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Budowa tunelu,
wiaduktu,
estakady najnowsze
informacje
str. 3

Startuje
RUNbertów 2020!
Rozpoczęły się zapisy do 8. Biegu RUNbertów, który odbędzie się 25 października br.
W tym roku pojawi się kilka nowości, lecz
zachowano dystans 5 km. Limit uczestników
to 250 osób. Najbardziej zauważalna zmiana, która czeka na uczestników to nowa trasa.
Start i meta oraz biuro zawodów znajdzie się
na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki przy ul. Kadrowej 9. Zdaniem wielu stołecznych biegaczy bieg w Rembertowie był jednym z najszybszych w Warszawie na tym dystansie, i to nie ulegnie zmianie.
- Większość trasy jest bardzo podobna do
poprzedniej, zatem będzie to wciąż szybki bieg.
Zmieniliśmy kilometr trasy prowadzący po Akademii Sztuki Wojennej, gdyż tam nie udało się
zorganizować miasteczka biegowego. Nowa
trasa nie będzie posiadała jeszcze atestu, ale zostanie dokładnie zmierzona. Jeśli spodoba się
uczestnikom to być może zostaniemy na niej
na dłużej i wykonamy atest – mówi Rafał Jachimiak, organizator biegu.
(dokończenie na str. 11)

BUDŻET OBYWATELSKI 2021
– ROZSTRZYGNIĘTY!
Ostatniego dnia września 2020 roku poznaliśmy projekty Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy, które będą realizowane w roku 2021. W tegorocznej edycji zgłoszono 53 projekty dla Rembertowa, z czego 14
mieszkańcy dzielnicy wybrali do realizacji.
Uczestnicząc w głosowaniu, rembertowianie wykazali się iście obywatelską
postawą, oddając łącznie 1811 ważnych
głosów, co pozwoliło uplasować się ex
aequo na trzecim miejscu we frekwencji
głosowania wśród wszystkich 18 dzielnic stolicy. Pula budżetu obywatelskiego
na rok 2021 dla Miasta Stołecznego Warszawy wynosiła łącznie 83 111 363,00
zł, z czego na projekty ogólnomiejskie
przeznaczono 24 933 409,00 zł, a na
projekty realizowane w naszej dzielni-

cy 831 114,00 zł. Mieszkańcy Dzielnicy
Rembertów zdecydowali jakie pomysły-projekty warto w przyszłym roku w naszej dzielnicy zrealizować, które przedstawia tabelka zamieszczona na str. 8. Gratulujemy wszystkim mieszkańcom udziału
w głosowaniu i jednocześnie zachęcamy
do kolejnej, ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego, która prawdopodobnie rozpocznie się jeszcze w grudniu bieżącego
roku.
(dokończenie na str. 8)

Nowe czujniki jakości powietrza
Warszawa planuje rostopniowej skali wraz z zalezakup 170 nowych czuj- ceniami dla mieszkańców. Dzięników jakości powie- ki temu mieszkańcy otrzymają
trza, które zostaną zamontowane we wszystkich dzielnicach Warszawy, w tym w Rembertowie i na terenach ok. 20
gmin ościennych w takich lokalizacjach, aby
uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic.
W Rembertowie prawdopodobnie pojawią
się na ulicach Paderewskiego, Koniecpolskiej i al. Komandosów. Dane ze wszystkich stacji referencyjnych oraz 170 czujników
jakości powietrza będą
prezentowane w Warszawskim Indeksie Powietrza oraz w aplikacji mobilnej, a aktualny
stan jakości powietrza
przedstawiany w czte-

rzetelną, aktualną informację
o stanie powietrza.
źródło: www.um.warszawa.pl

Z DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Szanowni Mieszkańcy,
oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Gazety Rembertowskiej”. W marcu tego roku zawiesiliśmy wydawanie biuletynu, ponieważ koronawirus zdominował
nasze życie we wszystkich jego
aspektach – także na gruncie zawodowym. Przez wiele tygodni
byliśmy zamknięci w domach,
izolując się od innych w obawie
o bezpieczeństwo naszych najbliższych. Pusto, cicho, spokojnie – tak wyglądał Rembertów,
w czasie gdy ogłoszono nakaz
narodowej kwarantanny. To była
sytuacja bez precedensu i wielu z nas w ogóle nie mogło uwierzyć, że jest faktem. Z jednej strony puste i wyludnione ulice naszej dzielnicy napawały smutkiem, z drugiej – było to świadectwo naszej odpowiedzialności
i troski o innych. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy apel o pozostanie w domu potraktowali poważnie i odpowiedzialnie, dając
dowód współodpowiedzialności
społecznej i troski o innych, szcze-

gólnie naszych rembertowskich
seniorów.
Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne są w grupie podwyższonego ryzyka podczas rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Dlatego już od początku pandemii zostały objęte szczególną pomocą, nie tylko tą systemową, organizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rembertowie, ale
także sąsiedzką. W naszym urzędzie powstał Dzielnicowy Zespół
„Warszawa wspiera – Rembertów”,
w którym znaleźli się pracownicy
oraz wolontariusze. W ramach wolontariatu pracownicy urzędu szyli
maseczki, które zostały przekazane OPS i rozdane najbardziej potrzebującym.
We współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami, prowadzącymi
sklepy, restauracje i inne lokale gastronomiczne na terenie Rembertowa i okolic, przygotowaliśmy
dwie akcje, skierowane do naszych
mieszkańców w trakcie izolacji:
„Dania na wynos – zostań w domu
i jedz w Rembertowie” oraz „Rembertowski Bazarek – kupuj bez wychodzenia z domu”. Dzięki temu
powstały listy miejscowych usługodawców, którzy zadeklarowali
dostawę zakupionych u nich produktów pod drzwi. Listy pojawiły
się w internecie, a plakaty zostały
przekazane wspólnotom mieszkaniowym, sklepom; zawisły także
na kilkunastu tablicach ogłoszeniowych na terenie dzielnicy.
W związku z epidemią wirusa
SARS-CoV2 znacząco pogorszyła
się sytuacja finansowa stolicy. Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy
zamrożono środki na inwestycje,
wydarzenia sportowe i kulturalne

oraz wiele innych ważnych i ciekawych przedsięwzięć. Ubolewamy,
że w tym roku nie dane nam było
spotkać się na Święcie Rembertowa, koncertach kameralnych, seansach kina plenerowego czy potańcówkach i turniejach sportowych. Względy bezpieczeństwa
są jednak priorytetem i nie mogliśmy narażać Państwa na niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się wirusa.
Wprowadzono także obostrzenia w zakresie organizacji pracy
urzędu. Sesje Rady Dzielnicy, posiedzenia Zarządu, komisji Rady
Dzielnicy, narady, konferencje,
sztaby kryzysowe odbywają się
online. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się 15
września br., wykazała, że na terenie ratusza wprowadzono wszystkie wytyczne i zasady ograniczające ryzyko zachorowań. Nie otrzymaliśmy żadnego zalecenia –
stwierdzono, że jesteśmy wzorcowym urzędem. To potwierdza, że
od pierwszych dni pandemii priorytetem dla nas było bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników wszystkich jednostek. Niestety, na niektóre sprawy nie mamy
wpływu, np. związane z rejestracją
przez mieszkańców samochodu,
prawem jazdy, dowodem osobistym. Mimo że stanowiska obsługi Delegatury Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich ulokowane są w pomieszczeniach naszego ratusza, nie podlegają burmistrzowi, lecz dyrektorowi miejskiego BAiSO. Kilka wakatów i zamrożenie naboru przez władze miasta powodują, że obecnie zatrudnieni pracownicy mają bardzo
dużo pracy – nie tylko przyjmu-

ją umówionych mieszkańców, ale
opracowują złożone dokumenty
w utrudnionych z powodu pandemii warunkach.
W tym szczególnym czasie
i utrudnionych warunkach pracy
przeżywamy także dobre chwile. Dwie rembertowskie instytucje, Dom Kultury „Rembertów”
i Dom Kultury „Wygoda”, otrzymały specjalne certyfikaty w konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom
2019-2021”. Z kolei nasza Biblioteka zajęła pierwsze miejsce wśród
wszystkich warszawskich bibliotek pod względem liczby wypożyczonych książek w przeliczeniu na
100 mieszkańców. Bardzo dobrze
wypadł również wskaźnik zakupu

Czcigodna Jubilatka Pani Helena Ziółek. Słowa jej wnuka: Raz jeszcze pragnę podziękować za piękne życzenia i kwiaty - Babcia była bardzo wzruszona i zadowolona

nowości wydawniczych w Bibliotece – w rankingu zajęła czwarte
miejsce. To sukces wszystkich miłośników literatury w naszej dzielnicy. Kolejną wspaniałą informacją jest wybudzenie ze śpiączki Joanny, dla której w ubiegłym roku
dzieci z rodzicami z naszej Szkoły
Muzycznej piekły ciasteczka, któ-

Nowy rektor-komendant ASzWoj
Nowym rektorem-komendantem Akademii Sztuki Wojennej został gen. brygady dr Robert Kosowski. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
w Koszalinie, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Obrony Narodowej oraz szkoły NATO w Oberammergau. Służbę zawodową
rozpoczął w 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu od stanowiska dowódcy plutonu, następnie dowódcy kompanii, oficera sekcji operacyjnej,
dowódcy dywizjonu artylerii
przeciwlotniczej oraz szefa sekcji operacyjnej brygady. Był specjalistą i starszym specjalistą ds.
operacyjnych oraz szefem oddziału szkolenia w SWOPL DWL,
a także z-cą Inspektora Szkolenia

w DG RSZ. Przed wyznaczeniem na
stanowisko rektora-komendanta
ASzWoj dowodził 17 Wielkopolską
Brygadą Zmechanizowaną.

re były rozdawane na Nadzwyczajnym Koncercie Charytatywnym w Filharmonii Narodowej.
Pragnę wspomnieć o jeszcze
jednym wyjątkowym wydarzeniu. Mieszkanka Nowego Rembertowa, Pani Helena Ziółek, obchodziła w sierpniu piękny jubileusz – 100. rocznicę urodzin. Z tej
okazji Czcigodnej Jubilatce przekazałam najserdeczniejsze gratulacje, życzenia zdrowia i wielu sił
do dzielenia się życzliwością, dobrocią i mądrością życiową, jak
również wyrazy szacunku. Pani
Helena była świadkiem wydarzeń, które większość z nas zna
wyłącznie z opowiadań i podręczników.

Nowemu rektorowi-komendantowi życzymy sukcesów w realizowaniu wytyczonych celów.
WKU

Wszystkim Państwu na ten jesienny, niepewny czas trwania
epidemii, życzę zdrowia, prosząc
jednocześnie o odpowiedzialność i tak bardzo potrzebną nam
wszystkim wzajemną życzliwość.
Dbajmy o siebie i innych!
Agnieszka Kądeja
Burmistrz Dzielnicy Rembertów

PRZYDATNE INFORMACJE
1. Podatek od nieruchomości – w związku z pandemią
pod koniec marca wstrzymano wysyłkę decyzji podatkowych. W lipcu Prezydent m.st. Warszawy zadecydował o wznowieniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na rok 2020. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i jest płatne po jej otrzymaniu
w terminach określonych w decyzji. Decyzje wysyłane
są do Państwa listem. Osoby, które jeszcze takich decyzji nie otrzymały muszą czekać. Przypominam, że od
tego roku odpowiedzialne za dostarczenie Państwu
deklaracji nie są dzielnice, lecz specjalnie do tego zadania powołane przez władze miasta – Centrum Obsługi Podatnika.
2. Nowa inicjatywa – rozpoczęliśmy działania związane
z utworzeniem w naszej dzielnicy jadłodzielni – miejsca służącego do nieodpłatnej wymiany żywności.
3. Korzystne zmiany – w sierpniu interweniowaliśmy
w Zarządzie Transportu Miejskiego w sprawie skoordynowania rozkładów jazdy autobusów linii 153 i 196
z rozkładami jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. ZTM pozytywnie rozpatrzył wniosek i dokonał korekty rozkładu jazdy, który obowiązuje od
5 września 2020 r.
(dokończenie na str. 7)
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INWESTYCJE

Budowy WIADUKTU, TUNELU I ESTAKADY
Budowa wiaduktu i tunelu to zadania ogólnomiejskie realizowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) w ramach umowy zawartej w 2016 r.
pomiędzy m.st. Warszawą a PKP PLK SA.
W trudnym okresie trwającej pandemii, jako gospodarze terenu, na którym mają być
realizowane przez ZMID inwestycje, na bieżąco monitorujemy etapy przygotowawcze,
starając się jednocześnie, aby w jak największym stopniu rozwiązywano obecne problemy związane z bezpieczeństwem i paraliżem komunikacyjnym dzielnicy. W tej sprawie
odbyliśmy spotkania i rozmowy, wymieniliśmy korespondencję w sprawie finansowania inwestycji, rozwiązań technicznych (np. zadaszenia peronów), problemów wynikających z konieczności dostosowania rozwiązań do granic wyznaczonych przez decyzję
środowiskową, organizacji ruchu, zapisów w obowiązującym i projektowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, m.in. z: wiceministrem Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Bittelem, dyrektorami PKP Zakład Linii Kolejowych i PKP PLK SA, Wojewodą Mazowieckim, miejskim Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz ZMID. Na wrześniowej sesji na wspólny wniosek – mój i przewodniczącego Rady Dzielnicy Józefa Melaka – dyrektor ZMID Dariusz Mosak przedstawił
stan realizacji inwestycji. Z kolei na sesję Rady w październiku zaprosiliśmy dyr. Agnieszkę Safutę-Pawlak z PKP PLK SA.
Poniżej aktualne informacje przygotowane przez ZMID na temat stanu prac
trzech strategicznych dla naszej dzielnicy inwestycji: budowy wiaduktu, tunelu i estakady. Użyte w tekście słowo „Wykonawca” oznacza firmę projektową.

Wiadukt Chełmżyńska

31 marca br. do Prezydenta Warszawy
złożony został wniosek o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach tego postępowania administracyjnego przeprowadzona została
ponowna ocena oddziaływania na środowisko; wszczęcie postępowania administracyjnego nastąpiło 26 czerwca br. 30 czerwca Prezydent przekazał do RDOŚ w Warszawie wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, a 28 sierpnia ZMID
przekazał do miejskiego Biura Architektury
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko, skorygowany zgodnie z uwagami wniesionymi przez RDOŚ 11 sierpnia
br. W dniu 13 lipca wykonawca wystąpił do
Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy o wydanie opinii w sprawie projektu stałej organizacji ruchu. Urząd przekazał
opinię 20 lipca br., a 31 sierpnia wykonawca przekazał Zamawiającym Projekt Wykonawczy. Przewidywany termin zakończenia
tej inwestycji to 2023 rok.

Estakada Marsa/Żołnierska

20 marca br. ZMID wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa-Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu.
Do dzisiaj postępowanie administracyjne

w sprawie wydania ww. decyzji nie zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego. Harmonogram realizacji inwestycji:
ogłoszenie postępowania przetargowego
na wybór wykonawcy robót budowlanych
– 17 sierpnia br.; planowany termin otwarcia ofert – 9 października br. Termin realizacji inwestycji – 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy harmonogram
realizacji robót zostanie opracowany przez
wykonawcę po podpisaniu umowy.

Tunel

7 stycznia br. miejskie Biuro Polityki Mobilności i Transportu (BPMiT) wydało opinię do geometrii drogi, zawierającą szereg uwag do przyjętych rozwiązań, w tym
uzależniło realizację inwestycji od budowy ul. Pociskowej w tym samym terminie
oraz innych zadań towarzyszących, tj.: Zadanie 1 – Budowa ul. Pociskowej; Zadanie
2 – Przebudowa skrzyżowania ulic Paderewskiego i al. gen. A. Chruściela „Montera”; Zadanie 3 – Budowa drogi łączącej ul.
Cyrulików z ul. Strażacką. W wyniku ustaleń
podjętych na spotkaniu, które odbyło się
w dniu 21 stycznia br., stwierdzono także
zasadność wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej m. st. Warszawy dodatkowych zadań towarzyszących tj.: Zadanie 4 – Budowa ścieżki rowerowej w al.
gen. A. Chruściela „Montera”; Zadanie 5 –
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy
Rembertów w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. ul. Żołnierska – rejon pro-

jektowanego tunelu; Zadanie 6 – Poprawa
bezpieczeństwa oraz zmiana organizacji ruchu na ulicach Strażacka, Katiuszy, Zawiszaków, Kordiana. W dniu 30 stycznia br. ZMID
przekazał do Biura Infrastruktury wniosek
na Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy
dotyczący wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ww.
zadań towarzyszących. 27 lutego br. Biuro Infrastruktury powołując się na wnioski z Kolegium Prezydenta z dnia 7 lutego
2020 r., zwróciło się do ZMID o przygotowanie wniosków o wprowadzenie ww. inwestycji do WPF. 2 kwietnia br. przekazany
został kolejny wniosek w sprawie wprowadzenia do WPF zadania polegającego na
budowie ul. Pociskowej. Budowa ulicy na
odc. od granicy obecnie opracowywanej
dokumentacji projektowej do ul. Franciszka Ilskiego rozwiązuje problemy komunikacyjne powstałe w związku z realizacją
zaopiniowanego przez BPMiT układu drogowego, zapewniając dojazd komunikacją
autobusową do stacji PKP Rembertów oraz
umożliwiając obsługę komunikacyjną m.in.
istniejącego centrum handlowego. Ostateczna opinia do geometrii wydana została
6 marca br. Pismem z 15 maja br. ZMID wystąpił do Biura Polityki Mobilności i Transportu, Zarządu Dróg Miejskich oraz Zarządu Transportu Miejskiego z prośbą o przesłanie założeń/wytycznych/parametrów
technicznych niezbędnych do przygotowania wniosków o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy

zadań towarzyszących wskazanych w pkt.
2-6. 26 czerwca br. ZMID otrzymał wytyczne
ZTM i 14 lipca – wytyczne ZDM. W dalszym
ciągu ZMiD oczekuje na wytyczne BPMiT.
Pismem z dnia 13 sierpnia br. Wykonawca
przekazał do PKP PLK S.A. projekt budowlany przebudowy istniejącego peronu celem
uzgodnienia.
27 sierpnia br. Wykonawca poinformował Zamawiających o otrzymaniu pisma z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2020 r.,
nr WSZW-WAR-WO.0732.206.2020 (dzień
otrzymania 24 sierpnia 2020r.). Pismo wskazuje, że drogi w obrębie inwestycji na podstawie niejawnego zarządzenia nr Z-9 Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie wykazu dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków, zostały zaliczone do
sieci dróg o znaczeniu obronnym. Przedmiotowe stanowisko wpływa na rozwiązania zawarte w projekcie w zakresie szerokości jezdni w tunelu (poszerzenie niesymetryczne o min. 52 cm, obecnie jest 9,40 m
a uwzględniając pismo powinno być 9,92
m). Dodatkowo Wykonawca 28 sierpnia
br. wystąpił o uszczegółowienie stanowiska Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Warszawie. Pismem z dnia 17 września br.
Wykonawca przekazał do Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, projekt drogowy budowy
tunelu z prośbą o jego uzgodnienie. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to
2023 rok.

Burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja
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Z prac Rady Dzielnicy Rembertów
12 lutego 2020 r. podczas XVII sesji radni
przyjęli uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok (uchwała
nr 53/XVII/2020, uchwała nr 54/XVII/2020).
Na wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji podjęto uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów (uchwała nr 55/XVII/2020 i uchwała nr
56/XVII/2020). Rada Dzielnicy zaopiniowania także projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (uchwała nr 57/XVII/2020). Podczas
lutowej sesji zostało również podjęte stanowisko w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawy (stanowisko nr 01/XVII/2020). Na koniec przedstawicielki Biura Ochrony Powietrza i Polityki
Klimatycznej omówiły wdrożony przez Urząd
Miasta program dofinansowania realizacji inwestycji polegający na modernizacji kotłowni
oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii
odnawialnej.
11 marca 2020 r. odbyła się XVIII sesja Rady
Dzielnicy, podczas której przyjęto „Sprawozdanie z wykonania załącznika budżetowego
Dzielnicy Rembertów za 2019 rok” (uchwała nr 58/XVIII/2020), wnioski o zmianę w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu
m.st. Warszawy na 2020 rok (uchwała nr 59/
XVIII/2020, uchwała nr 60/XVIII/2020). Ponadto radni podjęli decyzję w sprawie likwidacji Osiedla „Stary Rembertów” jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów (uchwała nr 61/XVIII/2020), w sprawie rozpatrzenia
skargi na działanie dyrektor Zespołu Szkół
nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej
26 w Dzielnicy Rembertów (uchwała nr 62/
XVIII/2020) oraz dokonano zmiany uchwały nr 17/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów
z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy

Rembertów (uchwała nr 63/XVIII/2020).
Kolejna sesja odbyła się 29 kwietnia br.,
która została przeprowadzona w zdalnym
trybie obradowania. Radni wysłuchali a następnie przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów za 2019 rok (uchwała nr 64/
XIX/2020). Z kolei na XX sesji Rady Dzielnicy, 27 maja br. radni przyjęli wnioski o zmiany
w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu
m.st. Warszawy na 2020 rok (uchwała nr 65/
XX/2020 i 66/XX/2020).
24 czerwca br., radni na wniosek Dyrektora Biura Geodezji i Katastru Rada Dzielnicy zaopiniowali projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Rembertów przy ul. Kamasznicza (uchwała nr 68/XXI/2020). Ponadto zaopiniowano wniosek o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta
stołecznego Warszawy na 2020 rok (uchwała
nr 67/XXI/2020). Dodatkowo, Rada Dzielnicy
wniosła o nie wyznaczanie zabudowy śródmiejskiej na obszarze dzielnicy w ramach procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach
administracyjnych miasta, ze względu na istniejący charakter zabudowy Dzielnicy Rembertów (uchwała nr 69/XXI/2020).
Podczas XXII oraz XXIII sesji, które odbyły się 8 i 22 lipca Rada Dzielnicy opiniowała wnioski o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na
2020 rok (uchwała nr 70/XXII/2020, 71/
XXIII/2020). Kolejna sesja Rady Dzielnicy
Rembertów odbyła się 26 sierpnia br. Podczas posiedzenia wniesiono o dokonanie kolejnych zmian w budżecie Dzielnicy (uchwała
nr 72/XXIV/2020). Ponadto Rada zwróciła się
do Rady i Prezydenta m.st. Warszawy o zwiększenie środków finansowych w budżecie m.st.
Warszawy umożliwiających realizację budo-

wy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej. O przyspieszenie porozumienia dotyczącego realizacji powyższej
inwestycji Rada Dzielnicy zwróciła się również
do jej wykonawców tj. Zarządu Dróg Miejskich oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
(uchwała nr 73/XXIV/2020). Na tym samym
posiedzeniu Zarząd Dzielnicy przedstawił informację o przebiegu wykonania załącznika
dzielnicowego Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 01.01. – 30.06.2020 roku.
Podczas XXV sesji przedstawiciel Zarządu
Miejskich Inwestycji Drogowych przedstawił
informację na temat inwestycji ogólnomiejskich, prowadzonych na terenie Dzielnicy.
Zapoznał Radę z zaawansowaniem prac nad
budową tunelu w osi ulicy Marsa i Al. gen. A.
Chruściela, budową wiaduktu w ul. Chełmżyńskiej oraz drugą estakadą nad skrzyżowaniem ulic Żołnierskiej i Marsa. Następnie naczelnik Wydziału Budownictwa omówił zmiany w prawie budowlanym. Kolejnym
punktem obrad było zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy (uchwała nr 74/XXV/2020). Rada rozpatrzyła skargę
na działanie dyrektor Szkoły Podstawowej nr
189 (uchwała nr 75/XXV/2020) oraz skargę
na byłą dyrektor Zespołu Szkół nr 74 (uchwała nr 76/XXV/2020). Podczas sesji przyjęto
też Regulamin Pracy Komisji Mieszkaniowej
(uchwała nr 77/XXV/2020).

Zlikwiduj KOPCIUCHA
Gorąco zapraszamy mieszkańców Rembertowa do składania wniosków
o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów na paliwo stałe lub olej opałowy. Jedynie złożenie wniosku jeszcze w 2020 r. daje gwarancję uzyskania 100%
dotacji na ten cel. Wnioski złożone w 2021 r. uzyskają dotację do 90% kwoty,
a te złożone w 2022 r. już tylko do 70% kwoty dotacji. Warto się pośpieszyć.
Wymiana tzw. kopciucha, czyli pieca albo
kotła na węgiel, niespełniającego wymogów klasy 3, 4 lub 5 (według normy PN-EN
303-5:2012) będzie i tak konieczna do końca
2022 r., natomiast piece klasy 3 i 4 trzeba będzie wymienić do końca 2027 r. Dlatego warto uczynić to w najkorzystniejszym okresie i
złożyć wniosek o dotację do końca bieżącego roku.
W rembertowskim ratuszu informacji
o dotacjach udziela i wnioski przyjmuje Ekodoradca, jeśli jest taka potrzeba pomoże on
również w wypełnieniu wniosku o dotację.
Spotkać się z nim można w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu, ale istnieje też możliwość umówienia spotkania w terenie. Warto pamiętać, że dla mieszkańców Rembertowa dostępne są jeszcze inne dotacje, np. na
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odnawialne źródła energii, na budowę przyłącza kanalizacyjnego, czy na utylizację azbestu. Dlatego mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji o dotacjach
prosimy o kontakt z Ekodoradcą pod nr
tel.: (22) 44-33-945.
O czym należy pamiętać ubiegając się
o dotacje ze środków m.st. Warszawy:
- musi być uregulowany status własnościowy
nieruchomości. Jeśli są współwłaściciele, to
do wniosku o dotację należy dołączyć ich
zgody,
- inwestycję rozpoczynamy dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji,
- środki z dotacji zostaną wypłacone dopiero
po przekazaniu rozliczenia z wykonanej inwestycji. Czyli na początku trzeba wyłożyć
własne środki.

W związku z wprowadzonym reżimem sanitarnym związanym z pandemią sesje Rady
Dzielnicy odbywają się od kwietnia w zdalnym trybie obradowania. Osoby chcące zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres rembertow.rada.
dzielnicy@um.warszawa.pl
Zgłoszenie powinno zawierać czytelne
imię i nazwisko oraz numer druku, którego
będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie
jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Rembertów. Decyzję w tej
sprawie podejmuje osoba przewodnicząca
obradom w danym punkcie porządku obrad.
W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. W chwili udzielenia
głosu przez prowadzącego obrady, zostanie
Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie
sesji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji. Po zakończeniu wypowiedzi, automatycznie opuścicie Państwo zdalne posiedzenie Rady. Całe
obrady można śledzić za pomocą transmisji
online za pośrednictwem strony internetowej
Urzędu Dzielnicy Rembertów.
O terminie sesji zostaną mieszkańcy powiadomieni zwyczajowo. Serdecznie zapraszam.
Pragnę nadmienić, że w celu ułatwienia
dostępności obrad Rady Dzielnicy od 2020
roku transmisja on-line sesji tłumaczona jest
na język migowy.
Józef Melak
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Cieszy fakt, że chęć wymiany pieca deklaruje część mieszkańców posiadających piece klasy 3-4, którzy chcą skorzystać z dotacji dopóki jest dostępna i to w maksymalnej
wysokości. Wiedzą bowiem, że za jakiś czas
i tak będą musieli zmienić źródło ogrzewania.
Są też mieszkańcy, którzy już teraz decydują
się na podłączenie kotła gazowego z uwagi
na swój wiek i przewidywany w pewnej perspektywie brak sił, które to czynniki utrudniają im już teraz obsługę pieca węglowego, pozyskiwanie paliwa, czy utylizację popiołu, etc.
Dlatego dziwić może postawa tych mieszkańców, których nieruchomości wyposażone są w stare piece, mają uregulowany status własnościowy i stać ich na jego wymianę,
a nie podejmują w tym celu żadnych działań
– nawet po tym, gdy mieli u siebie kontrole
straży miejskiej sprawdzające jakość spalanego paliwa. Taka niefrasobliwość może skutkować np. otrzymywaniem w niedalekiej przyszłości znacznie częściej mandatów.
Warto pamiętać, że liczba kopciuchów
w dzielnicy sukcesywnie maleje i jednocześnie zwiększa się presja otoczenia, mieszkańców, w tym sąsiadów, aby wymieniano je.
Warto pomyśleć o tym już teraz i skorzystać z
maksymalnego limitu dotacji.
Ekodoradca
www.rembertow.waw.pl

INWESTYCJE

Inwestycje i remonty 2020
Realizacja inwestycji zaplanowanych w bieżącym roku jest bardzo utrudniona
z powodu pandemii COVID-19, która spowodowała wstrzymanie lub opóźnienie wielu procedur.
Również z uwagi na ograniczenie dochodów miasta prezydent Rafał Trzaskowski wstrzymał 1 kwietnia br. wszystkie czynności zmierzające do zaciągania zobowiązań
finansowych związanych z realizacją zadań
inwestycyjnych ujętych w budżecie/Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy. Warunkiem odstępstwa od tej zasady
było spełnienie kryteriów określonych przez
władze miasta i uzyskanie zgody na każde
realizowane zadanie. Wszystkie nasze wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Przed
zamrożeniem gospodarki część zadań udało się rozpocząć. W marcu br. po kilku miesiącach rozmów z właścicielem kupiliśmy
działkę przylegającą do Zespołu Szkół nr 74
przy ul. Niepołomickiej, co stwarza nowe
możliwości rozbudowy obiektu. Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji w zakresie doświetlenia pięciu przejść
dla pieszych w ciągu ul. Czerwonych Beretów i ul. Frontowej. W lutym br. roku podpisaliśmy umowę na wykonanie kompletnej
wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy domu komunalnego przy ul. Cyrulików. Budynek powinien powstać do listopada 2022 r., na zadanie przeznaczyliśmy 6 mln 700 tys. zł.

Zawarliśmy umowę na wykonanie
oświetlenia na terenie dawnego bazaru„Ciuchy” przy ul. Paderewskiego, realizacja zadania zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo tego terenu. W kwietniu podpisaliśmy
umowę na przebudowę układów pomiarowych zasilania energetycznego w Szkole Podstawowej nr 217, zadanie zostało zakończone. Trwają prace związane z budową
przyłącza wodociągowego do budynku liceum przy ul. Kadrowej. Rozpoczęliśmy też
postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą „Budowa ul. Sztukatorskiej na odcinku od ul. Zawodowej do ul. Kordiana wraz
z budową sieci wodociągowej”. Jest to inwestycja realizowana wspólnie z MPWiK. Jej zakończenie planujemy na koniec 2021 r. z budżetem ponad 2,6 mln zł. Po uzupełnieniu
dokumentacji projektowej o dodatkowy podział nieruchomości zostanie złożony wnio-

www.rembertow.waw.pl

sek o wydanie decyzji w sprawie zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej – budowy
ul. Kołodziejskiej z budową kanalizacji sanitarnej. W porozumieniu z MPWiK inwestycja,
na którą zarezerwowano ponad 2 mln zł, ma
być zrealizowana do końca 2021 r. Również
po uzupełnieniu dokumentacji projektowej
o nowo zatwierdzony podział nieruchomości na skrzyżowaniu z ul. Zesłańców Polskich,
zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – budowy ul. Kaletniczej. Realizacja inwestycji, na
którą przewidzieliśmy środki w wysokości
2,5 mln zł, przewidziana jest do końca 2021 r.
Kontynuowaliśmy uzgodnienia z Agencją Mienia Wojskowego dotyczące nabycia
działki na Nowym Rembertowie z przeznaczeniem na cele rekreacyjne w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie na
cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej”. W sierpniu podpisaliśmy
akt notarialny, a kolejnym działaniem będzie
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja inwestycji
planowana jest na rok 2021, budżet całego
zadania wynosi 880 tys. zł, z tego na zagospodarowanie terenu 238 tys. zł.
Prowadziliśmy prace związane z dokończeniem budowy studni oligoceńskiej. Niestety ogłoszony przetarg został unieważniony w sierpniu z powodu braku ofert. Na początku października wszczęte zostanie kolejne postępowanie przetargowe mające na
celu wyłonienie wykonawcy. Realizujemy
także ostatni etap inwestycji „Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku
„Bitwa pod Olszynką Grochowską«”, na to zadanie przeznaczyliśmy 64 237 zł.
Bez przeszkód realizowano zadania bieżące w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury komunalnej. Wykonano wszystkie zaplanowane prace dotyczące utrzymania i remontów dróg – naprawy nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe dróg,
azyle bezpieczeństwa na ul. Czerwonych
Beretów (fot. obok), wyniesienia przejścia
dla pieszych przy żłobku na ul. Fiszera, remont chodnika na ul. Rafii na odcinku od ul.
Chełmżyńskiej do ul. Lakowej. W czerwcu
br. po intensywnych opadach deszczu wypompowywano wodę opadową z zalewisk
powstałych w pasie drogowym, wykonano
również konserwację rowów i innych zbiorników odbierających wodę opadową. Konserwację przeszły urządzenia elektroenergetyczne w tunelu Republikańska oraz na parkingu przy ul. Cyrulików.
We wrześniu br. odbyło się otwarcie ofert
przetargowych dla dwóch zaplanowanych
zadań z realizacją do końca roku: remont
oświetlenia ul. Kacpury – długość ok. 800 m,
wymiana energochłonnych nieekologicznych 26 lamp na oszczędne oprawy LED oraz
remont oświetlenia ul. Księcia Witolda – długość ok. 850 m, wymiana energochłonnych
nieekologicznych 32 lamp na oszczędne
oprawy LED. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca, na realizację tych
zadań przewidziano 220 tys. zł.
Ponadto we wrześniu zawarliśmy umo-

wę na usługi zimowego oczyszczania dróg,
placów, skwerów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie dzielnicy w latach 2020-2021. We wrześniu ogłosiliśmy przetarg na roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2020/2021 r. – termin składania ofert
upływa 12 października 2020 r. Trwają także
prace przygotowawcze dotyczące ogłoszenia przetargów na: przebudowę drogi w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych
ulicy Czerwonych Beretów 6, Czerwonych
Beretów 14 oraz ul. Frontowa 8 (w bieżącym
roku opracowano dokumentację projektową, natomiast roboty budowlane zaplanowano w cyklu dwuletnim – rozpoczęcie w IV
kwartale br., a zakończenie w 2021 r.). Wartość kosztorysowa robót to ponad 84 tys. zł.
Zadanie obejmuje montaż na każdym przejściu dwóch słupów z oprawami LED w celu
jego doświetlenia, dzięki czemu sylwetka
pieszych będzie lepiej widoczna dla kierowców.
25 sierpnia odstąpiliśmy, z winy wykonawcy, od umowy na prace projektowe
w zakresie„likwidacji kopciuchów” w budynkach komunalnych, po stwierdzeniu przedstawienia przez niego fałszywych dokumentów. Skierowane zostało zawiadomienie do
prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Na początku października wszczęliśmy nowe postępowanie przetargowe,
które – mamy nadzieję – tym razem wyłoni
rzetelnego projektanta. Rozstrzygnięty został przetarg na remont ul. Szatkowników.
Umowa z doświadczonym, sprawdzonym
wykonawcą przy realizacji innych zadań na
terenie Rembertowa została podpisana 23
września. Realizacja kilku z wymienionych
zadań była możliwa dzięki środkom finansowym, które zaoszczędziliśmy jako dzielnica,
realizując inne zadania – budżet na remonty
dróg wzrósł o 780 tys. zł.

Remonty w placówkach
oświatowych

Na początku bieżącego roku na remonty w placówkach oświatowych przeznaczyliśmy 520 tys. zł, zgodnie ze wskaźnikiem m.st.
Warszawy. W lipcu kwota ta wzrosła o 280
tys. zł dzięki środkom wygospodarowanym
przez dzielnicę z innych zadań. Przed zakończeniem wakacji wykonano remont w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 189,
koszt wszystkich prac to 267.184 zł. Do końca roku zrealizujemy jeszcze prace w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej (re-

mont części dachów i elewacji sali gimnastycznej), w Szkole Podstawowej nr 376 przy
ul. Ziemskiego (remont dachu nad starą salą
gimnastyczną) oraz w przedszkolach: nr 376
(remont gabinetu pielęgniarki, wymiana
opraw oświetleniowych na LED w części sal),
nr 423 (wymiana wszystkich okien w 4 salach pobytu dzieci), nr 243 (w lipcu br. podpisano umowę na remont windy kuchennej
na kwotę 57.195,00 zł, wykonano również
remont instalacji odgromowej na kwotę
13.407 zł), nr 160 (remont placu zabaw – 15
września podpisana umowa o wartości ponad 99 tys. zł, planowane zakończenie robót
do końca października). Zaplanowaliśmy
również przygotowanie dokumentacji remontu placu zabaw przewidzianego w następnym roku przy Szkole Podstawowej nr
217. W liceum będą wymienione okna w Sali
Pamięci. Poza wymienionymi remontami
dyrektorzy szkół i przedszkoli mają w bieżącym roku do dyspozycji na remonty kwotę
480 tys. zł.
W tym roku został także przeprowadzony przez Zarząd Dróg Miejskich audyt
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 108
przejściach dla pieszych w Rembertowie.
W naszej dzielnicy notę 0 lub 1, kwalifikującą
przejście do poprawy bezpieczeństwa otrzymały 24 „zebry”. Na podstawie wyników audytu podejmowane są decyzje o poprawie
bezpieczeństwa, które wiążą się ze zmianami w infrastrukturze, tj. wyposażanie przejść
w sygnalizacje świetlne, montaż oświetlenia
dedykowanego przejściom, instalacja progów zwalniających czy budowa azylów dla
pieszych. Wprowadzane zmiany przyczyniają się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa
na ulicach. Według danych ze strony ZDM
liczba wypadków z pieszymi i liczba ofiar
śmiertelnych wśród pieszych (w nawiasie)
w Rembertowie w ostatnich latach wynosiły: 2015 – 4 (1), 2016 – 3 (0), 2017 – 8 (0), 2018
– 4 (0), 2019 – 3 (1).
W ramach poprawy bezpieczeństwa Zarząd Dróg Miejskich – przypominamy, zarządca głównych dróg w Rembertowie –
kontynuuje prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych. Obecnie prowadzone są prace na ul. Paderewskiego: przy
skrzyżowaniach z ul. Katiuszy, Pielgrzymów
i Kordiana.
Na terenie dzielnicy także MPWiK realizuje inwestycje przebudowy istniejących lub
budowy nowych sieci. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 przewiduje
realizację aż 40 inwestycji w naszej dzielnicy. Więcej na ten temat (stan na 31.08.2020)
mogą Państwo przeczytać na stronie internetowej urzędu www.rembertow.waw.pl.
W ramach ogólnomiejskiego programu
poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, realizowanego przez Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych, w pierwszej połowie 2020 r. na terenie dzielnicy zrealizowano II etap utwardzenia ul. Płatnerskiej na odcinku od ul. Grawerskiej do ul. mjr.
F.M. Amałowicza „Tatara” (w związku z tym
zadaniem dzielnica wykonała remont chodników w ulicach na połączeniu z nowo wybudowanym odcinkiem ul. Płatnerskiej). Do
końca bieżącego roku zaplanowano dodatkowo utwardzenie nawierzchni ul. Notarialnej i Krobińskiej na odcinku od ul. Gontarskiej do końca pasa drogowego.
		
WIR
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ROCZNICE patriotyczne
W ostatnich dwóch miesiącach obchodziliśmy w Dzielnicy Rembertów kilka rocznic patriotycznych.
1 sierpnia upamiętniliśmy bohaterstwo
Powstańców w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość tradycyjnie
odbyła się przy Pomniku Obrońców Radiostacji KG Armii Krajowej. Tam zostały złożone
kwiaty przez przedstawicieli Rady i Zarządu
Dzielnicy Rembertów, kombatantów, Akademii Sztuki Wojennej, 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, Domu Kultury „Rembertów” oraz
mieszkańców i kibiców Legii Warszawa. Dzięki staraniom władz naszej dzielnicy i poparciu
pani Jadwigi Chruściel, córki gen. Antoniego
Chruściela oraz kombatantów związanych
z Rembertowem udekorowana flagami polskimi została aleja gen. A. Chruściela „Montera”. Burmistrz Agnieszka Kądeja złożyła kwiaty na Cmentarzu Powązkowskim na grobie
dowódcy Powstania Warszawskiego gen. A.
Chruściela, natomiast przewodniczący rady
Józef Melak reprezentował Dzielnicę podczas
centralnych obchodów na Pl. Krasińskich przy

Pomniku Powstania Warszawskiego. Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w naszej
dzielnicy rozpoczęły się wieczorem 14 sierpnia od zapalenia zniczy na grobach bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, którzy spoczywają na cmentarzu parafialnym. Znicze
zapalili: burmistrz dzielnicy Agnieszka Kądeja,
radni oraz mieszkańcy. 15 sierpnia w kościele
Matki Boskiej Zwycięskiej (będącym wotum
za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej) ks. bp.
Marek Solarczyk odprawił mszę św. w intencji Ojczyzny. Na frontonie kościoła została
odsłonięta tablica „dla upamiętnienia zwycięstwa Wojska Polskiego w 18 bitwie decydującej o losach świata”. Przedstawiciele
Rady i Zarządu Dzielnicy złożyli kwiaty pod
nową tablicą pamięci. Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej zakończyły się koncertem Orkiestry „Victoria”. 1 września w intencji bohaterów II wojny światowej, a także
z okazji nowego roku szkolnego odprawio-

Dom Kultury „Rembertów”
Sierpień w domu kultury był czasem
spotkania najmłodszych widzów z teatrem
za sprawą cyklu przedstawień organizowanych w ramach Dziecięcego Lata Teatralnego ,,Obwodnica 2020’’. Mali widzowie śledzili
zabawne perypetie bohaterów, takich jak Paweł i Gaweł czy Szewc Kopytko (Teatr Scena
96), a nawet czynnie brać w nich udział, jak
w przedstawieniu ,,Awanturka z leśnego podwórka” (Teatr Bajlandia).
Dzięki środkom otrzymanym w ramach
Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy
2020, w domu kultury powstało profesjonalne studio nagrań. Studio służyć będzie
mieszkańcom Rembertowa, umożliwiając
promocję lokalnych artystów, nagrywanie
muzyki, audiobooków, czy montaż dźwiękowy do reklam i filmów. Nasi pracownicy
sprawdzili już możliwości studia, nagrywając w ramach akcji Narodowego Czytania
2020 fragment Balladyny Juliusza Słowac-

Dom Kultury „Wygoda”
Po kilku miesiącach przerwy spowodowanej pandemią, a w konsekwencji
zmianą działalności domu kultury na „tryb online”, możemy nareszcie wrócić
do spotkań na żywo z naszymi uczniami, uczestnikami, sympatykami i mieszkańcami Rembertowa. Bardzo nam brakowało Państwa obecności, codziennego gwaru na korytarzu domu kultury, dlatego cieszymy się, że zobaczymy
się znowu na Wygodzie na ul. Koniecpolskiej 14.
Jaki będzie nowy sezon w Domu Kultury „Wygoda”? Zapewne bardziej muzyczny, rozśpiewany i roztańczony! Nasi
instruktorzy zapraszają na lekcje gry na
gitarze, pianinie, perkusji, saksofonie oraz
na lekcje śpiewu, gdzie w Studiu Wokalnym „Dźwiękosfera” rozwijać można swoje wokalne talenty. Coś dla siebie znajdą
również entuzjaści aktywności fizycznej,
czyli: akrobatykę dla dzieci, TBC+Pilates,
Zumbę, Hip-Hop, Street Dance oraz Flamenco. Nie zabraknie też zajęć dla miłośników rysowania czy rzeźbienia w glinie.
Z kolei na wspaniałych rembertowskich
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Seniorów czekają bezpłatne zajęcia gimnastyczne „Aktywni 55+”, a na miłośników
sztuki teatralnej inspirujące Warsztaty Teatralne.
Podczas Dnia Otwartego, które miało miejsce 10 września br., odwiedzający nas goście mogli zapoznać się z ofertą
domu kultury, z instruktorami, a także zobaczyć lekcje pokazowe wybranych zajęć
oraz wziąć udział w warsztatach naukowych „Chemia Czarodziejka”. Z kolei dzieci wcieliły się w naukowców i przeprowadzały różne chemiczne eksperymenty.

na została msza św. w kościele św. O. Rafała
Kalinowskiego. W uroczystości uczestniczył
m.in. poczet sztandarowy Akademii Sztuki
Wojennej. Następnie przedstawiciele Rady
i Zarządu Dzielnicy oraz delegacje Wojska
Polskiego, kombatantów i szkół złożyli kwiaty i zapali znicze pod Tablicą Pamięci Żołnierzy Garnizonu Rembertowskiego, która
znajduje się na frontonie kościoła. Obchody
zakończono przy Pomniku Pamięci Ofiar Egzekucji Niemieckich dokonywanych w La-

sach Kawęczyna w latach 1939-1944 przy ul.
Powroźniczej. 11 września upamiętnialiśmy
żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki, którzy polegli w 1944 r.
na przedpolach Pragi w walce o wyzwolenie Warszawy. Przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy złożyli kwiaty przy tablicy na
frontonie Domu Kultury „Rembertów”, a także na dwóch zbiorowych mogiłach żołnierskich, które znajdują się na cmentarzu przy
ul. Grzybowej.
WKU

kiego w formie teatru radiowego. Efekty ich
pracy można odsłuchać na stronie DK ,,Rembertów’’ i na Facebooku. We wrześniu br. rozpoczęliśmy realizację projektu ,,Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych
warsztatów dla każdego”. Ich uczestnicy
w praktyczny sposób zgłębiali tajniki pracy
kowala i zdobywali umiejętności potrzebne
do samodzielnej naprawy roweru. Realizujemy także projekt ,,Ja, ty, my!”, który powstał
dzięki środkom Funduszu Animacji Kultury
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, a polega na aktywizacji sekcji wokalnej
DK ,,Rembertów” oraz osób zainteresowanych rozwojem różnych umiejętności artystycznych. Proces przygotowawczy, w którego skład wchodzą warsztaty taneczne,
muzyczne oraz aktorskie zakończy się premierą zarejestrowanego spektaklu w serwisach internetowych i mediach społecznościowych naszego domu kultury.
Niezwykle aktywną grupą wolontariuszy w naszej placówce są wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2

w Warszawie. Dlatego wspólnie stworzyliśmy projekt, którego celem jest rozwój osobisty wolontariuszek, podniesienie kompetencji, poszerzenie wiedzy i praktycznych
umiejętności, które wolontariuszki następnie
zaprezentują mieszkańcom Rembertowa.
Wolontariuszki z MOW angażują się w różnorodne wydarzenia organizowane przez nasz
dom kultury: animują czas uczestnikom, prowadzą warsztaty oraz służą różną pomocą.
Zapraszamy na październikowe zajęcia
z ceramiki i sitodruku oraz na warsztaty z cyklu ,,Kulinarne spotkania z podróżnikami’’,
gdzie nauczymy się łączyć sztukę kulinarną
z podróżami. Zajęcia z kuchni śródziemnomorskiej odbędą się 7 października (dla dzieci) oraz 14 października (dla dorosłych), ale
obowiązują zapisy. Ruszyły już zapisy na zajęcia i warsztaty w DK ,,Rembertów” na rok
2020/2021, dlatego zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą na stronie internetowej: www.dkrembertow.waw.pl lub na Facebooku. Serdecznie zapraszamy!
DK „Rembertów”
To jednak nie koniec jesiennych atrakcji, bowiem 25 września odbyły się wegańskie warsztaty kulinarne „na słodko”,
podczas których piekliśmy pyszne ciasto
cytrynowo–miętowe oraz czekoladowe
brownie. Już 10 i 11 października zapraszamy na cykl warsztatów wokalnych dla
dzieci, które poprowadzi zespół „Mamy
śpiewamy” wraz z utalentowaną instruktorką wokalu, Tatianą Szafraniec.
Zachęcamy Państwa do śledzenia naszego profilu na Facebooku oraz strony
internetowej DK „Wygoda”, gdzie znajdują się wszystkie wydarzenia, konkursy
i nowinki. Przypominamy o konieczności
zachowania bezpieczeństwa dotyczącym
Covid–19. Dlatego wchodząc do budynku prosimy o zakładanie maseczki i dezynfekcję rąk. Istnieje też możliwość pomiaru temperatury bezdotykowym termometrem dostępnym w naszym sekretariacie. Dbajmy o siebie nawzajem.
Do zobaczenia w DK „Wygoda”!
DK „Wygoda”
www.rembertow.waw.pl

KULTURA

Wieczór z muzyką fortepianową
24 października br. o godz. 18:00 zapraszamy na wyjątkowy recital fortepianowy, który odbędzie się w sali widowiskowej biblioteki przy ul. Gawędziarzy 8.
Najpiękniejsze dzieła muzyki fortepianowej wykonają pianiści Katarzyna Mróz
i Adam Leczycki. Artyści zagrają utwory
kompozytorów epoki romantyzmu i impresjonizmu, m.in. dzieła Fryderyka Chopina, Claude’a Debussy’ego i Cecile Chaminade, a także… niespodzianki jazzowe
w duecie na cztery ręce! Koncert popro-

wadzi Adam Suprynowicz – krytyk muzyczny, felietonista oraz wieloletni dziennikarz II programu Polskiego Radia. Koncert sfinansowany jest ze środków z Budżetu Obywatelskiego 2020. Z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsc – obowiązują
zapisy. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, a także dostarczenia oświadczenia dostępnego na
stronie internetowej Biblioteki.
Anna Sałgut

„Rembertów po godzinach”
Za nami wernisaż wystawy fotograficznej Romana Kalinowskiego zatytułowanej „Rembertów
po godzinach”. Niezwykłe fotografie artysty można
było podziwiać w gmachu Biblioteki przy ul. Gawędziarzy 8 w atmosferze inspirujących dyskusji na tematy związane z życiem dzielnicy i jej mieszkańców.
W dniu wernisażu zgromadzonych gości przywitała
dyr. Biblioteki Anna Sajnog, rekomendując niezwykłą ekspozycję i dziękując twórcy za ogromny wkład
pracy. Przedmiotem wystawy były czarno-białe fotografie, pięknie wyeksponowane na malarskich sztalugach oraz białych ścianach biblioteki, harmonijnie
współgrające z nastrojowym światłem reflektorów.

Tym, co łączyło wszystkie fotografie był oczywiście
Rembertów. Roman Kalinowski uchwycił różne wydarzenia i chwile z życia mieszkańców „po godzinach”, m.in. z ćwiczeń na poligonie, dziecięcego turnieju szachowego, zajęć klubu bokserskiego, Juwenaliów ASzWoj, Święta Rembertowa, czy wydarzeń
organizowanych w Bibliotece. Wydarzeniu towarzyszyła nastrojowa muzyka grana na żywo przez instrumentalny duet – pianisty i gitarzysty. Słów uznania i gratulacji nie było końca, a wszystkich ucieszyła
wiadomość, iż część fotografii zostanie w bibliotece
na stałe!
Anna Juszczak

Marcin Meller w Bibliotece
Spotkanie autorskie z Marcinem Mellerem – historykiem z wykształcenia, dziennikarzem z zawodu, wspaniałym gawędziarzem i felietonistą oraz miłośnikiem piłki nożnej i ruskich pierogów – odbyło się w Bibliotece 9 września br.
Pierwsze spotkanie autorskie dla dorosłych
po przerwie spowodowanej pandemią wzbudziło ogromne zainteresowanie publiczności.
Przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności i wymogów reżimu sanitarnego określonego w przepisach, widzowie bawili się doskonale. Gość sypał anegdotami, wspominał swoją drogę zawodową, a jest ona imponująca: dwanaście lat pracy reportera „Polityki”,
a następnie redaktora naczelnego „Playboya”,
po przygodę z programami, tj.: „Agent” w TVN,
„Dzień dobry TVN, „Drugie Śniadanie Mistrzów”
w TVN24. Pomiędzy nimi były jeszcze felietony
we „Wprost”, a obecnie w „Newsweeku”. Marcin Meller opowiedział też o swojej miłości do
Gruzji oraz pracy korespondenta wojennego,
w której bezpośrednie zagrożenie życia jest na

porządku dziennym. Zachęcał jednocześnie do
odwiedzenia Gruzji, żeby naocznie poznać ten
piękny, bardzo górzysty kraj z cudowną przyrodą i architekturą, pysznym jedzeniem i winem,
ale przede wszystkim z niezwykłymi ludźmi.
Publiczność dopisała, zasypując naszego
gościa mnóstwem pytań. Odpowiadając, mówił o swoim domu rodzinnym, co z niego wyniósł i jak on go ukształtował, o porozumieniu
i przeplataniu się różnic w małżeństwie, wspólnych zainteresowaniach, pasjach i oczywiście
o przyjaźni i miłości. Opowiedział również jak
reaguje na hejt, co czyta i jakie książki poleciłby swoim czytelnikom oraz co go inspiruje do
pisania felietonów – czasami impulsem są wydarzenia wymagające kilku zdań komentarza,
aby nadać felietonowi kształt, a czasami poja-

PRZYDATNE INFORMACJE
(dokończenie ze str. 2)

4. Filmy – zapraszamy również do obejrzenia krótkich filmów specjalnie nakręconych dla mieszkańców Rembertowa przez Wydział Kultury i Promocji
i publikowanych na profilu facebooka
Dzielnicy Rembertów (zakładka: Filmy), dzięki którym poznacie Państwo
m.in. 300 m komin w Kawęczynie, Rezerwat Przyrody Kawęczyn, Salę Tradycji w ASzWoj, nowe Studio Nagrań w
DK „Rembertów”, pasjonatów pszczół w
www.rembertow.waw.pl

naszej dzielnicy, krótką historię Samorządu Terytorialnego w związku z rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., czy
też filmiki edukacyjne, np. ABC postępowania przy decyzjach budowlanych,
czy o segregowaniu śmieci.
5. Oświata – 1 września br. dzieci i uczniowie rembertowskich szkół, po prawie
pół roku nieobecności w szkolnych murach, wrócili do placówek. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy opracowało
dla jednostek oświatowych „Warszaw-

wiające się nagle pomysły, które zawsze
zapisuje. Na koniec Marcin Meller zabrał
przybyłe osoby w „podróż” na pogranicze Warmii i Mazur, gdzie między Reszlem a Mrągowem spędza lepszą połowę życia. Po spotkaniu podpisywał swo-

skie wytyczne edukacyjne” stanowiące
praktyczne wskazówki dla dyrektorów
placówek oświatowych, jak zorganizować pracę szkół i przedszkoli w dobie
pandemii. Dyrektorom zostały przekazane również wytyczne i procedury dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w samorządowych
szkołach. Przedszkola i szkoły wyposażono w środki ochrony osobistej tj. maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, a także termometry. Wszelkie podejmowane przez Dyrektorów
działania mające na celu zapewnienie

je książki, wszyscy chętni mogli również
otrzymać specjalną dedykację. Spotkanie z autorem zostało sfinansowane
z Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy.
Ewa Kuba
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy odbywają się w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. Do
tej pory, w dwóch placówkach na terenie naszej Dzielnicy podjęto decyzje
o zawieszeniu zajęć. W Przedszkolu nr
376 z Oddziałami Integracyjnymi przy
ul. Admiralskiej 17 zawieszono działanie jednego z oddziałów, a w Zespole
Szkół nr 74 przy ul Niepołomickiej 26,
z uwagi na brak możliwości zapewnienia uczniom opieki, zawieszono zajęcia
w całej szkole od 23 do 25 września br.
UD
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Przywołane pamięcią…
Pamiętajmy o ludziach tak mocno związanych z naszą społecznością
i o miejscach poświęconych ich pamięci.
„Stefan Melak leciał do Katynia na obchody 70-tej rocznicy zbrodni katyńskiej. Był
to jego ostatni lot, a całe jego życie było lotem wysokim. Człowiek o wielu talentach
i możliwościach, bezkompromisowy pasjonat odszedł jako świadek najnowszej historii
Polski. Tę historię kształtował, w tej historii uczestniczył. Wydobywał na światło dzienne
zakazane i tępione fakty historyczne. Ukazywał ich sens i znaczenie w perspektywie ciągłej
walki o suwerenność, niepodległość i wielkość Ojczyzny”.
Abp Henryk Hoser SAC Biskup Warszawsko–Praski
Warszawa, 12 września 2014 roku
Stefan Melak, pseud. Jan Ostrogski,
Lida A., Wilno Z., urodzony 13 sierpnia 1946
roku w Warszawie (w Kawęczynie). Polski
dziennikarz, działacz opozycyjny okresu
PRL, przewodniczący Komitetu Katyńskiego, Prezes Kręgu Pamięci Narodowej. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski, pośmiertnie – Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (28 sierpnia 2020 roku). Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim,
w 1968 roku uczestniczył w wydarzeniach
marcowych. Z inicjatywy Stefana Melaka,
księdza prałata Wacława Karłowicza, biskupa Władysława Miziołka, księdza Antoniego
Czajkowskiego, w 1974 roku został zawiązany Krąg Pamięci Narodowej. Krąg podjął
się obrony degradowanego przez komunistów dziedzictwa historycznego i duchowego narodu polskiego, głównie Powstania Listopadowego i Olszynki Grochowskiej, Powstania Styczniowego, Święta Niepodległości, wojny polsko-bolszewickiej
i Bitwy Warszawskiej, zbrodni katyńskiej,
Powstania Warszawskiego. Organizował
wykłady, koncerty, manifestacje patriotyczne, nabożeństwa. Staraniem Kręgu powstało szereg pomników i tablic pamięci w kraju
i za granicą.
W 1979 roku z inspiracji Stefana Melaka
i ks. prałata Wacława Karłowicza, proboszcza Parafii św. Wacława, powstał Konspiracyjny Komitet Katyński. Od 1979 roku Stefan Melak był członkiem niepodległościowej partii politycznej Konfederacja Polski
Niepodległej, w latach 1980-1983 – szefem
Okręgu Centralnego KPN. W latach 1980–
81 był członkiem redakcji niezależnych
pism „Niepodległość” oraz „Gazeta Polska”.
Kierował głośną konspiracyjną akcją ustawienia 31 lipca 1981 roku w Dolince Katyńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie pierwszego w Polsce
Pomnika Katyńskiego. Pomnik został wykonany z granitu przez jego brata Arkadiusza.
Niestety, po kilku godzinach od postawienia został usunięty po interwencji ambasady radzieckiej. W obronie zrabowanego pomnika występował nawet I Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Oliwie. Pomnik został
odzyskany dopiero w lipcu 1989 roku. Ponowne postawienie i odsłonięcie monumentu nastąpiło 8 września 1995 roku.
Stefan Melak był internowany przez
władze komunistyczne za działalność antykomunistyczną oraz udział w zjazdach „Solidarności”. Po zwolnieniu aktywnie uczestniczył w działalności podziemnej „Solidarności” zajmując się wydawaniem w tzw.
drugim obiegu książek o tematyce katyńskiej. Był wydawcą i redaktorem konspira-
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Nowy pomnik na ASzWoj
Na terenie Akademii Sztuki Wojennej
postawiono pomnik generała dywizji Tadeusza Kutrzeby - wieloletniego komendanta Wyższej Szkoły Wojennej. Pomnik stanął
przed gmachem Biblioteki Głównej Akademii. W uroczystości jego odsłonięcia wzięli

udział oficjele, którzy pod monumentem złożyli kwiaty. Urząd Dzielnicy Rembertów reprezentowała burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja i Przewodniczący Rady
Dzielnicy Rembertów Józef Melak.
WKU

Ekologiczny transport miejski

cyjnego Wydawnictwa Polskiego, w którym w latach 1983–1989 wydał kilkanaście
pozycji książkowych oraz liczne plakaty,
ulotki, broszury itp. Organizował też druk
i kolportaż wielu tytułów prasy podziemnej
„Solidarności”. Nadal uczestniczył w działalności KPN, m.in. w II Kongresie KPN 22 grudnia 1984 roku. Z jego inspiracji w 1991 roku
w Miednoje i Charkowie postawiono krzyże upamiętniające Polaków zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Ubiegał się
o mandat posła na Sejm RP II kadencji z ramienia KPN. Przez wiele lat pracował jako
przewodnik warszawski, za co we wrześniu 2007 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis” oraz odznaczony przez Radę Polskiej
Fundacji Katyńskiej Medalem Dnia Pamięci Ofiar Zabroni Katyńskiej. W 2007 roku
został członkiem Komitetu Honorowego
Poparcia partii Prawo i Sprawiedliwość. Był
członkiem zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa i działaczem Stowarzyszenia Olszynka Grochowska. Publikował na łamach
„Gazety Polskiej” i „Naszego Dziennika”.
Zginął w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku 10 kwietnia
2010 roku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Został pochowany
24 kwietnia 2010 roku w Kwaterze Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Stefan Melak w naszej pamięci pozostanie na trwałe orędownikiem prawdy
o zbrodni katyńskiej, kustoszem pamięci narodowej i osobą oddaną bez reszty
Polsce usque ad finem.
Cześć jego pamięci!
Józef Melak
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Rembertów

W przyszłym roku na warszawskie ulice
wyjedzie 70 ekologicznych autobusów gazowych, niewykluczone, że zobaczymy je
również na ulicach Dzielnicy Rembertów.
Będą to 40 Solarisy Urbino 12 o długości 12
metrów i 30 Solarisy Urbino 18 o długości 18
metrów. Nowe autobusy będą miały bogate
wyposażenie, m.in. klimatyzację całopojazdową, monitoring, instalację przeciwpożarową,
blokady antyalkoholowe przy stanowiskach
kierowców, elektroniczną informację wewnętrzną i zewnętrzną, a także udogodnienia
dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
niewidomych (informacje pismem Braille’a),
jak również dźwiękowe zapowiedzi przystan-

ków. Pasażerowie będą mogli również skorzystać z ładowarek USB do urządzeń mobilnych.
Przypomnijmy, że w tej chwili ekologiczny tabor Miejskich Zakładów Autobusowych liczy
91 autobusów elektrycznych i 145 gazowych,
a do końca 2022 roku „elektryków” będzie 160
sztuk, a „gazowców” 305 sztuk. Dzięki temu
liczba autobusów zero i niskoemisyjnych zbliży się do 35 procent całego taboru MZA. Dlatego rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę kolejnych 90 przegubowych
autobusów gazowych zasilanych skroplonym
gazem ziemnym. Zwycięzcą przetargu została
firma Autosan z Sanoka, której autobusy wjadą na ulice Warszawy w 2022 roku.
WKU

BUDŻET OBYWATELSKI 2021
Oto projekty, które mieszkańcy Dzielnicy Rembertów wybrali
do realizacji z Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok:
Nazwa projektu
Zakup książek do rembertowskiej biblioteki
Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego
Rembertowskie kino pod gwiazdami
Zakup defibrylatora AED
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego - Kaletnicza i przesunięcie
przystanku Szafarzy 02
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego
i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana - Paderewskiego
Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)
Budki dla ptaków
„Rodzinne pikniki, plenery i imprezy na świeżym powietrzu”
Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217
Rembertowski uniwersytet dziecięcy
Warsztaty z robotyki dla dzieci

Koszt realizacji
67 000 zł
165 000 zł
41 000 zł
7 200 zł
137 500 zł
121 000 zł
33 200 zł
10 500 zł
38 000 zł
165 868 zł
24 500 zł
11 700 zł

Mobilizacja seniorów dzielnicy Rembertów do uczestniczenia w przygotowanych przez Miasto, dzielnicę Warszawa
Rembertów i Rembertowską Akademię Seniora zajęciach dedykowanych na ich potrzeby

5 000 zł

Ekologiczne gry i zabawki dla Domu Kultury„Rembertów”

3 000 zł
www.rembertow.waw.pl

ŚRODOWISKO

ŚRODOWISKO w okresie pandemii
W tym roku wiosna i lato były jedynymi w swoim rodzaju. Z powodu pandemii
COVID-19 ogłoszono szereg zakazów i nakazów obowiązujących mieszkańców dzielnicy, szczególnie dotkliwie odczuliśmy to wiosną.
W związku z pandemią byliśmy zobowiązani do zachowania reżimu sanitarnego, choć
przyroda – jak każdej wiosny – zieleniła się,
rosła i wymagała pielęgnacji. Wydano szereg
rozporządzeń, które na nowo regulowały zasady opieki nad roślinami. M.in. ograniczono
koszenie trawników na terenach publicznych,
dlatego w tym roku wykaszane są jedynie pasy
przyuliczne w odległości do 2 m od krawężnika
oraz w tzw. trójkątach widoczności przy skrzyżowaniach. To spowodowało, że część trawników na terenie Rembertowa powoli zmieniało
się w łąki kwiatowe, dzięki czemu w czerwcu
i lipcu mogliśmy obserwować kolorowe kwiaty
polne.
Jak co roku wykonaliśmy wiosenne nasadzenia z kwiatów cebulowych. W połowie
kwietnia rozkwitały tulipany, krokusy i mrozy,
które dzięki ciepłej zimie mogły zakwitnąć na
żółty, słoneczny kolor. Latem pojawiły się nasadzenia z kwitnącymi begoniami, aksamitkami
i czerwonolistną irezyną, a na stojakach i lam-

pach ulicznych wokół Urzędu Dzielnicy rozkwitły kolorowe pelargonie w towarzystwie wilców.
Kwiatami zachwycały również stałe rabaty bylinowe – wzdłuż al. gen. A. Chruściela na wysokości skweru przy ul. Konwisarskiej, a rabaty różane
przy pomniku „Pod Orłem” u zbiegu ulicy Cyrulików i al. gen. A.Chruściela, przy ul. Traczy oraz
przy wejściu do tunelu PKP. Tradycyjnie kwiatów
nie zabrakło na miejscach pamięci narodowej
przy ul. Markietanki, Gawędziarzy i Marsa.
W czerwcu zakończyła się znana akcja „Milion drzew dla Warszawy”. W 2019 roku na terenie Rembertowa posadzono 166 drzew, a wiosną br. wymieniono drzewa obumarłe, które nie
przeżyły zimy lub uschły podczas suchej wiosny.
Nowe nasadzenia drzew pojawiły się także na
terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Wał Kościuszkowski. Dzięki współpracy dzielnicy z Międzynarodową Szkołą Kostiumografii
i Projektowania Ubioru oraz Instytutem na rzecz
Ekorozwoju posadzono jeszcze 15 drzewek wiśni piłkowanej.

W związku z pandemią COVID–19
przez kilka tygodni nie działały w dzielnicy place zabaw i tereny sportowo-rekreacyjne. Jednak z czasem sukcesywnie je otwieraliśmy i udostępniliśmy
mieszkańcom. Nadal jednak obowiązują na nich wytyczne dotyczące zachowania dystansu społecznego, a na
placach zabaw znajdują się Wytyczne
przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie
epidemii SARS-CoV-2 w Polsce wy-

dane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Choć obecne ograniczenia wpływają na społeczne funkcjonowanie, pamiętajmy, że ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia
mieszkańców Rembertowa. Cieszmy
się więc przyrodą, korzystajmy z istniejących ofert i aktywności na wolnym
powietrzu, nie zapominając jednak
o własnym i innych bezpieczeństwie.
WOŚ

Hydrofornia zabytkiem
Od listopada ub. r. trwało postępowanie
w sprawie wpisania do rejestru zabytków
dawnej hydroforni Zakładów Amunicyjnych
„Pocisk”, znajdującej się przy ul. Marsa 110. Zakłady Amunicyjne „Pocisk” powstały w latach
1919-1923 na terenie Nowego Rembertowa
i były największą w Polsce wytwórnią amunicji
małokalibrowej. Budynek hydroforni zbudowany z czerwonej cegły, w którym znajdują
się zbiorniki ciśnieniowe (hydrofory) z zaworami, głęboki kanał pompowy z pompą, składa się z części administracyjnej i hali głównej
hydroforni. W obiekcie zachowało się wiele
oryginalnych elementów, które są świadkiem
dawnej historii, w tym: pionowe zbiorniki
wodne, orurowanie, okablowanie i instalacje,

armatura, ceramiczne posadzki, mosiężne kręcone schody i drzwi. Po przeanalizowaniu zebranych materiałów Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków przyjął stanowisko, że
budynek posiada duże wartości artystyczne
(m.in. ceglane gzymsy, cokół, łukowe nadproża i zwieńczenia nad oknami i drzwiami,
okrągłe świetliki, ozdobne krokwie, stolarka
z zachowanymi okuciami), historyczne oraz
naukowe, umożliwiające objęcie go ochroną
konserwatorską (Decyzja nr 60/2020 z dnia
22.07.2020 r.). Hydrofornia stanowi jeden z nielicznych zachowanych reliktów tego typu zabudowy przemysłowej z XX wieku na terenie
całej Warszawy. Wpisanie jej do rejestru zabytków otwiera szanse na jej remont.
WKU

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów
Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do
31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta. Dotyczy ona zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się
do znieczulenia ogólnego. Właściciele psów
i kotów zamieszkujący na terenie Warszawy
mogą skorzystać z możliwości wykonania
zabiegu u zwierzęcia, w jednym z wybranych
zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania). Szczegóły Akcji oraz inne
ważne informacje na temat zwierząt w mieście na stronie BIP „Zwierzęta w mieście”:
https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/Zwierzeta/default.htm
WKU
www.rembertow.waw.pl

Taksówki dla osób
niepełnosprawnych
M.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób
z niepełnosprawnościami. Przewóz
realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o.
Zamawiać taksówki można pod nr
tel. (22) 333 4444 na hasło „Wawa
Taxi bez barier”. Z przejazdów taksówkami skorzystać mogą mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej,
intelektualnej w stopniu znacznym
lub umiarkowanym; posiadają ważne
orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej; posiadają orzeczenie
o niezdolności do pracy i samodziel-

nej egzystencji wydane na podstawie
ustawy o emeryturach i rentach.
Taksówki pracują w godz. 6.00 –
23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zryczałtowana
opłata za kurs wyniesie 15 zł za przejazd w jedną stronę maksymalnie do
30 km na terenie Warszawy oraz do
20 km od granic miasta – pokrywamy
pozostałą kwotę za przejechane kilometry.
W przypadku kursu powyżej 30
km na terenie miasta oraz 20 km od
jego granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba
korzystająca z przejazdu - wg stawek
taryfowych operatora.
WKU
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Pomoc żywnościowa w czasie epidemii
W związku z nadzwyczajną sytuacją
spowodowaną stanem epidemii pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Rembertów przygotowali i wydali paczki żywnościowe dla 284 mieszkańców dzielnicy. Pomoc jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 we
współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, których dochód nie przekracza 200 proc. kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Od 20 marca 2020 r. rozdysponowano ponad 11 ton

żywności, w skład której wchodziły: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok
jabłkowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie
pomidorowym.
Tomasz Grabowski
z-ca dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzielnicy Rembertów

Drodzy Słuchacze
Rembertowskiej Akademii Seniora
Za nami okres wakacyjny. W ubiegłych latach wrzesień obfitował w wydarzenia dedykowane Seniorom. Zaczynaliśmy nasze spotkania w połowie miesiąca – wykładem i informacjami dotyczącymi najbardziej aktywnego czasu w roku
– obchodów Warszawskich Dni Seniora.
Był to intensywny okres, podczas którego
niejednokrotnie w pośpiechu gnaliśmy
z miejsca w miejsce, chcąc skorzystać ze
wszystkich możliwych atrakcji i nie przegapić żadnego wartościowego spotkania. Braliśmy udział w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów na Stadionie Polonii,
Jarmarku Kreatywności w Ogrodzie Saskim oraz szeregu koncertów, warsztatów
i zajęć organizowanych w Dzielnicy Rembertów. Dodatkowo, w tym czasie gościliśmy seniorów z Ożarowa, zacieśniając
więzi powstałe podczas naszej majowej
wizyty studyjnej. Wrzesień zawsze był dla
nas rozgrzewką przed maratonem wydarzeń i działań, które zaczynały się wraz
z początkiem października podczas oficjalnej inauguracji nowego roku akademickiego.
Ten rok jest inny – trudniejszy, wymagający od nas większej dyscypliny i wyrzeczeń. I choć po tak długiej przerwie
chęci i apetyt na atrakcje jest ogromny,
pozostaje nam dostosować się do no-
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wych warunków i zaakceptować nową
rzeczywistość. Chcąc wyjść naprzeciw
Państwa oczekiwaniom, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas korzystania z zajęć, stajemy przed wyzwaniem modyfikacji dotychczasowego harmonogramu, który przed wprowadzeniem
stanu epidemii był bardzo bogaty. Dołożymy wszelkich starań, abyśmy mogli – choćby częściowo – wspólnie spędzać aktywnie czas w różnych działaniach, które
sprawiały Wam wiele radości i budowały
poczucie przynależności. Zachęcamy do
regularnego odwiedzania strony Rembertowskiej Akademii Seniora na facebooku, gdzie na bieżąco będziemy
umieszczać informacje o przygotowywanej dla Państwa ofercie oraz do kontaktu pod nr tel.: 723 245 514 (pon.- piąt.
w godz. 8.00 – 16.00).
Przed nami nowe wyzwania i niepewny czas, niemniej jednak mam nadzieję,
że spotkamy się w październiku w pełni sił, gotowi na tegoroczną przygodę,
otwarci na niespodzianki, jakie przyniesie
nam kolejny – czternasty już rok Rembertowskiej Akademii Seniora.
Paulina Chojecka
Koordynator
Rembertowskiej Akademii Seniora

Rembertów przyjazny SENIOROM
Dwie rembertowskie instytucje kultury: Dom Kultury „Rembertów” i Dom Kultury „Wygoda” otrzymały specjalne certyfikaty w konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom 2019-2021”!
„Miejsce Przyjazne Seniorom” jest corocznym konkursem organizowanym przez
Warszawską Radę Seniorów i dzielnicowe
rady seniorów, przy współpracy z Urzędem
m.st. Warszawy. Ideą konkursu jest zmienianie świadomości społeczeństwa, instytucji
i biznesu poprzez promowanie pozytywnego pro-seniorskiego podejścia, poprzez wyróżnianie tych placówek, które w swojej działalności spełniają wymienione kryteria. Dotąd certyfikaty Miejsc Przyjaznych Seniorom
kapituła konkursu przyznała następującym
instytucjom w naszej dzielnicy: Urzędowi
Dzielnicy Rembertów, Ośrodkowi Pomocy
Społecznej i Bibliotece Publicznej im. Jana
Pawła II. Grono to poszerzyło się o dwa rembertowskie domy kultury. Certyfikaty wręczono 10 września br. podczas specjalnej gali,
która miała miejsce w PROM Kultury Saska
Kępa. Zarząd naszej dzielnicy reprezentował
zastępca burmistrza Dzielnicy Rembertów,
Mieczysław Golónka, a Rembertowską Radę
Seniorów jej przewodniczący, Ireneusz Wrześniewski, natomiast certyfikaty wręczał wiceprezydent Warszawy – Paweł Rabiej.
– Bardzo cieszymy się z faktu dołączenia
do zaszczytnego grona Miejsc Przyjaznych Seniorom w stolicy. Wszystkim naszym drogim
i wspaniałym Seniorom, którzy przyczynili się
do naszego wspólnego sukcesu serdecznie dziękujemy za wsparcie, cenne rady i przede wszystkim codzienną obecność w domu kultury. To
wyróżnienie jest dla nas wyjątkowe, ponieważ

przyznawane jest warszawskim instytucjom,
które w codziennej swojej działalności ze szczególną troską podchodzą do potrzeb Seniorów,
są otwarte na ich propozycje, planują wydarzenia z uwzględnieniem ich zainteresowań,
umieszczają informacje w przystępnej formie,
gwarantują właściwą obsługę, wysoką jakość
usług i interesujące wydarzenia. Ze swojej strony obiecujemy nie ustawać w wysiłkach i nie
zawieść pokładanych w nas nadziei przez Seniorów – powiedział Robert Jasiński, dyrektor
Domu Kultury „Rembertów”.
– Cieszymy się, że Seniorzy czują się u nas
dobrze i uważają nasz dom kultury za miejsce przyjazne i otwarte, co zostało potwierdzone przyznaniem nam tego wspaniałego tytułu.
Nasi Seniorzy stanowią ważną część życia naszej placówki, dlatego staramy się dostosowywać naszą ofertę do ich potrzeb, aby mogli się
spełniać, rozwijać i zawsze chcieli do nas wracać. Dla nich przygotowujemy program – od
kultury i sztuki, tworząc przy tym wyjątkowy
klimat poprzez aktywności, na fitnessie, skończywszy. Zawsze też chętnie słuchamy bezcennych rad i uwag Seniorów. Wyróżnienie naszej placówki świadczy o jej pro-seniorskiej postawie. Jest ono dla nas motywacją do jeszcze
większego zaangażowania w projekty i wydarzenia, w których realizować mogą się Seniorzy
– powiedziała Agnieszka Niemyjska, dyrektor
Domu Kultury „Wygoda”.
Serdecznie gratulujemy domom kultury zdobycia tych tytułów!
WKU

WOLONTARIAT dla SENIORÓW
Zachęcamy seniorów do zaangażowania się w pomoc dzieciom i młodzieży w „domach dziecka” w Warszawie. W stolicy jest kilkadziesiąt placówek opiekuńczo-wychowawczych, które są domem dla ponad 600 dzieci i młodzieży. Warto podarować im odrobinę własnego
czasu, swojej wiedzy i doświadczeń oraz wspierać w drodze do samodzielności. Celem projektu „Wolontariat na
miarę” realizowanego przez Stowarzyszenie Q Rozwojowi jest rozwój i strukturyzacja wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Warszawy. W ramach projektu odbędą się bezpłatne szkolenia dla seniorów-ochotników. Projekt finansuje
m.st. Warszawa. Szczegółowe informacje na temat projektu: http://www.qrozwojowi.org.pl/index.php/projekt-wnm-menu.html
Kontakt: biuro@qrozwojowi.org.pl, 505 722 114.
WKU
www.rembertow.waw.pl
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Startuje RUNbertów 2020!
(dokończenie ze str. 1)

W ubiegłym roku w Biegu RUNbertów
wzięło udział 413 osób. Ze względu na obecnie panujące obostrzenia w biegu głównym
będzie mogło wziąć udział maksymalnie
250 uczestników. Tradycyjnie w programie
znajdą się także biegi dla dzieci „Mini RUNbertów” z ulubioną maskotką, na dystansach od 60 m do 400 m.

- Zapraszamy mieszkańców Rembertowa, wszystkich spragnionych biegania, bo to
prawdziwa a nie wirtualna impreza. Każda
osoba uprawiająca biegi może się sprawdzić
i znowu poczuć prawdziwą atmosferę zawodów. Pamiętajmy, że chętnych może być wielu, a liczba miejsc jest ograniczona – dodaje
organizator imprezy.
Na uczestników czekają koszulki i medale, jednak ze względów bezpieczeństwa
nie będzie tradycyjnego poczęstunku. Organizatorzy przypominają o noszeniu maseczek w biurze zawodów i w strefie startu.
Bieg RUNbertów 2020 odbędzie w niedzielę 25 października ze startem o godz. 12:15.
Wcześniej, o godz. 10:20 rozpoczynają się
biegi dla dzieci. W ramach imprezy odbędą
się 1. Akademickie Mistrzostwa Warszawy
i Mazowsza w biegach ulicznych.
Szczegóły oraz zapisy na stronie www.
runbertow.azs.waw.pl
Organizatorem Biegu RUNbertów 2020 jest AZS Warszawa
wspólnie z Urzędem Dzielnicy Rembertów, a projekt współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawy oraz Ministerstwa
Sportu. Wydarzenie wspierają: PRINTplus, Rembertów Team,
BiegnijZwierzu.
Robert Zakrzewski

Centrum Przedsiębiorczości
Smolna
Na warszawskim Powiślu
działa Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, które podejmuje różne
inicjatywy na rzecz przedsiębiorców i osób planujących działalność gospodarczą. Szeroka oferta usług tego miejskiego centrum biznesu obejmuje bezpłatne informacje, doradztwo, szkolenia, warsztaty i spotkania eksperckie. W Punkcie Informacyjnym przedsiębiorcy mają możliwość zarejestrować działalność
gospodarczą, dokonać zmian
w Centralnej Ewidencji i Infor-

macji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz uzyskać podstawowe informacje związane
z zakładaniem i rozwojem firmy.
Centrum oferuje również, po preferencyjnych stawkach, biurka
w przestrzeni open space oraz
sale warsztatowo-szkoleniowe.
Zachęcamy do odwiedzania strony www.firma.um.warszawa.pl
oraz polubienia Centrum na Facebooku https://www.facebook.
com/Centrum PrzedsiebiorczosciSmolna, gdzie są aktualne informacje o inicjatywach z zakresu rozwoju gospodarczego.
WDGS

ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA ALKOHOLU
Zdecydowana większość Polaków deklaruje swój sprzeciw wobec wynosi więcej niż 0,5 proc. objętosprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Zgodnie z prawem alko- ści. Bywa, że sprzedawca nie wykaże się czujnością albo unika trudnej
hol mogą spożywać tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia.
Kiedy sprzedawca nie ma 100
proc. pewności co do pełnoletności
klienta, powinien poprosić o dokument stwierdzający wiek. Sankcje
za lekceważenie przepisów są dotkliwe. Art. 208 Kodeksu karnego
brzmi: „Kto rozpija małoletniego,
dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub
nakłaniając go do spożycia takiego napoju podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia
wolności do lat 2”. Naruszenie przez
sprzedawcę zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
www.rembertow.waw.pl

Młodzieży do lat 18

alkoholu

nie sprzedajemy!
osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
jest więc przestępstwem. Złamanie
prawa skutkuje również cofnięciem
zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na okres 3 lat i karą
grzywny od 100 do 720 000 zł. Napojem alkoholowym jest produkt
przeznaczony do spożycia, w którym zawartość alkoholu etylowego

sytuacji z klientem. Wspierajmy go
we właściwych decyzjach. Zwracajmy zatem uwagę na wiek i stan
osób chcących kupić alkohol. Obojętność to przyzwolenie. Alkohol
zmienia ocenę rzeczywistości, zachowanie człowieka i niesie wiele niebezpieczeństw. Bliska nam
osoba może również stać się ofiarą
albo sprawcą nieszczęścia.
Odpowiedzialna sprzedaż to
postawa moralna oraz kwestia wyboru między chwilowym niewielkim zyskiem a długoterminowym
powodzeniem w biznesie.
WDGS
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UPRAWIAJ Nordic Walking
Prawidłowo wykonywany trening nordic walking angażuje aż 90
proc. mięśni naszego ciała. Każda
osoba, bez względu na wiek i poziom aktywności fizycznej, może
chodzić z kijami. W czasie obowiązywania przepisów o zachowaniu
dystansu społecznego, nordic walking wydaje się strzałem w dziesiąt-

kę, aby podtrzymywać własną aktywność. Mając na uwadze wysoce
prozdrowotny charakter tej aktywności oraz potrzeby mieszkańców,
Urząd Dzielnicy organizował dwa
razy w tygodniu zajęcia na terenie
lasu znajdującego się na Nowym
Rembertowie. Pod okiem wykwalifikowanej instruktorki uczestnicy

poznali z pozoru prostą dyscyplinę
sportu. Pani Sylwia jest wielokrotną
medalistką zawodów nordic walking
oraz wielką pasjonatką tego sportu.
Każdy trening rozpoczynała wspólna rozgrzewka, a kończyło rozciąganie. Uczestnicy zajęć mogli korzystać
z profesjonalnych kijów, liczyć na dokładny instruktaż oraz korygowanie
na bieżąco błędów. Na przestrzeni
kilku miesięcy zebrała się całkiem
pokaźna grupa amatorów chodzenia z kijami. Dlatego treningi są od
połowy września kontynuowane,
odbywają się dwa razy w tygodniu, zarówno na terenie Nowego
jak i Starego Rembertowa. Zapraszamy wszystkich chętnych! Informacja na plakacie obok.
WDGS

Joga dla młodzieży i dorosłych
„Coś dla duszy i coś dla ciała” –
tak w skrócie można określić wywodzącą się z Indii jogę, będącą ścieżką
rozwoju fizycznego i psychicznego.
Praktykowanie asan w połączeniu
z prawidłowym oddychaniem podnosi sprawność, relaksuje i redukuje
stres. Fundacja Kobiet Dobrawa
realizowała w Rembertowie swój
projekt, który współfinansowano
ze środków m.st. Warszawy, pn.
„Zdrowe weekendy z jogą dla dorosłych i młodzieży”. Ze względu
na reżim sanitarny zajęcia odbywały się na terenie parku przy bramie
wjazdowej do Akademii Sztuki
Wojennej. W czasie niepogody
uczestnicy spotykali się w Szkole

Tańca Lemono, aby pod opieką
certyfikowanej instruktorki, pani
Grażyny Smith poznawać nowe pozycje jogi, techniki relaksacyjne oraz
pracować nad oddechem. Projekt
ten będzie kontynuowany w kolej-

nych miesiącach aż do zakończenia
roku. Zapraszamy do uczestnictwa
zarówno młodzież jak i dorosłych!
Obowiązują zapisy. Kontakt: e-mail: xeniatyminska@gmail.com,
tel. 500 944 108.
WDGS

Sportowe lato w mieście
Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Podobnie jak w latach ubiegłych umożliwiliśmy najmłodszym mieszkańcom Rembertowa aktywne spędzenie czasu w mie-

siącach wolnych od zajęć szkolnych. Do
dyspozycji mieli oni pływalnię oraz siłownię Aquaparku Wesolandia, łącznie przez
3 godziny dziennie, a wszystkie atrakcje by-

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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ły bezpłatne przez
całe wakacje. Pracownicy obiektu
dołożyli wszelkich
starań, aby korzystanie z obiektu
było nie tylko przyjemne, ale przede
wszystkich
bezpieczne.
Nasza
oferta
spotkała się z dużym zainteresowaniem,
ponieważ
w okresie od czerwca do lipca odnotowaliśmy 1632 wejść
do Aquaparku.
WDGS
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