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NOWA SZKOŁA
Starej Miłośnie - największej dzielnicy miasta Wesoła będącej jeszcze
wielkim placem budowy i szybko rozwijającym się osiedlem domów jedno i wielorodzinnych - od 7 lutego br. (II semestr)
młodzież z Gimnazjum nr 3 rozpoczęła
naukę w nowym, pięknym budynku.
Przekazana teraz inwestycja jest jednym z klasycznych przykładów obiektu
oświatowego rozpoczętego tuż przed
wprowadzeniem reformy oświatowej - wg
innych zasad.
We wrześniu 1999r. surowe mury budynku, bez dachu, obiektu budowanego przez
Warszawskie Kuratorium jako „Zespół
Szkół”, władze miasta Wesoła przejęły wraz
z dotychczasowym wykonawcą (firma „BUWMAT”) i zobowiązaniami umowy zamówienia publicznego (długi i kary umowne).
Uporczywość w działaniach Rady i Zarządu Miasta Wesoła i stosowne porozumienia ze Starostwem Powiatowym
w Mińsku Mazowieckim doprowadziły
w tak krótkim czasie do finału ten tak
niezwykle potrzebny w dzielnicy obiekt
oświatowy.
Budynek w wyniku adaptacji pierwotnego projektu posiada 12 izb lekcyjnych,
małą salkę sportową, bibliotekę, mini świetlicę i potencjalne możliwości rozbudowy o kolejne pawilony (duża kotłownia).
Należy podkreślić, że teren o powierzchni 23.000 m2 pod ten obiekt został
przejęty jako darowizna od mieszkańców
- zespołu budującego to kilkutysięczne
osiedle mieszkaniowe. Konflikt społeczny
- tak widoczny przed laty w dzielnicy

W

Stara Miłosna - na szczęście nie dotknął
oświaty, a zgodne działanie mieszkańców,
władz miasta Wesoła i wspomagającego
symbolicznie budowę Kuratorium Warszawskiego pozwala wyprowadzić Gimnazjum
nr 3 z dotychczasowej siedziby - budynku
Szkoły Podstawowej przy ulicy Trakt
Brzeski 18 do nowoczesnych, własnych
1800 m2.
Budowa kosztowała około 4.680.000 zł
co wraz z wyposażeniem i kosztami przyłączy zamyka koszt budowy 1 m2 w kwocie 2.600 zł.
Na wiosnę, gdy zostanie dokończona
zieleń wokół szkoły oraz otwarty stadion
przyszkolny - będzie to kolejna piękna
wizytówka tej dzielnicy i miasta Wesoła.
Realizowane sztuczne nawodnienie stadionu możliwe jest także dzięki nowoczesnemu, uruchomionemu niedawno
w tej dzielnicy systemowi ujęć oraz Stacji
Uzdatniania Wody.
Wspomnieć trzeba także, że Urząd
Miasta Wesoła kilka miesięcy temu przeprowadził się do nowego, pięknego ratusza, co jak widać nie przeszkadzało w realizacji innych inwestycji miejskich - w tym
programu kanalizacji, wodociągów, gazyfikacji i modernizacji systemu komunikacyjnego.
Dla obiektu oświatowego, w dzielnicy
Stara Miłosna przygotowywane są plany
kolejnych etapów budowy zespołu sportowo-oświatowego, którego budynek uruchomionego właśnie Gimnazjum jest
pierwszym etapem.
Bogdan Wilk
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji

2001 r.

UCHWAŁY
Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XXXI sesji
w dniu 21 grudnia 2000 roku
• Uchwała nr 228/XXXI/2000 w sprawie
przyjęcia darowizny - oświetlenia ulicznego.
• Uchwała nr 229/XXXI/2000 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Wesoła na 2000r.
• Uchwała nr 230/XXXI/2000 w sprawie
określenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie miasta Wesoła.
• Uchwała nr 231/XXXI/2000 w sprawie
podatku od posiadania psów w 2001 r.
• Uchwała nr 232/XXXI/2000 w sprawie
ustalenia stawek podatku od środków
transportu na rok 2001.
• Uchwała nr 233/XXXI/2000 w sprawie
określenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej na terenie miasta Wesoła
w 2001 roku.
• Uchwała nr 234/XXXI/2000 w sprawie
podatku od nieruchomości w 2001 r.
• Uchwała nr 235/XXXI/2000 w sprawie
wprowadzenia opłat administracyjnych na
2001 rok za niektóre czynności urzędowe
nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.
• Uchwała nr 236/XXXI/2000 w sprawie
uchwalenia budżetu na 2001 r.
• Uchwała nr 237/XXXI/2000 w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2001 rok.
• Uchwała nr 238/XXXI/2000 w sprawie
przekazania do zbycia w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomości
położonej przy ul. Armii Krajowej.
• Uchwała nr 239/XXXI/2000 w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Miasta na
2001r.
Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XXXII sesji
w dniu 26 stycznia 2001 roku
• Uchwała nr 240/XXXII/2001 w sprawie
powołania Komisji Planu.
• Uchwała nr 241/XXXII/2001 w sprawie
zaleceń Komisji Rewizyjnej z kontroli
sprawdzającej realizację zalecenia nr 29
Regionalnej Izby Obrachunkowej przez
Zarząd Miasta Wesoła.
c.d. na stronie 2
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UCHWAŁY

c.d. ze strony 1

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU MIASTA
Informacja z działalności Zarządu Miasta w okresie od 1.01.2001r. do 23.02.2001 r.

• Uchwała nr 242/XXXII/2001 w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
dla pracowników administracji i obsługi
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach i Miejskim
Zespole Oświaty prowadzonych przez
Gminę Wesoła.
• Uchwała nr 243/XXXII/2001 w sprawie
nadania nazwy ulicy położonej w Wesołej - dzielnica Stara Miłosna.
• Uchwała nr 244/XXXII/2001 w sprawie
zmiany uchwały o uchwaleniu budżetu
Miasta Wesoła na 2001r. Nr 236/XXXI/2000
z dnia 21 grudnia 2000 roku.
• Uchwała nr 245/XXXII/2001w sprawie
wprowadzenia opłat administracyjnych
na 2001r. za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie
skarbowej.
• Uchwała nr 246/XXXII/2001 w sprawie
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działalności SPZLO
pod kątem zbadania zasadności zarzutów
stawianych przez Pana Krzysztofa
Maciąga.
Uchwały Rady Miasta Wesoła
podjęte na XXXIII sesji
w dniu 23 lutego 2001 roku
• Uchwała nr 247/XXXIII/2001 w sprawie
zmian w składzie osobowym Komisji
Rady Miasta.
• Uchwała nr 248/XXXIII/2001 w sprawie
zmian w składzie osobowym Komisji
Rady Miasta.
• Uchwała nr 249/XXXIII/2001 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym działki położonej w Wesołej przy ul. Pstrowskiego.
• Uchwała nr 250/XXXIII/2001 w sprawie
określenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób
miasta Wesoła.
• Uchwała nr 251/XXXIII/2001 w sprawie
wydzierżawienia Pani M. Storczyk na
okres 10 lat nieruchomości leśnej położonej przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem pod uprawę runa leśnego.
• Uchwała nr 252/XXXIII/2001 w sprawie
przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka
Kultury.
• Uchwała nr 253/XXXIII/2001 w sprawie
stanowiska Rady Miasta w związku z wezwaniem skierowanym przez mieszkańców ul. Torfowej do usunięcia naruszenia prawa powstałego przy podejmowaniu uchwały nr 141/XXI/2000.
• Uchwała nr 254/XXXIII/2001 w sprawie
przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta
Wesoła.
2

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8
posiedzeń Zarządu Miasta, na których Zarząd podjął 37 uchwał oraz 8 postanowień.
Podjęto następujące działania:
• Dokonano technicznego odbioru i przekazano oświacie budynek Gimnazjum
Nr 3 w Dzielnicy Stara Miłosna,
w którym młodzież rozpoczęła naukę
5 lutego 2001r.
• Zakończono prace pielęgnacyjne na
terenach leśnych, gdzie władającym jest
miasto (oczyszczenie lasów z posuszu
oraz przecinek leśnych - w rejonie Groszówki Wschodniej).
• Wystąpiono o pozwolenie na budowę
do Starosty Mińskiego:
-kolektora sanitarnego w ulicach Wspólnej, Mokrej, Przejazdowej,
-kolektora deszczowego w ulicy Szosowej wraz z separatorem,
-ul. Jana Pawła II (dawna Torfowa).
• Uzyskano pozwolenie na budowę:
-ronda „Przy Ratuszu”,
-zjazdu z ronda „Okuniewska” na Plac
Wojska Polskiego.
• Zakończono modernizację oświetlenia
wszystkich przejść dla pieszych poprzez
zastosowanie mocniejszych opraw.
• Zainstalowano 9 sygnalizatorów ostrzegawczych nad przejściami dla
pieszych.
• Wysłano pisma do Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej i Międzyresortowego
Pracowniczego Zespołu Budowy Domów
Jednorodzinnych i Wielorodzinnych
o notarialne zrzeczenie się odszkodowania za grunty pod drogami w
Dzielnicy Stara Miłosna i na Placu
Wojska Polskiego.
• Wydano dwie decyzje ustalające kary
za wycięcie drzew na kwotę około
40.000,- Decyzje te, pomimo zaskarżenia, zostały utrzymane w mocy przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
• Firma Hydrem wznowiła prace przy
budowie kolektora sanitarnego w ul.
Jagiellońskiej.
• Prowadzono rozmowy i uzgodnienia:
-w sprawie przeniesienia Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej do pomieszczeń OSP Wesoła,
-w sprawie kolektora w ulicy Marsa,
-z Zarządem Infrastruktury Wojskowej
w sprawie przejęcia przedszkola na
Placu Wojska Polskiego,
-z Nadleśnictwem Drewnica w sprawie
terenu pod chodniki i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku,
-z Wojskową Agencją Mieszkaniową
w sprawie odbioru kotłowni oraz bu-

dowy stacji wydobycia wody.
• Przygotowano harmonogram realizacji
inwestycji i przetargów na rok 2001.
• Uzgodniono z Wydziałem Ochrony
Środowiska PKP zakres prac i utrzymanie zieleni na terenach stanowiących
własność PKP.
Podpisano umowy:
• na opracowanie projektu chodnika od
OSP Wesoła do Ratusza,
• na wykonanie planu miejscowego
pod budowę kolektora sanitarnego
w ulicach Długa - Kilińskiego,
• w sprawie opieki nad bezdomnymi
psami.
Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
• budowę wodociągu Zielona i Groszówka - Wschodnia,
• budowę ronda przy Ratuszu,
• budowę ul. Jana Pawła II (dawna
Torfowa),
• budowę odcinka kanalizacji Wspólna, Mokra, Przejazdowa,
• budowę odcinka kanalizacji ul. Brata
Alberta,
• dokumentację dla kanalizacji dla
części północnej Dzielnicy Stara
Miłosna.
Odbyły się spotkania z:
• ministrem spraw wewnętrznych i administracji J. Płoskonką w sprawie
zmiany przynależności Wesołej z powiatu mińskiego do powiatu warszawskiego,
• przedstawicielami Dyrekcji „Orlen” w
sprawie przyłączenia stacji CPN do
wodociągu miejskiego, kolektora sanitarnego i odprowadzania wód deszczowych oraz uregulowania wjazdów
od strony ul. Gościniec,
• przedstawicielami Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych w sprawie modernizacji oświetlenia Traktu Brzeskiego,
• firmą „Techmaprojekt” Poznań w sprawie kanalizacji i zmian projektowych,
• Zarządem Miasta Sulejówek w sprawie
nawiązania współpracy (monitoring,
służba zdrowia),
• przedstawicielami Rady Szkoły i grona
pedagogicznego Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Gimnazjum nr 1,
• rodzicami dzieci z klas szóstych
Szkoły Podstawowej Nr 2 i klas gimnazjalnych Gimnazjum Nr 2 w sprawie
reformy oświaty i reorganizacji sieci
szkół,
• rodzicami i nauczycielami Gimnazjum
Nr 3 w sprawie niezbędnych prac
wykończeniowych.

Uchwała Nr 236/XXXI/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia 21 grudnia 2000 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Wesoła na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz
art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)
Rada Miasta Wesoła uchwala, co następuje :
§1
1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 27.942.573,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 3a
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 797.503,- zł. zgodnie z
załącznikiem Nr 4
2) Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 135.233,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5
3) Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 157.000,- zł.,
§2
1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 33.697.573,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,6, 6a, 7
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 797.503,- zł., zgodnie z
załącznikiem Nr 9,
2) Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 135.233,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10,
3) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 157.000,- zł.,
§3
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 5.755.000,- zł., zgodnie z załącznikiem 11, są przychody pochodzące z :
1. Pożyczek w wysokości
5.600.000,- zł.
2. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
155.000,- zł.
§4
Prognozę długu miasta na dzień 31grudnia 2001r. i lata następne stanowi załącznik Nr 12.
§5
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości
w tym na wydatki :
kulturalno-oświatowe
w wysokości

165.610,- zł.
307.550,- zł.
307.550,- zł.

§6
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2001 w wysokości 13.127.000,- zł., oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 19.577.000,-zł. z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 8a
§7
1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynoszące łącznie 739.020,- zł.
2. Zakres i kwoty udzielanych dotacji określa załącznik Nr 16.
§8
Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§9
Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta, zgodnie z
załącznikiem Nr 13.
§ 10
1. Ustala się plan przychodów i wydatków:
1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 16,
2) środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 17,
§ 11
Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12.000,- zł. oraz wydatków funduszu w
wysokości 21.000,- zł. Plan miejskiego funduszu stanowi załącznik Nr 18.
§ 12
Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 800.000,- zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
niedoboru budżetu.
§ 13
Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 15
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA WESOŁA na 2001 rok
Lp.

Dział

1.
2.
3.
4.
5.
6.

400
600
700
710
750
751

7.
8.

754
756

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

757
758
801
851
853
854
900
921
926
Ogółem
00
00
00

Wyszczególnienie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
dochody i wydatki
Nadwyżka z lat ubiegłych
Pożyczki krajowe
Spłata pożyczek

RAZEM

Dochody

Wydatki

750.000,285.718,4.156.331,292.378,-

1.435.000,3.955.718,470.000,400.000,4.590.664,-

2.040,600,-

2.040,535.400,-

15.982.426,5.447.378,100.000,495.702,420.000,10.000,27.942.573,305.000,5.600.000,-

700.000,474.578,8.731.900,312.000,1.022.543,1.288.730,9.133.000,454.000,192.000,33.697.573,150.000,-

33.847.573,-

33.847.573,-

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WESOŁA na rok 2001
według źródeł dochodów
Lp.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II
1.
2.
3.
4.
III
1.
2.
3.
IV
1.
2.
3.
4.
V
1.
2.
VI
1.
2.

Źródła dochodów
Dochody z podatków i opłat ogółem
Podatek od nieruchomości (osób prawnych i fizycznych)
Podatek od środków transportowych (osób prawnych i fizycznych)
Podatek leśny
Opłaty lokalne, podatek od posiadania psów
Opłata skarbowa
Odsetki z tytułu zaległości podatkowych
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek opłacany w formie karty podatkowej
Subwencja
Subwencja oświatowa
subwencja ogólna
subwencja drogowa
Dotacje celowe ogółem z tego :
na zadania własne
na zadania zlecone ustawowo
na zadania powierzone
na zadania zgodne z porozumieniem z Państwowym Funduszem Kombatantów
Dochody z majątku gminy
Wpływy z gospodarki komunalnej
Wpływy z gospodarki mieszkaniowej
Pozostałe dochody
Darowizny i inne dochody własne
Wpływy z opłat za udzielenie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych
OGÓŁEM dochody
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Plan dochodów
4.698.580,2.563.767,209.404,6.598,1.256.311,550.000,112.500,11.283.846,75.000,10.623.846,320.000,265.000,5.347.378,4.365.128,110.950,871.300,1.077.938,38.630,797.503,235.233,6.572,4.756.331,4.212.700,543.631,778.500,621.500,157.000,27.942.573,-

WYDATKI BUDŻETU MIASTA WESOŁA na rok 2001
Dział
Rozdział
400
40002
40095
600
60004
60011
60013
60014
60016
700
70005
710
71004
71014
750
75011
75020
75022
75023
75095
751
75101
754
75412
75414
75416
757
75702
758
75802
75818
801
80101
80101
80104
80110
80110
80113
80114
80195
851
85121
85154
853
85314
85315
85316
85319
85328
85395
854
85401
85404
85407
85415
85495
900
90001
90003
90004
90013
90015
90095
921
92109
92116
926
92605
92695

TREŚĆ

Wykon.
za 2000 r.
1.562.500,1.492.500,70.000,1.452.972,320.000,250.000,70.000,70.972,742.000,1.475.000,1.475.000,255.000,220.000,35.000,7.051.272,75.757,88.515,210.000,6.654.000,23.000,-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Pozostała działalność
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne krajowe
Drogi publiczne wojewódzkie
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Starostwa Powiatowe
Rady miast
Urzędy miast
Pozostała działalność
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.820,Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.820,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
653.820,Ochotnicze straże pożarne
189.000,Obrona cywilna
18.000,Straż Miejska
446.820,Obsługa długu publicznego
30.000,Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
30.000,Różne rozliczenia
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie
6.680.792,Szkoły podstawowe
4.562.260,Szkoły podstawowe (niepubliczne)
205.775,Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych
214.770,Gimnazja
1.365.467,Gimnazja (niepubliczne)
33.040,Dowożenie uczniów do szkół
20.000,Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
194.150,Pozostała działalność
85.330,Ochrona zdrowia
265.000,Lecznictwo ambulatoryjne
120.000,Przeciwdziałanie alkoholizmowi
145.000,Opieka społeczna
984.935,Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
637.533,Dodatki mieszkaniowe
70.800,Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
20.000,Ośrodki pomocy społecznej
186.017,Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
58.135,Pozostała działalność
12.450,Edukacyjna opieka wychowawcza
1.190.745,Świetlice szkolne
475.600,Przedszkola (bez klas “0”)
662.870,Placówki wychowania pozaszkolnego
10.000,Pomoc materialna dla uczniów
42.275,Pozostała działalność
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3.377.220,Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2.200.000,Oczyszczanie miast i wsi
451.000,Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
82.000,Schroniska dla zwierząt
11.320,Oświetlenie ulic, placów i dróg
628.000,Pozostała działalność
4.900,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
390.000,Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
220.000,Biblioteki
170.000,Kultura fizyczna i sport
182.880,Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
127.880,Pozostała działalność
55.000,RAZEM WYDATKI
25.553.956,-

Plan
na 2001 rok
1.435.000,1.435.000,3.955.718,380.000,250.000,85.718,3.240.000,470.000,470.000,400.000,350.000,50.000,4.590.664,73.863,49.515,250.000,4.180.286,37.000,-

Wydatki
bieżące
400.000,400.000,1.065.718,380.000,85.718,600.000,470.000,470.000,400.000,350.000,50.000,4.490.664,73.863,49.515,250.000,4.080.286,37.000,-

Wydatki
inwestycyjne
1.035.000,1.035.000,2.890.000,250.000,2.640.000,100.000,100.000,-

2.040,2.040,535.400,141.000,14.400,380.000,700.000,-

2.040,2.040,535.400,141.000,14.400,380.000,700.000,-

-

700.000,474.578,1.418,473.160,8.731.900,5.202.510,217.590,288.640,2.632.730,69.960,247.650,72.820,312.000,155.000,157.000,1.022.543,-

700.000,474.578,1.418,473.160,7.700.900,5.202.510,217.590,288.640,1.612.730,69.960,236.650,72.820,312.000,155.000,157.000,1.022.543,-

1.031.000,1.020.000,11.000,-

606.500,78.750,18.000,193.063,61.600,64.630,1.288.730,435.710,739.020,13.000,96.000,5.000,9.133.000,7.771.000,450.000,110.000,12.000,780.000,10.000,454.000,274.000,180.000,192.000,133.000,59.000,33.697.573,-

606.500,78.750,18.000,193.063,61.600,64.630,1.288.730,435.710,739.020,13.000,96.000,5.000,1.062.000,450.000,110.000,12.000,480.000,10.000,454.000,274.000,180.000,192.000,133.000,59.000,20.570.573,-

8.071.000,7.771.000,300.000,13.127.000,-
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PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH w 2001 roku
Lp.
I.
A.

1.
2.

1.
2.
II.
A.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
B.

1.
III.
A.

1.
IV.
A.

1.

1.
V.
A.

1.
1.
2.

1.

Nazwa zadania
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
Inwestycje własne
Zadania noworozpoczynane
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
Budowa Wodociągu w Oś. Zielona „Groszówka”
Budowa Wodociągu w oś. Stara Miłosna
część północna (w tym projekty)
Zadania kontynuowane
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
Modernizacja SUW - Pl. Wojska Polskiego
Budowa SUW - Oś. Stara Miłosna
Dział 600 Transport i łączność
Inwestycje własne
Zadania noworozpoczynane
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Budowa Ronda Niemcewicza
Dojazd do Pl.Wojska Polskiego
Budowa ul.Przejazdowej
Budowa ul. Jana Pawła II
Budowa chodnika ze ścieżką rowerową
na ul.1.Praskiego Pułku
(połaczenie OSP z Rondem Niemcewicza)
Projekty rozwiązań komunikacyjnych dróg gminnych
Inwestycje refinansowane
Zadania kontynuowane
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Budowa ul. 1. Praskiego Pułku
na odcinku przylegającym do Ronda Okuniewska
Dział 750 Administracja publiczna
Inwestycje własne
Zadania noworozpoczynane
rozdz. 75023 Urzędy miast
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych (komputeryzacja, ksero, fax)
Dział 801 Oświata i wychowanie
Inwestycje własne
Zadania noworozpoczynane
rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych (2 zestawy komputerowe)
Zadania kontynuowane
rozdz. 80110 Gimnazja
Budowa Szkoły Nr 5 -Gimnazjum w Oś.Stara Miłosna
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Inwestycje własne
Zadania noworozpoczynane
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Projekt Kanalizacji Oś. Stara Miłosna
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Modernizacja oświetlenia na ul. Wspólnej
Budowa nowych punktów świetlnych
Zadania kontynuowane
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Budowa kanalizacji
Przepompownia Główna oraz kolektor w ul.Wspólnej
OGÓŁEM
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Źródło pochodzenia środków
środki własne
środki
gminy
pozyskane

Ogółem

885.000,885.000,350.000,350.000,175.000,-

150.000,150.000,150.000,150.000,75.000,-

1.035.000,1.035.000,500.000,500.000,250.000,-

175.000,535.000,535.000,235.000,300.000,2.690.000,2.640.000,2.640.000,2.640.000,650.000,400.000,350.000,1.100.000,-

75.000,200.000,-

250.000,535.000,535.000,235.000,300.000,2.890.000,2.640.000,2.640.000,2.640.000,650.000,400.000,350.000,1.100.000,-

60.000,80.000,50.000,50.000,50.000,-

200.000,200.000,200.000,-

60.000,80.000,250.000,250.000,250.000,-

50.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,931.000,931.000,11.000,11.000,11.000,920.000,920.000,1.020.000,2.271.000,2.271.000,250.000,150.000,150.000,100.000,100.000,2.021.000,2.021.000,-

200.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,5.800.000,5.800.000,200.000,200.000,200.000,5.600.000,5.600.000,-

250.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,1.031.000,1.031.000,11.000,11.000,11.000,1.020.000,1.020.000,1.020.000,8.071.000,8.071.000,450.000,150.000,150.000,300.000,100.000,200.000,7.621.000,7.621.000,-

2.021.000,-

5.600.000,-

7.621.000,-

6.877.000,-

6.250.000,-

13.127.000,-

PODATKI i OPŁATY LOKALNE
obowiązujące na terenie miasta Wesoła w 2001 roku

Lp.

Rodzaj podatku

Podatek od nieruchomości od:
1. budynków mieszkalnych lub ich części
2. budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna,
z wyjątkiem budynków lub od części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących
lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
3. budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4. pozostałych budynków lub ich części z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą
5. budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii
elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej
gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków
6. pozostałych budowli
7. gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna,
z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi
8. gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz. 431,
z 1994 r. nr 1 poz. 3 oraz z 1996 r. nr 91 poz. 409) wykorzystywanych na cele rolnicze
9. gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
10. pozostałych gruntów

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Stawka

0,46 zł za 1m2 pow. użytkowej

15,00 zł za 1m2 pow. użytkowej
7,38 zł za 1m2 pow. użytkowej
5,00 zł za 1m2 pow. użytkowej

1% od wartości
2% od wartości
0,56 zł za 1m2 powierzchni

0,05 zł za 1m2 powierzchni
3,09 zł za 1ha powierzchni
0,08 zł za 1m2 powierzchni

Podatek od środków transportu od:
autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy, do 15 miejsc
autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy, powyżej 15 miejsc do 30 miejsc
autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy, powyżej 30 miejsc
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
o ładowności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika od 2 t do 4 t włącznie
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu
lub nacisku na siodło ciągnika powyżej 4 t do 6 t włącznie
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu
lub nacisku na siodło ciągnika powyżej 6 t do 8 t włącznie
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu
lub nacisku na siodło ciągnika powyżej 8 t do 10 t włącznie
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu
lub nacisku na siodło ciągnika powyżej 10 t do 12 t włącznie
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu
lub nacisku na siodło ciągnika powyżej 12 t do 14 t włącznie
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu
lub nacisku na siodło ciągnika powyżej 14 t
ciągników balastowych
przyczep i naczep o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie
przyczep i naczep o ładowności powyżej 20 t
Zwalnia się pojazdy będące własnością Ochotniczej Straży Pożarnej

718,00 zł
1.248,00 zł
1.776,00 zł
521,00 zł
714,00 zł
841,00 zł
1.244,00 zł
1.635,00 zł
1.888,00 zł
2.258,00
2.258,00
245,00
431,00

Podatek od posiadania psów
24. od każdego posiadanego psa
Zwalnia się emerytów, a także rencistów z podatku od posiadania jednego psa

30,00 zł

Opłata administracyjna za wykonanie:
25. opinii o możliwości podziału nieruchomości z ewentualnym zatwierdzeniem projektu tego podziału,
uzgodnienie linii rozgraniczających ulic lub innych terenów o różnym sposobie zagospodarowania
26. czynności urzędowych związanych z przygotowaniem i wydaniem dziennika budowy
27. wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
28. czynności urzędowych związanych z rejestracją działalności gospodarczej
29. czynności urzędowych związanych ze zmianą w działalności gospodarczej

30.
31.
32.
33.

Opłata targowa za dokonywanie sprzedaży
z pojazdu o ładowności powyżej 3,5 t
z wozu konnego lub pojazdu o ładowności do 3,5 t
ze stolika lub innego sprzętu rozstawnego
naręcznej

zł
zł
zł
zł

170,00
150,00
170,00
100,00
50,00

60,00
25,00
25,00
5,00

zł
zł
zł
zł

za
za
za
za

1
1
1
1

zł
zł
zł
zł
zł

dzień
dzień
dzień
dzień
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PLAN PRZETARGÓW INWESTYCJI w 2001 roku
L.p.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
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ZADANIA INWESTYCYJNE

TRYB PRZETARGÓW

Budowa odcinka ulicy Jana Pawła II - I etap.
Budowa ronda Niemcewicza.
Budowa łącznika drogowego
od ronda Okuniewska do osiedla
Plac Wojska Polskiego.
Budowa ulicy Przejazdowej.
Budowa chodnika na ul. 1. Praskiego Pułku
na odcinku od ronda Niemcewicza do OSP.
Budowa ronda Okuniewska.

Projekt modernizacji ulicy Brata Alberta
wraz z budową ronda kompaktowego
i kanalizacją deszczową.
Projekt odcinka ulicy Głowackiego od ulicy
1. Praskiego Pułku do ulicy Chodkiewicza.
Projekt przepustu na Kanale Wawerskim
w ciągu ulicy Jana Pawła II.

Nieograniczony w trybie
uproszczonym <30 000 EURO
Nieograniczony w trybie
uproszczonym <30 000 EURO
Nieograniczony w trybie
uproszczonym <30 000 EURO

Projekt budowy odcinka ulicy Jana Pawła II
od ronda Graniczna do ulicy Jodłowej.
Projekt budowy ulicy Warszawskiej na odcinku
od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Brata Alberta.
Budowa kanalizacji - kolektory główne sanitarne
i deszczowe w ulicach: Wspólna, Mokra, Przejazdowa.
Budowa kanalizacji - kolektor sanitarny
w ulicy Brata Alberta.
Budowa kanalizacji - kolektor deszczowy
z separatorem w ulicy Szosowa - Grzybowa
(Rembertów) + sanitarny.
Budowa kanalizacji - kolektor sanitarny
i deszczowy w Przesiece (ulica Długa - Kilińskiego).
Opracowanie projektów kanalizacji północnej
części Dzielnicy Stara Miłosna.
Budowa wodociągu Zielona -Groszówka
(ulice: Krasickiego, Piaskowa, Zaciszna,
Matejki, Mickiewicza, Reymonta).
Budowa wodociągu w Dzielnicy Stara Miłosna
(strona północna) oraz w ulicy Borkowskiej.
a) Projekt budowlano-wykonawczy kontenerowej automatycznej stacji wodociągowej ASUW na osiedlu Plac
Wojska Polskiego wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
b) Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody
w osiedlu Plac Wojska Polskiego.
Budowa oświetlenia ulicy Wspólnej na odcinku
od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piastowskiej.
Zakup nowych opraw oświetleniowych do wymiany
na ulicach: Wspólna, 1. Praskiego Pułku, Brata Alberta.
Konserwacja hydroforni, stacji uzdatniania wody,
ujęć wodnych oraz sieci wodociągowej.
Konserwacja oświetlenia ulicznego.
Konserwacja i obsługa urządzeń elektrycznych w hydroforniach, stacjach uzdatniania wody i ujęciach wodnych
przy tych obiektach oraz agregatu prądotwórczego.

PLANOWANY TERMINARZ
rozstrzygnięcie
zakończenie
realizacji

UWAGI

Nieograniczony >30 000 EURO
Nieograniczony >30 000 EURO

30.04.2001 r.
30.05.2001 r.

30.10.2001 r.
30.09.2001 r.

Nieograniczony >30 000 EURO
Nieograniczony >30 000 EURO

21.03.2001 r.
30.04.2001 r.

30.08.2001 r.
30.10.2001 r.

Nieograniczony <30 000 EURO
Nieograniczony >30 000 EURO

15.06.2001 r.
Otwarcie ofert
18.12.2000 r.
trwa procedura
przetargowa

30.09.2001 r.

15.05.2001 r.

01.12.2001 r.

15.05.2001 r.

01.11.2001 r.

15.05.2001 r.

01.11.2001 r.

Nieograniczony w trybie
uproszczonym <30 000 EURO

15.05.2001 r.

01.11.2001 r.

Nieograniczony >30 000 EURO

01.06.2001 r.

01.12.2001 r.

Nieograniczony >30 000 EURO

28.03.2001 r.

30.05.2002 r.

Nieograniczony >30 000 EURO

15.04.2001 r.

30.11.2001 r.

Nieograniczony >30 000 EURO

30.04.2001 r.

30.11.2001 r.

Nieograniczony >30 000 EURO

01.09.2001 r.

Nieograniczony >30 000 EURO

28.02.2001 r.

01.05.2002 r.
31.03.2002 r.
I etap do:
30.06.2001r.

Nieograniczony >30 000 EURO

28.03.2001 r.

30.11.2001 r.

Nieograniczony >30 000 EURO

15.06.2001 r.

30.11.2001 r.

Nieograniczony w trybie
uproszczonym <30 000 EURO

23.01.2001 r.

30.04.2001 r.

15.06.2001 r.
przetarg WAM

30.12.2001 r.

15.04.2001 r.

30.06.2001 r

21.03.2001 r.

Wymiana przez firmę
30.04.2001 r. konserwującą oświetlenie
ulic w mieście Wesoła.

Nieograniczony >30 000 EURO
Nieograniczony >30 000 EURO

06.06.2001 r.
15.06.2001 r.

30.06.2004 r.
30.06.2004 r.

Nieograniczony w trybie
uproszczonym <30 000 EURO

30.05.2001 r.

30.06.2004 r.

Nieograniczony >30 000 EURO
Nieograniczony w trybie
uproszczonym <30 000 EURO
Nieograniczony w trybie
uproszczonym <30 000 EURO

Inwestycja prowadzona
przez Mazowiecką Dyrekcję Dróg Wojwódzkich przy udziale środków miasta Wesoła

Brak środków
w budżecie na
realizację zadania
Brak środków
w budżecie na
realizację zadania
Brak środków
w budżecie na
realizację zadania

Zadanie obejmuje wykonanie przyłączy do posesji obok stacji ORLEN

Udział w inwestycji
realizowanej przez WAM
zgodnie z porozumieniem

PLAN PRZETARGÓW REMONTÓW
W BUDYNKACH KOMUNALNYCH W ROKU 2001.
L.p.
1.

2.

3.
4.

ZADANIA INWESTYCYJNE
Blok mieszkalny Nr.8 ul. Warszawska 3
A. Remont dachu na części niższej budynku:
- zerwanie istniejącej papy wraz ze szlichtą i zmurszałym ociepleniem,
- ułożenie paroizolacji oraz izolacji cieplnej ze styropianu,
- ułożenie warstwy wyrównawczej (szlichta) na siatce Rabitza,
- ułożenie 2 warstw papy na zagruntowanym podłożu
wraz z przesmarowaniem dacholeum,
- przemurowanie i naprawa kominów,
- wymiana obróbek blacharskich.
B. Ułożenie terakoty na klatce schodowej.
Budynek mieszkalny - ul. Trakt Brzeski 18
- pokrycie dachu jedną warstwą z papy termozgrzewalnej
wraz z przeglądem i naprawą obróbek blacharskich,
- remont klatki schodowej.
Budynek mieszkalny - ul. Trakt Brzeski 49
- ogrodzenie posesji z siatki na słupkach stalowych osadzonych w betonie.
Blok mieszkalny Nr 7 ul. Warszawska 3
- ułożenie terakoty na klatce schodowej

TRYB PRZETARGÓW

PLANOWANY TERMINARZ
rozstrzygnięcie
zakończenie
realizacji

Nieograniczony w trybie
uproszczonym< 30 000 EURO

09.05.2001 r.

15.09.2001 r.

Nieograniczony w trybie
uproszczonym< 30 000 EURO

09.05.2001 r.

15.09.2001 r.

Z wolnej ręki < 3000 EURO

30.03.2001 r.

30.04.2001 r.

Z wolnej ręki < 3000 EURO

30.07.2001 r.

30.09.2001 r.

PLAN PRZETARGÓW REMONTÓW
W PLACÓWKACH OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU 2001.
L.p.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1, ulica Armii Krajowej 39
Roboty wewnętrzne:
- wymiana podłogi w piwnicy i kotłowni wraz z robotami malarskimi.
Roboty zewnętrzne:
- malowanie ogrodzenia,
- renowacja bieżni, boiska trawiastego i boiska asfaltowego.
Szkoła Podstawowa Nr 2, ulica Krótka 1
Roboty wewnętrzne:
- malowanie szatni - budynek A
- cyklinowanie podłóg - budynek A
- zwiększenie korytarza przed salą Nr 10 - budynek A
- wymiana drzwi wejściowych szt.2 - budynek B
Roboty zewnętrzne:
- remont boiska asfaltowego przy budynku A
- remont bieżni żwirowej przy budynku A
- ułożenie chodnika z kostki brukowej do budynku A
Szkoła Podstawowa Nr 3, ulica Trakt Brzeski 18
Roboty wewnętrzne:
- remont szatni w budynku A
- malowanie pomieszczeń w budynku B
Roboty zewnętrzne:
- naprawa i przesmarowanie dacholeum dachu - budynek B
wraz z przeglądem i naprawą obróbek blacharskich
- pokrycie jedną warstwą z papy termozgrzewalnej
dachu budynku A wraz z naprawą obróbek blacharskich
- remont elewacji budynku A
Szkoła Podstawowa Nr 4, Plac Wojska Polskiego 28
Roboty wewnętrzne:
- prace remontowo-malarskie w korytarzach, stołówce, kuchni i szatniach
- naprawa osłon grzejnikowych w korytarzach
- wyłożenie panelami ścian na wysokości lamperii
w pawilonie dydaktycznym - strona północna
Roboty zewnętrzne:
- montaż dodatkowych rur spustowych wraz z naprawą
dwóch odcinków rynien dachowych.

2.

3.

4.

TRYB PRZETARGÓW

PLANOWANY TERMINARZ
rozstrzygnięcie
zakończenie
realizacji

Nieograniczony w trybie
uproszczonym < 30 000 EURO

16.05.2001 r.

31.08.2001 r.

Nieograniczony w trybie
uproszczonym < 30 000 EURO

23.05.2001 r.

31.08.2001 r.

Nieograniczony w trybie
uproszczonym < 30 000 EURO

06.06.2001 r.

31.08.2001 r.

Nieograniczony w trybie
uproszczonym < 30 000 EURO

08.06.2001 r.

31.08.2001 r.
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SEGREGACJA
ODPADÓW
W marcu rozpoczęła się akcja segregacji śmieci. Na terenach szkół (a w najbliższej przyszłości i przedszkoli) ustawiono kolorowe kosze na segregowane odpady z dostępem dla wszystkich mieszkańców Wesołej. Każdy rodzaj odpadu - szkło, makulatura, plastik wykorzystany będzie jako surowiec wtórny. Wszystkie pojemniki posiadają informację co można do nich wrzucić.
Akcja segregacji odpadów ma dużą szansę powodzenia jeżeli mieszkańcy miasta Wesoła będą przestrzegać kryteriów jakimi rządzą się prawa recyklingu. Podstawową sprawą jest umieszczenie odpowiedniego surowca w przeznaczonym do tego koszu. Drugim równie istotnym kryterium jest umieszczenie butelki plastikowej w koszu ale tylko
tej, która ma sygnaturę recyklingu. Jeśli kryteria te nie będą spełnione surowce wtórne
nie znajdą odbiorców i tak jak wszystkie
śmieci trafią na wysypisko.
Apelujemy więc do mieszkańców Wesołej aby zwrócili szczególną uwagę na to, co
wrzucają do kosza, ponieważ nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad szybko zniechęci zwolenników segregacji i zakończy
akcję nawet na kilka lat.
Przypominamy również, że ustawione
na ulicach i przystankach śmietniczki nie
służą do wyrzucania worków z odpadami
domowymi - z zawartością często niezwykle
żenującą. Tak wystawiane śmieci przyciągają psy i koty, które rozrywając worki w
poszukiwaniu resztek jedzenia rozciągają
śmieci po całej okolicy, wystawiając miastu niechlubną wizytówkę.
Nie pomaga opróżnianie śmietniczek trzy
razy w tygodniu. Śmieci cały czas przybywa. Przykładne matki i przykładni ojcowie
uczą swoje dzieci jak pozbywać się sprawnie śmieci tak by nikt nie widział i jak nie
zapłacić 10 zł dodatkowo w miesiącu.
Są też firmy, które zostały już dwukrotnie
przyłapane na pozbywaniu się odpadów
w dość ciekawych miejscach jak: Mazowiecki Park Krajobrazowy czy też przy
nowej szkole w os. Stara Miłosna fundując
na przyszłość dzieciom wątpliwe przykłady postępowania. Firmę taką ukarano mandatem i nakazano sprzątnięcie swoich
śmieci.
Uprzejmie prosimy mieszkańców Wesołej, którym przeszkadzają wysypiska śmieci w lasach i mieście oraz tak rażące zachowanie niektórych firm o zgłoszenia i pomoc w sprawie identyfikacji osób pozbywających się odpadów w miejscach do tego
nie przeznaczonych. Podawać będziemy ich
dane identyfikacyjne w miejscach publicznych - na słupie ogłoszeń i lokalnej prasie.
Agnieszka Sanojca

STAN OCHRONY ŚRODOWISKA
W MIEŚCIE WESOŁA
1. Zieleń miejska i gospodarka leśna
Obszar miasta Wesoła to około 70 %
terenów zielonych i leśnych. W znacznej
części są to lasy na terenach prywatnych
i zalesione bez wiedzy i woli prawowitych właścicieli, gdzie miasto z konieczności sprawuje funkcje „władającego”.
Lasy zajmują w mieście około 60%
terenu, w tym lasy gminne 177 ha,
państwowe 644 ha, prywatne 541 ha wszystkie lasy są lasami ochronnymi.
Prowadzona jest na bieżąco prawidłowa gospodarka leśna wspólnie i w porozumieniu z Nadleśnictwem Drewnica.
Koszty opieki nad zaniedbanymi prywatnymi terenami leśnymi sprawuje Miasto.
Corocznie na zlecenie Miasta wykonywane są pasy p.poż, mineralizacja, zakup sadzonek, przygotowanie gleby pod
nowe nasadzenia i sadzenie oraz pielęgnacja drzewostanu na dużym obszarze,
jak ma to miejsce obecnie na Groszówce. Podejmowane są działania do
pozyskania środków na lepsze zagospodarowanie lasów i usunięcie skutków
wichur.
Zieleń miejska podlega corocznym
pracom pielęgnacyjnym tj. przycinanie
krzewów ozdobnych wzdłuż ulic i chodników, uzupełnienie nowymi nasadzeniami zniszczonych części zieleni i obsadzenie nowych terenów, usuwanie
chaszczy, prześwietlanie koron drzew,
które w przyszłości mogą stać się pomnikami przyrody. Miasto rozpoczęło
działania w kierunku utworzenia izolacyjnego pasa zieleni ekranizującej na
pograniczu linii kolejowej i ul. Głowackiego.
W ostatnich tygodniach, korzystając
z łagodnej zimy, ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska, pozyskanych między innymi za nielegalne
(bez wymaganej decyzji) wycięcie drzew
przez osoby fizyczne oraz odpłatne
wycięcie przez jednostki organizacyjne
(firmy) dokonano cięć pielęgnacyjnych
na dużych obszarach - niemal na wszystkich działkach stanowiących własność
miasta. W ten sposób przygotowano
teren przy ul. Akacjowej pod potencjalny skwerek lub park miejski w Centrum,
oczyszczono działki pozyskane od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, tereny przy
ul. Głowackiego, Uroczej i 1. Praskiego
Pułku oraz przy przystankach PKP.
W roku bieżącym pozyskano za
wycinkę drzew ponad 40 000 zł (wszystkie wydane decyzje pomimo zaskarżenia
do SKO zostały utrzymane w mocy).
Przewiduje się, że za te środki zostaną
zakupione i posadzone sadzonki sosny
czarnej w pasie izolacyjnym PKP przy
ul. Głowackiego.
Obecnie miasto posiada około 300
mb. żywopłotów, 12 ha zieleni ulicznej,
1,2 ha zieleńców (w tym boisko) i zgodnie z prowadzonym rejestrem, 30 drzew

uznanych za pomniki przyrody (o wiele
więcej drzew posiada tabliczki „Pomnik
przyrody” niż figuruje w rejestrze
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody).
Czynione są starania o uznanie kolejnych drzew za pomniki przyrody. W granicach miasta znajduje się rezerwat
przyrody „Bagno Jacka”, który podlega
szczególnej ochronie.
Przewiduje się prowadzić bardziej
efektywną politykę w wykorzystaniu
faktu istnienia Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego na terenie miasta. Planuje się wybudowanie kolejnego oczka wodnego dla zwierząt leśnych oraz wytyczenie ścieżek rowerowych i przygotowanie
dla ich użytkowników miejsc przystankowych (przy granicy MPK).
2. Gospodarka odpadami
na podstawie Uchwały Rady Miasta
Nr 218/LXI/98 z dn. 14.05.1998r.
Czystość w mieście utrzymuje firma
wyłoniona z przetargu w oparciu o stosowną umowę. Trzy razy w tygodniu
opróżnia kosze na śmieci w miejscach
publicznych. Dwa razy do roku firma
sprząta okoliczne lasy oraz dwa razy
w tygodniu pasy drogowe na terenie
miasta. Reaguje na zgłoszone interwencje. Rozpoczyna się wdrożenie programu segregowanego odbioru odpadów
i ich zagospodarowanie na terenie szkół
i innych obiektów miejskich, z dostępem
dla wszystkich mieszkańców Wesołej.
Miasto organizuje „AKCJĘ SPRZĄTANIE ŚWIATA”, w której biorą udział
dzieci ze szkół. Prowadzona jest również
„AKCJA LIŚCIE”, polegająca na odbiorze jesienią od właścicieli posesji zapakowanych liści (minimum dziesięciu worków), w ustalonym terminie odbioru.
Problemem pochłaniającym największą ilość środków finansowych jest
walka z dzikimi wysypiskami śmieci
i ich usuwanie. Widoczna jest zdecydowana poprawa, jednakże bez serii
akcji edukacyjnych w szkołach i przedszkolach efekty będą znikome.
3. Gospodarka wodno - ściekowa
- W porozumieniu z Warszawą Wawer
dokonane są prace konserwacyjne
Kanału Wawerskiego z częściową
odpłatnością przez miasto Wesoła.
- Miasto posiada 14 studni głębinowych, 6 hydroforni, 2 stacje uzdatniania wody i 2 oczyszczalnie ścieków Cyraneczka (dla terenu Dzielnicy
Stara Miłosna) i Plac Wojska
Polskiego (dla terenu osiedla wojskowego). Studnie i hydrofornie są
należycie zabezpieczone, co było
przedmiotem kontroli. Za parę dni
rozpocznie w pełnym zakresie pracę
SUW Stara Miłosna.
- Oczyszczalnia „Plac Wojska Polskiego” i osiedle wojskowe ma tylko
c.d. na stronie 11
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STAN OCHRONY ŚRODOWISKA ...
(c.d. ze strony 10)

czasowe pozwolenie wodno-prawne
na odprowadzenie wód do stawów
retencyjnych na poligonie. W 2003
roku ma być zlikwidowana.
- Pozwolenia wodno - prawne na eksploatowane studnie zostały w ostatnim okresie uzupełnione.
- Kontynuowane są prace budowy
kanalizacji, zgodnie z zatwierdzoną
koncepcją i harmonogramem.
Kierowane olbrzymie środki pożyczki
NFOŚ muszą być równoważone 50 %
udziałem środków miasta - niezależnie
od kosztów budowy kanalizacji deszczowej, którą w całości musi pokryć
miasto z własnych środków. Jest to wielką szansą dla osiedla Zielona, Centrum i
Wola Grzybowska, jeżeli w najbliższych
trzech latach utrzyma się zakładane
tempo prac kanalizacyjnych. Także problemy kanalizacji Stara Miłosna Północ
mają szanse rozwiązania w krótkim czasie. Kończony jest projekt wodociągu
i pierwszy etap zostanie wykonany w roku
bieżącym. Projekt kanalizacji wykonany
w tym roku pozwoli od 2002r. rozpocząć
prace w terenie.
4. Zwierzęta
W Urzędzie Miasta prowadzona jest
komputerowa rejestracja psów. Każdy
właściciel po zarejestrowaniu psa bezpłatnie otrzymuje numerek identyfikacyjny (obecnie zostało zarejestrowanych
ponad 430 psów).
Problem bezdomnych zwierząt w roku
bieżącym został rozwiązany przez podpisanie umowy z firmą P. Zbigniewa
Jaworskiego, która odbiera zgłoszone psy
(lub je wyłapuje na polecenie Urzędu)
i umieszcza w schronisku z którym ma
zawarte umowy. Bezdomne psy są odwożone do schroniska i tam utrzymywane
na koszt miasta Wesoła. Refundacja kosztów następuje po przedstawieniu stosownych kopii rachunków ze schroniska wraz
z wykazem ilościowym dostarczonych psów.
Wpływy z podatku w żadnym razie
nie rekompensują kosztów opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
5. Miejsca Pamięci Narodowej
W okresie świąt narodowych na terenie cmentarzy i pomników będących
miejscami Pamięci Narodowej są
prowadzone prace porządkowe polegające na wysprzątaniu pobliskiego
terenu ze śmieci, oczyszczeniu pomników, zapalaniu zniczy i składaniu
kwiatów. W 2000r. został wykonany
nowy pomnik Nieznanego Żołnierza.
Planuje się renowację pomnika przy
OSP oraz wykonanie płyty (placu) przy
kamieniu pamiątkowym POW w osiedlu
Zielona.
Bogdan Wilk
Zastępca Burmistrza
Agnieszka Sanojca
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
znowu zagrała w Wesołej.
Dnia 7 stycznia 2001 roku odbył się
IX Finał WOŚP. Jak w całym kraju tak
i u nas (bo jak mogłoby nas zabraknąć).
Wolontariusze ze szkół podstawowych
i gimnazjów (uczniowie i nauczyciele !!!)
kwestowali na rzecz chorych dzieci.
W tym roku Orkiestra zakupi sprzęt
diagnostyczny dla małych dzieci z wadami wzroku i słuchu.
Zebraliśmy:
• 25 61307 PLN
• 2 złotówki Solidarności
• 21 DM
• 3 dolary USA
• 1 lewa Bułgarskie
• 18 szylingów
• 2 korony czeskie
oraz
• 2 złote pierścionki
• 2 złote obrączki
• złoty kolczyk
• złoty wisiorek
• srebrny pierścionek.
Nasi wolontariusze działali w czterech
sztabach:
- w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr1
sztabem kierowali Pani Iwona Kardynał,
Pan Jan Puścian,
- w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr2
Pani Zofia Lipka, Pani Halina Winiarska.
- W szkole Społecznej nr 12 i Pierwszym Gimnazjum Autorskim Pani Iwona
Skalińska. Wolontariusze tego sztabu
zebrali prawie połowę wpływów z całej
akcji w Wesołej.
- W Szkole Podstawowej nr 4 Pan Paweł
Krajewski Jolanta Ilewicz (tam była
nasza baza).
Brawo sztabowcy, brawo wolontariusze. Pewnie spotkaliście ich Państwo
na ulicach naszego miasta. Dziękujemy
za cząstkę Waszego serca, które oddaliście IM oraz chorym dzieciom w całym
kraju !!!
A o godzinie 1400 rozpoczęliśmy mocnymi dźwiękami „Orkiestry” w Klubie
„Kościuszkowiec” oj działo się działo!
- Zespół Plus- CHEARLEADERS Pani
Bożeny Borys ze Szkoły Podstawowej nr2
rozpoczął koncert przyjeżdżając wprost
ze studia TV na Woronicza gdzie
tańczyli do muzyki Zespołu „GOLEC
ORKIESTRA”. Przywieźli ze sobą ich
płytę, którą zlicytowaliśmy za 60 PLN.
- Następnie Klub Atlas ze Starej Miłosnej pod kierunkiem Agnieszki Rudol
i Moniki Birnackiej (mistrzyni Polski)
zaprezentował kilka układów taneczno ruchowych oraz fitnees pań i panów.
- Zawsze obecny na WOŚP chór dziewczęcy Szkoły Podstawowej nr4 pod kierunkiem Pana Zygfryda Gaja otrzymał
gorące brawa publiczności za program
wokalny.
- A nasza wesołowska osobowość Pan Ryszard Rawicki oprócz węża z kieszeni

wyczarował znakomitych artystów cyrkowych, którzy w sposób zupełnie niekonwencjonalny wprawili w osłupienie
wszystkie maluchy na widowni.
- Mieczysław Gajda jako „SMURF WAŻNIAK” bawił dzieci nawet licytował
płyty „Norbiego” za 70PLN i „Golców”
za 60PLN .
- Włodzimierz PRESS podpisywał zdjęcia z filmu „Czterej pancerni i pies”.
W dalszej części publiczność oklaskiwała Barbarę MELCER i Beatę WYRĄBKIEWICZ z teatru „BUFFO” w piosenkach ze spektaklu „Do grającej szafy grosik wrzuć”, artystów teatru „ROMA” Janusza TYLMANA, Małgorzatę DUDĘ,
Joannę MATRASZEK z repertuarem
soulowym i broadwayowskim, BIG BAND
„Milemium Eugeniusza MAJCHRZAKA.
Z dobrym swingiem rockowo zagrali
„BLUES MAKERS”, “ROOK”. Danssowo Ha Dwa O. Licytację prowadziłem
wspólnie z Andrzejem SUPRONEM,
który oddał na cel WOŚP swoją oryginalną koszulkę olimpijską - sprzedaną za
440PLN.
Burmistrz Jacek Wojciechowicz oddał na
licytację swój rower górski - sprzedany
za 550 PLN.
Piotr ZELT i Agnieszka WŁODARCZYK licytowali ryngraf Dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej oraz czapeczkę WOŚP, następnie krawat Jurka
Owsiaka z autografem.
Są chyba bardzo lubiani bo podczas podpisywania autografów o mało nie zostali
zgnieceni (z tej miłości). Ratował ich
dyrektor MOK - Darek FALANA, dzięki któremu także ta impreza mogła się
odbyć. Cały czas działał sklepik, w którym kupowano wiele ciekawych rzeczy
związanych z WOŚP. Wspaniałe mamusie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr4
upiekły ciasta, które szły... (no wiecie)
oj było słodko, gorąco i rockowo tego
dnia. Zakończył zespół „REZERWAT”
około 21.40 mocnym dobrym rockiem.
Pieniążki i kosztowności policzyliśmy
a następnie zapakowane zawieźliśmy pod
eskortą policji do studia na Woronicza.
Najwytrwalsi mogli się przekonać około
23.00 podczas transmisji na żywo.
Dzięki uprzejmości dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej Pana Płk
Grzegorza Buszko, członkom Rady i Zarządu Miasta, którzy zawsze ze zrozumieniem podchodzą do naszej akcji
impreza ta mogła się odbyć.
Dziękujemy wszystkim za bycie z Orkiestrą podczas IX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wasz udział
jest dowodem na to, że warto grać do
końca świata i jeden dzień dłużej.
Liczymy na wspólne spotkanie w
przyszłym roku w kolejnym X Finale.
Tomasz Struzik
Szef Sztabu Organizacyjnego
WOŚP w Wesołej
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MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY
Rok 2000 zakończył się w Miejskim
Ośrodku Kultury kilkoma ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi. 6 grudnia odbył się koncert muzyki kameralnej z programem pt. „Koncerty Weneckie Antonio
Vivaldiego”. Repertuar zaprezentowany
przez znakomitych muzyków warszawskich stanowiły koncerty na dwoje skrzypiec i zespół kameralny z towarzyszeniem klawesynu. Był to wspaniały prezent mikołajkowy dla mieszkańców Wesołej, którzy wypełnili salę widowiskową do ostatniego miejsca. Koncert ten
rozpoczął cykl „Spotkań ze sztuką” w
MOK -u, dając nadzieję na stałe wkomponowanie tego typu imprezy w krajobraz kulturalny Wesołej.
9 grudnia MOK gościł Świętego
Mikołaja i Smurfa Ważniaka, którzy uświetnili wspaniałą zabawę mikołajkową
dla najmłodszych. W imprezie wzięło
udział ponad 60 dzieci w wieku przedszkolnym. W rolę Smurfa Ważniaka wcielił się pan Mieczysław Gajda - aktor scen
warszawskich, wspaniały odtwórca dubbingowy polskiej wersji językowej „Smurfów”, zaś Świętym Mikołajem był pan Cezary Nowak - aktor scen warszawskich.
Imprezę przygotowały i prowadziły panie: Renata Struzik i Beata Szmelkowska, które na co dzień opiekują się klubem malucha, działającym w MOK -u.
Miła, ciepła i rodzinna atmosfera zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
zagościła w MOK-u 16 grudnia. Tradycyjnie już odbył się „Konkurs na instrumentalne wykonanie kolęd”. Impreza ta
jest od kilkunastu lat organizowana i prowadzona przez panią Swietłanę Parkę instruktora muzyki w MOK-u. W konkursie wzięło udział ponad 40 dzieci, które
prezentowały kolędy na różnych instrumentach. Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na dwie grupy: pierwszą stanowiły dzieci grające na instrumencie
mniej niż trzy lata, drugą - uczestnicy
grający ponad trzy lata oraz zespoły
instrumentalne. Jury w składzie: pan Zbigniew Brzeziński - kierownik zespołów
muzycznych Warszawskiego Ośrodka Kultury, pani Małgorzata Borzym - kierownik sekcji instrumentów dętych Szkoły
Muzycznej I stopnia w Warszawie, pan
Dariusz Bućko - dyrektor prywatnego
ogniska muzycznego „Iskierka” w Sulejówku, pan Dariusz Falana - dyrektor
MOK, przyznało: w pierwszej grupie - I
nagrodę Agacie Struzik, w drugiej grupie - I nagrodę duetowi fortepianowemu
Ani i Agnieszce Chmielewskim.
Dopełnieniem nastroju świątecznego,
który zapanował w MOK-u było uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na „Szopkę
rodzinną” o nagrodę Burmistrza Miasta
Wesoła. Celem konkursu było połączec.d. na stronie 13
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2000
Sieć bibliotek publicznych w Wesołej
Na sieć bibliotek publicznych w Wesołej
składają się następujące placówki:
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Wesołej, ul. 1. Praskiego Pułku 31 (budynek
OSP); tel. 773 40 08.
pon., wt., czw., pt., - 13-18; śr. - 10-15
2. Filia Nr 1 - Stara Miłosna, ul. Trakt
Brzeski 28; (brak telefonu)
pon., wt., czw. - 13-18;
3. Filia Nr 2 - Zielona Grzybowa,
ul. Warszawska 3 bl.8/2; tel. 773 90 29
pon., wt., czw. - 14-18; pt. 14-17
4. Filia Nr 3 - Wola Grzybowska,
ul. Starzyńskiego 21 (budynek MOK)
tel. 773 55 99. śr. - 13-19; pt. - 13-18
Zbiory biblioteczne
Księgozbiór wszystkich placówek liczy
łącznie 33 498 woluminów - stan na koniec roku 2000 - (w stosunku do roku ubiegłego więcej o 784).
W ciągu roku przybyło ogółem 1 397
książek (o 334 więcej niż w ub. roku) w tym: zakup - 1 125, dary - 250, ekwiwalenty za książki zagubione - 22 wol.
Proporcje książek wprowadzonych do
księgozbiorów bibliotek wyglądają następująco: literatura piękna dla dorosłych - 50 %, literatura piękna dla dzieci
i młodzieży - 15 %, literatura niebeletrystyczna - 35 %. Wartość książek włączonych do księgozbioru wyniosła ogółem 26 092 zł, w tym: zakupionych - 20 180 zł,
darów - 5 588 zł. Średnia cena jednej zakupionej książki wyniosła 17,94 zł. Książki są kupowane w księgarni przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Ceny książek są 25-30% niższe od rynkowych.
Biblioteki otrzymały w darze 250 egzemplarzy o łącznej wartości 5 588 zł.
W ramach dotacji celowej (zakup książek) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego biblioteki w Wesołej otrzymały 3 500 zł. W minionym roku po raz
pierwszy podjęte zostały starania o uzyskanie wsparcia od firm w ramach sponsoringu. Spośród kilkunastu firm odpowiedziała jedna - PKO BP S.A. Bank przeznaczył 2 000 zł na powiększenie księgozbioru naszych bibliotek. Książki kupione za te pieniądze zostały oznakowane
informacją o sponsorze. Środki przekazane przez Ministerstwo oraz Bank zostały
przeznaczone głównie na zakup książek
popularnonaukowych, na które zapotrzebowanie ciągle rośnie.
Kierunek gromadzenia zbiorów jest uniwersalny, ponieważ z bibliotek korzystają osoby z różnych grup wiekowych i zawodowych. W naszych bibliotekach można więc znaleźć interesujące tytuły z literatury pięknej dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych, a także z literatury popularnonaukowej.

Stałą praktyką bibliotek jest również
wycofywanie książek ze stanu księgozbioru. Wycofuje się książki zniszczone,
zagubione przez czytelników oraz nieprzydatne dla bibliotek. Przeprowadzono
selekcje księgozbioru w trzech placówkach: MBP, w Starej Miłośnie oraz Zielonej Grzybowej
Biblioteka prenumeruje łącznie 20 tytułów czasopism: 14 - w Wesołej, 6 - w Filii
Nr 3 w Starej Miłośnie. Są to m.in.:
„Cogito”, „Wiedza i Życie”, „National
Geographic”, „Burda”, „Cztery Kąty”,
„Poradnik Domowy”, „Zwierciadło”,
„Jestem”. W bieżącym roku uczniowie
gimnazjum będą mogli korzystać z
„Victora” - w dwóch bibliotekach: MBP
oraz w Starej Miłośnie.
Biblioteka w Wesołej otrzymuje w darze
od czytelników kilka tytułów - są to
m.in.: „Claudia”, „Polska Zbrojna”, „Polityka”. Osobom doskonalącym swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem
angielskim polecamy „Newsweek”. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazuje MBP miesięcznik
„Remedium”.
Otrzymujemy również wszystkie (trzy)
tytuły gazet lokalnych.
Czasopisma udostępniamy na miejscu
oraz wypożyczamy do domu.
Miejska Biblioteka Publiczna jest
punktem Bibliotecznym Wypożyczalni
Książki Mówionej Biblioteki Publicznej
m. st. Warszawy. Jest to dobra wiadomość
dla tych, którzy z różnych powodów nie
mogą czytać tradycyjnej książki. Dla
takich właśnie osób sprowadzane są tzw.
książki mówione (nagrane na kasety).
Jeżeli jest taka potrzeba, to osobom starszym i chorym donoszone są do domu
książki tradycyjne lub mówione.
Czytelnictwo
W ubiegłym roku z bibliotek publicznych na terenie Wesołej korzystały
ogółem 2 148 osób. W stosunku do roku
poprzedniego nastąpił wzrost o 56 osób.
Najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież ucząca się w szkołach
podstawowych, średnich oraz pomaturalnych - 48,7% ogółu czytelników. Natomiast jest to grupa mało aktywna czytelniczo. Uczniowie korzystają głównie z
pozycji lekturowych z literatury pięknej
oraz literatury popularnonaukowej. Niewielki procent z tej grupy to czytelnicy
z zamiłowania. Wzrasta natomiast liczba
studentów korzystających z naszych bibliotek - statystycznie o 34% więcej. Wzrosła też liczba osób z przedziału wiekowego - 25-44 lata, wśród nich część to
słuchacze studiów zaocznych. Coraz więcej osób dokształca się, a co za tym idzie
poszukuje odpowiedniej literatury.
c.d. na stronie 13
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W roku 2000 wypożyczenia wyniosły
36 225 (o 1 252 mniej niż w ub. roku).
Wzrosła więc liczba czytelników, spadła
natomiast aktywność czytelnicza. Zakres
usług informacyjnych prezentowanych
przez biblioteki stale się zwiększa.
Coraz częściej czytelnicy korzystają z wydawnictw multimedialnych oraz usług
internetowych. W wielu bibliotekach uruchamiane są czytelnie mulimedialne
oraz kawiarenki internetowe. Powoduje
to coraz większe zainteresowanie czytelników - należałoby powiedzieć raczej użytkowników informacji - bibliotekami. Jest
to także perspektywa dla Biblioteki w Wesołej. Wydaje się, że całkiem niedaleka.
Udział bibliotek publicznych
w obsłudze studiujących
W ciągu ostatnich dwóch lat liczba czytelników studiujących wzrosła prawie
dwukrotnie. Biblioteki, w miarę możliwości, nabywają literaturę popularnonaukową poszukiwaną przez tę grupę
czytelników. Jest to głównie literatura
z następujących dziedzin: filozofii, psychologii, socjologii, prawa, ekonomii,
zarządzania. Ze względów finansowych
Biblioteka w Wesołej nie jest w stanie
zaspokoić potrzeb studentów korzystających z naszych placówek. Środki zaplanowane na zakup książek w tym roku
są na poziomie roku ubiegłego. Nie jest
to pocieszająca wiadomość dla naszych
czytelników. Podjęte zostaną próby pozyskania pieniędzy od sponsorów z przeznaczeniem na ten cel.
Biblioteka główna zostanie przeniesiona
do większego pomieszczenia - będzie więc
miejsce na nowe książki, na czytelnię,
na kawiarenkę internetową.
Kadra bibliotekarska
W Bibliotece zatrudnionych jest 5 osób
na stanowiskach bibliotekarskich. Trzy
osoby z wykształceniem bibliotekarskim
(1-wyższym, 2 - średnim), jedna osoba
posiada wykształcenie wyższe nie bibliotekarskie, jedna - średnie humanistyczne. W lipcu 2000 r została zatrudniona
osoba na stanowisku księgowej (1/4
etatu), Dotychczas księgowość była
prowadzona w Urzędzie Miasta Wesoła.
Istnieje potrzeba zwiźkszenia zatrudnienia do pełnego etatu w Filii Nr 1 w
Starej Miłośnie. Osoba zatrudniona na 1/2
etatu nie jest w stanie prowadziź tej placówki w należyty sposób. Stale wzrastająca liczba powoduje, że zaniedbana jest
praca z katalogiem oraz księgozbiorem.
Jedynie w tej placówce nie dokonano
reklasyfikacji księgozbioru.
Lokale biblioteczne
Warunki lokalowe bibliotek nie uległy

zmianie w roku ubiegłym. Lokale bibliotek nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Poza tym lokal MBP jest położony na
trzecim poziomie. Powoduje to, że dostęp
do tej biblioteki jest utrudniony dla osób
niepełnosprawnych oraz w podeszłym
wieku. Dla osób, które narzekały na brak
windy w bibliotece mam dobrą wiadomość - w bieżącym roku biblioteka zostanie przeniesiona do lokalu na pierwszym
poziomie - także w budynku OSP.
Najgorsze warunki lokalowe posiada
biblioteka w Starej Miłośnie - lokal ciasny, ciemny, bez wody bieżącej i WC.
Stale wzrasta tam liczba czytelników
oraz wypożyczeń ze względu na rozwijające się tam osiedle. Czytelników tej
biblioteki zapewniam, że czynione są
starania o przeniesienie jej do nowych
pomieszczeń.
Komputeryzacja
Tylko jedna placówka (MBP) posiada
komputer. W minionym roku kontynuowano tworzenie bazy danych księgozbioru. Stan bazy 13 700 rekordów (ok.
90 % księgozbioru).
Około połowy 2001 roku planowane jest
uruchomienie zautomatyzowanej wypożyczalni. Moduł wypożyczalni programu
SOWA jest już zakupiony (2000r). Planowane jest kupno komputera z przeznaczeniem na katalog dla czytelników.
Biblioteka korzysta z bazy danych Biblioteki Narodowej - Przewodnik Bibliograficzny oraz bazy danych - przegląd nowości wydawniczych Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
Od końca 1999 roku MBP w Wesołej ma
dostęp do internetu. Niestety w tej chwili mogą z niego korzystać tylko pracownicy Biblioteki.
Biblioteka nie posiada własnej strony
internetowej. Adres internetowy:
biblioteka_wesola@poczta.onet.pl
Edukacja kulturalna
Biblioteki publiczne utrzymują stałą
współpracę ze szkołami podstawowymi
oraz gimnazjami miasta Wesoła. W roku
sprawozdawczym organizowane były
lekcje biblioteczne, spotkania autorskie.
W ubiegłym roku Biblioteka była inicjatorem współpracy Szkoły Podstawowej
Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 z autorem
książki “Odlot donikąd” Wojciechem
Wanatem. Spotkanie to stało się pretekstem do systematycznych zajęć profilaktycznych z zakresu zapobiegania narkomanii i innych uzależnień.
Elżbieta Daniłowicz
dyrektor MBP w Wesołej

nie przy wspólnej pracy nad szopką całych rodzin. Konkurs był podzielony na
dwie kategorie: szopka rodzinna i szopka wykonana indywidualnie. Na konkurs
wpłynęło ponad 30 prac, które zostały
zaprezentowane na wystawie w MOK-u.
Jury w składzie: pan Paweł Sadlej, pani
Grażyna Tucholska, pani Katarzyna Kępińska, pan Wieńczysław Pyrzanowski,
pan Janusz Maciąg, pan Dariusz Falana,
przyznało: I nagrodę w kategorii szopki
rodzinnej - państwu Rakowskim, a w kategorii szopki wykonanej indywidualnie
- Igorowi Guszkowskiemu. 22 grudnia pan
Stanisław Bogdan Gutowski - zastępca Burmistrza Miasta Wesoła uroczyście wręczył nagrody i wyróżnienia twórcom prac.
11 stycznia rozpoczęły się w MOK-u
warsztaty wychowawcze pt. „Przed uzależnieniem chronią dobre relacje w rodzinie”. Tematy spotkań dotyczyły m.in.
rozwijania umiejętności rozwiązywania
problemów w rodzinie, profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
Warsztaty prowadziła pani Jagoda Kubiak - psycholog, pracownik Instytutu
Psychiatrii i Neurologi Ośrodka Terapii
Uzależnień i pan Jarosław Sokołowski komendant policji, wybitny specjalista w
dziedzinie sekt, który poprowadził spotkanie na temat „Sekty - kto do nich trafia,
jak ustrzec własne dzieci”.
W okresie ferii zimowych, w dniach
od 29 stycznia do 2 lutego tradycyjnie
była przeprowadzona akcja „Zima w mieście”. Uczestniczyło w niej 23 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Codziennie od godziny 10.00 do 15.00 dzieci miały zapewnionych sporo atrakcji. Zajęcia były przygotowane i prowadzone przez instruktorów MOK: panią Swietłanę Parkę i pana Jarosława Nowotko. Program zajęć
ułożony został tak, aby połączyć zabawę
z elementami edukacji. Udało nam się
zaprosić na spotkanie z dziećmi pana
Adama Grzebyka, dzielnicowego z komisariatu w Wesołej. Prelekcja dotyczyła
przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym, omawiane były
też sposoby zachowań w czasie różnych
zdarzeń. Dzieci odwiedziły komisariat
policji w Wesołej, gdzie mogły od kuchni przyjrzeć się pracy policjantów, dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób przyjmowane są zgłoszenia o różnych zdarzeniach, co powinno się robić w sytuacjach
wymagających interwencji policji. Ważnym i ciekawym punktem akcji była wycieczka do Urzędu Miasta. Dzieci mogły
poznać miejsce, w którym w przyszłości
będą załatwiać swoje „dorosłe” sprawy.
Za zgodą pani sekretarz urzędu - Bożeny
Chmielewskiej, dzieci zostały oprowadzone po budynku. Bardzo miłym i słodkim akcentem, kończącym wizytę w Urzędzie Miasta, był poczęstunek przygotowany przez niezastąpioną „przewodniczkę”,
c.d. na stronie 14
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panią Danutę Opalko, która wręczyła dzieciom prezenty - kalendarze na 2001 rok.
Pierwszy miesiąc Nowego Roku zakończyła druga impreza z cyklu „Spotkania ze sztuką” w MOK. Był to koncert
muzyki kameralnej - trio stroikowe (obój,
klarnet, fagot) z programem zawierającym utwory muzyki klasycznej w klimacie i nastroju karnawałowym.
W kilka dni po feriach, wykorzystując
czas karnawału, MOK zorganizował „Bal
przebierańców” dla dzieci z klas 0-3
(oczywiście bariera wiekowa była potraktowana umownie). W zabawie wzięło
udział około 50 dzieci z Wesołej i okolic.
Bal był obiecanym prezentem dla trochę
starszych niż przedszkolaki mieszkańców Wesołej. Rozdzielając imprezy dla
dzieci na „Zabawę mikołajkową” dla przedszkolaków i „Bal przebierańców” dla uczniów z klas 0-3, kierowaliśmy się głównie ograniczeniami lokalowymi. Przygotowaniem i prowadzeniem balu zajęły się
panie: Renata Struzik i Beata Szmelkowska oraz pan Grzegorz Grzywacz
(aktor Warszawskiego Teatru Pantomimy),
który wcielił się w rolę klowna. W ramach symbolicznej opłaty, dzieci otrzymały słodki poczęstunek i napoje; zwycięzcy konkursów otrzymali różne nagrody, a na zakończenie balu wręczone
zostały nagrody pocieszenia dla tych
dzieci, które nie brały udziału w żadnym
konkursie.
Po etapie szaleństw karnawałowych,
nastąpił czas wyciszenia i spokoju. Aby
dopasować charakter imprezy do okresu
Wielkopostnego, 2 marca odbyła się projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii
Wojciecha Staronia pt. „Lekcja syberyjska” z 1998 roku. Jest to film opisujący
losy młodej nauczycielki języka polskiego, która przez rok żyła i pracowała
z mieszkańcami Usolu Syberyjskiego.
Po projekcji filmu gość spotkania - pani
Małgorzata Staroń (główna bohaterka
filmu), opowiadała o swoich wrażeniach
z pobytu na Syberii. Zadawane przez
publiczność przybyłą w komplecie do
MOK-u pytania rozwiały niektóre wątpliwości dotyczące m.in. stosunku Rosjan
do Polaków, warunków życia na Syberii.
Następne spotkanie z filmem i z tym
samym reżyserem wprowadzi nas w historie ludzi żyjących w zupełnie innej
części świata, w Andach boliwijskich.
Projekcja filmu pt. „El misionero” i spotkanie z reżyserem, Wojciechem Staroniem odbędzie się w drugiej połowie
kwietnia. Zapraszamy serdecznie do
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wesołej
zarówno na imprezy organizowane przez
nas, jak i na zajęcia sekcyjne.
Miejski Ośrodek Kultury w Wesołej
ul. Starzyńskiego 21
telefon: 773 55 99
14

Minęły dwa miesiące od wprowadzenia
reorganizacji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Komisariat Policji w Wesołej rozpoczął działalność w większym stanie etatowym.
Każda reorganizacja niesie ze sobą pewne trudności, które powodują spadek
efektywności. Podobna sytuacja miała
również miejsce w trakcie reorganizacji
naszej Jednostki. W pierwszym miesiącu
naszej działalności w nowych strukturach organizacyjnych przestępcy wykorzystując zamieszanie powstałe w tracie
przeprowadzek nasilili swoje przestępcze
działania. Nastąpił wzrost odnotowywanych zdarzeń o charakterze kryminalnym. Jednak sytuacja taka miała miejsce
tylko w pierwszym miesiącu naszej
działalności. Sytuację tę obrazuje poniższa tabela:

tam gdzie ich miejsce, tzn. w Areszcie.
W ciągu dwóch miesięcy policjanci
naszej jednostki zatrzymali 23 sprawców
przestępstw oraz 13 osób poszukiwanych.
Policjanci przeprowadzili 414 interwencji, zatrzymano 5 osób kierujących
pojazdami mechanicznymi pod wpływem
alkoholu. Pozytywnie układa się współpraca ze Strażą Miejską, zarówno w Sulejówku, jak i w Wesołej. W marcu stan
etatowy Komisariatu zostanie wzmocniony policjantami, którzy rozpoczynają swoją pracę, a dotychczas przebywali na
przeszkoleniu.
Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia rewiru dzielnicowych na terenie Dzielnicy Stara Miłosna. Dzięki zaangażowaniu Radnych Dzielnicy oraz
gościnności Dyrekcji Międzyresortowego
Pracowniczego Zespołu Budowy Domów

Rodzaj przestępstwa

Sulejówek
styczeń luty
4
3

Rozbój
Kradzież z włamaniem
do domu
Kradzież z włamaniem
do samochodu
Kradzież z włamaniem
do sklepu
Kradzież z włamaniem
do domków letniskowych
Inne włamania
(garaże, gołębniki, itp.)
Kradzież samochodu
Inne kradzieże
Ogółem

Halinów
styczeń luty
-

Wesoła
styczeń luty
4
1

Razem
styczeń luty
8
4

8

2

9

10

13

4

30

16

-

-

3

5

11

10

14

15

-

-

7

10

3

1

10

11

6

4

-

-

-

-

-

-

2
3
9
28

1
3
4
14

4
12
1
40

8
7
43

12
9
10
62

2
5
11
34

18
24
20
124

3
16
22
87

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji
kilku spraw z pierwszego miesiąca
działalności „nowego” komisariatu. Po ich
zakończeniu wskaźnik przestępczości
powinien jeszcze bardziej się obniżyć
ponieważ sprawcy przestępstw znajdą się

Jednorodzinnych i Wielorodzinnych w najbliższym okresie na ul. Jeździeckiej 20
będzie otwarty Rewir Dzielnicowych dla
Dzielnicy Stara Miłosna.
Krzysztof Kawka
Komendant

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
W okresie zimy utrzymanie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wiodącym zadaniem służb oczyszczania miasta. W mieście Wesoła zimowym oczyszczaniem objęte są drogi powiatowe oraz
główne drogi gminne. Wielokrotnie, nie
czekając na reakcje służb zajmujących
się oczyszczaniem dróg wojewódzkich
służby miejskie Wesołej awaryjnie usuwają śnieg i gołoledź z newralgicznych
fragmentów tych dróg.
Do zwalczania śliskości począwszy
od obecnego sezonu odśnieżania i odladzania zastosowano w mieście Wesoła
tak jak w dużych nowoczesnych aglomeracjach miejskich, nowoczesną metodę
stosowania soli zwilżonej solanką. Nowoczesny, specjalistyczny sprzęt umożliwia
precyzyjne dawkowanie soli (soli zwilżonej solanką o stężeniu 25%) w ilości
od 5 do 30g na 1 m2 powierzchni drogi,
automatycznie w zależności od rzeczywistych potrzeb.
Dotychczas w Wesołej do zwalczania
śliskości stosowano mieszaninę piachu
z solą. Metoda ta miała jednak wiele
wad. W sezonie zużywano duże ilości
piachu nawet do około 600t w przypadku niesprzyjających warunków, który to

piach wiosną z kolei po spłynięciu
śniegu należało zebrać. To zadanie wykonywane już po okresie zimy pochłaniało
znaczne środki finansowe. Dodatkowo
zasolony piach odkładał się na trawnikach, niszczył drzewa i krzewy rosnące
na poboczach.
Zastosowanie nowej metody zwalczania oblodzeń nawierzchni drogowych oprócz efektów poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego w okresie zimy i ograniczenia globalnych kosztów akcji zima
przynosi wymierny efekt ekologiczny.
Ilość środków chemicznych przedostających się do kanalizacji i gleby zredukowana została do około 25 - 30% w stosunku do metody tradycyjnej. Ten oczywisty aspekt ekologiczny oprócz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
pokazuje jak postęp techniczny i technologiczny oraz wysokie wymogi stawiane
służbom technicznym miasta wpływają
na poprawę jakości i komfortu życia w
naszym mieście
Dariusz Gayer
Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Remontów i Gospodarki Komunalnej

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW ZTM

KOMUNIKATY

704 – LINIA PODMIEJSKA – PRZYSTANEK „TORFOWA”

INFORMACJA O REKLAMACH

kierunek HALINÓW
dzień powszedni
święto i sobota

4:13
5:11
6:26
7:21
8:11
9:16
10:01
11:46
12:36
13:26
14:16
15:06
16:16
17:31
18:11
19:01
20:56#
21:56
22
23:31

4:53
5:56
6:56
7:46
8:36
10:56

15:41
16:51
19:51

4:13
5
6:16
7:46
8:26
9:41
10:26
11:26
12:16
13:06
14:46
15:36
16:26
17:26
18:26
19:26
20:11
21:51
22
23:31

13:56

kierunek WIATRACZNA
dzień powszedni
święto i sobota

4:49
5:29 5:59
6:24 6:44
7:09 7:34
8:24 8:49
9:19 9:59
10:49
11:39
12:29
13:19
14:09 14:59
15:49
16:29
17:09 17:44
18:19 18:54
19:44
20:39
21:34x
22:39
23
0:06x

# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)
x - kurs tylko do przystanku „PŁOWIECKA” (odwołany w dniu 24 grudnia)

7:59

4
5:09
6:59
7
8:24
9:19
10:29
11:19
12:09 12:59
13:49
14:39
15:29
16:19
17:09
18:09
19:09
20:09 20:54
21
22:29
23
0:06x

803 – LINIA PODMIEJSKA – PRZYSTANEK PRZY RATUSZU
kierunek MARYSIN
dzień powszedni
święto i sobota

4:51
5:42
6:31
7:11
8:11
9:16
10:30
11:00
12:00
13:00
14:11
15:16
16:42
17:37
18:36
19:51
20:38
21:31
22:31

7:41
9:56
11:30
12:30
13:36
14:46
15:47

4:51
5:42
6:31
7:41
8
9:21
10:30
11:30
12:30
13:36
14:46
15:47
16:42
17:37
18:31
19:38
20:38
21:31
22:31

kierunek SULEJÓWEK
dzień powszedni
święto i sobota

4:31
5:21
6:11
6:46
7:14
7:44
8:44
9:26
10:07 10:37
11:07 11:37
12:07 12:37
13:07 13:43
14:19 14:51
15:24
16:19
17:14
18:14
19:29
20:17
21:08
22:06

4:31
5:21
6:11
7:14
8:44
9
10:07
11:07
12:07
13:07
14:19
15:24
16:19
17:14
18:14
19:24
20:17
21:08
22:06

W DNI POWSZEDNIE OBOWIĄZUJE TRASA: „SZKOLNA” - „MARYSIN”
W SOBOTY I DNI ŚWIĄTECZNE OBOWIĄZUJE TRASA SKRÓCONA: „ŻÓŁKIEWSKIEGO” - „MARYSIN”

722 – LINIA PODMIEJSKA – PRZYSTANEK PRZY RATUSZU
WSZYSTKIE KURSY REALIZOWANE SĄ PRZEZ AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY

kierunek ZAGÓRZE-SANATORIUM
dzień powszedni
święto i sobota

6:35
7
8:20
9
10:30
11
12:20
13
14:10
15
16:00
17:50
18
19:35
20
21:40
22
23:25

6
7:05
8:55
9
10
11:05
12:50
13
14:35
15
16:15
17
18:00
19
20:05
21:45#
22
23:25#

# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)
x - kurs tylko do przystanku „PŁOWIECKA”
(odwołany w dniu 24 grudnia)

kierunek WIATRACZNA
dzień powszedni
święto i sobota

5:27
6
7:12
8
9:02
10
11:12
12
13:02
14:52
15
16:42
17
18:27
19
20:12
21
22:17
23
0:02x

5:57
6
7:47
8
9:37
10
11:42
12
13:27
14
15:12
16:52
17
18:37
19
20:42#
21
22:22#
23
0:02x

Urząd Miasta Wesoła informuje zainteresowanych o możliwości ustawienia
reklam i znaków kierunkowych w pasach
dróg i ulic, zarządzanych przez miasto
Wesoła, na terenach i budynkach stanowiących własność miasta oraz na wiatach
przystankowych - za niewielką odpłatnością i na podstawie stosownych decyzji
Burmistrza Miasta.
Informacje i składanie wniosków:
Urząd Miasta Wesoła, pokój 203, tel.
773-60-22 lub pokój 210, tel. 773-60-36.
Jednocześnie informujemy, że ustawienie
reklam na prywatnych posesjach także
wymaga zgody i decyzji Urzędu Miasta
Wesoła. Informacji udzielają pracownicy
Wydziału Architektury, pokój 206, tel.
773-60-30.
UŻYTKOWNICY WODOCIĄGU
MIEJSKIEGO
Urząd Miasta Wesoła uprzejmie
informuje, że od dnia 1 stycznia 2001 r.
opłaty za wodę są pobierane na podstawie przeprowadzonego przez inkasenta
odczytu wskazań wodomierza.
Inkasent po wystawieniu faktury VAT
pobierze należną kwotę lub odbiorca
dokona wpłaty na rachunek PKO BP
S.A. Oddział w Wesołej 31 10201013123640001 lub w kasie Urzędu Miasta
Wesoła w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Inkasent posiada identyfikator i odpowiednie upoważnienie Urzędu Miasta.
Prosimy o umożliwienie inkasentowi odczytu wskazań wodomierza.
Będzie on także dostarczał Państwu
stosowne umowy.
Jednocześnie przypominamy, że od
dnia 1 stycznia 2000 r., zgodnie z uchwałą Nr 130/XIX/99 Rady Miasta Wesoła z dnia 10 grudnia 1999 roku, opłata
za pobór wody z wodociągu miejskiego
wynosi 1,60 zł za 1m3 z podatkiem VAT.
Bogdan Wilk
Zastępca Burmistrza
Zgłoszenia o bezdomnym
lub potrąconym psie
przyjmowane są pod telefonami:
1. 773 60 36
Ochrona Środowiska
pon. 1000 - 1800, wt. - pt 800 - 1600
2. 773 60 90, 0-502 678 794
Straż Miejska
pon. - pt 600 - 2200
3. 773 57 23
Liga Ochrony Przyrody
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Policja - Komisariat w Wesołej
ul. 1. Praskiego Pułku 21
773 40 04, 773 90 07, 0-603 391 585
Policja - Pogotowie Policyjne - 997
Straż Miejska
773 60 90, tel./fax 773 60 98
tel. kom 0-502 670 794
Straż Pożarna - 998
Straż Pożarna - Wesoła
ul. 1. Praskiego Pułku 31
773 90 08
Straż Pożarna - St. Miłosna
ul. Trakt Brzeski 28
773 39 78
Pogotowie Ratunkowe
783 14 55 lub 999
Pogotowie Energetyczne
783 59 90, 778 28 00, 779 31 24
Pogotowie Gazowe
992, 783 15 01
Konserwator Wodociągów Miejskich
783 63 58 (całodobowo)
tel. 0-601 804 273 (zgłaszanie awarii)
Konserwator Oświetlenia Ulicznego
783 25 12 (zgłaszanie awarii)
tel. kom 0-90 215 098, 0-601 315 098
Naprawa Telefonów
773 97 39, 773 20 71
Leśniczy p. Michał Fujak
0-605 44 14 12
WAM Filia w Wesołej
681 21 59
POWIAT
Starostwo Powiatowe
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kościuszki 3
0-25 758 42 05 do 09
0-25 758 34 16
Urząd Skarbowy
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piłsudskiego 44
0-25 758 37 23
0-25 758 51 84
Powiatowa Komenda Policji
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Wyszyńskiego 15/17
centr. 0-25 758 42 91 do 95
0-25 758 56 10
0-25 759 72 00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 16
0-25 759 27 78
Powiatowy Urząd Pracy
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 222 (PKS)
0-25 759 27 13
0-25 758 28 54
ZUS
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 84
0-25 758 30 63 do 68
Biuro Paszportowe
Warszawa, ul. Krucza 5/11
628 40 94
Referat Komunikacji dla Miasta Wesoła
Sulejówek, ul.Reymonta 43 róg Gdańskiej
783 14 69
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TELEFONY
URZĄD MIASTA WESOŁA

ul. 1. Praskiego Pułku 33, 05-075 Wesoła, tel. 773 60 00, fax 773 60 99
http://www.wesola-um.pl e-mail:um@wesola-um.pl
Godziny pracy Urzędu:
w poniedziałek – 10.00 - 18.00, od wtorku do piątku – 8.00 - 16.00
(środa jest dniem pracy wewnętrznej)
Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Jastrzębski
tel. 773 60 85
Burmistrz Miasta
Jacek Wojciechowicz
tel. 773 60 60, 773 60 61
Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych
Stanisław Bogdan Gutowski
tel. 773 60 60, 773 60 61
Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
Bogdan Wilk
tel. 773 60 60, 773 60 61
Sekretarz
Bożenna Chmielewska
tel. 773 60 60, 773 60 61
Skarbnik
Maria Tobolska
tel. 773 60 72
Biuro Rady
tel. 773 60 85
Sekretariat Burmistrza - Biuro Zarządu
tel. 773 60 60, 773 60 61
fax 773 60 66

pokój 119

pokój 102

pokój 103

pokój 104

pokój 108

pokój 115

pokój 119

pokój 101

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU
Wydział Finansów
tel. 773 60 70
pokój 114
tel. 773 60 88
pokój 113
Referat Rachunkowości Budżetowej
i Realizacji Budżetu
tel. 773 60 73
pokój 116
tel. 773 60 75
pokój 117
Referat Wymiaru Podatków
i Opłat oraz Księgowości Podatkowej
tel. 773 60 77
pokój 122
Kasa
tel. 773 60 14
pokój 014
Wydział Inwestycji, Remontów
i Gospodarki Komunalnej
tel. 773 60 20
pokój 201
tel. 773 60 21
pokój 202
Referat Inwestycji i Remontów
tel. 773 60 22
pokój 203
tel. 773 60 23
pokój 204
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
tel. 773 60 26
pokój 214
tel. 773 60 25
pokój 213
Wydział Architektury
tel. 773 60 30
pokój 206
tel. 773 60 33
pokój 208
tel. 773 60 35
pokój 209
tel. 773 60 32
pokój 207
Wydział Geodezji
i Gospodarki Gruntami
tel. 773 60 43
pokój 216
tel. 773 60 45
pokój 217
tel. 773 60 42
pokój 215

Referat Gospodarki Gruntami,
Komunalizacji i Pozyskiwania Mienia
tel. 773 60 40
pokój 221
Biuro Planowania Przestrzennego
i Rozwoju
tel. 773 60 50
pokój 218
tel. 773 60 52
pokój 219
Referat Spraw ObywateIskich
tel. 773 60 10
pokój 005
tel. 773 60 12
pokój 010
Kadry - USC
tel. 773 60 86
pokój 110
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
tel. 773 60 81
pokój 111
Stanowisko ds. Kultury,
Sportu i Rekreacji
tel. 773 60 92
pokój -110
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
tel. 773 60 36
pokój 210
Stanowisko ds. bhp i ppoż.
tel. 773 60 36
pokój 210
Referat
Administracyjno - Gospodarczy
tel. 773 60 01
pokój 001
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU
Miejski Zespół Oświaty
Ratusz
tel. 773 60 04
pokój 004
tel. 773 60 03
pokój 003
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Starzyńskiego 21
tel. 773 55 99
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. 1. Praskiego Pułku 31
tel. 773 40 08
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 44
tel. 773 96 91
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

