze
szczególną uwagę zwracają na studzienki
kanalizacyjne, bo właśnie one najczęściej
padają łupem złodziei.
Na co dzień nasi rejonowi współpracują z jednostkami administracji państwowej
i samorządowej: Policją, Strażą Pożarną,
Strażą Graniczną, Służbą Ochrony Kolei,
Zarządem Dróg Miejskich, Państwowym
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego
czy poszczególnymi Wydziałami Urzędu
Dzielnicy, jak Wydziałem Ochrony
Środowiska, Wydziałem Architektury i
Budownictwa oraz Biurem Geodezji i
Katastru.

O wszelkich nieprawidłowościach informowana jest Delegatura
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.
Patrole szkolne reagują na wszelkie
przejawy przestępczości, zdarzenia o charakterze chuligańskim, kradzieże, zażywanie narkotyków, czy handel substancjami uzależniającymi. Podejmują także
interwencje w sytuacjach, kiedy dochodzi
do aktów przemocy wśród młodzieży lub
młodzi ludzie padają ofiarami rozbojów,
wymuszeń i pobić. Patrole szkolne odwiedzają sklepy, kioski i puby pilnując przestrzegania zakazu sprzedaży nieletnim alkoholu i papierosów. Funkcjonariusze
zwracają też uwagę na wagarowiczów
oraz osoby zachowujące się wulgarnie,
pijące alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecające lub dewastujące otoczenie.
Funkcjonariusze z Referatu Patrolowo
- Interwencyjnego patrolują ulice, osiedla i podwórka. Zatrzymują chuliganów,
sprawców przestępstw i narkotykowych
dilerów. Realizują także zgłoszenia od
mieszkańców wpływające na linię alarmową Straży - 986. Patrole działają w
najbardziej zagrożonych rejonach miasta. Strażnicy reagują na wszelkie przejawy łamania prawa, przede wszystkim na
dokuczliwe dla mieszkańców incydenty
związane z zakłócaniem porządku publicznego. Najwięcej patroli pojawia się
przy blokowiskach wieczorem i nocą np.
przy Placu Wojska Polskiego, kiedy dochodzi do zakłócania spokoju, pijackich
ekscesów, pobić, czy też rozbojów.
Na terenie dzielnicy mogą również poruszać się patrole ogólnomiejskie np.:
■ patrol EKO, którego zadaniem jest niesienie pomocy zwierzętom oraz usuwanie skutków anomalii pogodowych,
■ patrol przewozu osób nietrzeźwych,
którego zadaniem jest podejmowanie
interwencji wobec osób będących pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz przekazanie osoby nietrzeźwej do izby wytrzeźwień.
Telefony interwencyjne
(stanowisko dyżurne):
986 - bezpłatny oraz
(022) 741 32 10
Krzysztof Parzych
Kierownik Referatu II
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TELEFONY





Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy (0-22)
Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 595 35 71, 822 77 03, tel. 96-56
fax 828 74 63, e-mail: sdczk@warszawa.um.gov.pl
Policja

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

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Stefan Słowikowski
Burmistrz Dzielnicy

Straż Miejska

ul. Lubelska 30/32 Stanowisko Dowodzenia VII Oddziału
Terenowego, tel. 741 32 10
ul. Korkowa 119/123
siedziba referatu III Wawer, Rembertów, Wesoła
Telefon alarmowy 986

Ochotnicza Straż Pożarna – Wesoła

ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773   90   08, fax 773   58   96

Edward Kłos

pokój 118
tel. 773 60 85

pokój 102
tel. 773 60 60, 773 60 61
pokój 104
tel. 773 60 60, 773 60 61

Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji

Krzysztof Kacprzak

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

Marian Mahor

pokój 103
tel. 773 60 60, 773 60 61

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

Ochotnicza Straż Pożarna – Stara Miłosna

ul. Trakt Brzeski 28, tel./fax 773   39   78
Państwowa Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12, tel. 596 71 20
Państwowa Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13, tel. 596 71 30
Telefon alarmowy 998

Wydział Architektury i Budownictwa

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

pokój 209
pokój 208
pokój 207
pokój 206

Wydział Administracyjno – Gospodarczy

pokój 010

tel. 773 60 90

Pogotowie Ratunkowe

tel. 783   14   55 całodobowo
Sulejówek - Miłosna, ul. Armii Krajowej 21
Telefon alarmowy 999

Wyjazdowa pomoc lekarska Falck

tel. 888 29 20 w godz. od 20 - 8
00

00

Pogotowie Energetyczne
t el. 778   28   00, 778   28   22
Pogotowie Gazowe

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

Konserwator Wodociągów Miejskich

tel. 994, tel. 841   04   75 - pogotowie wodociągowo‑kana
lizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny)
tel. 773   39   63 - sieć kanalizacyjna w os. Stara Miłosna
0 665 509 020 - nadzór
0 694 277 298 - konserwator
Konserwator Oświetlenia Ulicznego

tel. 783   25   12, 783   00   58;      tel. kom. 0 607   19   16   47
Inspektor ds. Leśnictwa Lasy Miejskie

Wieczesław Sosna, tel. 612 25 60

Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer

04-379 Warszawa, ul. Mycielskiego 21, 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
Paszporty

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
Oddział Paszportów Referat Paszportów Nr 3
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10
tel. 619 46 10, tel. 619 48 46
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Warszawie

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28
tel. 828 61 74/76 wew. 20
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Urząd Dzi elni c y Wes oła miasta stołe cznego Warszaw y
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: od poniedziałku do piątku 800-1600

Wydział Budżetowo – Księgowy

DELEGATURY BIUR
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

tel. 773 60 10 - dowody osobiste
tel. 773 60 12 - ewidencja ludności

stanowisko 2
stanowisko 3

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

tel. 773 60 92

pokój -111

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami

tel. 773 60 40 
tel. 773 60 42

pokój 221

Delegatura Biura Ochrony

tel. 773 60 29

pokój -110

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

tel. 773 60 86

pokój 007

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

tel. 773 60 72

pokój 116
pokój 117

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła

tel. 773 60 77

pokój 122

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

pokój 014

ul. Starzyńskiego 21
tel. 773 61 88, fax 773 61 89
Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25
tel. 427 37 74

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Kasa

tel. 773 60 14
Wydział Infrastruktury
tel. 773 60 20
tel. 773 60 22 - drogi
tel. 773 60 23 - kanalizacja i wodociągi

pokój 201

Wydział Obsługi Mieszkańców
tel. 773 60 00 - punkt informacyjny
hol
tel. 773 60 01 - komunikacja i prawa jazdy
hol
stanowisko 7, 8
tel. 773 60 11 - inne sprawy poza komunikacją
stanowisko 5, 6
tel. 773 60 13 - działalność gospodarcza
pokój 112
Wydział Ochrony Środowiska
tel. 773 60 36
Wydział Organizacyjny
tel. 773 60 60
tel. 773 60 61
tel. 773 60 05 - kadry
tel. 773 60 85 - obsługa Rady Dzielnicy

Główna, ul. 1. Praskiego Pułku 31
Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25,
Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207
Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21 
ul. 1. Praskiego Pułku 21a

tel. 773 44 12

SŁUŻBA ZDROWIA
1. Przychodnia Rejonowa Nr 1

2. Przychodnia Rejonowa Nr 2

pokój 119
pokój 220

tel. 773 40 08
tel. 773 83 66
tel. 489 72 89
tel. 773 42 97

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła

pokój 101

tel. 773 60 18 
pokój 216
tel. 773 60 25
tel. 773 75 44 - świadczenia rodzinne
i fundusz alimentacyjny ul. 1. Praskiego Pułku 21a
(budynek OPS)
pokój 3

Wydział Zamówień Publicznych
tel. 773 60 27

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

Wesoła – Centrum, ul. Kilińskiego 50
rejestracja ogólna
rejestracja dzieci

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Prawny
tel. 773 60 88

tel. 773 91 17, 778 82 00

pokój 212

Wydział Oświaty i Wychowania

tel. 773 60 81
tel. 773 60 50 - kultura i sport

Plac Wojska Polskiego 28

Wesoła – Zielona, ul. Warszawska 55
rejestracja ogólna

tel. 773 53 63
tel. 760 23 49

tel. 489 72 70

3. Przychodnia Rejonowa Nr 3

Wesoła – Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23
rejestracja
tel. 773 83 96
rejestracja dzieci
tel. 773 84 36
URZĘDY POCZTOWE

1. ul. 1. Praskiego Pułku 9
2. ul. Jana Pawła II 21

tel. 773 40 50
tel. 773 39 76, 773 26 16

pokój 214

3. Filia Nr 145
ul. Brata Alberta 2D

tel. 778 71 15

pokój 210

4. Filia Nr 147
ul. Trakt Brzeski 35

tel. 773 05 71

