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WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ
POMOCY
,
zagrała w naszym mieście !

stycznia 2000r. w Wesołej, już
po raz drugi, odbyła się piękna
impreza z okazji VIII Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Z ogromną satysfakcją mogę stwierdzić, że mieszkańcy wykazali dużą wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
To bardzo dobrze świadczy o naszym
społeczeństwie. W ten sposób wszyscy
sobie pokazaliśmy, że wspólnym wysiłkiem możemy wiele zrobić. Najwięksi
optymiści nie przewidywali, że zbierzemy 41 944,91 złotych plus datki rzeczowe.
Jest to kwota czterokrotnie wyższa niż
w roku poprzednim.
Należy zaznaczyć, że mieliśmy jednocześnie okazję w bardzo miły sposób
spędzić niedzielę. W klubie „Kościuszkowiec” grały znane zespoły młodzieżowe jak: Golden Life, Mafia, Swing
Fawer Band - orkiestra swingowa, a dla
starszych swoje przeboje przypomniał
Piotr Szczepanik. Nie zabrakło oczywiście „Żółtych kalendarzy”. Występ ten został entuzjastycznie przyjęty również przez
młodzież. Imprezę naszą swoją obecnością uświetniła Pani Irena Kwiatkowska,
która to ogromnej rzeszy swoich wielbicieli rozdawała autografy. Oczywiście
obok stała puszka. Z przyjemnością oglądaliśmy występy zespołów ze szkół podstawowych nr 4, nr 12 i nr 2, które pokazały dobry poziom artystyczny. Na szczególne wyróżnienie zasługuje występ zespołu rockowego, pod kierownictwem pana
Ryszarda Rutkowskiego. Jak widać zupełnie
dobrą imprezę artystyczną można byłoby
zorganizować przy udziale naszych zespołów młodzieżowych.
Całość imprezy prowadził Radosław
Pazura wraz z naszym wesołowskim
„Owsiakiem” Tomkiem Struzikiem, którzy to z racji profesjonalnego przeprowadzenia aukcji darowanych przedmiotów
przyczynili się do zwiększenia zebranej
sumy pieniędzy.
Za sprawy finansowe związane ze
zbiórką pieniędzy odpowiedzialna była
komisja w składzie:
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przewodniczący:
Beata Zawistowska
członkowie:
Jolanta Ilewicz
Ligia Krajewska
Renata Struzik
Robert Bakalarz
Bogdan Grzywiński
Stanisław Bogdan Gutowski
Tomasz Struzik
W imieniu Rady Miasta i Zarządu
chciałbym podziękować wszystkim organizatorom, a w szczególności wolontariuszom, którzy rekrutowali się ze szkół
podstawowych nr2, nr4, Szkoły Społecznej nr12 oraz naszej młodzieży z Wesołej, uczącej się w Liceum Ogólnokształcącym w Sulejówku. Wasze zaangażowanie jest godne naśladowania.Byli to:
Marcin Adamczuk
Marta Allina
Michał Brych
Marek Choiński
Marcin Diksa
Tomek Dominak
Michał Droszcz
Rafał Dzido
Sebastian Faliński
Piotr Foland
Emilia Frańczak
Agnieszka Gortat
Tomek Grzywiński
Mateusz Janduła
Grześ Jarzynowski
Marta Jażdrzyk
Paulina Kalicka
Maciej Karabin
Marcin Krasnodębski
Ola Król
Mateusz Lalak
Katarzyna Lato
Piotr Lenartowicz
Agnieszka Lewińska
Zosia Łaszkiewicz
Agnieszka Łepkowska

Radek Mamcarz
Małgosia Mantorska
Krzysztof Michalak
Karolina Ostrowska
Paweł Palusiński
Paulina Pieczyska
Ania Piłat
Gutek Piotrowski
Ola Rodziewicz
Jurek Rosłon
Agata Rudowska
Olgierd Rutkowski
Zuzanna Scheiner
Mateusz Smaruj
Ignacy Sokołowski
Jakub Sokołowski
Ewa Strycharz
Weronika Strycharz
Antoni Swianiewicz
Dominik Tomaszewski
Kornelia Walczak
Michał Wiak
Ula Zakrzewska
Kinga Zawieska
Daria Zychowicz

Już po raz drugi mieszkańcy
Wesołej wzięli udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Przy udziale 45 wolontariuszy
i ponad stu wspomagających
ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej
nr 4, Szkoły Podstawowej nr 2
oraz Liceum Ogólnokształcącego
w Sulejówku, zebrano
w dniu 9 stycznia 2000 r. kwotę

41 944,91 zł
oraz
dwie pary złotych kolczyków,
srebrną bransoletkę,
srebrną łyżeczkę z bursztynem
i waluty obce.
Organizatorzy dziękują
wszystkim ofiarodawcom.
Gratulujemy ogromu serca
wszystkim, którzy wzięli udział
w aukcji na rzecz WOŚP.

Odpowiedzialny za kasę Maciej Możdżonek

Podsumowując uważam imprezę za bardzo udaną, osiągnęliśmy to co było naszym
zamiarem - pomogliśmy potrzebującym,
przy okazji świetnie się bawiąc.
Stanisław Bogdan Gutowski
Zastępca Burmistrza Miasta
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UCHWA£Y
Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XVIII sesji
Rady Miasta
w dniu 5 listopada 1999 roku.
• Uchwała nr 121/XVIII/99
w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy - Pragi oraz członków Kolegiów ds. Wykroczeń.
• Uchwała nr 122/XVIII/99
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Miasta Wesoła co do przynależności terytorialnej Gminy do Powiatu Warszawskiego.
• Uchwała nr 123/XVIII/99
w sprawie przystąpienia do tworzenia
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadświdrzańskich oraz Obszaru Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
• Uchwała nr 124/XVIII/99
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
w trybie bezprzetargowym działek miejskich położonych w Wesołej przy ulicy
Armii Krajowej oraz przy ulicy Warszawskiej na rzecz dotychczasowych
najemców wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynków garażowych wzniesionych na nieruchomości
oraz utraty mocy obowiązującej przez
uchwałę nr 53/XV/95.
• Uchwała nr 125/XVIII/99
w sprawie zmian w budżecie na 1999 rok.
• Uchwała nr 126/XVIII/99
w sprawie zmian w budżecie na 1999 rok.

Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XIX sesji
Rady Miasta
w dniu 10 grudnia 1999 roku.
• Uchwała nr 127/XIX/99
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Otwartego.
• Uchwała nr 128/XIX/99
w sprawie zmian w budżecie w dziale 79
- Oświata i Wychowanie - przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
• Uchwała nr 129/XIX/99
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w l kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu
w złotych dla pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
• Uchwała nr 130/XIX/99
w sprawie ustalenia opłat za pobór wody
z wodociągu miejskiego.
c.d. na str. 3
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Szanowni Pañstwo !
Oto znaleźliśmy się w roku 2000, jak
niektórzy twierdzą w nowym, trzecim już
tysiącleciu. My wiemy, że to ostatni rok
XX wieku, a to zobowiązuje nas do szczególnego wysiłku by nasze miasto w XXI
wiek weszło dobrze przygotowane.
Mam nadzieję, że rok 2000 będzie jednym z szeregu lat dynamicznego rozwoju
Wesołej. W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy około 40% środków na inwestycje. Warto wiedzieć, że jest to najwyższy wskaźnik w najbliższej i dalszej
okolicy, a średnio w Polsce w 1999 roku
gminy wydały na inwestycje 13% swoich
budżetów.
Będziemy w tym roku kontynuować
(i mam nadzieję zakończymy) budowę
nowego ratusza. Inwestycja ta, zapoczątkowana przez poprzedni Zarząd w końcu
1998 roku, powinna zakończyć się w lipcu 2000 roku. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy w Zielonej budowę kanalizacji, a w roku bieżącym będziemy prowadzić ulicami Zielonej główne kolektory.
Zakres tych prac będzie uzależniony w dużej mierze od wielkości środków finansowych, które uda się pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Jest to również okazja do stopniowego porządkowania sprawy budowy ulic, których
stan nie przystaje do standardów końca
XX wieku. Budujemy w tym roku również rondo przy skrzyżowaniu ulic Okuniewskiej i 1. Praskiego Pułku, by dać
wreszcie mieszkańcom tego rejonu miasta
możliwość bezpiecznego przejazdu i przechodzenia przez ul. Okuniewską. W kolejnych latach modernizacja obejmie również Osiedle Plac Wojska Polskiego, co pozwoli na integrację tej części miasta z centrum Wesołej. Warto wspomnieć przy tej
okazji, że udało się pozyskać z Agencji
Mienia Wojskowego działkę przy ul. Okuniewskiej o powierzchni 12000 m2 pod planowaną drogę na Osiedle (vis a vis ul.1.Praskiego Pułku), jak również pod budowę infrastruktury handlowo-usługowej (wzdłuż
ul. Okuniewskiej).
W roku 2000 kontynuujemy budowę
szkoły w Dzielnicy Stara Miłosna, budować będziemy stację uzdatniania wody, modernizować skrzyżowanie ul. Trakt Brzeski - Al. Jana Pawła II (dawniej tzw. Obwodnica), ul. Torfową (na razie w rezerwie inwestycyjnej). Warto również wspomnieć
o mniejszych inwestycjach takich jak oświetlenie ulic Niemcewicza, 1. Praskiego
Pułku, Szkolnej, Mazowieckiej, kontynuacja budowy wodociągów i linii przesyłu
gazu, remonty szkół, etc.
Nie zapominamy również o bezpieczeństwie. Czynione są starania by w obecnym
budynku Urzędu Miasta stworzyć kilkudziesięcio-etatowy komisariat policji obsługujący również gminy ościenne. W roku
obecnym i w przyszłym, kiedy zakończone zostaną niektóre inwestycje (m.in. ratusz, stacja uzdatniania wody), będziemy

chcieli zwrócić większą uwagę na gospodarkę komunalną, czyli na to, co stanowi
o standardzie życia w mieście. I tak jeszcze w tym roku rozpoczniemy ustawianie
nowych wiat przystankowych, będziemy
chcieli wdrożyć (przez okres 3 lat) system
informacji o mieście (po akceptacji Rady
Miasta), poprawić stan istniejącego oświetlenia i uzupełnić oświetlenie w miejscach, gdzie go nie ma. Zwrócimy również
uwagę na miejską bazę szkół i przedszkoli pod kątem uczynienia z nich nowoczesnych centrów sportowo-wypoczynkowych
dla poszczególnych dzielnic miasta.
Prowadzimy też intensywne prace związane z gospodarowaniem naszymi nieruchomościami i pozyskiwaniem inwestorów.
Obecnie udało nam się pozyskać więcej
gruntów dla miasta niż ich sprzedać. Na
terenach, które wystawiamy do przetargów planujemy zabudowę mieszkaniową,
która pozwoli na powolny rozwój miasta
i urbanizację terenów, zbędnych dla innego
racjonalnego wykorzystania. Sprawy te są
skoordynowane z pracami nad planami
zagospodarowania przestrzennego, które
są konieczne by w XXI wiek wejść z wizją
harmonijnego rozwoju miasta, które musi
godzić swoje walory ekologiczne z wymogami cywilizacyjnymi.
Na zakończenie chciałbym Państwu
przede wszystkim podziękować, że mimo
wielu mankamentów dnia codziennego (brak
oświetlenia ulic, brak utwardzonych dróg)
dajecie nam możliwość pracy nad tym,
by w jak najkrótszym czasie warunki
życia w naszym mieście się poprawiły. Już
w tym roku odczujecie Państwo wyraźne
oznaki poprawy w tym zakresie.
Chciałbym również podziękować Radzie
Miasta za odwagę i śmiałość decyzji. Styl
pracy tej Rady daje możliwość wprowadzenia Wesołej w XXI wiek jako miasta
dynamicznego, nadrabiającego opóźnienia cywilizacyjne poprzednich lat i miasta, które dobrze zarządzane, silne jednością, ma przed sobą obiecujące perspektywy rozwoju.
Na koniec chciałbym podziękować pracownikom Urzędu za coraz lepszą pracę,
choć wiem, że wiele jeszcze musimy się
nauczyć by lepiej służyć społeczeństwu
naszego miasta. Podziękować chciałbym
również najbliższym współpracownikom
- Zarządowi Miasta. Są to ludzie, którzy
z dużym zaangażowaniem podchodzą do
swoich obowiązków.
Niech mi również będzie wolno
życzyć, by rok 2000 był dla wszystkich
mieszkańców Wesołej rokiem sukcesów osobistych i zawodowych, a sobie
i Państwu życzę by plany związane z rozwojem naszego pięknego miasta, dzięki
naszej wspólnej pracy, stały się rzeczywistością.
Jacek Wojciechowicz
Burmistrz Miasta

INWESTYCJE - ROK 2000
W budżecie miasta Wesoła w roku
2000 przeznaczono na inwestycje 38%
wszystkich wydatków. Zatem oznacza to
dalszy, bardziej dynamiczny rozwój
miasta przy zabezpieczeniu na dobrym
poziomie potrzeb socjalnych mieszkańców.
Wykonanie takiego budżetu bezkolizyjnie i bezkonfliktowo, w zgodzie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych, będzie niezwykle trudnym zadaniem, z którym Zarząd będzie musiał
sobie poradzić .
1. KANALIZACJA MIASTA.
Plan roku 2000 przewiduje:
- budowę przepompowni głównej na terenie ogródków działkowych w osiedlu
Zielona za kwotę ok. 800 000 zł,
- dokończenie dokumentacji technicznej
wszystkich głównych kolektorów sanitarnych i deszczowych,
- budowę kolektora głównego od
przepompowni przez osiedle Zielona
(1 200 000 zł).
Za środki własne miasta możliwe będzie wykonanie kolektora od przepompowni ulicą Jagiellońską, Warszawską
do ulicy Wspólnej i dalej do Centrum
Zielonej.
Otrzymanie zaplanowanej pożyczki
z NFOŚ pozwoliłoby „przejść” kolektorem
głównym przez Centrum Zielonej, skrzyżowanie ulicy Brata Alberta i Wspólnej,
część ulicy Brata Alberta (do Warszawskiej) i część Wspólnej (do Przejazdowej).
Umożliwiłoby to w roku 2001 podłączenie części osiedla Zielona i Grzybowa
do kanalizacji, a także - co jest niezwykle
istotne, rozpoczęcie przebudowy układu
komunikacyjnego Centrum Zielonej (małe
rondo przy obecnej pętli autobusowej).
Dotychczas inwestycję realizowała
wyłoniona w drodze przetargu firma
„HYDREM” s.c. Mirosław Domański i
Wacław Smółka z Warszawy. Wybór
wykonawcy na roboty kanalizacyjne
w 2000 roku wymaga przetargu, który
odbędzie się na początku marca.
2. WODOCIĄGI.
W ramach zaplanowanej kwoty 300 000zł
możliwe będzie wykonanie:
- projektu technicznego wodociągu dla
części północnej dzielnicy Stara
Miłosna (50 000zł);
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- projektów technicznych i wykonanie sieci ulicznej: w osiedlu Grzybowa
(dokończenie), Zielona w stronę
Groszówki, Groszówka Wschodnia
(przy Sanatorium MSW).
3. GAZOCIĄG.
Prace za kwotę 70 000 zł w dzielnicy
Stara Miłosna i innych rejonach miasta wg przygotowanych projektów.

• Uchwała nr 131/XIX/99
w sprawie określenia zasad przyłączania
do sieci wodociągu miejskiego przyłączy
wodociągowych mieszkańców oraz ustalenia opłat za przyłącza.
• Uchwała nr 132/XIX/99
w sprawie zmiany przynależności terytorialnej Gminy Wesoła z dotychczasowej
do powiatu Mińskiego na przynależność
do powiatu Warszawskiego.

4. BUDOWA SIEDZIBY
URZĘDU l RADY MIASTA.
Dokończenie budowy za kwotę 2 200 000zł
oraz wykonanie parkingu przy ulicy
Niemcewicza (pod linią WN) za kwotę
200 000 zł.
Inwestycje realizuje firma „TEL-BUD”
Sławomira Borkowskiego z Warszawy.
Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu
po zakończeniu budowy, bez innych niż
ww. środki będzie niemożliwe. Docelowo, nie tylko ze względów reprezentacyjnych, ale głównie dla bezpieczeństwa
ruchu (skrzyżowanie to teraz już jest
miejscem częstych kolizji i „stłuczek”)
konieczna jest tu budowa małego ronda
kompaktowego oraz chodnika przy ulicy
1. Praskiego Pułku w kierunku OSP.

Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XX sesji
Rady Miasta
w dniu 17 grudnia 1999 roku.

5. BUDOWA (dokończenie budowy)
BUDYNKU GIMNAZJUM
W DZIELNICY
STARA MIŁOSNA.
Za środki własne w budżecie roku 2000
(700 000 zł) nie jest możliwe wykończenie wnętrza i zagospodarowanie otoczenia
(obecnie stan surowy zamknięty). Jeżeli
obiecane środki Kuratorium Warszawskie przydzieli, to perspektywa uruchomienia szkoły nawet w 2000 roku będzie
bliższa.
Inwestycję realizuje firma „BUWMAT”
Mirosława Araszkiewicza z Warszawy
wg umowy zawartej w 1998 r. z Kuratorium Warszawskim.
6. BUDOWA
STACJI UZDATNIANIA WODY
W DZIELNICY
STARA MIŁOSNA.
Według rozstrzygniętego przetargu
firma WODROL-PRUSZKÓW S.A. ma
wykonać inwestycję za kwotę 1 685 804 zł.
Inwestycja jest realizowana na działce
przekazanej przez MPZBDJiW, a udział
finansowy w budowę wniosła także
Spółka „BP-Poland” budująca dwie stacje
benzynowe przy ulicy Trakt Brzeski.

• Uchwała nr 133/XX/99
w sprawie nadania nazw ulicom.
• Uchwała nr 134/XX/99
w sprawie podatku od nieruchomości
w 2000 roku.
• Uchwała nr 135/XX/99
w sprawie ustalenia stawek podatku
od środków transportowych na rok 2000.
• Uchwała nr 136/XX/99
w sprawie podatku od posiadania psów
w 2000 roku.
• Uchwała nr 137/XX/99
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie
miasta Wesoła w 2000 roku.
• Uchwała nr 138/XX/99
w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych na 2000 rok za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami
o opłacie skarbowej.
• Uchwała nr 139/XX/99
w sprawie zmian w budżecie miasta
na 1999 rok.
• Uchwała nr 140/XX/99
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Wesoła na 2000 rok.

Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XXI sesji
Rady Miasta
w dniu 28 stycznia 2000 roku.
• Uchwała nr 141/XXI/2000
w sprawie zmiany nazwy ulicy Torfowej
w Wesołej.
• Uchwała nr 142/XXI/2000
w sprawie zasad ustalania wysokości diet
i ryczałtów przysługującym radnym.
• Uchwała nr 143/XXI/2000
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Rady Dzielnicy Stara Miłosna.
• Uchwała nr 144/XXI/2000
w sprawie nadania statutu gimnazjum nr 1
w Wesołej.
c.d. na str. 4
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• Uchwała nr 145/XXI/2000
w sprawie nadania statutu gimnazjum
nr 2 w Wesołej.
• Uchwała nr 146/XXI/2000
w sprawie nadania statutu gimnazjum
nr 3 w Wesołej.
• Uchwała nr 147/XXI/2000
w sprawie określenia zróżnicowanych
stawek czynszu regulowanego za najem
lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób miasta Wesoła.
• Uchwała nr 148/XXI/2000
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Drewnica w Ząbkach o uznanie
lasów za ochronne.
• Uchwała nr 149/XXI/2000
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu
pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Wesołej w rejonie ulic: 1. Praskiego Pułku, Mazowiecka, Trakt Brzeski.
• Uchwała nr 150/XXI/2000
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu
pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Wesołej przy ul. Rejtana oraz ul. Asnyka.
• Uchwała nr 151 /XXI/2000
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w trybie bezprzetargowym terenu osiedlowego stanowiącego dz. ew. nr 20/44
z obrębu 5-01 na rzecz najemców lokali
mieszkalnych w budynkach położonych
przy ul. Warszawskiej 3.
• Uchwała nr 152/XXI/2000
w sprawie wyboru banku do obsługi
budżetu Miasta Wesoła.
• Uchwała nr 153/XXI/2000
w sprawie lokowania wolnych środków.
• Uchwała nr 154/XXI/2000
w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, szczegółowych zasad usytuowania na terenie
miasta miejsc sprzedaży i warunków
sprzedaży napojów alkoholowych,
szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz zasad przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania prawidłowości obrotu napojami alkoholowymi.
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INWESTYCJE - ROK 2000
7. MODERNIZACJA
STACJI UZDATNIANIA WODY - PLAC WOJSKA POLSKIEGO.
Udział miasta w łącznej wysokości
150 000 zł realizowany będzie stosownie
do zawartego porozumienia i proporcjonalnie do wkładu Wojska (właściciela
Stacji) po uaktualnieniu istniejącego
projektu modernizacji.
8. MODERNIZACJA
SKRZYŻOWANIA: Trakt Brzeski - Piłsudskiego - Jana Pawła II.
Za kwotę 250 000 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych, miasto pokryje
udział w budowie sygnalizacji świetlnej
oraz wybuduje fragment Al. Jana Pawła II
do projektowanego ronda na skrzyżowaniu tej Alei z ul. Gościniec.
Wykonawcą robót będzie przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu przeprowadzonego przez GDDP.
9. BUDOWA RONDA
NA SKRZYŻOWANIU
ul.Okuniewskiej i 1.Praskiego Pułku
(przy stacji PKP).
Budowę ronda pilotuje Mazowiecka Dyrekcja Dróg Wojewódzkich, a na podstawie zawartego porozumienia miasto przygotowuje: projekty techniczne i branżowe, wywłaszczenie terenu, budowę oświetlenia.
W budżecie przewidziano tylko kwotę
50 000 zł, licząc na wypełnienie przez
PKP podpisanych zobowiązań o wydzieleniu kwoty 200 000 zł na przebudowę
tego skrzyżowania dla poprawy bezpieczeństwa pieszych (głównie mieszkaniowe osiedle wojskowe). Inwestycję będzie
realizowała firma wyłoniona w przetargu
organizowanym przez MDDW.
Zakończenie prac przewiduje się w okresie wakacji.
10. BUDOWA CHODNIKA
DLA PIESZYCH
(PLAC WOJSKA POLSKIEGO).
W budżecie roku 2000 przewidziano
kwotę 70 000 zł na wykonanie tego chodnika. Łącznie z przebudową skrzyżowania w ulicy Okuniewskiej ma to poprawić bezpieczeństwo pieszych (mieszkańców osiedla Plac Wojska Polskiego)
w warunkach nowego usytuowania peronów na przystanku osobowym PKP

c.d.

„WESOŁA”. Ma to niezwykle istotne
znaczenie w obliczu wprowadzonej reformy oświaty w mieście (reorganizacja
szkół i tworzenie gimnazjów).
11. BUDOWA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO.
Zaplanowano budowę oświetlenia odcinka ul. Niemcewicza pomiędzy Groszówką
a Stacją Paliw za kwotę 120 000 zł oraz
odcinka ulicy 1. Praskiego Pułku pomiędzy Traktem Brzeskim a ulicą Prusa za
kwotę 70 000 zł.
Zostanie także wykonane oświetlenie ulicy Mazowieckiej i Szkolnej w dzielnicy Stara Miłosna. Inwestycje wymagają przetargu.
12.BUDOWA STRAŻNICY OSP
STARA MIŁOSNA.
Dokończenie zadania rozpoczętego w
1999r. na kwotę 70 000 zł. Wykonane zostanie pokrycie dachowe blachą szwedzką, obróbki blacharskie i orynnowanie
na całym budynku Strażnicy.
Inwestycja zostanie zakończona w lutym
br. Wykonawca - firma „REGINEX”
Krzysztof Wojewódzki ze Starej Miłosny.
13.MODERNIZACJA
ULICY TORFOWEJ.
Przygotowywuje się projekt ulicy
Torfowej na odcinku Trakt Brzeski - Graniczna.
Decyzję o ewentualnej realizacji w tym
roku inwestycji Rada Miasta może
podjąć najwcześniej w maju br.
Planuje się niezwłoczne ogłoszenie
przez Zarząd Miasta Wesoła stosownych
przetargów z takimi założeniami by realizację inwestycji rozpocząć z początkiem
wiosny, a te które są rozpoczęte kontynuować w szybkim tempie i zakończyć
lub kontynuować do wykorzystania środków przewidzianych w budżecie roku
2000 na ich realizację.
Prosimy mieszkańców o uwagi na temat
realizacji inwestycji w roku 2000 do Wydziału Inwestycji, Remontów i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta pod
numerem telefonu 773-73-07.
W imieniu Zarządu Miasta Wesoła
Zastępca Burmistrza Miasta
inż. Bogdan Wilk

Miasto Wesoła na dzień 1 stycznia
2000 r. posiada w swoim zasobie komunalnym 26 budynków ze 161 lokalami
mieszkalnymi.
Z tej liczby:
- 36 lokali znajduje się na terenie
Osiedla Mleczarskiego przy ul. Armii
Krajowej 56 (6 bloków mieszkalnych).
Są to lokale z nieuregulowanym stanem
prawnym,
- 83 lokale mieszkalne na terenie osiedla
„Warszawska” (8 bloków mieszkalnych),
- 2 lokale mieszkalne w budynku przy
ul. Armii Krajowej 22,
- 2 lokale mieszkalne w budynku przy
ul. Armii Krajowej 29,
- 5 lokali przy ul. Dobrej 20,
- 11 lokali przy ul. Nizinnej 8,
- 5 lokali przy ul. Trakt Brzeski 49,
- 2 lokale przy ul. Armii Krajowej 44
(lokale użytkowe),
- 7 lokali przy ul. Armii Krajowej 60,
- 8 lokali przy ul. Moniuszki 7.
Na terenie miasta znajdują się 72
budynki prywatne, zamieszkałe przez
około 300 lokatorów posiadających
decyzje szczególnego trybu najmu,
wydane jeszcze przed zniesieniem
szczególnego trybu najmu uchwałą
Nr 92/XXVIII/92 z dnia 5.06.1992 r.
Od stycznia 2005 r. prawdopodobnie
część tych lokatorów znajdzie się
w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej
w związku z wprowadzeniem czynszu
wolnego. W ostatnich latach wielu lokatorów z decyzjami szczególnego trybu
najmu, szczególnie w drodze wykupu
lokali (np. budownictwo rotacyjne przy
ul.Mickiewicza), uregulowało swój mieszkaniowy status.
Sukcesywnie napływają nowe wnioski
o przydział mieszkań komunalnych.
Obecnie jest zarejestrowanych 60 takich
podań. Z uwagi na brak wolnych lokali
w komunalnym zasobie mieszkaniowym
są one rozpatrywane odmownie.
Miasto w chwili obecnej nie posiada
żadnych rezerw mieszkaniowych nawet
na tzw. przypadki losowe. Dotychczasowa
polityka nie przyczyniła się do tworzenia
zasobu mieszkaniowego (w drodze bu-

dowy lub nabywania). Celowym wydaje
się pozostawienie lokali w zasobach
komunalnych miasta, co stworzyłoby
możliwość pozyskania w przyszłości
lokali bez większych nakładów finansowych, biorąc pod uwagę lokale, w których zamieszkują samotni najemcy lub
też lokale zadłużone, których jest około
25%, np. przy ul. Warszawskiej 3.
Miasto wszelkie zadłużenia będzie
egzekwować nie tylko na drodze postępowania sądowego lecz również poprzez
próby zamiany lokali na lokale o mniejszym standardzie w sposób ugodowy
w zamian za uregulowanie zadłużenia.
Zostaną też skierowane pozwy do sądu
o eksmisję wszystkich najemców, którzy
nie dotrzymają terminu ostatecznego zapłaty i nie wyrażą zgody na zamianę lokalu.
Widzi się potrzebę stworzenia możliwości do powstania budownictwa spółdzielczego na naszym terenie pozwalającego rozwiązać problemy mieszkaniowe ludności o niskich dochodach oraz
zajmujących lokale prywatne na podstawie decyzji szczególnego trybu najmu.
Budynki będące w mieszkaniowym
zasobie komunalnym miasta są sukcesywnie remontowane. W roku 2000 zaplanowane są remonty dachów na osiedlu przy
ul.Warszawskiej oraz dalsze remonty
i reperacje. Przy zwiększonych środkach
budżetowych przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową niezbędne byłoby
podnoszenie stanu technicznego budynków, podnoszenie estetyki i wyglądu
budynków wraz z terenami działek,
na których się znajdują. Te remonty
pochłaniają najwięcej środków finansowych, przeznaczonych na funkcjonowanie gospodarki komunalnej w mieście.
Inne istotne koszty to wywóz nieczystości płynnych z bloków komunalnych.
Problem wywożenia nieczystości płynnych zostanie rozwiązany po podłączeniu do kanalizacji miejskiej.
Kolejny problem, to wywóz nieczystości stałych. Często mieszkańcy budynków prywatnych wywożą własne nieczystości do kontenerów przeznaczonych
dla lokatorów mieszkań komunalnych.
Usuwanie tych zanieczyszczeń uszczupla
środki finansowe, przeznaczone np.
na remonty.
Referat Gospodarki Mieszkaniowej

odjazdy
z Marysina
Dzieñ powszedni

4:20
5:10
6:00
7:00
8:30
9:12
10:23
11:23
12:23
13:29
14:05
15:10
16:05
17:00
18:00
19:15
20:06
21:55

6:35
7:30
9:53
10:53
11:53
12:53
14:37

20:57

odjazdy
z Sulejówka

4:40
5:31
6:20
7:00
8:00
9:05
10:19
11:19
12:19
13:25
14:00
15:05
16:31
17:26
18:25
19:40
20:27
21:20
22:20

7:30
9:45
10:49
11:49
12:49
14:35
15:36

odjazdy
z Marysina
Dzieñ œwi¹teczny

4:20
5:10
6:00
7:00
8:30
9:53
10:53
11:53
12:53
14:05
15:10
16:05
17:00
18:00
19:10
20:06
21:55

20:57

W dni œwi¹teczne autobus doje¿d¿a
tylko do Weso³ej-Woli Grzybowskiej - pêtla przy ul. ¯ó³kiewskiego.

STAN
KOMUNALNYCH
ZASOBÓW
MIESZKANIOWYCH

LINIA 803
Marysin Wawerski - Sulejówek

odjazdy
z Woli Grzybowskiej

4:46
5:37
6:26
7:36
9:16
10:25
11:25
12:25
13:31
14:41
15:42
16:37
17:32
18:26
19:33
20:33
21:26
22:26

W dni œwi¹teczne autobus odje¿d¿a
z Weso³ej-Woli Grzybowskiej - pêtla przy ul. ¯ó³kiewskiego.

INFORMACJE

LINIA 704
Rondo „WIATRACZNA” - Halinów
odjazdy
z „Wiatracznej”

odjazdy
z Halinowa

Dzieñ powszedni

Dzieñ powszedni

4:30
5:10 5:40
5:30
6:00 6:30 6:55 6:05 6:25 6:50
7:15 7:40
7:20 7:45
8:05 8:30
8:10 8:50
9:00 9:40
9:35
10:30
10:30
11:20
11:20
12:10
12:10
13:00 13:50
13:00 13:50
14:40
14:40
15:30
15:15 15:50
16:10 16:50
16:25
17:25
17:05 17:45
18:00 18:35
18:35
19:25
19:25
20:20
20:30
21:20 - zjazd do zajezdni
21:30
22:20
22:20
23:52 - zjazd do zajezdni
23:05
5

KOMUNIKATY
DODATKI
MIESZKANIOWE
Zgodnie z ustawą o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych z dnia 2 lipca 1994r (tekst jednolity z 1998r. Dz.U. Nr.120 poz.787 z późniejszymi zmianami) do zadań własnych
gminy należy wypłata dodatków mieszkaniowych. Spełnienie poniższych warunków uprawnia do otrzymania dodatku
mieszkaniowego:
- dodatek mieszkaniowy przysługuje
osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny,
- dodatek mieszkaniowy przysługuje
osobom, jeżeli średni miesięczny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 150%
najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym (jest to kwota około
620zł) i 100% w gospodarstwie wieloosobowym (jest to kwota około 415zł),
- osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem,
że zajmowane mieszkanie nie jest za duże
w stosunku do ilości osób w gospodarstwie domowym (nie jest przekroczona
normatywna powierzchnia użytkowa
lokalu przypadająca na jednego członka
gospodarstwa domowego).
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na podstawie złożonej deklaracji przez
wnioskodawcę w drodze decyzji administracyjnej, na okres sześciu miesięcy.
W ciągu 1999r. w Wesołej korzystało
z takiej pomocy 60 rodzin. Przyznano
386 dodatków mieszkaniowych na kwotę
59894,33zł. Głównie są to osoby mieszkające na osiedlu przy Placu Wojska
Polskiego i mieszkańcy budynków
komunalnych.
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, a spełniające ww. warunki mogą składać udokumentowane
wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Urzędzie Miasta Wesoła przy
ulicy Armii Krajowej 98, pokój 112.
Referat Gospodarki Mieszkaniowej

UWAGA
UŻYTKOWNICY
WODOCIĄGU MIEJSKIEGO
Uprzejmie informujemy, że niezależnie
od konserwatorów firmy „WODROLPruszków” S.A. odwiedzą Państwa
domy Kontrolerzy Wydziału Gospodarki
c.d. na str. 7
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MOK
Miejski Ośrodek Kultury
w trosce o młodzież Wesołej
Młodzież w Polsce przeżywa być
może najtrudniejszy okres w swoich
dziejach.
Powoduje to zamęt i trudności w ustaleniu co jest dla niej dobre, a co złe,
co jest wartością, a co powinna odrzucić
jeśli chce istnieć. Odbija się to najczęściej na młodzieży, która jest pozostawiona samej sobie.
Ten trudny okres zmusza do działania
wspierającego młodych ludzi.
Wsparcie to powinno polegać na organizowaniu zajęć pozaszkolnych zapobiegających agresji u dzieci i młodzieży.
Rozumiemy, że to właśnie na Miejskim
Ośrodku Kultury spoczywa obowiązek
pomocy.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom powołaliśmy w MOK Klub Młodzieżowy, który rozpoczął swoją działalność w sierpniu 1999 r. Zorganizowaliśmy trzy sekcje skupiające wyłącznie młodzież.
• Klub gier wojennych
to klub dla miłośników historii i gier
wojennych.
Gry, które symulują znane i nie znane
bitwy, oparte są na autentycznych opisach ale pozwalają na kuszącą dowolność. Bo kto nie miałby ochoty zmienić
biegu historii wygrywając za Napoleona
bitwę pod Waterloo? Dostępne na rynku
tytuły gier odsyłają nas np. do ważnych
bitew ostatniej wojny i pozwalają na
sprawdzenie własnych zdolności dowódczych, czy uda się zepchnąć aliantów
do Kanału La Manche w czerwcu 1944
roku, albo przeprowadzić zaprzepaszczoną przez marszałka Montgomerego
operację „Market-Garden”?
Prowadzimy nabór do tej sekcji.
• Klub miłośników Fantasy Roleplay
- gry fabularne to połączenie teatru, happeningu, literatury. Gracze wcielają się
w fantastyczne postacie i przeżywają
przygody w wymyślonych krainach. Do
Polski moda na gry RPG dotarła
niedawno.
W 1993 roku ukazał się pierwszy numer
pisma „Magia i Miecz”, wkrótce potem
tłumaczenie popularnego brytyjskiego
systemu Warhamer.
Pierwsze spotkanie członków klubu
RPG odbyło się 23.10.1999 r.
Zapraszamy
w piątki o godzinie 18.00.

• Klub modelarzy samochodowych
to dziedzina, która w ostatnich latach
zyskuje sobie coraz większą rzeszę sympatyków, a to głównie ze względu na atrakcyjność rozgrywanych zawodów.
Modelarstwo samochodowe kształci wyobraźnię techniczną, to właśnie z takich
młodych ludzi wyrosną przyszli inżynierowie.
Klub modelarzy samochodowych
rozpoczął już swoją działalność.
Zapraszamy w każdą sobotę
od godziny 9.30 do 15.00.
Zapraszamy Was Drodzy Panowie.
Poszerzajcie klubowe szeregi. Myślę że
każdy wybierze coś dla siebie. Czekamy
na inne ciekawe pomysły. Czy powinna
powstać w naszym mieście Modelarnia
Lotnicza? Co o tym myślicie? Dzwońcie
do nas pod numer 773-55-99.

Wychodząc naprzeciw młodzieży
musimy również wspierać rodziców.
Chcemy wprowadzić systematyczne
kształcenie, by mogli sprostać nowym
wyzwaniom wychowawczym. Miejski
Ośrodek Kultury organizuje od marca
2000 roku warsztaty wychowawcze dla
rodziców i pedagogów „Jak mówić, aby
dzieci nas słuchały i jak słuchać, aby
dzieci do nas mówiły.”
Warsztat uczy między innymi takich
umiejętności jak:
- technika aktywnego słuchania
- rozpoznawanie, akceptowanie i wyrażanie uczuć bez stosowania różnych form
przemocy.
- mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka
- wdrażanie takich sposobów chwalenia,
aby pochwała umożliwiała dziecku tworzenie pozytywnego wyobrażenia o sobie,
swoich możliwościach i zdolnościach.
- wdrażanie rodzicielskich ograniczeń
i oczekiwań w taki sposób, aby były one
przez dziecko respektowane.
Poruszony zostanie problem uzależnień
(papierosy, alkohol, narkotyki).
W realizacji tego zamierzenia pomoże
nam Psycholog Hanna Łopuska-Sławińska z Centrum Psychologicznej Pomocy
Rodzinie w Warszawie.
Serdecznie zapraszam rodziców
do uczestnictwa w tych zajęciach.
Joanna Rakowska

BIBLIOTEKI
Informacje dotyczące Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wesołej
Sieć bibliotek publicznych w Wesołej:
1. MBP w Wesołej, ul.1.Praskiego Pułku 31, (budynek OSP), tel. 773 40 08
Czynna: poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 13.00-18.00,
środa: 10.00-15.00
2. Filia Nr 1, Stara Miłosna, ul. Trakt
Brzeski 28 (budynek OSP) (bez tel.)
Czynna: poniedziałek, wtorek,
czwartek: 13.00-18.00
3. Filia Nr 2, Zielona Grzybowa,
ul.Warszawska 3, bl. 8/2, tel.773 90 29
Czynna: poniedziałek, wtorek,
czwartek: 14.00-18.00,
piątek 14.00-17.00
4. Filia Nr 3, Wola Grzybowska, ul. Starzyńskiego 21(MOK), tel. 773 55 99
Czynna:
poniedziałek, środa: 13.00-18.00
piątek: 13.00-19.00
Księgozbiór wszystkich placówek
łącznie liczy 32 714 woluminów (stan na
koniec ubiegłego roku).W ciągu roku
przybywa ok. 1 000 książek - w tym ok.
50% to literatura piękna dla dorosłych,
ok. 35% - literatura niebeletrystyczna
i ok. 15% - literatura piękna dla dzieci
i młodzieży. Staramy się nabywać nowości wydawnicze, które zadowoliłyby
każdego czytelnika - są więc powieści,
tzw. czytadła dla pań i panów, jak też
powieści obyczajowe i psychologiczne.
W bibliotekach naszych można też znaleźć
lektury szkolne oraz pozycje z literatury
popularnonaukowej poszukiwane przez
młodzież uczącą się w szkołach różnych
szczebli, studentów czy po prostu osoby
zainteresowane tego rodzaju literaturą.
Zapotrzebowanie osób uczących się i studiujących na literaturę niebeletrystyczną
ciągle rośnie - istnieje więc potrzeba uzupełniania księgozbiorów w nowe tytuły
z dziedziny ekonomii, prawa, zarządzania, ekologii, psychologii, filozofii.
Stan zaopatrzenia bibliotek w nowości wydawnicze ma bezpośredni wpływ
na poziom czytelnictwa w Wesołej.
Dlatego też bibliotekarze starają się o to,
by do naszych zbiorów trafiały książki
najlepsze, najbardziej poszukiwane
przez czytelników.
W książki zaopatrujemy się w księgarni mieszczącej się w Bibliotece
Publicznej m.st. Warszawy. Stąd ceny
książek są ok. 25% niższe od rynkowych.
Dwie placówki prowadzą prenumeratę czasopism (MBP oraz Filia w Starej

Miłośnie) - łącznie 20 tytułów m.in.:
Wiedza i Życie, Cogito, Burda, Cztery
Kąty, Poradnik Domowy, Zwierciadło.
Otrzymujemy też w darze od czytelników kilka tytułów. Od tego roku będą
też dostępne w MBP wszystkie tytuły
gazet lokalnych. Z czasopism można
korzystać na miejscu oraz wypożyczać
do domu.
Księgozbiory podręczne także uzupełniane są systematycznie w nowe
tytuły. Sporym mankamentem bibliotek
jest brak kserokopiarki - zwłaszcza
w bibliotece głównej. Dostęp do księgozbiorów podręcznych jest utrudniony zwłaszcza w filiach - ze względu
na ciasnotę lokali.
MBP jest punktem bibliotecznym
Wypożyczalni
Książki
Mówionej
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.
Dla kilku czytelników niewidzących
oraz z ograniczonym widzeniem sprowadzamy książkę mówioną (nagraną na
kasety). Jeżeli jest taka potrzeba, to osobom starszym i chorym donosimy do
domu książki tradycyjne lub mówione.
W ubiegłym roku z bibliotek na terenie naszego miasta korzystało łącznie
2 092 osoby - w porównaniu z rokiem
ubiegłym - więcej o 102 osoby. Trzeba
zauważyć , że liczba czytelników rośnie
systematycznie z roku na rok. Przez pięć
ostatnich lat liczba czytelników wzrosła
o 381 osób. Tendencję tę obserwuje się
we wszystkich placówkach, a szczególnie w Starej Miłośnie (stale rozwijające
się osiedle). Przyczyną większego zainteresowania zasobami bibliotecznymi
jest na pewno wzrost cen książek - coraz
mniej ludzi stać na kupowanie książek
i czasopism.
Biblioteki obsługują w tygodniu ok.
450 osób, wypożyczając ok. 1000 książek.
Sytuacja lokalowa bibliotek nie uległa
zmianie od ok. 8 lat. Istnieje szansa przeniesienia biblioteki w Starej Miłośnie do
nowego lokalu. Ucieszy to na pewno czytelników tej placówki, ponieważ dotychczasowy lokal jest ciasny, ciemny - po
prostu niedostosowany do obsługi stale
wzrastającej liczby czytelników (w 1999 r.
- 576 osób zarejestrowanych).
W bibliotekach w Wesołej zatrudnionych jest 5 pracowników (łącznie 3,5
etatu). Wszyscy posiadają kwalifikacje
bibliotekarskie.
Wszystkich mieszkańców Wesołej zainteresowanych ciekawą książką zapraszamy do naszych bibliotek.
Elżbieta Daniłowicz
Dyrektor MBP w Wesołej

KOMUNIKATY
Komunalnej Urzędu Miasta Wesoła,
którzy sprawdzą fakt posiadania licznika
wody, jego stan, książeczkę opłat za
wodę oraz stan techniczny przyłącza
wodociągowego.
Kontrolerzy ci będą posiadali identyfikatory i odpowiednie upoważnienie
Urzędu Miasta.
Prosimy o umożliwienie dokonania
sprawdzenia.
Jednocześnie informuję, że od dnia
1 stycznia 2000 roku zgodnie z uchwałą
130/XIX/99 Rady Miasta Wesoła z dnia
10.12.1999 roku opłata za pobór wody
z wodociągu miejskiego wynosi 1,50 zł
za 1m3 + VAT 7%.
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Remontów i Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Dariusz Gayer

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wesoła 136/XX/99 ustalona została na 2000
rok jednorazowa opłata od każdego posiadanego psa w wysokości 25,00zł.
Opłaty można dokonać w kasie w Urzędzie Miasta w budynku „A” lub u administratora osiedla najbliższego miejsca
zamieszkania.
Osoby, które zgłoszą się z opłaconym
rachunkiem lub osoby zwolnione z opłaty (emeryci, renciści) do pracownika d.s.
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta
przy ul. Armii Krajowej 98, dostaną oryginalny, numerowany znaczek dla psa
ZA DARMO - tel. 773 71 97.
Pamiętajmy, ten numerek informuje, że
pies ma właściciela i w razie zaginięcia
Twojego pupila ułatwi jego odnalezienie
na podstawie ewidencji komputerowej
prowadzonej w Urzędzie Miasta.
Przypominamy też, że wszystkie psy
należy co roku zaszczepić przeciw
wściekliźnie.
Inspektor Ochrony Środowiska
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- POLICJA - Komisariat w Wesołej
ul. 1. Praskiego Pułku 8
773 40 04, 773 90 07, 0-603 39 15 85
- POLICJA - Pogotowie Policyjne
997
- STRAŻ MIEJSKA (całodobowo)
773 56 99, 773 91 45
tel. kom 0-90 298 910
- STRAŻ POŻARNA
998
- STRAŻ POŻARNA - Wesoła
ul. 1. Praskiego Pułku 31/33
773 90 08
- STRAŻ POŻARNA - St. Miłosna
ul. Trakt Brzeski 28
773 39 78
- POGOTOWIE ENERGETYCZNE
783 59 90, 778 28 00, 779 31 24
- POGOTOWIE GAZOWE
992, 783 15 01
- POGOTOWIE RATUNKOWE
783 14 55 lub 999
- KONSERWATOR WODOCIĄGÓW
MIEJSKICH (całodobowo)
783 63 58
(zgłaszanie awarii)
tel. kom 0-601 80 42 73
- KONSERWATOR OŚWIETLENIA
ULICZNEGO
783 25 12
(zgłaszanie awarii)
tel. kom 0-90 215 098
- LEŚNICZY p. Andrzej Ciszkowski
(po godz. 17.00)
783 61 29
- SCHRONISKO
dla Bezdomnych Zwierząt
Na Skraju 2c
846 02 36
- NAPRAWA TELEFONÓW
773 97 39, 773 20 71
SŁUŻBA ZDROWIA
1.Przychodnia
Rejonowo - Specjalistyczna Nr 1
Wesoła-Centrum, ul. Kilińskiego 50
- rejestracja
773 53 63, 773 93 59
- administracja 773 56 51
2.Przychodnia Rejonowa Nr 2
Wesoła-Zielona, ul.Warszawska 3, blok 2
- rejestracja
773 40 45
3.Przychodnia Rejonowa Nr 3
Wesoła-St. Miłosna,
ul.Jeździecka 20
- rejestracja
773 39 91
URZĘDY POCZTOWE
1.ul. 1. Praskiego Pułku 9
773 40 50
2.ul. Trakt Brzeski 25/27
773 39 76
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TELEFONY
URZĄD MIASTA WESOŁA
05-075 Wesoła, ul. 1. Praskiego Pułku 21
tel. 773 57 26, tel./fax 773 49 09.
Godziny pracy Urzędu:
w poniedziałek – 10.00 - 18.00, kasa 10.00 - 16.00
od wtorku do piątku – 8.00 - 16.00, kasa 8.00 - 14.30
BUDYNEK A
- Sekretariat Burmistrza ................................. 773 57 26
fax 773 49 09
- Rada Miasta............................................... 773 49 44
- USC ....................................................... 773 57 25
- Skarbnik Miasta ......................................... 795 71 14
- Księgowość .............................................. 773 57 25
- Podatki .................................................... 773 57 18
- Kasa........................................................ 773 57 25
BUDYNEK B
- Sekretarz Miasta ........................................ 773 57 21
- Referat Spraw Obywatelskich ......................... 773 59 25
- Wydział Architektury ................................... 773 58 49
- Wydział Geodezji
i Gospodarki Gruntami .................. 773 57 05, 773 40 80
- Referat Komunikacji .................................... 773 44 12
- Naczelnicy Architektury i Geodezji .................. 773 57 05
- Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju ....... 773 77 15
BUDYNEK C
- Referat Administracyjno-Gospodarczy ............... 773 49 44
- Straż Miejska .............................. 773 91 45, 773 56 99
........................................................... 0-90 298 910
- Obrona Cywilna.......................................... 773 56 99
- Kultura i Sport............................................ 773 56 99

nr wewnętrzny
................. 14, 13, 12
.................
.................
.................
.................
.................
.................

15
10
27
19
39
38

................. 21
................. 22, 23
................. 30
.................
.................
.................
.................

29, 42
20
31
43

................. 26
................. 47
................. 28
................. 28

FILIA URZĘDU
ul. Armii Krajowej 98
- Sekretariat................................................. 773 73 07
- Wydział Inwestycji, Remontów
i Gospodarki Komunalnej ............................. 773 75 44
- Nadzór ..................................................... 773 71 09
- Gospodarka Mieszkaniowa ............................. 773 71 97
- Ochrona Środowiska .................................... 773 71 97
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Miejski Zespół Oświaty ................................ 773 55 33
Miejski Ośrodek Kultury ............................... 773 55 99
Miejska Biblioteka Publiczna .......................... 773 40 08
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ................. 773 96 91
STAROSTWO POWIATOWE
05-300 Mińsk Mazowiecki .............. 0-25 758 42 05 do 09
ul. Kościuszki 3 ................................... 0-25 759 27 79
URZĄD SKARBOWY
05-300 Mińsk Mazowiecki ...................... 0-25 758 28 52 .... 0-25 758 37 23
ul. Piłsudskiego 44 ............................... 0-25 758 34 14 .... 0-25 758 51 84
POWIATOWA KOMENDA POLICJI
05-300 Mińsk Mazowiecki ............... centr. 0-25 758 42 91
ul. Wyszyńskiego 15/17 ......................... 0-25 758 56 10 .... 0-25 759 72 00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
05-300 Mińsk Mazowiecki ...................... 0-25 759 27 78
ul. Konstytucji 3 Maja 16
POWIATOWY URZĄD PRACY
05-300 Mińsk Mazowiecki ...................... 0-25 759 27 13
ul. Warszawska (PKS) ............................ 0-25 758 08 11 .... 0-25 758 28 54
ZUS
05-300 Mińsk Mazowiecki .............. 0-25 758 30 63 do 68
ul. Warszawska 84
BIURO PASZPORTOWE
Warszawa, ul. Krucza 5/11 ............................ 628 40 94

