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Olszynka Grochowska 23 lutego 2020

50-lecie DK
„Rembertów”
str. 7
Bitwa Pod Olszynką
Grochowską
Zapraszamy mieszkańców
dzielnicy na obchody 189.
rocznicy Bitwy Pod Olszynką Grochowską, gdzie tradycyjnie przemaszerujemy Aleją Chwały pod Pomnik Bitwy
przy ul. Szerokiej, po drodze
odsłaniając głaz pamięci kapitana Józefa Patelskiego.
W ramach rocznicowych
obchodów odbędzie się także
61 Rajd Olszynka Grochowska
„Na szlaku historii” w dniach 7-8
marca br., organizowany przez
ZHP Hufiec Praga-Południe.
Na obrazie obok Wojciecha Kossaka na pierwszym
planie znajduje się grupa
„czwartaków”, która odpiera
atak rosyjski. Na drugim planie widzimy gen. Józefa Chłopickiego (w szarym surducie
i cylindrze, w otoczeniu oficerów), który sprawował faktyczne dowództwo.
Szczegółowy program uroczystości na plakacie str. 6.

ZIMA w MIEŚCIE 2020

Nowe „deklaracje śmieciowe”

W roku szkolnym 2019/2020 ferie zimowe w Województwie Mazowieckim
trwają od 10 do 21 lutego br. W tym czasie uczniowie szkół i placówek mają
okazję skorzystać z bardzo bogatej oferty Warszawskiego Programu „Zima
w Mieście 2020”. Zapisywać się można przez cały okres trwania ferii, tj. do 21 lutego. Dlatego wykorzystajmy pozostałe dni ferii na aktywne spędzenie czasu!

Decyzją Rady m.st. Warszawy od 1 marca 2020 r. obowiązywać będą nowe
stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Obowiązuje system ryczałtowy, zgodnie z którym mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić
65 zł/mies. od gospodarstwa, a zamieszkujący domy jednorodzinne 94 zł/mies.

W ramach programu stołeczne szkoły i placówki przez pięć dni
w tygodniu, w godz. od 7:00/8:00 do
16:00/17:00, zapewniają opiekę nad
najmłodszymi, bogatą ofertę zajęć
sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych,
jak również aktywność poza placówką. Dzieci korzystają z basenów, lodowisk, biorą udział w wielu warsztatach, m.in. kulinarnych, kolażu, szycia, językowych, jak również w wycieczkach turystycznych po Warszawie z przewodnikiem. Również
w tym roku Miasto Stołeczne Warszawa przekazało feryjnym placówkom
edukacyjnym darmowe bilety wstępu do warszawskich muzeów – Muzeum Narodowego, Niepodległości,
Polin oraz do ZOO i Centrum Nauki
Kopernik.
(dokończenie na str. 9)

Stawka jest liczona od gospodarstwa
domowego, bez względu na liczbę osób
tworzących jedno gospodarstwo domowe. Jeżeli właściciel zamieszkałej nieruchomości posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie bioodpadów,
miesięczna stawka opłaty będzie niższa
o 4,00 zł. Stawki za odpady komunalne
obowiązujące od 1 marca 2020 r. wynikają
z Uchwał Rady m.st. Warszawy. W związku z wejściem we wrześniu 2019 r. w życie

przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), wprowadzono obowiązek zbierania odpadów
w sposób selektywny oraz nowe zasady
segregacji odpadów jednolite na terenie
całego kraju. Obecnie mieszkańcy mają
obowiązek segregowania odpadów do
pięciu pojemników: papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne, bio oraz zmieszane.
Obowiązek selektywnej zbiórki obejmie
wszystkich. Ustawodawca zobowiązuje ponadto gminy do kontrolowania, czy
mieszkańcy wywiązują się z obowiązkowej selektywnej zbiórki. Jeżeli nie jest realizowana, gmina naliczy opłatę podwyższoną, wynoszącą dwukrotność stawki
podstawowej. Obowiązek segregowania
odpadów, szczególnie odpadów w zabudowie wielorodzinnej, zyska wymiar odpowiedzialności zbiorowej.
(dokończenie na str. 5)

Z DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Z prac Zarządu Dzielnicy
Rembertów
W okresie od 5 grudnia 2019 r. do 4 lutego br. odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Dzielnicy, na których
podjęto 33 uchwały. Dotyczyły one spraw: lokalowych (15 uchwał), budżetowych (7 uchwał), społecznych i zdrowia (2), wydziału gospodarki gruntami (2), działalności gospodarczej i sportu (5), administracyjno-gospodarczych (1) oraz obsługi Rady
(1). Treść uchwał dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.warszawa.pl.
Zarząd Dzielnicy spotkał się m.in. z:
- Panią Agnieszką Safutą-Pawlak, Dyrektorem PKP PLK SA,
w sprawie projektów tunelu i wiaduktu,
- Panem Markiem Goluchem, Z-cą Dyrektora Biura Polityki
Lokalowej, w sprawie budowy domu komunalnego, remontów lokali, likwidacji tzw. „kopciuchów”,
- Panem Konstantym Radziwiłłem, Wojewodą Mazowieckim, w sprawie przedłużenia umowy na stacjonowanie
karetki w Rembertowie oraz omówienia bieżących spraw
dotyczących Dzielnicy Rembertów,
- Panem Marcinem Wojdatem, Sekretarzem m.st. Warszawy,
w sprawie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ogrzewania, nowych zasad udzielania dotacji, a także montażu
mierników jakości powietrza na placówkach oświatowych
i innych budynkach w dzielnicach,
- Panią Magdaleną Młochowską, Dyrektorem Biura Polityki
Lokalowej, w sprawach związanych z Systemem Ewidencji
Budynków i Lokali – LOKUM,
- Panią Aldoną Machnowską-Górą, p.o. Dyrektora Koordynatora ds. kultury i komunikacji społecznej, w sprawie
przygotowania do pracy nad Programem Operacyjnym
Strategii Warszawa 2030 – Dbamy o siebie nawzajem,
- Panem Jackiem Kisielem, Z-cą Dyrektora w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, w celu omówienia dotacji na odnawialne źródła energii, likwidacji „kopciuchów”
oraz zaplanowania spotkań z mieszkańcami,
- Panią Renatą Kaznowską, Z-cą Prezydenta m.st. Warszawy,
w sprawie inwestycji i remontów w placówkach oświatowych oraz rozbudowy szkoły przy ul. Niepołomickiej,
- Panem Robertem Soszyńskim, Z-cą Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawie brakujących środków na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Chełmżyńskiej w ramach
Porozumienia MPWiK i ZDM. Poruszone zostały także tematy: budowy tunelu i wiaduktu oraz niezbędnych inwestycji towarzyszących, budowy ścieżki rowerowej przy
ul. Strażackiej (łącznika ul. Zesłańców Polskich i ul. Żołnierskiej),
- Panem Michałem Olszewskim, Z-cą Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawie realizacji Centrum Lokalnego Chruściela,
wypracowania rozwiązań umożliwiających kontynuowanie projektu,
- Panem Witoldem Szpiczyńskim przedstawicielem firmy
„EKO-RESYS” Sp. z o.o., w sprawie świadczenia usług dostawy wody oraz odbioru ścieków na ASZWoj i Polance od
1 lutego br.,
- mieszkańcami w sprawie wyborów do Rady Osiedla „Stary
Rembertów”. Ze względu na brak kworum wybory nie odbyły się. Przekazano mieszkańcom informacje na temat inwestycji drogowych i realizowanych przez MPWiK,
- Panem Pawłem Lachowiczem, Dyrektorem Biura Gospodarki Odpadami, w sprawie nowych zasad i stawek za odbiór odpadów w Warszawie.
Członkowie Zarządu Dzielnicy wzięli udział m.in. w:
- jasełkach w Zespole Szkół nr 74;
- koncercie noworocznym,
- Wigilii „Jaworzniaków” Związku Młodocianych Więźniów
Politycznych lat 1944-1956 w Domu Kultury Rembertów,
- uroczystości przekazania sztandaru jednostki wojskowej
GROM w związku z objęciem stanowiska dowódcy przez
Pana płk. Grzegorza Mikłusiaka.
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Z prac Rady Dzielnicy Rembertów
4 grudnia 2019 r. podczas XV
sesji Rady Dzielnicy, przedstawicielki Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. zapoznały zebranych z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Rembertów. Radni przyjęli uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na
2019 rok (uchwała nr 47/XV/2019).
Na wniosek z-cy dyrektora Biura
Geodezji i Katastru, Rada Dzielnicy
zaopiniowała projekt uchwały Rady
m.st. Warszawy dotyczący nadania nazwy obiektowi miejskiemu
w Dzielnicy Rembertów na ul. Smo-

larzy (uchwała nr 48/XV/2019). Kolejne uchwały dotyczyły zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Kawęczyn-Wygoda” (uchwała nr 49/
XV/2019) oraz do Rady Osiedla „Pocisk” (uchwała nr 50/XV/2019).
22 stycznia 2020 roku odbyła się
XVI sesja Rady Dzielnicy. Na wniosek
Komisji Samorządowej radni podjęli uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów-Kolonia” (uchwała nr
51/XVI/2020), następnie omówiono
i zatwierdzono plan kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2020 rok (uchwała nr
52/XVI/2020). W kolejnym punkcie
obrad przewodniczący Rady Dzielnicy przedstawił plan pracy Rady,

zaś przewodniczący Komisji Rady
zapoznali się ze sprawozdaniami
z prac za 2019 rok oraz przedstawili plany pracy na rok bieżący. Na
koniec sesji przedstawiciele Biura
Gospodarki Odpadami przedstawili obszerną informację na temat zasad segregacji odpadów komunalnych oraz nowych stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie. Punkt
ten wywołał duże zainteresowanie
wśród mieszkańców naszej Dzielnicy. Mieszkańcy zadawali pytania
na nurtujące ich tematy związane
z gospodarką odpadami.
Na XVII Sesji Rady dzielnicy,
12 lutego Rada przyjęła Stanowisko
(Nr 1/XVII/2020) w sprawie zasad
gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa oraz uzasadnienie do Stanowiska (informacja obok).
Pragnę nadmienić, że w celu
ułatwienia dostępności obrad Rady
Dzielnicy, od 2020 roku transmisje
on-line sesji Rady Dzielnicy tłumaczone są na język migowy.
Józef Melak
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Rembertów
m.st. Warszawy

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów
Zarząd Dzielnicy Rembertów
ogłosił wybory do V kadencji MRDR.
Kadencja ta trwa 2 lata. W skład MRDR
wchodzi po 2 przedstawicieli z każdej
ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu dzielnicy oraz nie
więcej niż 6 przedstawicieli reprezentujących młodzież i zamieszkujących
na terenie dzielnicy, a uczęszczających
do szkół poza tym terenem lub nie
uczących się w szkołach publicznych.
Główną zaletą działania w MRDR będzie: możliwość realizacji własnych
pomysłów związanych z młodzieżą
w Dzielnicy Rembertów, branie udziału w procesie decyzyjnym w dzielnicy,
zdobywanie nowej wiedzy, współpraca z ciekawymi ludźmi.
W szkołach:
Do dnia 28 lutego 2020 roku szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę

składają do Urzędu Dzielnicy Rembertów wyniki wyborów przeprowadzonych w szkołach z terenu naszej
dzielnicy.
Rady osiedli oraz organizacje pozarządowe:
Do 26 lutego 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów, wyłanianych w drodze konkursu przez

Komisję Samorządową Dzielnicy Rembertów. Zgłoszenia należy składać
w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28,
w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Wybory do Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.

Dostawa wody i odbiór ścieków na ASzWoj i Polance
Komunikat Agencji Mienia Wojskowego z dnia 31.01.2020 r.:
Agencja Mienia Wojskowego informuje, że od 1 lutego br. gospodarkę wodno-ściekową dla
obiektów znajdujących się przy Akademii Sztuki Wojennej w dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy wykonuje operator Eko - Resys sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrzesińskiej 12/21.
Podmiot ten został wyłoniony w publicznym przetargu zorganizowanym przez AMW w listopadzie 2019 roku. W miesiącu lutym br. do mieszkańców zgłoszą się upoważnieni pracownicy spółki celem zawarcia stosownych umów. Pracownicy nie będą żądali żadnych opłat. Nowy operator
udostępnia informacje na ten temat na swojej stronie internetowej: www.eko-resys.pl. Wszelkie
zgłoszenia i awarie należy kierować pod numery telefonu: 459-309-659 i 459-309-629 lub na adres poczty elektronicznej: biuro@eko-resys.pl. Agencja Mienia Wojskowego na bieżąco prowadzi
bezpośredni i szczególny nadzór nad procesem zmiany operatora oraz przekazaniem systemów
infrastruktury. Jak informuje nas nowy operator, umowy są podpisywane.
www.rembertow.waw.pl

Z DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Rady Osiedli – samorząd mieszkańców
Zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy, 12 stycznia br.
o godz. 17:00 odbyły się wybory do Rady
Osiedla „Stary Rembertów”. Z powodu niewystarczającej liczby mieszkańców obecnych na zebraniu wyborczym, również tym
razem nie udało się wyłonić nowych członków Rady Osiedla. Warunkiem koniecznym
do powołania Rady Osiedla jest obecność
na zebraniu wyborczym co najmniej 1,5%
mieszkańców uprawnionych do głosowania. W tabeli obok przedstawiono frekwencję na zebraniach wyborczych w poprzednich latach.
Na żadnym z tych zebrań nie udało się
osiągnąć wymaganej liczby osób, która
umożliwiłaby powołanie na kolejną ka-

Termin wyborów

Liczba mieszkańców
uprawnionych do
głosowania

Liczba
obecnych
mieszkańców

Procentowa
frekwencja
(wymagane 1,5%)

18.11.2017 (sobota)

6613

55

0,8%

09.05.2018 (środa)

6625

18

0,3%

06.11.2018 (wtorek)

6681

13

0,2%

12.04.2019 (piątek)

6776

6

0,1%

12.01.2020 (niedziela)

6891

35

0,5%

dencję nowego składu Rady Osiedla „Stary
Rembertów”. Zgodnie z uchwałą Rady
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy spotkanie wyborcze do Rady Osiedla „Pocisk”
odbyło się 7 lutego br. w Domu Kultury
„Rembertów” przy al. Komandosów 8, na
którym była obecna wymagana liczba

Na posiedzeniu sesji Rady Dzielnicy w dniu 22 stycznia br. dyr. Biura Gospodarki
Odpadami m.st. Warszawy, Paweł Lachowicz, omówił nowe zasady gospodarowania odpadami. Do zaprezentowanych rozwiązań krytycznie odnieśli się mieszkańcy
dzielnicy obecni na posiedzeniu, w związku z czym Przewodniczący Rady wraz z panią
Burmistrz zobowiązali się do przygotowania stanowiska w tej sprawie na najbliższym
posiedzeniu Rady, czyli 12 lutego br. Poniżej stanowisko Rady wraz z uzasadnieniem.
STANOWISKO NR 1/XVII/2020
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY
z dnia 12 lutego 2020 roku
w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa
Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wnosi do Prezydenta m.st. Warszawy oraz
Rady m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do:
1) zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych;
2) obniżenia wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) wprowadzenia wyższej ulgi motywującej mieszkańców do kompostowania odpadów
biodegradowalnych;
4) zwiększenia częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej:
a) segregowanych - co dwa tygodnie;
b)zmieszanych do 1 razu w tygodniu w okresie letnim,
5) stworzenia mechanizmu pomocy osobom najuboższym w ponoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) prowadzenia skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wynikających z tego korzyści.
7) uruchomienia co najmniej po jednym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) w każdej dzielnicy.
8) ustalenia przejrzystych zasad weryfikacji segregacji odpadów.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Józef Melak
UZASADNIENIE
DO STANOWISKA NR 1/XVII/2020
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z dnia 12 lutego 2020 roku
w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa
Aktualnie obowiązujące i wprowadzone od 1 marca 2020 roku zasady gospodarowania
odpadami komunalnymi budzą wśród mieszkańców cały szereg wątpliwości i kontrowersji. Mając powyższe na uwadze, Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy występuje
do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy z wnioskami.
Ad 1) Przyjęta metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkanych wzbudza niepokój mieszkańców, którzy uważają ją za
krzywdzącą. Opłata winna być uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zużycia wody. Do tego celu powinien zostać wprowadzony szczelny
system kontroli liczby osób zamieszkujących. Oczywistym jest, że to ludzie, a nie dom,
czy mieszkanie, wytwarzają odpady komunalne.
Różnice między stawkami miesięcznymi obowiązującymi do końca lutego 2020 r. (kolumna A w poniższej tabeli) a obowiązującymi od 1 marca 2020 r. (kolumna B) i krotność
wzrostu w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym (kolumna C) wskazano poniżej.
www.rembertow.waw.pl

mieszkańców, w związku z czym wybrano
członków rady na nową kadencję. Natomiast
mieszkańcy osiedla „Stary Rembertów –
Kolonia” będą mieli możliwość wybrania
swoich przedstawicieli do Rady Osiedla
podczas spotkania wyborczego w dniu 29
lutego br., które odbędzie się w sali kon-

ferencyjnej Urzędu Dzielnicy Rembertów
przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.
Kalendarz wydarzeń związanych z wyborami do Rad Osiedli w dzielnicy Rembertów
zamyka Osiedle „Kawęczyn – Wygoda”.
W tym przypadku zebranie wyborcze zaplanowano na 8 marca br. w Domu Kultury
„Wygoda” przy ulicy Koniecpolskiej 14.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
tych dwóch osiedli Dzielnicy Rembertów
do udziału w wyborach do swoich Rad
Osiedli. Szczegółowe informacje na temat
spotkań wyborczych i samych Rad Osiedli
mogą Państwo uzyskać na stronie Urzędu
Dzielnicy Rembertów www.rembertow.
waw.pl, na facebookowym profilu Dzielnicy
Rembertów oraz w Zespole Obsługi Rady,
wysyłając e-mail na adres: rembertow.rada.
dzielnicy@um.warszawa.pl.
/WOR/

miesięczna stawka opłaty w budynku wielorodzinnym
A

B

C

do 29.02.2020 r. od 01.03.2020 r. zmiana
od gospodarstwa domowego jednoosobowego

10

65

6,5

od gospodarstwa domowego dwuosobowego

19

65

3,42

od gospodarstwa domowego trzyosobowego
od gospodarstwa domowego czteroosobowego
lub większego

28

65

2,32

37

65

1,76

od gospodarstwa domowego jednoosobowego

30

94

3,13

od gospodarstwa domowego dwuosobowego
od gospodarstwa domowego trzyosobowego
lub większego

45

94

2,09

60

94

1,57

miesięczna stawka opłaty w budynku jednorodzinnym

miesięczna stawka opłaty w budynku jednorodzinnym, w którym wyodrębniono dwa lokale
mieszkalne
od gospodarstwa domowego jednoosobowego

15

94

6,27

od gospodarstwa domowego dwuosobowego
od gospodarstwa domowego trzyosobowego
lub większego

23

94

4,09

30

94

3,13

Ad 2) Przyjęte stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są znacznie zawyżone. Szczególnie drastyczny wzrost opłat dotyczy gospodarstw jedno- i dwuosobowych.
Ad 3) Przyjęta kwota zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku
przydomowym w wysokości 4 zł nie stanowi skutecznej zachęty. Zwolnienie powinno
być na poziomie co najmniej kilkunastu procent opłaty miesięcznej.
Ad 4a) Obecna częstotliwość odbioru odpadów segregowanych jest niewystarczająca,
gdyż przechowywanie tak dużej ilości odpadów, często kilku worków, gromadzonych
aż przez miesiąc jest kłopotliwe dla mieszkańców. Ustawodawca nałożył bezwzględny
obowiązek segregacji, a co za tym idzie, zwiększa to ilość przechowywanych odpadów
segregowanych.
Ad 4b) Mieszkańcy budynków jednorodzinnych postulują zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych do jednego razu na tydzień w okresie podwyższonych
temperatur z uwagi na warunki higieniczne. Przetrzymywane, rozkładające się odpady
(mięsne, kości, pieluchy jednorazowe) stanowią pożywkę dla insektów i gryzoni.
Ad 5) Wnosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na stworzenie programu pomocowego obejmującego osoby najuboższe z uwagi na duże zaniepokojenie wśród tej grupy
mieszkańców wywołane drastyczną podwyżką opłat.
Ad 6) Postulujemy rozważenie możliwości intensywnego promowania ekologicznego stylu
życia w Warszawie. W tym celu wskazanym jest m. in. zapewnienie mieszkańcom ciągłej
dostępności do ekotoreb i innych produktów sprzyjających zapobieganiu powstawania
odpadów oraz wypracowanie zachęt dla przedsiębiorców ograniczających ilość odpadów wprowadzanych na rynek np. obniżek czynszów w lokalach miejskich.
Ad 7) Liczba 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów) na całą
Warszawę jest zdecydowanie za mała, natomiast mobilne punkty selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (MPSZOK-i) są dostępne tylko kilka godzin tygodniowo i jest w
nich odbierany ograniczony asortyment.
Ad 8) Potrzebne jest jednoznaczne określenie zasad weryfikacji segregacji odpadów komunalnych oraz sposobu unikania zanieczyszczania odpadów segregowanych podrzucanymi odpadami zmieszanymi.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Józef Melak
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Prawidłowe ROZPALANIE W PIECU

Przywołane
pamięcią…
Pamiętajmy o ludziach tak mocno związanych z naszą społecznością i o miejscach poświęconych ich pamięci.
Ksiądz Prałat dr Ryszard Józef Łapiński urodził się w Rembertowie 16 sierpnia 1918 roku
jako jedenaste dziecko, syn Piotra i Łucji z Kurczyńskich. Był jednym z pierwszych uczniów
Szkoły Powszechnej Nr 1 w Rembertowie. W
roku 1928 przystąpił do Pierwszej Komunii
Świętej – pierwszej uroczyście obchodzonej
w nowo powstałej parafii Matki Boskiej Zwycięskiej na Nowym Rembertowie. Został także
pierwszym ministrantem w tym kościele. Naukę gimnazjalną pobierał w Niepokalanowie,
ósmą klasę i maturę zdawał w Seminarium we
Lwowie w 1939 roku. Po zajęciu Lwowa przez
wojska sowieckie powrócił do Polski. Wstąpił
na Uniwersytet Jagielloński na studia teologiczne, gdzie w tym samym czasie studiował
Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II.
Ryszard Łapiński otrzymał dyplom magistra
teologii 18 grudnia 1943 roku. Swoją pierwszą mszę świętą - prymicje odprawił w Rembertowie w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Boże Narodzenie – 25 grudnia 1943
roku. Wówczas proboszczem parafii był ks.
Stanisław Skrzeszewski. Po roku pracy w parafii rembertowskiej, przez następne dwa lata
był kapłanem na ziemiach odzyskanych w Koszalinie, jednocześnie pracując jako prefekt w
tamtejszym gimnazjum. Po powrocie do Warszawy podjął studia doktoranckie na Wydziale
Prawa Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego, potem wydzielonego z UW jako Akademia Teologii Katolickiej. Stopień doktora
otrzymał 24 listopada 1950 roku za pracę pt.
“Zgoda istotnym elementem małżeństwa”. Na
uczelni pozostał przez kilka lat (1954-1968),
przygotowując jednocześnie pracę habilitacyjną. Od roku 1958 pracował w sądzie Metropolitarnym jako obrońca węzła małżeńskiego, a potem jako sędzia synodalny. Pracował
jako kapłan w Archidiecezji Warszawskiej. Organizator parafii w Kamionie Skierniewickim,
w której był pierwszym proboszczem w latach
1957-1974. Od roku 1974 sprawował stanowisko Dyrektora Generalnego cmentarzy warszawskich. Od 1971 roku potajemnie budo-

wał kaplicę na Starym Rembertowie oddając
swoją ziemię rodzinną na potrzeby przyszłej
parafii. Przez kolejne trzy lata – po pracy w Sądzie Synodalnym w Warszawie – budował kaplicę, by potem wracać do swoich obowiązków proboszcza w Kamionie. Czynił to zgodnie z wolą i pragnieniem ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby na Starym Rembertowie powstała parafia.
W roku 1974 decyzją ks. Prymasa, w kaplicy można było odprawiać nabożeństwa, lecz
dopiero w 1980 roku wydzielona została parafia św. Łucji Starego Rembertowa. Budowę kościoła rozpoczęto w 1986 roku. Kościół
pw. św. Łucji ks. Prałat Ryszard Łapiński budował po przebyciu ciężkiej choroby, w bardzo
trudnych warunkach politycznych i sytuacji
materialnej. 21 czerwca 1995 roku ksiądz dr
Ryszard Józef Łapiński przeszedł na emeryturę. Mieszkał na plebani kościoła św. Łucji na
Starym Rembertowie, był powszechnie znanym, lubianym i wielce szanowanym kapłanem, współpracującym z samorządem Rembertowa. Jako jeden z nielicznych księży w
Polsce szczycił się tytułem kapelana Papieża
Jana Pawła II. 18 grudnia 1998 roku obchodził
55 rocznicę święceń kapłańskich, a 25 grudnia 1998 roku jubileusz pierwszej Mszy Świętej Prymicyjnej odprawionej w Rembertowie.
W 1999 roku na wniosek, który złożyłem jako
przewodniczący Rady Gminy Warszawa-Rembertów, został uhonorowany przez Radę m.st.
Warszawy tytułem „Zasłużony dla Warszawy”.
Zmarł 25 grudnia 2008 roku i zgodnie z
jego wolą został pochowany w grobowcu
rodzinnym na cmentarzu w Rembertowie.
Cześć Jego Pamięci!
Józef Melak
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Duża liczba zgłoszeń dotyczących
nieprawidłowego palenia w piecach trafia od mieszkańców, którzy zauważyli, że
z komina sąsiedniej posesji wydobywa się
gęsty, czarny dym. Nie świadczy to jednak o tym, że nasz sąsiad spala w piecu
śmieci lub zakazane paliwo. Ciemny dym
unoszący się z komina to dzisiaj nadal
standard, za co często odpowiada nie
złej jakości paliwo i stary piec, ale metoda
rozpalania pieca, a później dalsze dokładanie paliwa – zwykle węgla. Jeśli zmienimy sposób rozpalania pieca z dolnego
na górny, zużycie opału spadnie, a tym
samym piec będzie emitować mniej toksycznych związków. Najpopularniejszym
wśród mieszkańców sposobem rozpalania pieca jest rozpalanie od dołu, które
polega na przykryciu rozpałki drewnem,
a następnie węglem. Jest to błędny sposób, ponieważ zawarta w nim wilgoć za-

czyna parować, a rozgrzewający się węgiel wydziela więcej toksycznych związków. Lepszym sposobem jest rozpalanie
pieca od góry. W tym celu palenisko
należy wypełnić węglem, ułożyć na nim
drewno, a rozpałkę na samej górze. W ten
sposób rozpalony piec sprawi, że spaliny
będą unosić się w górę, a żar rozchodzić
ku dołowi. Dym, który ulatniać się będzie
z warstwy zimnego opału, prawie w całości ulegnie spaleniu. W pewien sposób
górny płomień staje się katalizatorem
i dopala to, co może się jeszcze spalić.
W rezultacie do komina dostają się spaliny z mniejszą zawartością dymu i niebezpiecznych związków.
Podsumowując, zaletą górnego rozpalania pieca jest: mniej dymu, mniej zanieczyszczeń powietrza, mniej popiołu.
Referat prasowy Straży Miejskiej

Rozpałka

Drewno

Węgiel

Zabezpiecz swój samochód przed włamaniem
W ostatnim czasie odnotowano zdarzenia włamań do pojazdów i kradzieże
rzeczy wartościowych w nich pozostawionych. Sprawcy działają metodą
zakłócenia działania pilotów samochodowych, które sprawia, że pomimo użycia przez właściciela pilota, pojazd nie
zostaje zamknięty. W tym czasie, kiedy
właściciel pojazdu robi zakupy, dochodzi
do kradzieży przedmiotów pozostawionych w samochodzie, np. laptopa, tele-

fonu, torby, plecaka, dokumentów, itp.
Dlatego pozostawiając swój pojazd na
parkingu należy zawsze sprawdzać, czy
został prawidłowo zamknięty. Opisana
metoda działania sprawców jest przez
nich ciągle usprawniana, aby kradzież
była najbardziej skuteczna. Nie powinno się zatem zostawiać w aucie żadnych
wartościowych rzeczy, przedmiotów
i dokumentów.
Opr. K. Wacławiak

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE
OD 2019 ROKU?
Bio

Papier

odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy
po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny
doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości
oraz tłuszczów zwierzęcych

czyste opakowania z papieru i tektury,
gazety, czasopisma i ulotki, kartony,
zeszyty, papier biurowy

Metale i tworzywa sztuczne

Odpady wielkogabarytowe

stare meble (także rozłożone na części)
oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki,
pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów

torebki, worki foliowe, kartony po sokach
i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki
po napojach i żywności

Zielone

Szkło

liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie
(odbiór od marca do listopada)

opakowania szklane, w szczególności:
puste butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach,
puste opakowania po lekach

Odpady zmieszane

np.: resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony
papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy
jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans,
potłuczone szyby i lustra, tekstylia
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Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych oddajemy
do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK i MPSZOK) zgodnie
z informacjami zamieszczonymi na:

www.czysta.um.warszawa.pl

Nowe ulice podłączone do sieci wodociągowej
Urząd Dzielnicy Rembertów informuje, że w styczniu br. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
podłączyło kolejne ulice do sieci wodociągowej. Aktualnie zasilono w wodę ul.
Katiuszy na odcinku od ul. Strażackiej do
numeru 6, ul. Eskulapów na odcinku od

ul. Republikańskiej do ul. Gawędziarzy
oraz ul. Górną w rejonie ul. Gawędziarzy.
W kolejnym etapie zostanie podłączona
sieć wodociągowa w ul. Pielgrzymów na
odcinku od ul. Paderewskiego do al. gen.
A. Chruściela „Montera”.
WIR
www.rembertow.waw.pl
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Nowe „deklaracje śmieciowe”
(dokończenie ze str. 1)

To założenie ustawodawcy, stawiające wyzwanie przed przedstawicielami zarządów osiedli, wspólnot mieszkaniowych
i przed samymi mieszkańcami. W tego typu
zabudowie pojemniki są wspólne, jeśli więc
jeden z sąsiadów wyłamie się z obowiązku
selektywnej zbiórki, wtedy wszyscy mogą
zapłacić więcej. Pomocnym rozwiązaniem
jest ograniczenie dostępności altan śmietnikowych tylko dla mieszkańców, zamykanie
ich i monitorowanie.
Wprowadzony ustawowy obowiązek
segregacji oraz zmiana sposobu naliczania
opłat powodują obowiązek złożenia nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
Od 1 marca br. obowiązują nowe formularze deklaracji – określone w Uchwale
nr XXV/731/2020 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 16 stycznia br. w sprawie
określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej t.j:
Deklaracja DJ (jednorodzinne) – dotycząca nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (dotyczy nieruchomości jednorodzinnych
niezamieszkałych, bez wydzielonego lokalu, w którym jest prowadzona działalność, a także bez prowadzenia działalności w budynku innym niż mieszkalny, posadowionym na nieruchomości).
Deklaracja DZW (wielolokalowe) – dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.
Deklaracja DM (mieszana) – dotycząca nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na

której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Deklaracja DN (niezamieszkała) – dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Deklaracja DH (hotele) – dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na której świadczone są usługi hotelarskie.
Deklaracja DL (letniskowe) – dotycząca
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Deklarację składa właściciel nieruchomości w Wydziale Obsługi Mieszkańców
właściwym dla miejsca zamieszkania osoby
fizycznej albo siedziby podmiotu innego, niż
osoba fizyczna, maksymalnie do 10 kwietnia. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach
Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP). Pierwsza opłata zgodna
z nowo obowiązującymi stawkami powinna zostać dokonana do 28 marca br. Deklaracje dostępne są w Wydziałach Obsługi
Mieszkańców oraz do pobrania na stronie
https://warszawa19115.pl

Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze w Rembertowie! Zachęcamy
mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na likwidację pieca na paliwo stałe. Warto zrobić to już dziś, ponieważ tylko
w 2020 roku można uzyskać do 100% maksymalnej kwoty dotacji.
Koniecznie przyjdźcie na wymienione spotkania!

Od 1 stycznia 2020 r. sprawy
podatkowe realizuje Centrum
Obsługi Podatnika
Od 1 stycznia br. zadania związane z naliczaniem, poborem i windykacją opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od środków transportowych oraz
opłaty skarbowej, są realizowane przez Centrum
Obsługi Podatnika w siedzibie przy ul. Obozowej
57, 01-161 Warszawa.
Urząd Dzielnicy Rembertów nie jest już urzędem
właściwym do obsługi mieszkańców w wyżej wymienionym zakresie. Dla ułatwienia procesu załatwiania
spraw podatkowych, za pośrednictwem Wydziału
Obsługi Mieszkańców można składać następujące dokumenty:
• deklaracja na podatek od nieruchomości,
• informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
• deklaracja na podatek od środków transportowych,
• wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
bądź stwierdzające zaległość w sprawach podatkowych,
• wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

www.rembertow.waw.pl

Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji
ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika. Od 1 stycznia
2020 r. w Mieście Stołecznym Warszawa funkcjonuje
jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać
wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Z dniem 31 grudnia 2019 roku zostały zamknięte
rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego oraz podatku od środków transportowych.
Wpłata na zamknięty rachunek dokonana po 31 grudnia 2019 r. zostanie automatycznie odesłana na konto
zleceniodawcy. Od 1 stycznia 2020 roku właściwym
rachunkiem do dokonywania wpłat z tytułu podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od
środków transportowych jest rachunek:
Centrum Obsługi Podatnika
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego na 2020 rok zostaną wydane przez
Centrum Obsługi Podatnika i doręczone za pośrednictwem poczty.
Termin płatności pierwszej raty podatku przypada 15 marca 2020 roku. W przypadku, gdy decyzja
nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed
terminem płatności podatku, ustawowy termin zostaje przesunięty podatnikowi o 14 dni od daty doręczenia decyzji. Dopiero po upływie tego terminu,
w przypadku braku płatności, będą naliczane odsetki
za zwłokę. Informacje w sprawie podatków można
uzyskać pod numerem tel.: 19 115 lub bezpośrednio
w Centrum Obsługi Podatnika tel.: (22) 443 09 00;
(22) 443 09 01.
WBK
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W Nowy Rok z Sinfoniettą Polonia
Pełna sala, wspaniała atmosfera, piękna muzyka wykonana przez orkiestrę
symfoniczną i duet znakomitych solistów pod batutą charyzmatycznego dyrygenta, do tego taneczne wariacje czteroosobowego zespołu z Bułgarii – tak
zapamiętamy pierwszy w naszej dzielnicy Koncert Noworoczny!
Zaproszenia na to wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które miało miejsce 5 stycznia br. w sali widowiskowej Akademii Sztuki
Wojennej, rozeszły się wśród mieszkańców
w ciągu jednego dnia. Trudno się temu
dziwić skoro był to premierowy Koncert
Noworoczny w Rembertowie, podczas
którego zagrała 45 osobowa orkiestra
Sinfonietta Polonia pod batutą amerykańskiego dyrygenta chińskiego pochodzenia, Cheung Chau. I nikt z sali ASzWoj
wypełnionej po brzegi nie wyszedł zawiedziony. Każdy z 18 utworów Koncertu
Noworocznego rembertowska publiczność
nagradzała gromkimi brawami. To również

zasługa pary znakomitych solistów, których
śpiew mogliśmy podziwiać – sopranistki
Barbary Gutaj-Monowid i tenora Huberta
Stolarskiego. Nie często się zdarza, aby
głosy solistów tworzyły na koncertach tak
pełną harmonię, tym samym wzmacniając
muzyczny wyraz oraz doznania. Tak właśnie
było w przypadku pary solistów, której głosy o ciepłej barwie i bez przesadnego wibrata, doskonale się uzupełniały. Muzyczny
spektakl Koncertu Noworocznego dopełniały kunsztowne tańce pochodzącego
z Bułgarii czteroosobowego zespołu Dance
Formation „Tracian gift”, który specjalizuje
się w tańcach bałkańskich. Jego członkowie

to absolwenci szkół baletowych, a obecnie
studiują w Academy of Music, Dance and
Fine Arts w Płowdiw.
Orkiestra, soliści oraz bułgarscy tancerze zabrali rembertowską publiczność
w niezwykłą podróż – muzyczny rejs
Dunajem, podczas którego zaprezentowali muzykę z krajów przez które przepływa
Dunaj. Usłyszeliśmy więc „Uwerturę akademicką” Johannesa Brahmsa, duet z opery
Humperdincka „Jaś i Małgosia”, słynny walc
Straussa „Nad pięknym, modrym Dunajem”
i polkę „Grzmoty i błyskawice”, słynne arie
i duety węgierskich twórców operetki wiedeńskiej, Franza Lehára i Imre Kálmána, duet
z ukraińskiej opery „Zaporożec za Dunajem”
oraz najsłynniejszy utwór George Enescu
– Rumuńską Rapsodię nr 1. Podziwialiśmy
również ludowe pieśni: słowacką „Pieśń
o ziemi rodzinnej” Gejzy Dusika, ludową
„Luminicę”, mołdawską „Tabakeryaskę”
oraz najpopularniejszy taniec ukraiński –
Hopak, z muzyką Arama Chaczaturiana,
który brawurowo wykonali bułgarscy tance-

189. ROCZNICA BITWY
POD OLSZYNKĄ GROCHOWSKĄ

Projekty dla Rembertowa
W A R S Z A W A

2 0 2 1

23 lutego 2020 r.

Obecna, już VII edycja Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy, ciszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Świadczy
o tym rosnąca liczba składanych projektów
ogólnomiejskich, przede wszystkim jednak
dzielnicowych.

Do 21 stycznia złożono w mieście 2242
projekty (199 ogólnomiejskich i 2042 dzielnicowych), z czego najwięcej zgłosili mieszkańcy Bielan - 169, Białołęki - 160 oraz Mokotowa
- 151. Rembertów plasuje się w tym rankingu także bardzo wysoko, gdyż zarejestrowano aż 92 projekty, przy najniższej liczbie
mieszkańców z wszystkich dzielnic miasta.
Obecnie wszystkie projekty poddawane są
w urzędzie Dzielnicy Rembertów szczegółowej ocenie formalnej, następnie merytorycznej, która potrwa do 6 maja br. W tym czasie
sprawdzana będzie poprawność i terminowość złożonych formularzy, czy poprawnie
sporządzono listę poparcia dla pomysłu, czy
dołączono zgodę autora utworu, np. fotografii do wykorzystania w zobrazowaniu projek-

rze. Trwający prawie dwie godziny Koncert
Noworoczny w naszej dzielnicy, zakończył
„Marsz Radetzkiego” Johanna Straussa (op.
228). Nie mogło być inaczej, gdyż ten właśnie utwór kończy tradycyjnie każdy Koncert
Noworoczny wraz z publicznością, która
klaszcze w rytm muzyki znanego marszu.
Z orkiestrą Sinfonietta Polonia przywitaliśmy 2020 rok. Mamy nadzieję, że będzie
szczęśliwy dla całej dzielnicy i jej mieszkańców, a kiedy będzie zbliżał się ku końcowi,
Urząd Dzielnicy znowu zaprosi mieszkańców Rembertowa na muzyczną ucztę, z którą wejdziemy w kolejny rok.
Piotr Stanisławski

Kościół pw. Najczystszego Serca Maryi (ul. Chłopickiego 2)
12.30 – Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza
Biskupa Romualda Kamińskiego
Możliwość transportu do Alei Chwały autokarem zapewnionym
przez organizatorów o godz. 13.30.
Odjazd autokaru około godz. 14.00, po zakończeniu uroczystości w kościele.

tu. Na tym etapie projekty trafiają do komórki merytorycznej, w której sprawdzane jest
m.in., czy nie naruszają obowiązującego prawa, czy można je zrealizować w ciągu jednego roku we wskazanej przez projektodawcę
lokalizacji, oraz tzw. ogólnodostępność dla
mieszkańców stolicy. Liczymy, że wszystkie
rembertowskie projekty pomyślnie przejdą
etap oceny i zostaną dopuszczone do głosowania. Zanim to nastąpi, już teraz warto
zapoznać się z listą zgłoszonych projektów,
które można poznać na stronie internetowej:
www.twojbudzet.um.warszawa.
Pomoże nam to podczas głosowania,
aby w przemyślany sposób oddać swój głos
na ciekawe i interesujące projekty.
AK WOD

Aleja Chwały (ul. Traczy)
15.00 – Odegranie „Warszawianki” i przemarsz
pod Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską
15.10 – Odsłonięcie głazu pamięci kapitana Józefa Patelskiego

Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską (ul. Szeroka)
15.30 – Odegranie Hymnu Narodowego
15.35 – Modlitwa w intencji poległych
15.40 – Wystąpienia okolicznościowe
15.50 – Apel pamięci i salwa honorowa
16.00 – Ceremonia złożenia wieńców

Woody Allen w REMBERTOWIE

Dzięki głosom mieszkańców Dzielnicy Rembertów, którzy w ankiecie umieszczonej na profilu facebookowym dzielnicy wybierali
filmy, jakie chcieliby obejrzeć podczas tegorocznej edycji Pokazów
Filmowych w Rembertowie, najwięcej głosów zdobył cykl filmów
Woody’ego Allena. Dlatego latem obejrzymy następujące filmy:
„Blue Jasmine” (2013)
„W deszczowy dzień w Nowym Yorku” (2019)
„Purpurowa róża z Kairu” (1985)
„Manhattan” (1975)
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ZBIERAMY PAMIĄTKI na 50-lecie
DK „Rembertów”
Luty to podobno miesiąc zakochanych.
Trudno zrozumieć, dlaczego wybraliśmy
tak zimny i szary miesiąc, aby uczcić święto
zakochanych. Drzewa bez liści, skurczona
trawa, ogrody bez kwiatów i wszyscy już
tęsknią za słońcem i ciepłem, którym nas
otuli. Może na tym polega fenomen tego
dnia – żeby sprawić, aby ktoś poczuł ciepło,
którego jeszcze nie ma. W DK „Rembertów”
mamy misję, aby w każdym miesiącu sprawiać Wam małe radości. Cieszymy się, że tak
wiele osób przychodzi na organizowane
przez nas warsztaty i spotkania. Robi nam
się ciepło na serduchu, widząc, jak pozytywnie odbierane są nasze propozycje.
Życzymy sobie i Wam, aby stało się to tradycją, tak mocną jak kupowanie kwiatów
w walentynki. A że okazja ku temu jest okrą-

gła – bo pięćdziesiąta – to zapraszamy do
wspólnego świętowania.
W tym czasie wyhodowaliśmy wiele rzodkiewek i zmontowaliśmy niezliczoną ilość
klatek w pracowni animacji filmowej. Z każdym nowym wydarzeniem rosła liczba osób,
które do nas przychodziły. Po tylu latach nie
sposób policzyć wszystkich uczestników naszych zajęć. Wasza obecność i pamięć jest dla
nas najważniejsza. Zapewne w domach wielu z Was, którzy od początku istnienia domu
kultury uczestniczyli w jego niezliczonych
wydarzeniach, znajduje się dużo pamiątek
– zdjęć, przedmiotów związanych z historią
tego miejsca, dyplomów, itd., itp. Dlatego
zapraszamy wszystkich uczestników naszych
zajęć i wydarzeń kulturalnych do podzielenia
się nimi wraz z waszymi wspomnieniami.

Ogłaszamy Akcję Zbierania Pamiątek,
zachęcając mieszkańców Rembertowa do
przejrzenia starych rzeczy. Może w szufladzie ze zdjęciami lub w zapomnianym
pudełku skrywa się cząstka historii Domu
Kultury „Rembertów”. Zróbcie Nam walentynkę i poświęćcie chwilę na odszukanie

starych wspomnień, a następnie podzielcie
się nimi z nami. Wszyscy darczyńcy otrzymają po zakończeniu zbiórki pamiątkowe
certyfikaty, a zebrane przedmioty zostaną
pokazane na wystawie związanej z 50. rocznicą DK „Rembertów”.
DK „Rembertów”

Zapraszamy do DK „Wygoda”
Z wielką radością informujemy o nowych zajęciach, które
wypełniły nasz grafik w czwartkowe wieczory – czyli Warsztaty
Teatralne. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób, które
chcą poznać świat teatru „od środka”, popracować nad dykcją,
ekspresją i obyciem na scenie. Zajęcia prowadzi pedagog i instruktor sztuki teatralnej, Bartosz Pietrzyk, który pracuje z dzieć-

mi, młodzieżą i dorosłymi. Dzięki swojej charyzmie i zaangażowaniu został laureatem wielu przeglądów i festiwali teatralnych
dla dzieci, m.in: Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich,
Festiwalu Teatrów Szkolnych im. W. Siemiona, czy Przeglądu
Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.
Warsztaty teatralne opierać się będą na grach animacyjnych
i formach dramowych, wpisujących się w zakres teatru animacji
przedmiotu i pobudzania wyobraźni. Uczestnicy poznają podstawowe techniki animacji oraz zabawy teatralne, elementy
emisji głosu i dykcji, przełamią nieśmiałość, a przede wszystkim
www.rembertow.waw.pl

– rozwiną wyobraźnię! Zwieńczeniem rocznej pracy będzie prezentacja spektaklu w małej formie
scenicznej. Warsztaty teatralne odbywać się będą
w czwartki od godz. 18:00. Utworzyła się już mała
grupa aktorów-amatorów, jednak w dalszym ciągu dołączyć do niej mogą inne zainteresowane
osoby – przyszli aktorzy teatralni, do czego serdecznie zachęcamy!
Przygotowaliśmy również propozycję dla entuzjastów tańca Street Dance, Hip-Hop, New
Age.
Już 2 marca o godzinie 17:00 rusza w domu
kultury taneczne combo z Pawłem Zającem.
Paweł to pedagog tańca, choreograf, choreoterapeuta, który realizuje projekty taneczne w Polsce,
USA, Włoszech i Hiszpanii. Pracuje dla największych szkół tańca w Polsce, wykładał min. na
Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.
Taneczny rozkład zajęć przedstawia się następująco:
- godz. 17:00 – 17:30 Street Dance – grupa 5-7 lat
- godz. 17:30 – 18:30 Street Dance – grupa 8+
- godz. 18:30 – 19:45 Ladies Dance – dziewczyny
powyżej 15 roku życia.
Wejście jest bezpłatne! Szykujcie zatem wygodne buty, butelkę wody i przyjdzie na parkiet!
Aby nie przegapić żadnej z nowinek odwiedzajcie naszą stronę internetową www.dkwygoda.
waw.pl, nasz profil facebookowy lub przyjdźcie na
ul. Koniecpolską 14.
Do zobaczenia w DK „Wygoda”!
DK „Wygoda”

Zjazd absolwentów, wykładowców
i sympatyków ASzWoj
Zapraszamy wszystkich absolwentów, wykładowców i sympatyków ASzWoj na zjazd rocznicowy, który
odbędzie się w dniach 5 - 7 czerwca 2020 r. na terenie
Akademii Sztuki Wojennej. Pamiątką zjazdu będą dębowe oficerskie piernacze - list żelazny, zdjęcia i film
video. Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Potwierdzenie
uczestnictwa prosimy zgłaszać do 30 maja 2020 r.
z wpłatą na konto PKO 45 1020 4115 0000 9302 0143

0644, z dopiskiem „Zjazd absolwentów AON” + swoje imię i nazwisko. Szczegółowe informacje o zjeździe
znajdują się na stronie Facebooka Roberta Sawy: „Zjazd
Absolwentów, wykładowców i sympatyków AON”, pod
nr tel. 792 026 245, e-mail sawaar@wp.pl oraz u koordynatora zjazdu ze strony ASzWoj, dr inż. Zbigniewa
Siemieńca – tel. 261 813 193.
mjr dypl. pil. rez. Robert Sawa

1(214) 2020

7

KULTURA

Kudelski na Dzień Babci i Dziadka
Powoli staje się tradycją, że Dzień Babci i Dziadka obchodzony jest w rembertowskiej bibliotece. Z tej okazji
17 stycznia 2020 r. wystąpił Robert Kudelski, a 20 stycznia wszystkie dzieci wspólnie z bibliotekarzami własnoręcznie przygotowywali laurki dla swoich ukochanych babć i dziadków.
Obchody tak ważnego dnia rozpoczęliśmy już w piątek poprzedzający to
święto. Na scenie w sali widowiskowej
największe przeboje piosenki francuskiej wykonał Robert Kudelski. Artysta
potrafił rozbawić oraz wprawić w doskonałe humory licznie zgromadzoną
publiczność. Przy akompaniamencie
fantastycznej Urszuli Borkowskiej, Robert Kudelski zaprezentował przeboje takich gwiazd, jak Edith Piaf, Jacques

Brel, Gilbert Becaud czy Charles Aznavour. Artysta nie tylko śpiewał, rozmawiał również z widzami za pomocą pięknej poezji. Cały spektakl przepełniony
był wzruszeniami i emocjami, które bez
wątpienia długo pozostaną w pamięci
mieszkańców. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków z Budżetu Obywatelskiego.
Również najmłodsi czytelnicy biblioteki przygotowali się do obchodów

Młodzi szachiści w Bibliotece
Za nami III edycja Turnieju Szachowego o Puchar Biblioteki
dla dzieci do 12 lat. W sobotni poranek, 25 stycznia br. do
szachowych rozgrywek odbywających się w rembertowskiej
Bibliotece przystąpiło 50 uczestników. Turniej rozgrywano
w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund, po 15 minut
dla każdego zawodnika.

tego święta. Podczas zajęć prowadzonych przez bibliotekarzy 20 stycznia br.,
chętnie rozmawiali o swoich ukochanych babciach i dziadkach oraz własnoręcznie przygotowali dla nich prezenty w postaci prac plastycznych. W spotkaniu z nimi wzięła udział Pani Mirona
Drewnowa z Rembertowskiej Akademii
Seniora, która zaprezentowała dzieciom
opowiadanie „Elemer i dziadek Eldo”.
Ewa Kuba, Marcin Florjanowicz

Przez cały czas na sali panowała atmosfera skupienia i życzliwej, sportowej rywalizacji. Jak
zawsze zawodnikom dzielnie
kibicowali rodzice. Nad przebiegiem turnieju czuwał sędzia
gry w szachy, Robert Krasiewicz, który wyłonił zwycięzców
trzech pierwszych miejsc. Cenne puchary trafiły do Krzysztofa Urycha (I miejsce), Kacpra Jaczyńskiego (II miejsce) i Leona
Michalaka (III miejsce). Wszyscy
uczestnicy Turnieju Szachowego o Puchar Biblioteki otrzymali
pamiątkowe dyplomy i drobne
upominki.
Gra w szachy nie tylko rozwija logiczne i matematyczne
myślenie, ma również wartości
wychowawcze. Szachy rozwijają umiejętność panowania nad
sobą, uczą szacunku do przeciwnika i jak radzić sobie z porażką. Biorąc pod uwagę wartość wychowawczą „królewskiej
gry”, bez wątpienia wszyscy
uczestnicy sobotnich rozgrywek – bez względu na osiągnięty sportowy wynik – zostali
zwycięzcami.
Dlatego gratulujemy wszystkim zawodnikom za dzielną
walkę w naszym szachowym
Turnieju.
Hanna Pazio

Rembertowscy podróżnicy
„Z Rembertowa w świat” to
nowy cykl spotkań podróżniczych z mieszkańcami dzielnicy
i czytelnikami naszej biblioteki.
Zapraszamy na pierwsze spotkanie 6 marca br. o godz. 18:00, które
odbędzie się w sali widowiskowej przy ul. Gawędziarzy 8.
Państwo Domańscy opowiedzą o chińskich ogrodach
z miasta Suzhou!
Podczas pierwszego spotkania wysłuchamy opowieści
i obejrzymy zdjęcia Państwa
Domańskich, przedstawiające
ogrody chińskie w mieście Suzhou. Poznamy też chińską unikatowość, specyfikę postrzegania rzeczywistości i człowieka. Elementy architektoniczne
są tylko uzupełnieniem, żeby
w pełni docenić otaczającą rzeczywistość stworzoną przez
Państwo Środka. Twórcy ogrodów uczyli się od przyrody i odtwarzali naturalny świat, budując jego imitacje na niewielkim
skwarku ziemi, „wyciętym” z terenu rozwijającego się i głośnego miasta. W czasie spotkania
przeniesiemy się na inny kontynent, aby zobaczyć i podziwiać
świat, tak inny od naszej rzeczywistości.

Ciekawe podróże to nie tylko te dalekie, ale również te bliskie! Interesujący świat zaczyna się już za rogatkami. Jeśli
ktoś z czytelników i mieszkańców naszej dzielnicy przywiózł
wspomnienia, pamiątki oraz fotografie, z którymi chce się podzielić z szerszą publicznością,
może to zrobić w bibliotece.
Również rembertowianie podróżują, są ciekawi świata i uwielbiają poznawać nowe kultury.
Dlatego zapraszamy lokalnych
podróżników i amatorów wycieczek, aby podzielili się wrażeniami ze swoich wojaży, zgłaszając się do Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 55, przy
ul. Gawędziarzy 8 (II piętro) lub
pisząc na adres: wypozyczalnia55@bprembertow.waw.pl
Ewa Kuba

BIBLIOTEKARZE POLECAJĄ: Fredrik Backman – Mężczyzna imieniem Ove
Ove jest sześćdziesięcioletnim mężczyzną z zasadami, który nie lubi, kiedy ktoś ich
nie szanuje. Wstaje codziennie za piętnaście
szósta, robi kawę, wsypując do ekspresu
dokładnie taką samą ilość zmielonych ziaren, a następnie rusza na obchód osiedla.
Jest zgorzkniałym starcem, czepiającym się
wszystkiego i wszystkich, którego nikt nie
chciałby mieć za sąsiada. Nie, żeby czerpał
z tego satysfakcję. Ove po prostu taki jest.
Poznajemy go po śmierci jego ukochanej
żony Sonji. „Ludzie twierdzili, że Ove zawsze
widział świat na czarno-biało. A Sonja była
kolorem. Wszystkimi jego kolorami”. A on był
dla niej „tym wszystkim, w co tak mocno wierzył, przekonaniem o sprawiedliwości, mo-
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ralności i ciężkiej pracy, o świecie, w którym
to, co słuszne i właściwe, powinno być słuszne i właściwe. Nie dlatego, żeby ktoś miał go
za to poklepać po plecach, czy wręczyć medal, ale dlatego, że tak właśnie powinno być”.
Gdy traci pracę oraz chęć kontynuowania samotnego życia, postanawia popełnić
samobójstwo. Przygotowuje je bardzo starannie, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Jednak co chwilę wydarza się coś, co mu
w tym przeszkadza. Trudno polubić aspołecznego, upartego, uciążliwego i marudnego dziwaka. Nadzieja pojawia się jednak,
gdy do sąsiedniego domu wprowadza się
ciężarna uciekinierka z Iranu z niezdarnym
mężem Szwedem i dwójką hałaśliwych dzie-

ci, a na podwórku zamieszkał bezdomny
kot. Powoli odkrywamy przeszłość Ovego
i zaczynamy rozumieć, że jego niedorzeczne zachowania skrywają przejmujące drugie
dno. Jak pisze wydawca książki, los postanawia udowodnić Ovemu, że życie znaczy dla
niego wiele więcej niż sądził, a on znacznie
więcej dla innych.
Mężczyzna imieniem Ove jest piękną opowieścią o samotności i przyjaźni, śmierci i miłości, poczuciu wyobcowania i wspólnocie.
Pełna humoru i ciepła historia Ove poruszy
w nas najczulsze struny. Każdy z nas, niezależnie od wieku i tego, czym się zajmuje, odnajdzie w nim cząstkę samego siebie.
AS
www.rembertow.waw.pl

OŚWIATA

60-lecie Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie w Warszawie
Świętujemy 7 III 2020 r. Z tej okazji organizujemy festiwal edukacji
WCZORAJ

DZIŚ

JUTRO

YESTERDAY
GESTERN
HIER

TODAY
HEUTE
AUJOURD’HUI

TOMORROW
MORGEN
DEMAIN

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, absolwentów i byłych pracowników w godz. 12:15 – 15:00 na przygotowany program!

Kalendarium

• Wmurowanie w maju 1959 r. na placu
przy ulicy I. Paderewskiego aktu erekcyjnego nowej ”tysiąclatki”.
• Uroczyste otwarcie nowej szkoły 14 września 1960 r. pod kierownictwem Z. Dobrzyńskiego.
• Dołączenie uczniów i nauczycieli ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 184
w sierpniu 1977 r.

• 15 listopada 1997 r. nadanie imienia
Obrońców Radiostacji Armii Krajowej
w Rembertowie oraz wręczenie sztandaru.
• 1 września 1999 r. pojawienie się nowych
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 207.
• Oddanie do użytku w roku 2006 nowego
skrzydła budynku.
• 1 września 2006 r. w związku z przyjęciem
uczniów do klasy integracyjnej zmiana

nazwy na: Szkoła Podstawowa nr 217
z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie.
• 1 września 2010 r. oddanie do użytku
nowo wybudowanej świetlicy szkolnej
sąsiadującej z salą gimnastyczną szkoły.
• 25 kwietnia 2015 r. odbyła się uroczystość przekazania szkole nowego boiska
piłkarskiego wraz z budynkiem szatni
sportowych.

Od warkoczyka do dziennika
Moja przygoda z „217” zaczęła się we wrześniu 1983 roku.
To właśnie wtedy stałam się
uczennicą naszej szkoły. Z koroną z warkoczy, w biało-granatowym galowym ubranku
i z głową pełną różnych emocji
wkroczyłam w progi tejże placówki.
Szkoła i życie w niej wyglądały trochę inaczej niż obecnie. W klasach początkowych
(moją była sala nr 60) mieliśmy
ławki z miejscem na kałamarz.
W pierwszej klasie obowiązkowym strojem był fartuszek
szkolny, a najpiękniejsze były
tzw. „krzyżaczki”. Jednak na co
dzień najczęściej chodziliśmy
w okropnych, zapinanych na
guziki granatowych fartuchach
z białymi kołnierzykami. Na
szczęście, od mojej drugiej klasy zniesiono ten obowiązek. Do
końca mojej nauki przetrwało
jedynie noszenie tarczy szkolnej
na lewym ramieniu.
Po skończeniu trzeciej klasy
czułam się przerażona wielkością szkoły. A nie była ona jesz-

cze tak rozbudowana jak obecnie. Na początku września, jako
czwartoklasistka, pełna niepokoju myślałam o odnalezieniu
kolejnej sali lekcyjnej. Jednak
z czasem wszystko się ułożyło.
Podobnie jak dzisiejsi uczniowie
mieliśmy w szkole swoje ulubione miejsca do „przesiadywania”.
Ja miałam dwa: boks w szatni
i parapet na półpiętrze przy
schodach z szatni od strony
obecnego sklepiku. Ówczesny
sklepik był w zupełnie innym
miejscu, czyli tam gdzie obecnie znajduje się gabinet logopedy. A hity sklepiku? Oczywiście - oranżada w woreczkach
i pączki. To były piękne czasy!
Gdy byłam w klasie siódmej,
w zasadzie zapadł wyrok co do
mojego losu. Za namową i przy
ogromnym wsparciu pani od
historii postanowiłam, że zostanę nauczycielem. I we wrześniu
1999 roku po raz kolejny przekroczyłam próg 217-tej. Tym
razem, by podpisać umowę
o pracę jako nauczyciel świetlicy. Było to spełnienie moich za-

(dokończenie ze str. 1)

W Dzielnicy Rembertów Feryjne Placówki Edukacyjne, które uczestniczą
w programie „Zima w Mieście 2020” zlokalizowane są w dwóch szkołach:
1. Szkoła Podstawowa Nr 217 z Odwww.rembertow.waw.pl

Moja szkoła ma 60 lat!

wodowych marzeń, ponieważ
pracując wcześniej w dwóch innych szkołach (jako nauczyciel
wychowania fizycznego i anglista), zawsze pragnęłam wrócić
do „swojej podstawówki”.
Przez osiem lat „rozłąki”
szkoła niewiele się zmieniła.
Dopiero w ostatnich kilkunastu latach budynek przeszedł
ogromną metamorfozę. Żałowałam tylko, że nie ma w niej
już większości moich ulubionych nauczycieli – Wychowawczyni i ukochanej nauczycielki od historii, które po reformie
szkolnictwa przeniosły się do
nowo powstałego gimnazjum.
Ale moja nauczycielka wf-u,
przywitała mnie słowami, które
będę pamiętać zawsze: „Wróciła ta, co zawsze mówiła, że zostanie nauczycielem w naszej
szkole!”.
Po wszystkich latach spędzonych w szkole – lepszych
i słabszych momentach, nie żałuję swojej decyzji i cieszę się, że
jestem tutaj.
Anka Gwóźdź

ZIMA w MIEŚCIE 2020

działami Integracyjnymi przy ul. Paderewskiego 45 (Stary Rembertów),
2. Szkoła Podstawowa Nr 254 przy ul.
Niepołomickiej 26 (Wygoda).
Dzieci uczestniczą jeszcze w zajęciach
organizowanych przez wyznaczone fe-

• Utworzenie filii szkoły 1 września
2015 r.
• 1 września 2017 r. sześcioklasowa
szkoła podstawowa zostaje przekształcona w szkołę ośmioklasową.
Likwidacja filii szkoły.
• 1 września 2018 r. powiększono szkolny obiekt sportowy o kolejne boisko,
bieżnię i miasteczko rowerowe.

Tyle samo co ja. W niej spędziłam większość swego życia, prawie 37 lat… Gdy 1 września 1983 r.
jako ambitna, świeżo upieczona absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynałam
swoją pierwszą pracę w Szkole Podstawowej nr 217, nawet mi się nie śniło, że spędzę w niej tyle lat.
Wybór zawodu nie wynikał z konieczności ani przypadku, ale z głębokiego przekonania, że praca nauczyciela języka polskiego to jest
właśnie to, co chcę w życiu robić. Zawsze więc starałam się wykonywać
ją bardzo rzetelnie i odpowiedzialnie, nie szczędząc czasu, serca i wysiłków. Największą satysfakcję znajduję w tym, że mogę towarzyszyć
młodym ludziom w ich intelektualnym i emocjonalnym dojrzewaniu.
Mam nadzieję, że niektórym w tym
pomogłam. Zawsze staram się być
nauczycielem, który nie tylko przekazuje wiedzę, ale także inspiruje,
pobudza do refleksji, rozwija zainteresowania, kształtuje postawę życiową, a poprzez literaturę wprowadza w świat uniwersalnych wartości
etycznych.

ryjne Punkty Zajęć Specjalistycznych: DK
Rembertów, DK Wygoda oraz Biblioteka
Publiczną im. Jana Pawła II.
Warunkiem uczestnictwa w programie „Zima w mieście” jest dokonanie zgłoszenia w systemie rekrutacyjnym dostępnym na stronie warszawa-zimawmiescie.
pzo.edu.pl oraz uiszczenie opłat w wysokości 10 zł dziennie za opiekę oraz 10 zł.

W mojej pamięci zapisało się wiele
wzruszających chwil. Należą do nich
m.in. rozstania z klasami, których byłam
wychowawczynią. Oglądając klasowe
zdjęcia często zastanawiam się, jak potoczyły się losy moich uczniów. Tyle
przywołują wspomnień… Nigdy na
przykład nie zapomnę Magdy, która po
zdaniu ostatniego egzaminu maturalnego przyszła do szkoły ze świeżo upieczonym dla mnie ciastem, aby jeszcze
porozmawiać. Nie zapomnę Ani, która
po skończeniu szkoły robiła mi prezenciki ze swoich pięknych wierszy. Nie zapomnę także mamy Kasi, która po wielu latach przyszła z bukietem kwiatów,
dziękując mi za to, kim jest córka. Takie
chwile dodawały mi skrzydeł i przywracały wiarę w sens tego, co robię.
Jak każdy nauczyciel doświadczyłam także przykrych chwil, lecz lepiej
nie pamiętać o tym, co przyprawiło nas
o łzy, nieprzespane noce i ból serca.
Całe życie pracuję w jednej szkole i nigdy nie chciałam przenieść się do innej.
W trakcie swojej pracy wykształciłam
wiele pokoleń rembertowian.
Pozdrawiam Was Kochani bardzo,
bardzo gorąco!
Teresa Górska

dziennie za posiłek. Zapisy trwają przez
cały okres trwania ferii, tj. do 21 lutego.
Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego
korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady
na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę i posiłki w okresie działania „Zimy w mieście” na
podstawie zaświadczenia z macierzystej
szkoły.
WOW
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Jak uchronić nasze dzieci
przed nałogami?
Każdy skutek ma jakąś przyczynę. Tak samo jest z nałogami czy złymi przyzwyczajeniami. Na sięganie przez
młodzież po narkotyki oraz alkohol często ma wpływ
rodzina, otoczenie, brak możliwości rozwojowych,
brak miejsc do spędzania wolnego czasu, osamotnienie, brak sensu w życiu oraz wiele innych bezpośrednich i pośrednich czynników.
Młodzież jest często oceniana jako całość, stąd mówi się, że współczesna młodzież
jest zła i niewychowana. Jest to krzywdzące
dla środowiska młodzieży. Sygnał wysyłany
przez dzieci i młodzież sięgającą po alkohol,
papierosy, narkotyki, uzależniającą się od
mediów czy innych rzeczy, powinien być
sygnałem dla osób dorosłych, krewnych,
znajomych, nauczycieli, sprawujących opiekę nad młodymi osobami, że coś niepokojącego z nimi dzieje się i potrzebują pomocy,
niekiedy rozmowy, a czasem czegoś więcej.
Młodzież sięga po narkotyki i inne środki
psychoaktywne z chęci spróbowania i przeżycia czegoś nowego, innego i nieznanego.
To pragnienie jest jednak często podyktowane odczuwaną samotnością, brakiem akceptacji własnego życia, potrzebą zmian oraz
obojętnością rodziców. Obojętni rodzice nie
mają kontroli nad dzieckiem, które – mówiąc
potocznie – robi co chce i nikt go nie kontroluje. Taka osoba bardzo często spotyka wtedy na swojej drodze ludzi, którzy ułatwiają
jej kontakt z narkotykami. Znaczna część
młodzieży, szukając akceptacji, przynależności do grupy czy subkultury, nie znajdując
wsparcia we wspólnocie rodzinnej i czując
się niezauważona, sięga po środki odurzające, a nawet wchodzi w świat przestępczy.
Jak zadbać o bezpieczeństwo naszych
dzieci?
Rodzice, którzy mają dobry kontakt
z dzieckiem mają większą szansę, aby uchronić je przed uzależnieniami. Utrzymywanie
kontaktu, wiarygodność i rzetelna wiedza, to
ważne elementy w budowaniu relacji między rodzicem a dzieckiem. W okresie dojrzewania dzieci potrzebują poczucia więzi
i przynależności do rodziny, wspierania ich
własnej wartości, wiarygodności rodziców,
sprawiedliwego traktowania, poszanowania
intymności i dyskrecji, jak również stanowczości w ważnych dla nich sprawach.

Im lepszy kontakt między rodzicami a dzieckiem, tym większa szansa, że
rodzice zauważą niepokojące objawy
u dziecka, takie jak:
- unikanie rozmów, częste kłamstwa;
- oddalanie się od rodziny;
- w szkole, których wcześniej nie było, np.
wagary;
- rozdrażnienie, niecierpliwość, agresja;
- sypianie o różnych porach dnia (raz jest bardzo pobudzone a raz ospałe);
- spędzanie czasu poza domem i unikanie
kontaktu po powrocie;
- pojawienie się nowych znajomych, o których nie chce rozmawiać lub samotne spędzanie czasu w pokoju;
- nadmierny apetyt lub jego brak, gwałtowne chudnięcie lub tycie;
- przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice;
- dziwne zapachy w pokoju lub bezpośrednio od dziecka, przedmioty związane
z narkotykami;
- znikanie z domu pieniędzy lub wartościowych przedmiotów.
Pojedyncze objawy nie muszą oznaczać, że z dzieckiem dzieje się coś złego,
nie muszą też wystąpić wszystkie objawy,
aby zacząć się niepokoić o swoje dziecko.
Warto interweniować, gdy z dzieckiem
dzieje się coś niepokojącego. Nie należy
jednak działać pod wpływem emocji ale
rozpocząć rozmowę wtedy, gdy wiemy, że
znajdziemy czas na to, aby ją skończyć. Gdy
już zauważymy problem, warto także szukać
pomocy u specjalistów.
Marta Szuberska
Koordynator
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
Dzielnicy Rembertów.
Broszura dla rodziców ,,Bliżej siebie dalej
od narkotyków”: http://zobaczjestem.pl/

Zbadaj swoje piersi
Zapraszamy mieszkanki Dzielnicy Rembertów na
kolejne bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, jakie regularnie odbywają się w naszej dzielnicy. Badanie będzie można wykonać 3 kwietnia br. w godz. 9:00 –
17:00 w podstawionym mammobusie na parkingu
Urzędu Dzielnicy. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia.
Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po
dwie projekcje na każdą pierś).
Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 58 767 34 55
lub 58 767 34 77.
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SENIORZY

Pierwszy Rembertowski BAL SENIORA
31 stycznia br. miało miejsce wydarzenie, które przez długi jeszcze czas wywoływać będzie szeroki uśmiech na naszych twarzach – Pierwszy Rembertowski
Bal Seniora. Dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Rembertów, Urzędu Dzielnicy Rembertów, Domu Kultury „Wygoda” i Domu
Kultury „Rembertów” udało się zorganizować dla naszych seniorów fantastyczny wieczór z wieloma atrakcjami i niespodziankami.
W zabawie wzięło udział 150 osób: słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora
oraz seniorów naszej dzielnicy. Motywem
przewodnim imprezy była moda w stylu retro. Wytworne seniorki – wystrojone
w pióra, cekiny i falbany – oraz dostojni
seniorzy w melonikach, stawili się licznie
w Sali Bankietowej Rembertów, gotowi na
świetną zabawę i niezapomniane wrażenia.
Już od pierwszych dźwięków muzyki
parkiet zapełnił się tancerzami. Bal urozmaicały prowadzone przez wodzirejkę
zabawy i konkursy z nagrodami, podczas
których wszyscy mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów. Nie brako-

wało chętnych, pragnących uwiecznić tę
radosną atmosferę pozując w fotobudce.
Głównym punktem Balu Seniora był
oczywiście wybór Królowej i Króla Balu.
Spośród dziesięciu stylowych seniorek
i dziesięciu eleganckich seniorów, uczestnicy balu wybrali parę, która najbardziej
podbiła ich serca – strojem, prezencją,
umiejętnościami tanecznymi oraz urokiem
osobistym. Królewska para została ukoronowana oraz otrzymała pamiątkowe dyplomy i upominki.
Wszystko, co dobre szybko się kończy.
Sześć godzin wspólnej zabawy przeleciało
w mgnieniu oka. Pozostaną jednak po nich
niezapomniane wspomnienia, nawiązane

Gdzie po pomoc w Rembertowie?
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK),
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, budynek Urzędu Dzielnicy, tel. (22) 44 33 931,
rembertow.pik@um.warszawa.pl
W PIK udzielane są bezpłatne porady i konsultacje: prawne, psychologiczne, terapeuty uzależnień.
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), ul. Plutonowych 10 (róg ul. Konwisarskiej), tel. (22) 673 54 12,
(22) 277 34 20 sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Chcesz rozpocząć procedurę zobowiązania do
leczenia odwykowego kogoś ze swojego otoczenia?
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, budynek Urzędu Dzielnicy; każdy poniedziałek w godz.
17:30 – 19.00, tel. (22) 51 51 843.
Chcesz zorganizować czas pozalekcyjny swojemu dziecku?:
• Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: ul. Marsa 59; ul. Dwóch
Mieczy 22a (budynek przychodni)
tpd.rembertow@gmail.com

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością fizyczną
Urząd Dzielnicy Rembertów zaprasza
mieszkańców Rembertowa z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim
i umiarkowanym na bezpłatne grupowe
ćwiczenia ruchowo-rozciągające z elementami stretchingu, wzmacniające mięśnie głębokie, odpowiadające za poprawną postawę ciała. 45-minutowe zajęcia odbywają się
w salce gimnastycznej w budynku Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych
10, w okresie 14 stycznia - 16 czerwca br.,

nowe znajomości i mocno zintegrowana grupa, która już wypatruje kolejnego
Rembertowskiego Balu Seniora.
W imieniu seniorów obecnych na balu
dziękujemy wszystkim organizatorom za
przygotowanie tego wydarzenia – wyjątkowego pod każdym względem. Natomiast
w imieniu współorganizatorów przekazujemy ukłony dla wszystkich uczestników

dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki:
• grupa A: 9:00 – 9:45
• grupa B: 9:45 – 10:30
Ćwiczenia prowadzi wykwalifikowana
fizjoterapeutka. Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy u prowadzącej zajęcia. Warunkiem uczestnictwa
jest przedstawienie fizjoterapeutce zaświadczenia lekarskiego lub złożenie pisemnego
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w ww. zajęciach. WDGS

Paulina Chojecka
Koordynator
Rembertowskiej Akademii Seniora

• Fundacja Rozwoju Osobistego „PRZYSTAŃ”,
Szkoła Podstawowa nr 376, ul. Ziemskiego 22,
fro.przystan@onet.pl
Instytucje uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”:
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
• Szkoły, przedszkola
• Placówki opieki zdrowotnej
• Komisariat Policji Warszawa – Rembertów, ul. Plutonowych 6, tel. (22) 611 90 07, (22) 611 90 08
• Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Rembertów
(WSZ)

„Senior – starszy, sprawniejszy”
Urząd Dzielnicy Rembertów zaprasza mieszkańców po 50-tym roku życia na bezpłatne zajęcia gimnastyki usprawniającej. Program „Senior - starszy, sprawniejszy”
wznowiliśmy 13 stycznia 2020 r. i będzie prowadzony do 19 czerwca br. wg poniższego
harmonogramu:

Program

SENIOR - STARSZY
SPRAWNIEJSZY

Miejsce zajęć

poniedziałek

Szkoła Podstawowa nr 376
ul. K. Ziemskiego 22

19.15-20.00

wtorek

czwartek
19.15-20.00

Szkoła Podstawowa nr 189
ul. Dwóch Mieczy 5

18.00-18.45

18.00-18.45

Dom Kultury Rembertów
ul. Komandosów 8

11.00-11.45

11.00-11.45

Szkoła Podstawowa nr 217
ul. Paderewskiego 45
www.rembertow.waw.pl

Balu za umocnienie nas w przekonaniu, że
wspólna zabawa wyzwalająca mnóstwo
pozytywnej energii i radości jest warta
tego, aby łączyć siły i organizować w przyszłości podobne przedsięwzięcia.

18.30-19.15

18.30-19.15
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TURNIEJ BRYDŻA
25 stycznia br. podsumowano rozgrywki o Mistrzostwo Rembertowa
w brydżu sportowym za 2019 r.
W całym roku rozegrano trzy sesje, każda po 5 turniejów kwalifikacyjnych, wliczając do punktacji ogólnej 12 najlepszych wyników. Łącznie w rozgrywkach uczestniczyły
33 pary brydżowe z Rembertowa, sąsiednich
dzielnic i miast. Był to już XXI turniej organizowany w Rembertowie, a zawody odbywały się w Domu Kultury „Rembertów”. Podczas
uroczystego zakończenia rozgrywek z-ca
burmistrza Mieczysław Golónka oraz dyrektor Domu Kultury „Rembertów” Robert Jasiński, pogratulowali zwycięzcom, wręczając puchary i nagrody najlepszym parom brydżowym oraz najlepszym zawodnikom w klasy-

fikacji indywidualnej. Najlepszą parą brydżową zostali Waldemar Składanowski i Gerard
Czarnohorski. Drugie miejsce zajęli Bogusław
Chomentowski i Leszek Piórkowski, a trzecie
Wiktor Cała i Zdzisław Olszewski. Natomiast
w klasyfikacji indywidualnej najlepszą trójką
zostali Waldemar Składanowski, Gerard Czarnohoski oraz Wiktor Cała. W swoim wystąpieniu z-ca Burmistrza Dzielnicy pogratulował
zwycięzcom oraz podziękował organizatorom za propagowanie brydża w Rembertowie. Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez dyrektora domu kultury statuetki
pamiątkowej najstarszemu uczestnikowi roz-

grywek (90 lat), panu Stanisławowi Śpiewakowi. Wszystkie turnieje brydżowe prowadził
sędzia PZBS, Marian Łukasiak.
W imieniu organizatorów zapraszamy
wszystkich pasjonatów brydża do udziału
w rembertowskich turniejach brydżowych,
które odbywają się w Domu Kultury „Rem-

bertów”. Na stronie internetowej tej placówki można się zapoznać z wszystkimi wynikami rozgrywanych turniejów, jak również terminy najbliższych rozgrywek. Dodatkowych
informacji udziela pan Leszek Piórkowski
(tel. 600-882-055).
WDGS

AKTYWNY WARSZAWIAK - zajęcia z piłki siatkowej:
Program
AKTYWNY WARSZAWIAK

Miejsce
SP nr 376 ul. Ziemskiego 22
SP nr 189 ul. Dwóch Mieczy 5

wtorek

środa

18:30-20:00

piątek
18:30-20:00

19:15-20:45

TELEFONY ALARMOWE
• Infolinia m.st. Warszawy - 19 115

• Numer alarmowy – 112

• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
tel. 999, (22) 52 51 200, fax (22) 52 51 345
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 998, (22) 59 67 998, fax (22) 596 79 00
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13 Warszawa - Rembertów dyżurny – (22) 596 71 30
• Komenda Stołeczna Policji - 997,
(22) 603 65 55, fax (22) 603 85 16
• Komisariat Policji Warszawa - Rembertów
dyżurny (22) 611 90 08
• Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego – 19 656, (22) 443 01 12, 800 707 112,
fax (22) 443 03 18
• Straż Miejska m.st. Warszawy - 986,
(22) 598 69 86, fax (22) 598 69 04

• MPWiK Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne – 994, (22) 445 50 00, fax (22) 445 5005
• Pogotowie Ciepłownicze – 993
• RWE Polska Całodobowe Pogotowie Energetyczne – (22) 821 31 31, (22) 821 31 11,
fax (22) 821 41 05
• Pogotowie gazowe – 992
• Pogotowie drogowe – 19 633
• Pogotowie energetyczne - 991
• Pogotowie oświetlenia ulic: (22) 886 48 26,
19633, (22) 624 25 35, (22) 620 6870
• Informacja o wypadkach – 19 790
• Infolinia Lekaro - (22) 112 02 84
• Niebieska Linia - 801 12 00 02
• Nocna i świąteczna opieka medyczna,
PETRA MEDICA - (22) 113 97 84
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