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Mikołaj
w REMBERTOWIE
Z okazji Mikołajek, na zaproszenie
Urzędu Dzielnicy, odwiedziłem wszystkie
publiczne przedszkola i oddział przedszkolny w pięknym i zielonym Rembertowie, przywożąc dla dzieci przytulasowe
maskotki-pacynki. Naszą podróż dorożką
rozpoczęliśmy od wesołego Przedszkola na Osiedlu Kawęczyn-Wygoda, później
dotarliśmy aż na Nowy Rembertów, gdzie
razem z dziećmi pstryknęliśmy sobie kilka fotek, następnie zajechaliśmy na Stary
Rembertów do rozbawionych przedszkolaków przy ul. Kordiana i ul. Paderewskiego. Nasza drewniana dorożka z konikiem
popędziła jeszcze do czekających na nas
roześmianych maluchów z przedszkola
przy ul. Kadrowej, a na koniec zajechała przed wielgachne przedszkole przy ul.
Admiralskiej, w którym bawią się dzieci o równie wielkich serduszkach. Mogę
powiedzieć, że wszystkie rembertowskie
dzieci są cudowne! Nie ze wszystkimi mogłem się zobaczyć i nie wszystkie w tym
roku wyściskać osobiście. Ale zapewniam
Was oraz wszystkich starszych mieszkańców tej wspaniałej dzielnicy, że prezenty
w Wigilię do waszych domków dostarczę
– o to się nie martwcie!
Święty Mikołaj

Budżet Obywatelski 2021
Ruszyła 8. edycja Budżetu Obywatelskiego
m.st. Warszawy. Po raz kolejny warszawiacy zdecydują, na co przeznaczyć część środków z bu-

dżetu miasta i wybiorą w przyszłym roku projekty, które zostaną
zrealizowane w roku następnym.
Przed nami pierwszy etap, w którym już od 1 grudnia do 25 stycznia 2021 r. mieszkańcy zgłaszać
mogą swoje projekty. W tym roku
pula do podziału w naszej dzielnicy wynosi 935 751 zł. To więcej niż
w poprzednich latach. Limit na jeden projekt wynosi teraz 187 150
zł. Projekty można zgłaszać internetowo lub/i papierowo. W Budżecie Obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba
być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w Budżecie
Obywatelskim to świetna okazja,
żeby razem z innymi decydować
o tym, jak zmienia się Warszawa.
Także Dzielnica Rembertów. Dlatego zachęcamy mieszkańców naszej dzielnicy do zgłaszania swoich
projektów.

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku
składamy Mieszkańcom Rembertowa
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i miłości.
Życzymy, aby Święta przeżywane
w tym trudnym okresie
były czasem wzajemnej życzliwości i pokoju,
dały siłę do pokonywania trudności
oraz pozwoliły z ufnością patrzeć w przyszłość.

Rada i Zarząd
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

BURMISTRZ

Szanowni Państwo,
Warszawa, podobnie jak cała Polska, znalazła się w czerwonej
strefie. Apelujemy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego
i wspieranie najbardziej potrzebujących. Przypominamy o naszej akcji „Warszawa wspiera seniorów z Rembertowa”, którą
prowadzimy od początku pandemii. W urzędzie dzielnicy działa zespół, który czeka na zgłoszenia osób potrzebujących pomocy. Prosimy o zgłaszanie do nas
takich mieszkańców, a także o sąsiedzką, wzajemną pomoc.
Pracownicy rembertowskiego
urzędu wraz z członkami Zarządu Dzielnicy wsparli – w ramach
działającego w ratuszu pracowniczego wolontariatu – zespół ratowników medycznych stacjonujących w Rembertowie. Tym razem zorganizowaliśmy zbiórkę
najbardziej potrzebnych produktów spożywczych i środków czystości m.in.: wody, soków, pieczywa chrupkiego, słodyczy, herbaty i kawy. Paczka trafiła już w ich
ręce. Dziękuję wszystkim pracownikom medycznym za ich służbę, poświęcenie i pomoc, której
udzielają mieszkańcom Warszawy, w tym mieszkańcom naszej
dzielnicy. Podczas pierwszej fali
pandemii Covid-19 nasi urzędnicy szyli maseczki, które trafiły do
dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego, pacjentów Domu Ciepła oraz podopiecznych Fundacji Rozwoju
Osobistego „Przystań”.
Chciałabym zachęcić Państwa
do udziału w akcji „Wymiana ciepła”. Bierzemy w niej udział od
dłuższego czasu i widzimy, że jest
ona bardzo potrzebna. Przed wejściem do naszego urzędu postawiliśmy stojak na ciepłe, zimowe
ubrania, które można powiesić
i w ten sposób „podzielić” się ciepłem z potrzebującymi. Mniejsze
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rzeczy (szaliki, rękawiczki, czapki) można zostawić w oznaczonym pudełku. Przed urzędem postawiliśmy także choinkę, udekorowaną odblaskami. W ten sposób włączyliśmy się w akcję Straży Miejskiej pt.: „Świeć blaskiem
z odblaskiem”. Od 30 listopada do
4 grudnia mieszkańcy zdejmowali odblaski z choinki, aby umieścić
je na kurtkach, torbach i plecakach. Piesi wyposażeni w odblaski
są lepiej widoczni dla kierowców,
a więc bezpieczniejsi na drodze.
1 grudnia br. nastąpiła inauguracja 8. edycji Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam wszystkich
Państwa do włączenia się w ten
proces wspólnego decydowania
o tym, co się dzieje w naszej najbliższej okolicy. Epidemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany
związane z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, jednak wykorzystujemy istniejące możliwości działalności placówek kulturalnych przez Internet. Z tego też
powodu 11 listopada śpiewaliśmy hymn online, natomiast 190.
rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego
świętowaliśmy
skromniej, chociaż z podniosłym
akcentem odsłonięcia pamiątkowej tablicy i reliefu w miejscu bitwy pod Olszynką Grochowską.
Pomimo pandemii staraliśmy się realizować zaplanowane remonty i inwestycje, o których pisze Wydział Infrastruktury
na 4 str. Kontynuowane są także
prace dot. budowy tunelu i wiaduktu. Rozwiązane zostały zgłoszone przez instytucje wojskowe
problemy dot. szerokości jezdni
w tunelu i wyznaczenia alternatywnych dróg o znaczeniu obronnym. Został też uzgodniony projekt przebudowy peronu i zaakceptowany przez PKP PLK S.A.
projekt umowy realizacji inwestycji – robót budowlanych. Obecnie dokumenty czekają na podpis zastępcy prezydenta Warszawy. Na najbliższej sesji Rady Warszawy zostanie wprowadzone do
Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy zadanie pn. budowa ul. Pociskowej,
o wartości 2,1 mln zł. W sprawie
wiaduktu trwa procedura wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid),
na podstawie wniosku prezydenta Warszawy/ZMID. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2023 rok. Wiemy już, kto i za
ile chce wybudować drugą estakadę na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej. Chętnych jest 11

firm (wartość ofert waha się od
57,1 mln zł do 72,2 mln zł.), trzy
oferty mieszczą się w zaplanowanej kwocie 59,8 mln zł. Równolegle z procedurą przetargową prowadzone jest postępowanie dotyczące wydania przez Wojewodę
Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - 24 XI br. uzupełniony projekt budowlany został
przekazany do wojewody. Kończymy remont parkingu przy ratuszu z wjazdem od ul. Konwisarskiej. Ma to wyeliminować obecne zjawisko zostawiania samochodów na cały dzień i zapewnić
mieszkańcom, którzy przyjeżdżają załatwić sprawę w urzędzie lub
okolicy możliwość zaparkowania
(pierwsza godzina będzie bezpłatna). Nowe zasady będą obowiązywały po podpisaniu przez
prezydenta miasta stosownego
zarządzenia. Parkingi tego typu
służą mieszkańcom przy urzędach innych dzielnic.
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego pragnę przypomnieć o możliwości likwidacji „kopciuchów”, które zatruwają nam powietrze i niszczą nasze
zdrowie. Kilkudziesięciu mieszkańców Rembertowa złożyło
w tym roku wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców,
ale wciąż wielu jeszcze tego nie
zrobiło, a wysokość dotacji z każdym rokiem będzie się zmniejszać. Warto więc pośpieszyć się
i skorzystać z niej jeszcze w tym
roku.
Szanowni Państwo, ze względu na panującą pandemię będą
to być może pierwsze Święta Bożego Narodzenia, które spędzimy
w wąskim gronie, z dala od krewnych i znajomych. Zapewne ta sytuacja w sposób szczególny unaoczni nam, jak wielkim skarbem
jest rodzina, dobry sąsiad, znajomy, po prostu drugi człowiek.
Niech zdrowie, nadzieja i ciepło
ludzkich serc towarzyszą nam
wszystkim przez całe Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2021 rok.
Burmistrz
Dzielnicy Rembertów
Agnieszka Kądeja

Inwestycje ZDM
na terenie dzielnicy
W związku z planowaniem budżetu na 2021 rok zwróciłam się
do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o zabezpieczenie środków na realizację w Rembertowie następujących zadań
inwestycyjnych: odwodnienie ul. Chełmżyńskiej, odwodnienie ul.
Paderewskiego wraz z budową chodnika na odc. ul. Katiuszy – ul.
Strycharska, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strażackiej –
brakujący łącznik na odc. ul. Żołnierska – ul. Zesłańców Polskich,
odwodnienie ul. Strażackiej na odc. siedziba Straży Pożarnej – ul.
Kordiana oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Strażackiej na odc. ul. Zesłańców Polskich – ul. Kordiana. Wszystkie
wymienione zadania były omawiane na spotkaniach przedstawicieli Zarządu oraz Rady Dzielnicy z Dyrekcją ZDM, która zawsze
podkreślała zasadność realizacji tych inwestycji. Jedynym problemem był brak środków finansowych. Zdecydowanie mocnym akcentem wspierającym nasze działania były podejmowane w 2019
i 2020 roku uchwały Rady Dzielnicy, z których wynika zasadność
realizacji szczególnie dwóch pierwszych zadań.
Ulica Paderewskiego – z informacji przekazanych nam przez
dyrektora ZDM wynika, że zabezpieczono środki w wysokości 2,7 mln zł. na odwodnienie ul. Paderewskiego na wspomnianym odcinku wraz z budową chodnika, do wykonania w latach
2021-2022. W 2019 roku na zlecenie ZDM wykonano koncepcję
odwodnienia dla całej zarządzanej przez ZDM ul. Paderewskiego (odcinek: al. gen. A. Chruściela „Montera” – ul. Czwartaków),
w ramach której wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Katiuszy do
ul. Strycharskiej. Oczywiście konieczna jest kontynuacja inwestycji odwodnienia na pozostałych odcinkach ulicy, szczególnie obszar obejmujący Szkołę Podstawową nr 217, której teren od lat
jest zalewany wodą spływającą z ulicy zarządzanej przez ZDM.
Dlatego cieszymy się z rozpoczęcia w 2021 roku pierwszego etapu odwodnienia ul. Paderewskiego, jednocześnie będziemy podejmować działania, aby również kolejne odcinki doczekały się
zmian.
Ulica Chełmżyńska – po wielu latach rozmów, spotkań i wymiany pism, w 2017 roku podpisano porozumienie pomiędzy
Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd
Dróg Miejskich (zarządcę drogi), a Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A w sprawie wspólnej realizacji budowy kanalizacji ściekowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Chełmżyńskiej. Łączne środki, które zabezpieczono
w ZDM i MPWiK w wysokości 9 mln 582 tys. zł brutto, okazały się
niewystarczające, aby rozstrzygnąć ogłoszony w lipcu 2019 roku
przetarg. Zgłosiły się 2 firmy, które inwestycję wyceniły na ponad
26 mln zł, co oznacza, że na inwestycję brakowało ok. 16 mln zł.
Z otrzymanych pism wynikało, że MPWiK S.A posiada zwiększone
środki na ten cel, natomiast barierą w realizacji zadania jest niedobór środków ze strony ZDM. Z ostatnich informacji ZDM wynika, że środki zostały zabezpieczone na lata 2022 i 2023.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strażackiej – brakujący łącznik na odc. ul. Żołnierska – ul. Zesłańców Polskich zadanie to wpisuje się w politykę rozwoju komunikacji rowerowej
na terenie Warszawy. W ramach uzgodnień z ZDM dzielnica opracowała w 2019 roku koncepcję budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Strażackiej – brakującego łącznika na odc. ul. Żołnierskiej
do ul. Zesłańców Polskich. Obecnie wnioskujemy o zabezpieczenie finansowania inwestycji w celu kontynuacji działań projektowych, a następnie realizacji robót budowlanych. Zadanie planowane jest jako towarzyszące budowie tunelu pod nazwą: Poprawa układu drogowego w dzielnicy Rembertów w zakresie budowy
ścieżki rowerowej na odcinku ul. Żołnierska – rejon projektowanego
tunelu. Ścieżka rowerowa na odcinku ul. Strażackiej pozwoli na
stworzenie bezpiecznego połączenia części Starego Rembertowa
z osiedlem Wygoda i dalej z Wawrem i Pragą Południe.
Burmistrz Dzielnicy Rembertów
Agnieszka Kądeja
www.rembertow.waw.pl

Z DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Teren po dawnym bazarze „Ciuchy”
Zakończyliśmy prace rozbiórkowe starych pawilonów na terenie po dawnym bazarze
„Ciuchy” przy ul. Paderewskiego, które od wielu lat były nieczynne i stanowiły zagrożenie dla korzystających z tego terenu mieszkańców oraz kupców.
Na początku br. wykonaliśmy nowe oświetlenie oraz naprawiliśmy wjazd. Dementujemy
nieprawdziwe informacje pojawiające się m.in.
na forach społecznościowych, jakoby Urząd wydał pozwolenie na budowę bloków na tym obszarze. Teren ten nadal będzie służył mieszkańcom, tak jak dotychczas – w środy będą
odbywały się bazarki, a we wszystkie dni tygodnia teren będzie ogólnodostępny. Przez wiele
lat m.st. Warszawa nie posiadało możliwości zagospodarowania tego miejsca z powodu roszczeń do gruntu i nieuregulowanego dostępu
do drogi publicznej. Obecnie wszystkie postępowania dotyczące stanu własności tego terenu
zakończono – obszar stanowi własność miasta.

Po uchwaleniu przez Radę Warszawy nowego
planu miejscowego, który jest procedowany
od 2010 r., teren będzie można zagospodarować na usługi celu publicznego, takie jak dom
kultury, miejsce integracji społecznej lub inne
inwestycje publiczne realizowane przy dużym
udziale zieleni urządzonej (w projekcie maksymalna powierzchnia zabudowy 50% pow. działki, minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej 35%), tworząc przestrzeń przyjazną
mieszkańcom. Po uchwaleniu planu wspólnie
z Państwem podejmiemy decyzje dotyczące
zagospodarowania tego obszaru.
Burmistrz Dzielnicy Rembertów
Agnieszka Kądeja

Z prac Zarządu Dzielnicy Rembertów
14 października 2020 roku podczas
XXVI sesji radni przyjęli uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok (uchwała nr 79/XXVI/2020, uchwała nr 80/
XXVI/2020). Na wniosek Przewodniczącego Rady Dzielnicy podjęto stanowisko w sprawie ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie (stanowisko nr 1/
XXVI/2020). Jednakże głównym tematem XXVI sesji Rady Dzielnicy było zaopiniowanie projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały
budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok

w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów (uchwała nr 78/XXVI/2020). 16 listopada 2020 roku odbyła się kolejna,
XXVII sesja Rady Dzielnicy, podczas której przyjęto wnioski o zmianę w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu
miasta stołecznego Warszawy na 2020
rok (uchwała nr 81/XXVII/2020, uchwała nr 82/XXVII/2020). 2 grudnia 2020
roku radni zaopiniowali projekt uchwały
Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (uchwala nr 83/
XXVIII/2020) oraz wystąpili do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o przystą-

Przywołane pamięcią…
Pamiętajmy o ludziach mocno związanych z naszą społecznością i o miejscach
poświęconych ich pamięci.

Ksiądz Edward Żmijewski, syn Aleksandra, urodził się 21 marca 1942 roku.
Maturę zdał w 1959 roku w Warszawie,
a następnie w 1965 roku ukończył Warszawskie Seminarium Duchowne.
www.rembertow.waw.pl

Był absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W okresie 1968–
1976 pełnił funkcję wikariusza w Parafii
Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie, a w latach 1976–1979 był organizatorem parafii i budowniczym kościoła
w Górkach Kampinowskich. Po ukończeniu budowy został przeniesiony do Warszawy, gdzie w latach 1979–1987 pełnił
funkcję dyrektora Domu Księży Emerytów. Piastował ją także na Wydziale Gospodarczo-Budowlanym Kurii Metropolitalnej w Warszawie w latach 1979–1987,
natomiast w okresie 1980–1990 był Sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Budownictwa. W tym samym czasie pełnił
funkcję dyrektora cmentarzy na Bródnie
i w Wawrze. W latach 1987–1993 piastował urząd proboszcza w Jabłonnie. Przez
cały czas, od opuszczenia Rembertowa,
utrzymywał bliski kontakt z proboszczem Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej

pienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Kawęczyn-Wygoda – część południowa (stanowisko nr 1/XXVIII/2020)
W związku z wprowadzonym reżimem sanitarnym związanym z pandemią
sesje Rady Dzielnicy odbywają się 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 m.st. Warszawy. Decyzję w tej
sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porząd-

ku 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 m.st. Warszawy. O terminie sesji
zostaną mieszkańcy powiadomieni zwyczajowo. Serdecznie zapraszam.

w Rembertowie, ks. prałatem Józefem
Urcusem. W 1993 roku został nominowany na proboszcza tejże parafii.
Ksiądz Edward Żmijewski był inicjatorem wielu przedsięwzięć budowlanych, m.in. budowy Pomnika Ku Czci
i Pamięci Ofiar NKWD, budowy Pomnika-Obeliska „Sanktuariów Maryjnych Europy”, budowy Pomnika Ku Czci i Pamięci Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920
roku, pomnika „Jaworzniaków” – młodocianych więźniów komunistycznego
reżimu, oraz budowy Pomnika Smoleńsko-Katyńskiego. Był inicjatorem i wykonawcą wielu innych prac budowlano-remontowych na terenie swojej parafii, jak
również utworzył Stację Opieki Medycznej Caritas w Rembertowie – przychodnię lekarską i aptekę. Był także założycielem parafialnej Orkiestry „Victoria”. Jako
delegat księdza prymasa Józefa Glempa, uczestniczył w Procesie Toruńskim
w sprawie morderstwa księdza Jerzego
Popiełuszki, co spotkało się z represjami
ze strony ówcześnie panującej władzy.
Ksiądz Edward Żmijewski był honorowym kanonikiem Kapituły Diecezji

Warszawsko-Praskiej. Został odznaczony Medalem Świętej Brygidy w Gdańsku, Medalem 400-lecia Stołeczności
Warszawy oraz Medalem za Zasługi dla
osób Represjonowanych. Brał czynny udział w pracach związanych z bezpiecznym pobytem Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski. W 2020 roku
Stolica Apostolska uhonorowała księdza Edwarda godnością Kapelana Jego
Świątobliwości papieża Jana Pawła II. Był
człowiekiem, który wielokrotnie dał dowód, iż przyznana na mój wniosek, jako
przewodniczącego Rady Gminy Warszawa Rembertów, w 1999 roku Nagroda
Miasta Stołecznego Warszawy, trafiła do
osoby w pełni zasługującej na tak wielkie i zaszczytne wyróżnienie.
10 listopada 2015 roku ksiądz prałat
Edward Żmijewski odszedł na wieczny
spoczynek. Całym sercem ukochał Kościół, kapłaństwo i Ojczyznę.
Cześć Jego Pamięci!

Józef Melak
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy

Józef Melak
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

3(216) 2020

3

INWESTYCJE

Inwestycje i remonty
WIATY rowerowe w SP nr 376

NOWE przyłącze do MPWiK

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2020 „Wiaty rowerowe przy szkołach”
zamontował na terenie placówek oświatowych miasta 100 wiat rowerowych. Dwie
takie wiaty o wymiarach 10,50 x 2,00 m, zostały zainstalowane jako zadaszenie dla istniejących stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. K. Ziemskiego 22. Konstrukcja stalowa wiat w połączeniu z elementami wypełniającymi ze szkła
i drewna stanowi estetyczne uzupełnienie
zagospodarowania miejsca zajmowanego
do tej pory przez stojaki i z pewnością dobrze będzie służyć uczniom tej placówki. Budowa wiat, których koszt szacowany jest na
ok 70000 zł, nie obciążyła budżetu Dzielnicy
Rembertów.
WIR

LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Kadrowej 9 zostało włączone do miejskiej sieci wodociągowej MPWiK. Wybudowane przyłącze
wodociągowe zapewni szkole odpowiednią jakość wody oraz zakończy problemy związane z ponoszeniem przez placówkę kosztów na częste badania laboratoryjne, dezynfekcję instalacji, wymia-

nę filtrów, urządzeń oraz pomp w starej
hydroforni. Ostatnim punktem inwestycji było przepłukanie rurociągu i przepięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej
w budynku. Teren liceum po pracach wodociągowych został uporządkowany oraz
przywrócony do stanu pierwotnego. Na
zadanie przeznaczono środki w kwocie
104 000 zł.
WIR

SZATKOWNIKÓW z nową nawierzchnią
W listopadzie br. zakończono remont ul.
Szatkowników na odc. od ul. Czerwonych Beretów (gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego”)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa). Remont
polegał na wykonaniu nakładki z warstw bitumicznych na siatce stalowej, po frezowaniu istniejących warstw bitumicznych. Wykonano też przykrawężnikowy ściek z kostki
betonowej wraz z punktowym odwodnieniem krawężnikowym. W ramach prac wyremontowano chodnik po stronie wschodniej. Zgodnie z przyjętymi przez m.st. Warszawa standardami określającymi wymaga-

nia i wytyczne m.in. wykonania infrastruktury
w przestrzeni publicznej, nowy chodnik posiada nawierzchnię z płyt betonowych o rozmiarze 50x50 cm. Koszt remontu wyniósł
543,595 zł. Mając na uwadze dążenie do poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców korzystających zarówno z ul. Szatkownków jak i dzieci uczęszczających do szkoły
podstawowej nr 376 w ciągu ul. Szatkowników, na odcinku od ul. Konwisarskiej do ul.
Czerwonych Beretów zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu, polegająca na
ograniczeniu prędkości do 40 km/h.
WIR

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 160
W Przedszkolu nr 160 przy ul. Niepołomickiej 26 w ramach zadań remontowych
w placówkach oświatowych wykonana została nowa bezpieczna nawierzchnia placu
zabaw. W miejsce rozebranej, wyeksploatowanej nawierzchni z płyt gumowych ułożona została kolorowa nawierzchnia poliuretanowa o łącznej powierzchni 284 m2.

W ramach zagospodarowania terenu placu zabaw uporządkowana została również
istniejąca zieleń. Uzupełnieniem zagospodarowania całego terenu placu zabaw jest
nowy, naturalny trawnik zajmujący powierzchnię ponad 300 m2. Całkowity koszt
wykonania nowych nawierzchni wyniósł
99 283 zł.
WIR

DOŚWIETLONE przejścia na Paderewskiego

REMONT ul. Notarialnej
26 listopada br. Zakład Remontów i Konserwacji Dróg rozpoczął remont ul. Notarialnej w Dzielnicy Rembertów. Prace prowadzone są w ramach okołomiejskiego programu utwardzania dróg gruntowych. W ra-
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mach prac zostanie położona nowa nakładka
bitumiczna o szerokości 4 m wraz z odwodnieniem liniowym w postaci sączków, stanowiąca przedłużenie istniejącej nawierzchni
bitumicznej do ul. Szyszaków. WIR

Nowe doświetlenie pojawiło się na
przejściach dla pieszych na ul. Paderewskiego – skrzyżowaniu z Katiuszy, Kordiana, Pielgrzymów. To rezultat projektu doświetlenia
277 przejść w 16 dzielnicach. Montowane
są zwykle dodatkowe słupy ze specjalnymi
lampami, które zaprojektowane są tak, aby
oświetlały pieszych na przejściu kierując
światło pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Dzięki temu piesi w trakcie przechodzenia przez ulicę są doświetlani

z boku i stają się lepiej widoczni dla kierowców. Oprawy latarni są wyposażone w ledowe żarówki, które pozwalają uzyskać jaśniejsze światło przy mniejszym zużyciu prądu.
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa ogłosił kolejny przetarg na doświetlenie przejść dla
pieszych. Wśród lokalizacji znalazło się jeszcze jedno przejście dla pieszych na ul. Paderewskiego – na skrzyżowaniu z ul. Magenta,
które zrealizowane zostanie w przyszłym ro
ku.
WIR

www.rembertow.waw.pl

ŚRODOWISKO

Nowe stawki opłat za śmieci
Od kwietnia 2021 r. dla mieszkańców Warszawy będą naliczane opłaty za odpady
według ilości zużytej przez nich wody. Zmiany przegłosowali Radni m.st. Warszawy.
Mieszkańcy Warszawy będą płacić za śmieci według zużycia wody: 12,73 zł za 1m³ zużytej wody
miesięcznie. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej (np. delikatesy w kamienicy). Podstawą miesięcznej opłaty
będzie średnie zużycie wody z ostatniego roku. Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez
dodatkowy wodomierz. Przy założeniu, że średnie
zużycie miesięczne wody na osobę to 2,5m³, opłata
wyniesie od 31,82 zł (gospodarstwo 1-osobowe) do
159,10 zł (gospodarstwo 5-osobowe). Osoby mieszkające samotnie zapłacą mniej niż dotychczas.

1m3 to 1000 litrów, czyli tyle, ile zużywa się na ok.
20 pryszniców czy 25 prań w pralce. Opłatę należy
wnieść do 28 dnia każdego miesiąca. Nową deklarację będzie trzeba złożyć do 10 maja 2021 r. Obowiązek ten dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, a także zarządców nieruchomości wspólnych, m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Samorząd nie może dopłacać do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z innych źródeł.
Aby zatrzymać rosnące ceny, stolica ma plan uniezależnienia się od zewnętrznych firm, które zajmują się termiczną utylizacją śmieci – jeszcze w tym
roku podpisze umowę na budowę spalarni. Nowa
instalacja dodatkowo zasili miasto w energię cieplną i elektryczną.
źródło: Wydział prasowy warszawskiego Ratusza

JESIENNE porządki w Rembertowie
Mimo pandemii prace na terenie Rembertowa realizowane są zgodnie z planami. W okresie jesiennym Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ) tradycyjnie wykonuje wszelkie niezbędne naprawy i remonty – remonty wykonano na placach zabaw, obiektach sportowo-rekreacyjnych i siłowniach.
Na terenach przyulicznych i skwerach
odmalowano ławki, jak również sprzątano
i wywożono z nich liście. Nie tylko jednak
naprawiamy istniejącą infrastrukturę, rozbudowujemy także nasze tereny rekreacyjne.
Największa inwestycja objęła teren obiektu
sportowo-rekreacyjnego przy ul. Traczy na
Osiedlu Wygoda. Na terenie siłowni dodano
urządzenia dla młodzieży starszej – drabinki
typu Street Workout, koła gimnastyczne oraz
urządzenia: klucznik, karuzela, walec. Zamontowano również ławki oraz stolik z wbudowaną planszą do gry w szachy. Mamy nadzieję, że z tego bogato obecnie wyposażonego terenu będą korzystać mieszkańcy
od lat 1 do lat 101. Dzięki środkom Budżetu Obywatelskiego teren ten otrzymał również nowe nasadzenia żywopłotowe. Choć to
krótki odcinek, jest bardzo ważny dzięki zapewnianiu większego bezpieczeństwa – oddziela plac zabaw dla dzieci od ul. Traczy, aby
przeciwdziałać nagłemu wtargnięciu dziecka
na ulicę.
Również w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Akademii Sztuki Wojen-
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nej pojawiły się nasadzenia odmładzające.
Wzdłuż ul. Czerwonych Beretów, na odcinku
od al. gen. Chruściela do ul. Pontonierów, zamiast starego, przerośniętego samosiewami
żywopłotu pojawił się nowy z irgi błyszczącej,
który nawiązuje do nasadzeń po drugiej stronie ulicy, tworząc zamkniętą całość. Nowe nasadzenia pojawiły się także wzdłuż al. Chruściela, zastępując żywopłot z ligustra, który
zasłaniał widok na skrzyżowaniach. Wymieniono jeszcze 10 drzew w alei głogowej, co
jest kolejnym etapem jej odmładzania. Z kolei przy pętli autobusowej pojawiły się nasadzenia krzewów miododajnych: śnieguliczka
oraz amorfa, a wokół budynku Urzędu Dzielnicy cebule kwiatów wiosennych. W różnych
miejscach dzielnicy wykonano nasadzenia
róż okrywowych, które w okresie letnim zachwycają swoim ciągłym kwitnieniem. Na terenie dzielnicy przybyło też koszy przyulicznych na śmieci, psich stacji w miejscach odwiedzanych często przez naszych pupili oraz
dwie ławki posadowione na Nowym Rembertowie – na skwerze Św. Jana Pawła II.
Niestety, zdarzają się też przykre zdarzenia. Skradziono nowe nasadzenia z pięknych,
kolorowych kapustek ozdobnych, które pojawiły się w donicach przy jednym z przystanków autobusowych, a na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego zniszczono urządzenie zabawowe tzw. Tyrolka – nożycami
do cięcia metalu ktoś przeciął, a następnie
ukradł linę oraz siedzisko.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
do takich sytuacji nie będzie już dochodziło. Wszyscy pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska życzą Państwu zdrowych i radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2021 roku!
WOŚ

ZIELONE odpady
Przypominamy, że odpady zielone (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie z ogródka) odbierane są przez operatorów tylko od marca do listopada zgodnie z harmonogramem jaki znajduje się
na stronie https://warszawa19115.pl/
harmonogramy-wywozu-odpadow, natomiast w okresie grudzień - luty odpady zielone można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Płytowej 1 – Bia-

łołęka. Odbiór odpadów zielonych odbywa się zgodnie z § 4. 1. 1) f ) uchwały LXI/1632/2018 Rady m.st. Warszawy
z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów oraz postanowieniami umów z operatorami odbierającymi odpady.

Pośpiesz się i wymień KOPCIUCHA!
Przypominamy mieszkańcom dzielnicy
Rembertów, że tylko do końca roku można
uzyskać 100% dofinansowania na wymianę
pieca, czyli tzw. kopciucha. Jedynie złożenie wniosku do końca grudnia 2020 r. daje
gwarancję uzyskania pełnej dotacji na ten
cel. W kolejnych latach wysokość dotacji będzie się zmniejszać. Wnioski złożone w 2021
r. uzyskają dotację do 90% kwoty, a te złożo-

ne w 2022 r. już tylko do 70% kwoty dotacji.
Warto się pośpieszyć. Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu – za pomocą
e-maila, telefonu lub wysyłając go pocztą.
Szczegóły znajdują się na stronie: https://
zielona.um.warszawa.pl/ w zakładce „Dotacje dla mieszkańców na inwestycje ekologiczne”.
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Rocznica Powstania Listopadowego
Powstanie Listopadowe jest symbolem bohaterstwa i ofiarności w walce o prawo narodu polskiego do wolności, o prawo do samostanowienia
o własnym losie. Miało ono ogromny wpływ na rozbudzenie świadomości
narodowej Polaków.
W tym roku, 29 listopada w 190. rocznicę tego zrywu narodowego odbyła się
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamięci oraz reliefu w miejscu, gdzie

toczyła się Bitwa pod Olszynką Grochowską – największa i najkrwawsza bitwa powstania. Bój o Olszynkę Grochowską ze
względu na heroiczną postawę walczą-

cych powstańców i ich bohaterstwo oraz
poniesione straty nazywany jest Polskimi Termopilami. Tablicę memoratywną
oraz relief ufundowali mieszkańcy i władze Dzielnicy Rembertów reprezentowane na uroczystości przez burmistrz Dzielnicy Agnieszkę Kądeję, przewodniczącego Rady Dzielnicy Józefa Melaka oraz
wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy
Marka Jarzęckiego. Przedstawiciele Rady
i Zarządu Dzielnicy Rembertów wraz

z mieszkańcami złożyli także kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Poległych w Bitwie pod Grochowem. Uroczystość odbyła się w obowiązującym reżimie sanitarnym. Obchody na Olszynce Grochowskiej
poprzedziła msza św. w kościele Świętego Wacława, którą odprawiono w intencji powstańców listopadowych i twórców
Alei Chwały.
Cześć ich Pamięci!
WKU

MIKOŁAJ u przedszkolaków
Na zaproszenie Urzędu Dzielnicy Rembertów 7 grudnia br. rembertowskie
przedszkolaki odwiedziła Pani Nutka z Mikołajem, przywożąc dzieciom na dorożce
mikołajkowe prezenty razem ze świątecznym i gwiazdkowym nastrojem. Dorożka z Panią Nutką i Mikołajem przejeżdżała od przedszkola do przedszkola różnymi
ulicami Rembertowa, dlatego przez całą
drogę wzbudzała oczywiste zainteresowanie mieszkańców dzielnicy. Dzieci z pięciu
rembertowskich przedszkoli publicznych
oraz oddziału przedszkolnego pozdrawiały Mikołaja osobiście lub przez okna swoich sal, który przechadzając się z wielkim

workiem na ramieniu wypełnionym prezentami, pozdrawiał je a następnie wręczał upominki dla dzieci dyrektorom placówek. Tegoroczna akcja „Pani Nutka z Mikołajem u przedszkolaków” była podsumowaniem wieloletniego programu prowadzonego przez Urząd Dzielnicy pt.
„Pani Nutka i przyjaciele”, skierowanego
do dzieci w wieku przedszkolnym w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.
Odwiedziny Mikołaja w przedszkolach
można obejrzeć także na filmie znajdującym się na profilu facebooka Urzędu Dzielnicy Rembertów.
WKU

KONCERTY w Rembertowie
Od września do grudnia 2020
roku w Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów odbył się cykl koncertów
muzyki klasycznej zatytułowany
„Koncerty w Rembertowie”. Koncerty były transmitowane w streamingu online na żywo. Skierowane do szerokiej publiczności
z powodzeniem zadowoliły wymagające gusta muzyczne rembertowskiej publiczności. W repertuarze koncertów znalazła się
klasyka klasyki, jak utwory Fryderyka Chopina, W. A. Mozarta, J. S.
Bacha, ale także lżejsza, bardzo
lubiana muzyka Rodziny Straussów. Od baroku do XX wieku –
w tak szerokim repertuarze każdy
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widz i słuchacz na pewno znalazł
coś dla siebie. Wszystkie koncerty zagrała orkiestra Warsaw Camerata pod batutą Pawła Kos-Nowickiego, a zaproszeni najwyższej
klasy soliści stanowili „kropkę nad
i” wysokiego poziomu artystycznego – prof. Krzysztof Jakowicz,
prof. Tomasz Strahl, Paweł Kowalski. Realizacji, streamingu online na żywo dla publiczności oraz
nagrań dokonała wspaniała ekipa Music Machines. Warto oglądać realizowane w ten sposób
wydarzenia kulturalne. Koncerty
zrealizowano ze środków Budżetu Obywatelskiego.
Agnieszka Preizner-Majcher
www.rembertow.waw.pl
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Dom Kultury „Rembertów”
Mimo okresowego zawieszenia działalności domu kultury listopad był
miesiącem, który pozwolił nam sfinalizować część projektów, więc chcemy się tym z Wami podzielić i zapewnić, że tęsknimy i pamiętamy o Was.
Z wielką radością informujemy, że konkurs plastyczny „FUTU-DOM. Zaprojektuj
swój dom kultury przyszłości” został rozstrzygnięty. W dniu 30 listopada br. zostały
ogłoszone wyniki. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom! Dzięki stworzonym pracom
zobaczyliśmy, jak oczami dzieci może wyglądać siedziba „domu kultury przyszłości”.
Poznaliśmy wspaniałe wizje i projekty, wiele ciekawych koncepcji i rozwiązań, które chcielibyśmy wcielić w życie. Szukajcie
prac uczestników na ulicach Rembertowa, na naszym facebooku lub na stronie
www w zakładce „Galeria”. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w późniejszym terminie, o czym będziemy informować na bieżąco.
Niezwykle aktywną grupą wolontariuszy w Domu Kultury „Rembertów” są wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie. Stąd
pomysł, aby wspólnie stworzyć projekt,

którego celem jest rozwój wolontariatu.
Od lat wychowanki MOW angażują się
w różnorodne działania w domu kultury, dlatego postanowiliśmy dać im możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy. Tak zrodził się pomysł na projekt: „Zostań Mistrzem wolontariatu!”. Uczestniczki programu wzięły udział w szkoleniach
z zakresu animacji, dramy, autoprezentacji oraz konferansjerki, a potem napisały własne scenariusze zajęć i warsztatów.
Niedługo wydamy mini publikację z projektu, która pojawi się na naszej stronie
oraz facebook’u.
W tym roku otworzyliśmy studio nagrań, dlatego chcemy zapraszać mieszkańców Rembertowa i naszych stałych
bywalców, aby korzystali ze studia. Tak
zrodził się pomysł na projekt „Ja, ty, my!”,
który pozwala uczestnikom doskonalić się w dziedzinie muzycznej, aktorskiej
i tanecznej. Na przełomie października i li-

Muzyczna jesień w DK „Wygoda”
Tegoroczna jesień upłynęła w naszym domu kultury „muzycznie”, a to za
sprawą warsztatów wokalnych, w których udział wzięły młode piosenkarki
szkoły podstawowej.
Zajęcia prowadzone przez wokalistki zespołu „Mamy Śpiewamy” były okazją do szlifowania wokalnych umiejętności, pracą nad
oddechem oraz mięśni podczas śpiewu, jak
również świetną zabawą z elementami tanecznymi. Uczestniczki nauczyły się kilku
piosenek, a jedna z nich pt. „Kolorowo” została nagrana i w formie teledysku opublikowana na profilu facebooka domu kultury.
Zapraszamy do obejrzenia tej energetycznej
i bardzo pozytywnej piosenki. Projekt odbył
się dzięki Warszawskiemu Programowi Edukacji Kulturalnej, a sfinansowany został z Biura Kultury w ramach Funduszu Animacji Kultury.
Z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę młodzi aktorzy
z grupy teatralnej działającej w domu kultury przygotowali audycję patriotyczną „Słowo
na P, czyli Polska”. Przygotowana przez instruktora Bartka Pietrzyka audycja była oka-

zją do rozmowy o patriotyzmie, niepodległości i naszej Ojczyźnie. Ten głos młodego
pokolenia został utrwalony na filmie, który
jest do obejrzenia na profilu facebooka. Zorganizowaliśmy także konkurs fotograficzny
z nagrodami dla mieszkańców dzielnicy pt.
„Rembertów Jesienią”. Z przesłanych do nas
fotografii powstał piękny jesienny album,
który można obejrzeć na naszym profilu facebooka. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i szykujemy się już na zimową edycję konkursu.
Z powodu sytuacji pandemicznej w kraju ponownie musieliśmy zamknąć na pewien okres naszą placówkę, a działalność
przenieść do Internetu. Pomimo ograniczeń
nie zwalniamy jednak tempa i zapraszamy
zainteresowanych do uczestnictwa w zajęciach online. W wachlarzu naszych propozycji znajdują się: zajęcia gry na gitarze, perkusji, pianinie, warsztaty wokalne i teatralne,

stopada przeprowadziliśmy również cykl
warsztatów dla dzieci, które pomagają im
rozwinąć własną ekspresję, swobodę artystyczną, odwagę w poszukiwaniu nowych środków wyrazu, a także nauczą je
interakcji z partnerem scenicznym. Kolejnym etapem będą nagrania etiud filmowych z wykorzystaniem umiejętności nabytych podczas warsztatów. Projekt powstaje dzięki Funduszowi Animacji Kultury 2020 Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Wciąż pracujemy nad dostosowaniem pomieszczeń domu kultury
do działalności w nowym reżimie sanitarnym. Dlatego pracownia animacji filmowej i pracownia sekcji grafiki 3D zostaną
połączone i będą działać w większej i wielofunkcyjnej sali z wydzielonymi stanowiskami pracy.
Mamy też miłą wiadomość. Przed Świętami Bożego Narodzenia naprzeciwko
domu kultury zostanie posadzona żywa
choinka – pięciometrowa jodła kalifornijska. To nasz mały wkład na rzecz ekologii,
jak również symboliczne podkreślenie obchodów 50-lecia działalności domu kultury. Zapraszamy do jej zobaczenia, zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia i udostępnienia go na facebooku!
a dla miłośników gier strategicznych – szachy. Nie zabraknie także zdrowej dawki tanecznych endorfin podczas zajęć flamenco,
Zumba Fitness, a dla najmłodszych Street
Dance. Nowością w naszej ofercie są warsztaty komiksowe online, które prowadzi nasza instruktorka Klaudia. Nauczycie się, jak
zamieniać historię w komiks, wykreować
charakter bohatera i opanować sztukę rysowania. Dołączcie więc do grupy i rozwińcie
swój komiksowy talent! Mamy też mikołajkowy prezent dla mieszkańców naszej dziel-

Korzystając z okazji składamy wszystkim mieszkańcom Rembertowa najserdeczniejsze życzenia – Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku 2021! Odwiedzajcie Dom Kultury online na stronie www.dkrembertow.waw.pl – znajdziecie ciekawe materiały przygotowane przez instruktorów,
ćwiczenia do samodzielnego wykonania
w domu, m.in. świąteczne warsztaty kulinarne.
DK „Rembertów”

nicy – efektowną iluminację świąteczną na
terenie naszego domu kultury, która pokryta
jest tysiącem światełek. To wspaniała okazja,
aby zrobić sobie rodzinne zdjęcie w świątecznym klimacie. Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Na koniec życzymy Państwu dużo zdrowia, wzajemnej życzliwości i rodzinnego, świątecznego ciepła, a w Nowym Roku samych dobrych, inspirujących wydarzeń i realizacji
wszystkich planów.
DK „Wygoda”

Cynamon, chłopaki i ja. Podwójne życie Victorii King – Dagmar Bach
Victoria King ma piętnaście lat i wiedzie
życie typowej nastolatki. Mieszka z mamą
i dziadkami w prowadzonym przez jej rodzinę pensjonacie. Dziewczyna uczy się w prywatnej szkole, ma niezłe wyniki w nauce,
chodzi na treningi pływackie i spotyka się ze
swoją najlepszą przyjaciółką. Poza tym zmaga się z nieodwzajemnionym uczuciem do
szkolnego przystojniaka. Wydawałoby się,
że główna bohaterka jest przeciętną nastolatką ze zwykłymi problemami. Nic bardziej
mylnego. Victoria ma pewną kłopotliwą

www.rembertow.waw.pl

przypadłość. Za każdym razem, gdy poczuje
zapach cynamonu, znika z jednego miejsca,
by sekundę później pojawić się w innym.
Przenosi się do innego wymiaru, w równoległym świecie, aby stać się inną wersją samej
siebie. W tym samym czasie pierwowzór Victorii potrafi nieźle namieszać w jej prawdziwym życiu... Dagmar Bach stworzyła świetną powieść młodzieżową z niesamowitymi
przygodami, problemami miłosnymi i ze
sporą dawką humoru. To opowieść o rozterkach młodych ludzi, która pozwala czytel-

nikowi doskonale wczuć się w losy swoich
bohaterów. Niewątpliwą zaletą książki jest
także niespotykana jej oprawa, która jeszcze
przed jej otwarciem przyciągnie wzrok każdego czytelnika. Cynamon, chłopaki i ja to
pierwsza część przygód niezwykłej nastolatki, która z pewnością zachęci młodzież do
sięgnięcia po kolejne książki z tej serii.
Anna Krajewska
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
nr 51
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OŚWIATA

Nagroda dla MOW nr 2

Raport rowerowy w Warszawie

Za nami 11 edycja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. WNEK to
konkurs na najlepsze projekty i programy edukacji kulturalnej, a jej celem jest promocja najlepszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej
realizowanych w m.st. Warszawie i wyróżnienie najlepszych animatorów,
edukatorów oraz nauczycieli i realizowanych przez nich projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Miasto stołeczne Warszawy opracowało nowy raport o ruchu rowerowym w Warszawie. Tegoroczny raport jest szczególny ze względu na trwającą pandemię.

O tegoroczną nagrodę ubiegali się autorzy programów i projektów kulturalnych zrealizowanych w instytucjach kultury, szkołach, przedszkolach, placówkach
edukacji pozaszkolnej, na uczelniach wyższych, oraz przez organizacje pozarządowe, firmy lub osoby fizyczne. I w tym roku
konkurs cieszył się dużą popularnością
– do WNEK 2020 zgłoszono 104 projekty.
Miło nam poinformować, że w kategorii „Inne” drugie miejsce zajęła placówka z Rembertowa, a mianowicie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
przy ul. Strażackiej 57 za projekt „Opowieści pysznej treści, czyli smaczne bajki na trudne chwile” (Anna Sadowska,
Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Dominika Woźniak). Projekt ten dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego stworzyły po spotkaniach z rembertowskimi seniorami, podczas których zapisywały przepisy na kultowe potrawy domowe i potem eksperymentowały z nimi
w ośrodkowej kuchni. Założyły nawet blog
kulinarny „Skazane na kuchnię”. Ograniczenia związane z pandemią uniemożliwiły
im spotkania z seniorami, z którymi regularnie współpracowały jako wolontariuszki, dlatego wpadły na niezwykły pomysł.
Napisały bajki „na pocieszenie”, do których
włączyły przepisy kulinarne i zadedykowały je wszystkim osobom, potrzebującym
w obecnej trudnej sytuacji pocieszenia, inspiracji i wsparcia. Stąd w ich bajkach los
bohaterów, którzy zmagają się z różnymi
osobistymi problemami – lękiem, samotnością, brakiem akceptacji, dobrych relacji

z innymi, wstydem, poczuciem niższości,
a nawet z przemocą – w znacznym stopniu
zmienia jedna z potraw kulinarnych.
Bajki zostały wydrukowane, a następnie przesłane do różnych placówek –
szkół, domów dziecka, placówek resocjalizacyjnych i przedszkoli, gdzie ich opiekunowie i nauczyciele wykorzystali je
w zajęciach. Stały się one inspiracją dla
tamtejszych dzieci i młodzieży do tworzenia i pisania własnych bajek „na pocieszenie” dla innych. Tak powstał drukowany zbiór „Opowieści pysznej treści, czyli
smaczne bajki na trudne chwile”, zawierający osiemnaście bajek z atrakcyjnymi
przepisami kulinarnymi.
Bajki można przeczytać na stronie Domu
Kultury „Rembertów” www.dkrembertow.
waw.pl w zakładce „Nasze projekty”.
MOW nr 2

CERTYFIKAT dla SP nr 376
Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte otrzymała Certyfikat
Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Certyfikaty przyznawane są warszawskim szkołom, które podejmują ponadprogramowe działania w pracy
z uczniami uzdolnionymi. Placówki z Certyfikatem Prezydenta tworzą Warszawską Sieć Szkół Wspierających Uzdolnionych. Po raz jedenasty przyznano
te wyróżnienia warszawskim szkołom. 24 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się wirtualna Gala wręczenia Certyfikatów „WARS i SAWA”.
W tym roku również Szkoła Podstawowa
Nr 376 w Rembertowie dołączyła do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych. Obecnie należy do niej 190 publicznych i niepublicznych placówek. Znalezienie się w elitarnym gronie szkół wdrażających niestandardowe pomysły jest dla
nas dużym wyróżnieniem. Uzyskanie Certyfikatu „WARS i SAWA” to początek doskonalenia szkoły w obszarze wsparcia uzdol-
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Z raportu wynika, że już 41% warszawiaków korzysta z rowerów, z czego 7% robi to
regularnie, czyli codziennie lub kilka-kilkanaście razy w tygodniu, natomiast 40,5% stanowią panie, a 59,5% to panowie. Zdecydowana większość, bo ponad 90% rowerzystów
korzysta z dróg rowerowych. Co ciekawe,
w stosunku do zeszłego roku zaobserwowano spadek wykorzystania zarówno rowerów
Veturilo (z 7,8% na 6,2%), jak i hulajnóg elektrycznych (z 5,4% na 4,1%). W przypadku rowerów publicznych wpływ na to mógł mieć
trudny do racjonalnego wytłumaczenia
i unikatowy w skali Europy ogólnopolski zakaz korzystania z nich,
wprowadzony wiosną
przez rząd. Ostatecznie
po licznych apelach,
w tym ze strony Warszawy, rządzący wycofali się z tego obostrzenia. W stosunku do zeszłego roku odnotowano wzrost ruchu rowerowego o 17,4%,
ale jednocześnie nastąpił zdecydowany
spadek (o 24,7%) ruchu w szczycie porannym. Wzrósł za to ruch
w szczycie popołudniowym (25,2%). Statystyczny warszawski
rowerzysta lub rowerzystka jeździ w swoich codziennych ubraniach, czyli nie wybiera specjalnego stroju
sportowego (84,6%).
Jedna czwarta z nich

(24,6%) decyduje się zaś na jazdę w kasku.
W Warszawie jest obecnie ponad 650 kilometrów tras, które powstawały na przestrzeni lat i prezentują zróżnicowany, choć coraz
wyższy, standard jakościowy. Do spójnej sieci wciąż jeszcze trochę brakuje. Warto pamiętać, że warszawska sieć uliczno-drogowa
liczy ok. 2,9 tys. kilometrów. Obecnie w budowie lub remoncie jest ok. 50 km tras rowerowych. Warto zapoznać się z całym obszernym raportem, dostępny jest on na stronie
http://rowery.um.warszawa.pl/ w zakładce Pomiary ruchu 2020.

no-logicznym i sportowym. Nie lada wyzwaniem jest wspieranie uczniów uzdolnionych w czasie edukacji zdalnej. Spróbujemy sprostać celom założonym w Szkolnym
Programie Wspierania Uzdolnionych, kieru-

jąc się myślą Plutarcha: „Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który należy rozniecić”.
Agnieszka Strzelczyk

nionych. Jest on przyznawany na cztery
lata, a po tym terminie szkoła może ubiegać się o jego przedłużenie. Nasz Program
skierowany jest do uzdolnionych uczniów
SP 376, którzy wyróżniają się kreatywnością
i oryginalnością myślenia, wychodzą poza
schematy oraz przejawiają zdolności w wybranych obszarach aktywności: społeczno-liderskim, humanistycznym, artystycznym,
językowym, przyrodniczym, matematyczwww.rembertow.waw.pl

SENIORZY

25 lat OPS w REMBERTOWIE
„Nie możesz być, kimkolwiek chcesz,
lecz możesz być wszystkim, czym jesteś...”
Uroczyste obchody 25-lecia Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zaplanowane były na 20 listopada, w przeddzień Dnia Pracownika
Socjalnego, ustanowionego aktem normatywnym, tj.
ustawą o pomocy społecznej. Jednak z uwagi na ogłoszony stan epidemii uroczystość nie odbyła się. Tym bardziej
warto w kilku słowach podkreślić istnienie jednostki oraz
zaangażowanie jej pracowników na rzecz mieszkańców
dzielnicy.
Ośrodek został powołany z dniem 1 stycznia 1995 r.
Uchwałą Nr 38/V/94 Rady Gminy Warszawa – Rembertów
z 5 października 1994 r. w sprawie powołania Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Rok później uchwałą Rady
Gminy zmieniono nazwę jednostki na Centrum Pomocy
Społecznej Gminy Warszawa – Rembertów, a w 2003 roku
na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy nadano mu nazwę Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy. W 2015 roku nasz Ośrodek otrzymał piękne logo, którego projekt został wyłoniony w wewnętrznym konkursie dla pracowników OPS. Przy tej okazji warto wspomnieć o innej, nieco zapomnianej rocznicy – 30 lat
temu, tj. 29 listopada 1990 r., uchwalono ustawę o pomocy
społecznej, zmieniającą nazwę instytucji z „opieki społecznej” na „pomoc społeczną”. Pomoc społeczna została przeniesiona z resortu zdrowia do Ministerstwa Pracy. Ustawa
określała uprawnienia do uzyskania świadczeń z systemu
w przypadku jednocześnie braku lub niewystarczającego
dochodu i wystąpienia określonej trudności życiowej (np.
bezrobocia, ubóstwa, bezdomności czy długotrwałej choroby). Reforma została oparta na sieci ośrodków pomocy
społecznej jako głównych instytucji wspierających osoby
w najtrudniejszej sytuacji.
Przez 25 lat działalności nasz Ośrodek podlegał ciągłym zmianom – od naturalnej rotacji pracowników, poprzez strukturę organizacyjną, do rodzaju i ilości realizowanych zadań. Zawsze jednak nadrzędną wartością w naszej pracy jest dobrostan człowieka i otoczenie społeczne, w jakim funkcjonuje. Staramy się, aby wszelkie realizowane działania odpowiadały na potrzeby rembertowskiej
społeczności. Dzięki empatii, zaangażowaniu i kompetencjom pracowników, w ciągle zmieniającej się rzeczywistości, usługi świadczone przez naszą placówkę stoją na najwyższym poziomie. Trudno dzisiaj znaleźć taką kwestię

Jay Shetty

społeczną, która chociaż w niewielkiej części nie wpisuje
się w działania Ośrodka. W obszarze naszych zainteresowań pozostają zarówno młodzi jaki i dojrzali mieszkańcy
dzielnicy. Dążymy do integracji mieszkańców realizując
projekty międzypokoleniowe. Wszystkie nasze zadania
szczegółowo opisane są w corocznych sprawozdaniach,
publikowanych na stronie internetowej Ośrodka i prezentowanych publicznie na sesjach Rady Dzielnicy.
Refleksja nad wyzwaniami stojącymi przed Ośrodkiem w kolejnych latach związana jest z aktualną sytuacją na świecie. Społeczne skutki pandemii będą odczuwalne w wielu obszarach, np. w zakresie wzrostu liczby
osób bezrobotnych, chorych, z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych, rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą w rodzinie, a także niedostatkiem środków finansowych. Nowoczesna polityka społeczna, skupiona na oddziaływaniach
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu osób i rodzin, będzie musiała sprostać także tym wyzwaniom, zarówno w wymiarze globalnym jak
i lokalnym.
Przed nami najbardziej rodzinne polskie święta.
W tym szczególnym przedświątecznym, ale też trudnym
czasie stanu epidemii, bardzo ważne jest wzajemne zrozumienie i wspólne działanie na rzecz naszej rembertowskiej społeczności. „To, co ludzie są w stanie uczynić
osobno, jest niewielkie w porównaniu z tym, czego mogliby dokonać wspólnie” (W. Isaacson, Benjamin Franklin).
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które spotkaliśmy na naszej 25-letniej drodze zawodowej, za wspólnie spędzony czas, za energię i wysiłek włożone w pokonywanie wszelkich trudności. Dziękujemy za podejmowanie wspólnych wyzwań i inicjatyw, aby mieszkańcom naszej dzielnicy żyło się lepiej, a oferowane wsparcie, zaangażowanie i troska wzmacniały ich własne siły, możliwości i potencjał. Składamy z głębi serca płynące życzenia,
abyśmy nadchodzące święta Bożego Narodzenia spędzili
w zdrowiu z bliskimi, dzieląc się swoim czasem i uwagą,
czego tak bardzo brakuje nam na co dzień.
Monika Dubanowska
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

UWAGA: Oszuści internetowi!
Uważajmy na oszustów internetowych! Na poniższym rysunku poznasz wskazówki, które pomogą wykryć
złośliwą wiadomość. Na liście zagrożeń w dalszym ciągu
wysokie miejsce zajmuje phishing, czyli próby wyłudzenia

danych, np. loginu i hasła do poczty, strony banku, portalu
społecznościowego czy innej usługi online. Jeśli korzystasz z komputera i skrzynki pocztowej bądź zatem swoim
własnym Detektywem ds. Cyberbezpieczeństwa.

DATA PLANOWANYCH WYPŁAT ŚWIADCZEŃ
2020 / 2021
KONTA
BANKOWE

PRZEKAZ
POCZTOWY

www.rembertow.waw.pl

ZASIŁEK
FUNDUSZ
RODZINNY
ALIMENTACYJNY
17 grudnia 2020
26 stycznia 2021
23 lutego 2021
25 marca 2021
27 kwietnia 2021
26 maja 2021
24 czerwca 2021
27 lipca 2021
25 sierpnia 2021
27 września 2021
26 października 2021
ZASIŁEK
RODZINNY

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
500 +
18 grudnia 2020
27 stycznia 2021
24 lutego 2021
26 marca 2021
28 kwietnia 2021
27 maja 2021
25 czerwca 2021
28 lipca 2021
26 sierpnia 2021
28 września 2021
27 października 2021

FUNDUSZ
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
ALIMENTACYJNY
500 +
14 grudnia 2020
21 stycznia 2021
19 lutego 2021
22 marca 2021
22 kwietnia 2021
21 maja 2021
21 czerwca 2021
22 lipca 2021
20 sierpnia 2021
22 września 2021
21 października 2021
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PORADY

Potrzebujesz wsparcia - ZADZWOŃ

Czad – cichy zabójca

Stan epidemii spowodował w Ośrodku Pomocy Społecznej - jak w wielu innych instytucjach - zmianę organizacji pracy. W trosce o dostęp mieszkańców dzielnicy do informacji
i usług, a także o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, pracownicy Ośrodka na stanowiskach kluczowych dla kontaktu z osobami wymagającymi wsparcia wyposażeni są w telefony
komórkowe. Tym sposobem pracownicy zdalnie realizujący zadania pomocy społecznej są do
dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy Ośrodka - od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00.

Każdego roku w polskich mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla.
Dlatego Państwowa Straż Pożarna prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną na temat zagrożeń powstania pożarów w mieszkaniach
i domach oraz zatruć czadem (tlenkiem węgla), pt. „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.

SEKRETARIAT
22 277 34 20
PRACOWNIK SOCJALNY
REJON
Jurkowska Magdalena
STARY REMBERTÓW / MOKRY ŁUG
22 277 34 34
Wiśniewska Monika
STARY REMBERTÓW / POLANKA
Raczkowska Anna
NOWY REMBERTÓW / POCISK
22 277 34 31
Wójcik Urszula
KAWĘCZYN – WYGODA
Patoka - Zawadzka Monika
STARY REMBERTÓW
22 277 34 38
Andrzejewska Sabina
NOWY REMBERTÓW / POCISK
NOWY REMBERTÓW / WYGODA Jakubowska Dorota
USŁUGI OPIEKUŃCZE
22 277 34 27
STARY REMBERTÓW / POLANKA Rutkowska Małgorzata
USŁUGI OPIEKUŃCZE
Idzikowska Dorota
PROJEKT UE
22 277 34 29
Chojecka Paulina
PROJEKT UE/RAS
ASYSTENT RODZINY
Kostka - Godecka Anna
22 277 34 33
Pietrasik Magdalena
22 277 34 32
Żmihorska Agnieszka
KONSULTANT ds. DORADZTWA ZAWODOWEGO
Mleczko Izabela
22 277 34 36
PSYCHOLOG
Nienajadło Magdalena
22 277 34 39
Seręga Katarzyna
22 277 34 33
KLUB SENIORA
Didowicz - Ryba Aneta
Fiedoruk Magdalena
RAS
22 277 34 30
Młodożeniec Magdalena
22 673 54 12
Polak Maryla
STOŁÓWKA
w. 18

725 251 115
723 249 255
725 251 164
725 251 118
723 249 256
725 251 112
725 251 131
723 249 257
661 957 246
723 245 514
723 245 509
723 245 513
661 957 256
607 971 390
793 338 647
781 163 076

Warto pamiętać jak uniknąć zaczadzenia. Ryzyko powstania pożarów wzrasta
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji
urządzeń grzewczych, elektrycznych
i gazowych. W tym okresie odnotowuje
się także wzrost liczby zatruć tlenkiem
węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż
jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani
zapachu. Dlatego tak ważne jest okresowe dokonywanie przeglądów, czyszczenie przewodów kominowych oraz
sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie
jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły.
Tlenku węgla nikt NIE usłyszy, NIE zobaczy, NIE poczuje. Źródłem emisji tlenku
węgla są urządzenia grzewcze opalane
drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Dlatego Państwowa Straż Pożarna
rekomenduje instalowanie czujek dymu
i tlenku węgla. Osobom starszym strażacy

gotowi są pomóc w zamontowaniu danej
czujki lub wymianie w nich baterii. Czujka
tlenku węgla nie zastępuje jednak przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych. Czad ma silne
własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie
pod sufitem. Czad blokuje dostęp tlenu
do organizmu, poprzez zajmowanie jego
miejsca w hemoglobinie (czerwonych
krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć. Głównym źródłem
zatruć w budynkach mieszkalnych jest
niesprawność przewodów kominowych:
wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe
działanie może wynikać z nieszczelności,
braku konserwacji, w tym czyszczenia,
wad konstrukcyjnych, niedostosowania
istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien
i drzwi, w związku z wymianą starych
okien i drzwi na nowe.
Źródło: www.gov.pl/web/kgpsp/

-

Mediacje dla Mieszkańców
Mieszkańcy Warszawy i przedsiębiorcy mogą skorzystać z mediacji, zamiast czekać na wydanie decyzji administracyjnej albo rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem. To szybkie i efektywne rozwiązanie.
Wystarczy zgłosić się do urzędu (biura lub dzielnicy) i wnioskować o mediację
w sprawach, których charakter na to pozwala – w szczególności z zakresu budownictwa i architektury, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i zieleni,
gospodarki wodnej, nieruchomości, koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie
działalności gospodarczej. Mediację w sprawie przeprowadza Biuro lub Wydział Urzędu
m.st. Warszawy, prowadzący postępowanie
administracyjne w sprawie będącej przedmiotem mediacji. Jeżeli wszyscy uczestnicy
mediacji wyrażą zgodę na jej przeprowadzenie, Prezydent m.st. Warszawy wydaje
postanowienie o skierowaniu sprawy do
mediacji. Mediatora wybierają zgodnie
uczestnicy mediacji, a jeżeli uczestnicy nie
wybrali mediatora, wyboru tego dokonuje Prezydent m.st. Warszawy. Mediacja nie
jest jawna. Wszyscy uczestnicy postępowania mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których się dowiedzieli
w związku z prowadzoną mediacją, chyba
że uczestnicy mediacji postanowią inaczej.
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Więcej na temat mediacji: https://warszawa19115.pl/ - w wyszukiwarce należy wpisać słowo „mediacja”.

www.rembertow.waw.pl

KULINARNE

Lokalne sklepy oferujące dowóz produktów do domu lub ich odbiór
Warzywa-Owoce
„Oliver”
gen. A. Chruściela
„Montera” 17

tel. 511 990 991

Dostawa na terenie Rembertowa
bezpłatna przy zakupach za min. 30
zł, pon.-pt. 9.00-16.00. Zamówienia
można składać także dzień wcześniej dzwoniąc lub wysyłając sms
pod nr. tel.: 511 990 991. Płatność
gotówką lub kartą.

Sklep spożywczy
„Marzena”
ul. Czerwonych
Beretów 10

tel. 791 784 411
dostawy @
sklepmarzena.pl

Dowóz całego asortymentu – artykuły spożywcze i chemia (oprócz
alkoholu i papierosów). Minimalne
zamówienie 30 zł, koszt dostawy 10
zł, w przypadku zamówienia powyżej 100 zł dostawa gratis. Dostawa
w godz. 12.00-18.00, pon.-piątek,
płatność kartą lub gotówką.

Warzywa-Owoce
„u Eli”
ul. Paderewskiego 5
(obok rybnego)

tel. 791 747 757

Sklep towaru nie dowozi lecz po
telefonicznym zamówieniu zostanie on przygotowany do odbioru.
Zamówienie można złożyć dzień
wcześniej dzwoniąc pod numer tel.:
791 747-757. Płatność gotówką,
kartą. Sklep czynny w godz. 7.0019.00. pon.-sob.

Sklep rybny
ul. Paderewskiego 5

Zielony Rembertów
Lokalnyrolnik.pl

Owocowo

Sklep „Nina”
gen. A. Chruściela
„Montera” 102a

Sklep „Euro-drogeria”
gen. A. Chruściela
„Montera” 102a

www.rembertow.waw.pl

tel. (22) 428 11 73

tel. 505 124 208
https://
lokalnyrolnik.pl

tel. 500 437 490
owocowo@
owocowo.com.pl

tel. 504 950 969

tel. 604 929 431

Sklep towaru nie dowozi lecz po
telefonicznym zamówieniu zostanie on przygotowany do odbioru.
Ryby – świeże, wędzone i mrożone
oraz sałatki rybne i konserwy rybne.
Sklep czynny pon.-piątek w godz.
9.00-18.00, sobota 9.00 -14.00. Płatność gotówką i kartą.
Warzywa, owoce, artykuły spożywcze, mięso, wędliny. Zamówienia
składane i opłacane przez internet.
Dostawa do domu 25 zł (zakupy do
100 zł) lub 15 zł (zakupy 100-200 zł)
lub gratis (powyżej 200 zł) albo odbiór w punkcie Zielony Rembertów
na ul. Gawędziarzy 87 (gratis) - tel.
505 124 208. Zamówienia należy
składać do wtorku do 12:00.
Mąki, miody, octy, oleje, przetwory owocowe, przetwory warzywne. Asortyment z cenami na stronie: www.sklep.owocowo.com.pl
Sklep realizuje zamówienia z bezpłatnym dowozem powyżej 100
zł. Zamówienia można składać
codziennie do godz. 21.00, a realizowane są następnego dnia. Płatność tylko kartą.
Warzywa, owoce oraz artykuły
ogólnospożywcze - nabiał, mrożonki, woda, makarony, kasze, ryż,
ogórki, oleje, itp. Dostawa: na terenie Rembertowa przy zakupach
powyżej 50 zł darmowa. Towar jest
dowożony w godz. 19.00-21.00.
Zamówienia: tel. 504 950 969. Płatność gotówką i kartą.
Środki czyszczące, sprzęt do mycia
oraz kosmetyki. Dostawa: darmowa na terenie Rembertowa przy
zakupach powyżej 50 zł, towar jest
dowożony w godz. 19.00-21.00.
Zamówienia: tel. 604 929 431. Płatność gotówką i kartą.

Hurtowania mięsa
Sznycel
ul. Szkolna 13b,
Piaseczno

tel. 796 96 96 24
tel. 536 99 94 29

Dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego, cielęcego,
jagnięciny, kaczki, króliki, wędliny
i wyroby własno wędzone. Oferta dostępna jest na stronie: www.
sznycel.com Zamówienia pon-sob. w godz. 8.00-18.00, mejlem:
hurtownia@sznycel.com lub telefonicznie. Dostawa gratis przy
zamówieniu na kwotę min. 200 zł,
a w pozostałych przypadkach 50 zł.
Płatność: karta, przelew bankowy
lub gotówka.

Cukiernia
„Radzikowski”
gen. A. Chruściela
„Montera” 11a

tel. (22) 611 98 95
https://cukierniaradzikowski.pl

Wyroby cukiernicze i pieczywo. Dostawa: kurier 19.99 zł. Zamówienia
na stronie cukierni lub mejlem: cukiernia@cukiernia-radzikowski.pl
lub dzwoniąc pod nr tel.: (22) 611
98 95 (zamówienia telefoniczne
należy składać w godz. 9.00-18.00
(pon.-piąt.) lub 9.00-16.00 (sobota)

Kwiaciarnia Flowers
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 58

tel. 533 805 007

Dowóz kwiatów do domu klienta.
Można je wybrać na stronie kwiaciarni: www.kwiaciarniawrembertowie.com.pl. Zamówienia składa
się telefoniczne przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00-17.00 pod
nr tel. 533 805 007. Minimalne zamówienie wynosi 30 zł z darmową
dostawą na terenie Rembertowa.
Płatność: karta, gotówka, przelew.

Księgarnia Między
Kartkami, HopStop
ul. Pociskowa 4

tel. 690 456 748

Zamówienia tel. 690 456 748 lub
mejlem: księgarniamk.warszawa2@
gmail.com. Podczas zamówienia
ustalana jest forma płatności, wysyłki lub odbioru w księgarni.

Piekarnia Gruzińska
„Amali”, ul.
Bombardierów 1

tel. 798 254 994

Menu z cenami znajduje się na profilu facebooka Piekarni Gruzińskiej
Ząbki. Piekarnia nie dowozi jeszcze wyrobów (może się to zmienić)
lecz po telefonicznym zamówieniu
zostanie on przygotowany do odbioru. Zamówienia należy składać
w godz. 8.00-18.00 od pn.-sob. telefonicznie, a najlepiej przez SMS.
Piekarnia czynna do godz. 20.00.
Płatność kartą i gotówką.

Piekarnia Ormiańsko- tel. 789 381 436
Gruzińska „Marukyan”,
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 40.

Menu piekarni z cenami znajduje
się na stronie www.pyszne.pl. Piekarnia towaru nie dowozi lecz po
telefonicznym zamówieniu zostanie on przygotowany do odbioru.
Zamówienia należy składać telefonicznie w godz. 8.00-16.00 od pn.-piąt. a w sobotę 8.00-14.00. Płatność kartą, gotówką, blik.

Informacja opracowana przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na
podstawie danych przekazanych do dnia 07.12.2020 r.
Sklepy, które oferują dowóz do domu a nie zostały ujęte na liście prosimy o kontakt –
tel. (22) 44 33 913.
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Lokalne restauracje i bary oferujące dowóz do domu
Pizzeria Primavera
ul. Niedziałkowskiego
20

tel. 514 014 441

W menu dostępne: pizza, makarony,
frytki, kubełek z kurczakiem. Pełne
menu na profilu facebooka pizzerii.
Bezpłatna dostawa przy minimalnej
cenie zamówienia 22 zł. Zamówienia
można składać telefonicznie przez 7
dni w tygodniu w godz. 14.00-21.00.
Płatność kartą i gotówką.

Nażarty Food Track
ul. Szyszaków 39

tel. 505 211 555

Bar z hamburgerami z kuchnią nowoamerykańską, frytkami i napojami.
Menu dostępne jest na facebooku.
Zamówienia najlepiej składać telefonicznie w godz. od 13-19.00 (oprócz
poniedziałku). Zamówienia powyżej 35
zł dostawa gratis, a poniżej tej kwoty –
3 zł. Płatność kartą, gotówką, Blik.

Kreatorzy Smaku
ul. Czerwonych
Beretów 7

tel. (22) 253 68 70
tel. 503 693 847

Pizzeria Centro
gen. A. Chruściela
„Montera” 11b

tel. (22) 673 44 44

ITRAN Kebab
gen. A. Chruściela
„Montera” 102A

tel. 729 641 900

Menu dostępne na stronie: www.kreatorzysmaku.pl i na profilu facebooka.
Zamówienia: telefonicznie w godz.
11.00 - 17.00. Minimalna wartość zamówienia na terenie Rembertowa to
25 zł (dostawa gratis), a dowóz poza
Rembertów przy zamówieniach od 40
zł (dostawa 6 zł). Możliwość osobistego
odbioru posiłków po uzgodnieniu telefonicznym.
Zamówienia przyjmowane telefonicznie codziennie w godz. 12.00-22.30.
Menu dostępne na stronie internetowej: www.pizzeriacentro.pl. Minimalne
zamówienie na 20 zł, dostawa gratis na
terenie Rembertowa.
Oprócz kebabów i dań wegetariańskich
w stałym menu - zupy, naleśniki, bakłażany, cukinie, sałatki, napoje i desery.
Czynne 7 dni w tygodniu 11.00-21.00.
Minimalne zamówienie 20 zł z dostawą
na terenie Rembertowa (2 zł). Płatność
kartą. Zamówienia telefoniczne.

Prime Doner & Grill
Bar w Rembertowie,
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 17

tel. 571 469 222

Oprócz różnych kebabów bar serwuje
także dania mięsne na talerzu. Menu
dostępne na profilu facebooka Doner
Kebab Rembertów. Bar nie oferuje dowozu lecz po telefonicznym zamówieniu zostanie on przygotowany do odbioru. Zamówienia telefoniczne 7 dni
w tygodniu 10.00-22.00. Płatność kartą,
gotówką, blik.

Restauracja indyjska
The Taste of Curry,
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 79

tel. 796 660 096

Menu dostępne na profilu facebooka
restauracji. Zamówienia telefonicznie
w godz. 11.00-21.00 przez 7 dni w tygodniu. Dostawa realizowana przy zamówieniach za min. 40 zł, dowóz 5 zł
na terenie Rembertowa. Płatności kartą
płatniczą, przelew, gotówka lub blik.

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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Pizzeria DaGrasso
al. gen. Chruściela
„Montera” 38

tel. (22) 673 45 05
tel. 504 908 442

Zamówienia i dostawa realizowana
przez 7 dni w tygodniu w godz. 12.0021.00. Zamówienia: telefonicznie lub
online przez formularz na stronie restauracji www.dagrasso.pl/warszawa-rembertow. Menu dostępne na stronie
pizzerii. Dostawa: 4 zł na terenie Rembertowa niezależnie od ceny zamówienia. Płatność karta, gotówka, blik.

Kawiarnia
Posiaduffka
gen. A. Chruściela
„Montera” 66

tel. 514 301 831

Menu na profilu kawiarni na facebooku. Zamówienia można składać telefonicznie lub na facebooku. Minimalna
wartość zamówienia wynosi 25 zł, dostawa gratis. Płatność tylko kartą.

Bar Orientalny
Anh Anh
gen. A. Chruściela
„Montera” 86

tel. 539 818 838

Menu dostępne na profilu baru na facebooku. Zamówienia telefonicznie.
Minimalne zamówienie za 25 zł – dostawa 4 zł. Zamówienie od 60 zł – dostawa gratis. Płatność gotówką.

Restauracja
„Willa Zagórze”
Zagórze 7, Okuniew

tel. (22) 783 71 10
tel. 600 200 138

Menu dostępne na stronie restauracji
www.willazagorze.pl, która realizuje
zamówienia 7 dni w tygodniu w godz.
12.00-17.00. Zamówienia można składać telefonicznie lub przez mejl: catering@willazagorze.pl. Dostawa: 10 zł
bez minimalnej kwoty zamówienia.
Płatność tylko gotówką przy odbiorze.

Bistro Waza Smaków
ul. Brata Alberta 19,
Warszawa Wesoła

tel. 607 080 232

Menu restauracji głównie z kuchnią
polską dostępne jest na profilu facebooka restauracji - Bistro Waza Smaków
Warszawa. Dowóz posiłków jest gratis
przy minimalnym zamówieniu tylko
17 zł. Zamówienia składać można do
godz. 11.00 najlepiej telefonicznie,
restauracja czynna pn.-piąt. do godz.
17.00. Płatność wyłącznie gotówką
przy odbiorze.

Tymczasem Restauracja &
Kawiarnia,
ul. Grzybowa 12

tel. 781 001 001

Menu z cenami znajduje się na profilu facebooka restauracji, która oprócz
kuchni polskiej z licznymi akcentami
kuchni włoskiej oraz słodkimi deserami
oferuje także pizze. Minimalna wartość
zamówienia z dostawą gratis na terenie
Rembertowa wynosi 40 zł. Restauracja
czynna w godz. nd.-czw. 12:00-21:00,
pt.-sb. 12.00- 22.00. Zamówienia składamy telefonicznie najpóźniej na godzinę przed zamknięciem. Płatność
gotówka, karta, blik.

Restauracja Myśliwska, tel. (22) 673 44 00
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 25a

Menu z cenami znajduje się na profilu
facebooka restauracji, która serwuje
tradycyjne dania kuchni polskiej. Minimalna wartość zamówienia z dostawą
(5 zł) na terenie Rembertowa wynosi 22
zł. Restauracja czynna w pn.-pt. w godz.
11.00-17.00, natomiast dowóz dań do
godz. 16.00. Płatność kartą, gotówką,
blik.

Informacja opracowana przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na
podstawie danych przekazanych do dnia 07.12.2020 r.
Restauracje, które oferują dowóz do domu a nie zostały ujęte na liście prosimy
o kontakt – tel. (22) 44 33 913.
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