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Rembertów pomaga Ukrainie
Tuż po napaści wojsk rosyjskich na
Ukrainę Urząd Dzielnicy Rembertów
oraz nasi mieszkańcy sami szybko
podjęli inicjatywę zorganizowania pomocy dla mieszkańców Ukrainy i przybywających do Polski uchodźców, tworząc w budynku urzędu punkt przyjmowania i dystrybucji potrzebnych
rzeczy i artykułów. Pomoc mieszkańców naszej dzielnicy była natychmiastowa. Zarząd Dzielnicy pragnie za nią
wszystkim podziękować, w tym pracownikom urzędu oraz innym wolontariuszom.
Wiarygodne i sprawdzone informacje
na temat różnych form pomocy dla mieszkańców Ukrainy, uciekających przed wojną znajdziemy na portalu Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115: warszawa19115.pl
Jeśli chcesz udostępnić lokum dla
uchodźców z Ukrainy zarejestruj się przez
portal: ochotnicy.waw.pl/mieszkania
(dokończenie na str. 5)

Dodatkowe 20 mln zł!
Mamy to! 20 mln zł dla Rembertowa. Z budżetu m.st. Warszawy otrzymamy dodatkowe pieniądze na lata 2022-2024. Na ostatniej sesji Radni
Warszawy przegłosowali zmiany w budżecie stolicy. Na co przeznaczymy dodatkowe 20 mln złotych? Część z nich to zupełnie nowe zadania,
ale są też zwiększenia budżetów trwających inwestycji.
Nowe zadania:
• Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45
– 2 mln zł.
• Przebudowa ul. Grawerskiej – 1 mln
200 zł
• Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217
przy ul. Paderewskiego 45 – 1 mln zł.
• Modernizacja dachów w szkołach
podstawowych – 785 000 zł.
• Zagospodarowanie terenów publicznych - rejon al. gen. A. Chruściela 1/3,
ul. Paderewskiego 15, ul. Strażacka/
Kordiana – prace przygotowawcze
(wydatki bieżące) – 500 000 zł.
• Modernizacja dachu budynku LI Liceum

Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9
– 265 000 zł.
Zwiększenia budżetów trwających inwestycji:
• Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół
nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 – 10 mln
zł.
• Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe – 2 mln zł.
• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików – 700 000 zł.
• Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych
– 700 000 zł.
• Budowa odwodnienia ulic gminnych –
500 000 zł.

• Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska – w kier. al. Sztandarów) – ul. Kamasznicza – 350 000 zł.

O szczegółach inwestycji będziemy informować na Facebooku Urzędu oraz w kolejnych wydaniach Gazety Rembertowskiej.

Z DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Nowy Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Dzielnica Rembertów ma od 18 lutego br. nowy Zarząd. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał nowy Zarząd Dzielnicy Rembertów w składzie: Maciej Iwanicki – Burmistrz Dzielnicy, Mieczysław Golónka – Zastępca Burmistrza, Aleksander Lesiński – Zastępca Burmistrza. Poniżej przedstawiamy sylwetki członków Zarządu oraz podział kompetencji.

Maciej Iwanicki – Burmistrz Dzielnicy Rembertów

Mieczysław Golónka – z-ca Burmistrza

Aleksander Lesiński – z-ca Burmistrza

Maciej Iwanicki urodził się w 1984 r. w Warszawie.
Jest absolwentem XVII LO im. A. Frycza-Modrzewskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie
po obronie pracy magisterskiej pt. „Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE przez samorząd terytorialny na
przykładzie m.st. Warszawy” został ekonomistą o specjalności stosunki międzynarodowe. Zawodowo zajmował się funduszami europejskimi zarówno od strony
Wnioskodawcy (2009-2017) jak i Instytucji Pośredniczącej (od 2019 r.). Od 2003 r. jest zaangażowany w działalność polityczno-społeczną. Trzykrotnie wybrany został
na radnego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
(2010, 2014, 2018). Pracował w Komisji Rewizyjnej, Komisji Samorządowej i Komisji Infrastruktury Technicznej
i Budżetu, a także przewodniczył radnym zrzeszonym
w Klubie Platformy Obywatelskiej RP (2010-2017) i Koalicji Obywatelskiej Rembertów (od 2019 r.). W latach
2017-2018 był Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Rembertów.
Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – Macieja
Iwanickiego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla dzielnicy:
• Wydział Organizacyjny,
• Zespół Obsługi Rady,
• Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
• Wydział Budżetowo-Księgowy,
• Wydział Prawny,
• Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko
Pracy ds. Kadr,
• Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko
Pracy ds. Zamówień Publicznych,
• Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu.
Burmistrz Maciej Iwanicki wykonuje także czynności nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych
w Dzielnicy Rembertów:
• Dom Kultury „Wygoda”;
• Dom Kultury „Rembertów”;
• Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Lat 66, w Rembertowie mieszka od 1966 r. Z samorządem rembertowskim związany jest od samego początku jego istnienia, tj. od 1994 roku. Przez te wszystkie
lata pełnił różne funkcje w Radzie Dzielnicy i Zarządzie
Dzielnicy. Dwukrotnie był Burmistrzem Dzielnicy Rembertów (w latach 2006-2010 i 2014-2018). Od roku 2018
był Zastępcą Burmistrza. Zdobył duże doświadczenie samorządowe, realizując bądź nadzorując wiele przedsięwzięć na rzecz społeczności rembertowskiej. Pracował
przy tak ważnych dla mieszkańców projektach jak: inwestycje kubaturowe, kanalizacyjne i drogowe, komunikacji miejskiej, ochrony środowiska, kultury. Jak mało kto
poznał sprawy związane z problematyką Rembertowa,
zawsze dążąc do jego równomiernego rozwoju.
Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
– Mieczysława Golónki należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy:
• Wydział Infrastruktury,
• Wydział Gospodarki Gruntami,
• Wydział Architektury i Urbanistyki,
• Wydział Budownictwa,
• Wydział Kultury i Promocji
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów Mieczysław Golónka współpracuje także z Delegaturą Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Przedsiębiorca, społecznik, historyk sztuki. Urodzony
w 1974 r w Warszawie.
Wychowanek XI LO im Mikołaja Reja. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku
historia sztuki. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Rembertów Bezpośrednio oraz członek Zarządu Koła Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Mikołaja Reja. Organizator licznych akcji społecznych skierowanych do
mieszkańców dzielnicy Rembertów. W 2018 r. kandydat
Warszawskich Ruchów Miejskich do Rady Warszawy. Żonaty, dwójka dzieci.
Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
– Aleksandra Lesińskiego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy:
• Wydział Oświaty i Wychowania,
• Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,
• Wydział Obsługi Mieszkańców,
• Wydział Informatyki,
• Wydział Ochrony Środowiska,
• Wydział Zasobów Lokalowych.
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów Aleksander Lesiński wykonuje także czynności nadzoru nad
działalnością następujących jednostek organizacyjnych
w Dzielnicy Rembertów:
• Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty;
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy;
• placówki oświaty i wychowania w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów Aleksander Lesiński współpracuje również z Delegaturą Biura Spraw Obywatelskich i Administracji.
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Nowemu Zarządowi życzymy pomyślnej współpracy na
rzecz dzielnicy i rembertowskiej społeczności.

rembertow.um.warszawa.pl

Z DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Rada Dzielnicy Rembertów działa prawidłowo
Po XLI sesji Rady Dzielnicy Rembertów zakończonej 29.12.2021 r. Wojewoda Mazowiecki na wniosek grupy radnych wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych podczas XLI sesji
Rady (m.in. dot. odwołania dotychczasowego Przewodniczącego Rady Józefa Melaka i powołania nowego Przewodniczącego), a także uchwał podjętych 4.01.2022 r. podczas XLIII sesji Rady (m.in. dot. odwołania Burmistrza
Dzielnicy, a co się z tym wiąże odwołania Zarządu Dzielnicy).
Pismem z 17.02.2022 r. Wojewoda Mazowiecki poinformował Radę Dzielnicy Rembertów, że „jako organ nadzoru w wyniku przeprowadzonych ww. postępowań nadzorczych dot.
uchwał Rady Dzielnicy Rembertów nie wydał rozstrzygnięcia
nadzorczego i nie potwierdził zasadności kierowania skargi do
sądu administracyjnego”.
Decyzje Wojewody Mazowieckiego pokrywają się z wcześniejszymi decyzjami Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego z 22.12.2021 r., który jako organ nadzoru zakwestionował zamknięcie XLI sesji Rady Dzielnicy Rembertów
z 9.12.2021 r. przez dotychczasowego Przewodniczącego Rady
Dzielnicy Józefa Melaka, o czym grupa radnych została także
poinformowana pismem z 28.01.2022 r. (cyt. z pisma: „Oświadczenie Przewodniczącego Rady Dzielnicy, że zamyka on sesję
bez zrealizowania porządku obrad, było bezskuteczne” przy-

wołując wyrok WSA z 2.04.2004 r. sygn. akt II SA 2255/03.)
Tym samym w dniu 17 lutego br. zakończył się trwający
od 9.12.2021 r. (tj. od momentu próby przez Przewodniczącego Rady Józefa Melaka zamknięcia sesji bez zrealizowania porządku obrad i wbrew rozstrzygnięciom Rady Dzielnicy Rembertów) okres kwestionowania przez grupę radnych prawidłowości funkcjonowania i legalności rozstrzygnięć Rady Dzielnicy Rembertów. Dzięki decyzjom Wiceprzewodniczącego
Rady Marka Jarzęckiego oraz objęciu przez niego 9.12.2021
i 29.12.2021 prowadzenia obrad XLI sesji Rady Dzielnicy, samorząd Rembertowa mógł wyjść sprawnie i skutecznie z krótkiego kryzysu – za co w imieniu Rady Dzielnicy Rembertów
serdecznie dziękuję.
Arkadiusz Piotrowski
Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów

Budowa ESTAKADY – zmiana
organizacji ruchu na ul. Marsa
Na skrzyżowaniu ul. Marsa z ul. Żołnierską trwa budowa drugiej estakady, która nabiera konkretnych kształtów. Estakada będzie umożliwiała przejazd z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa w stronę ronda Ignacego Mościckiego i Trasy Siekierkowskiej.
Najbardziej zaawansowane są prace po zachodniej stronie skrzyżowania ul. Marsa z ul. Chełmżyńską. Trwa budowa
filarów, na ponad połowie z nich ułożona już została konstrukcja stalowa nowej estakady. Tam gdzie elementy konstrukcji
zostały już zespolone wykonana została płyta obiektu, czyli
powierzchnia, na której powstanie jezdnia. Obecnie trwa budowa reszty podpór estakady oraz mur oporowy zabezpieczający nasypy w rejonie przyczółków.

Na Marsa pod prąd
Na ul. Marsa ruch w obu kierunkach odbywa się sąsiednią jezdnią, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku – dla kierujących się w stronę centrum będzie to jazda „pod prąd”. Z kolei ruch na istniejącej estakadzie odbywa się zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w poprzednim etapie, tj. po jednym pasie w każdym kierunku, czyli jak dotąd.

Bez skrętu z ul. Chełmżyńskiej w Marsa
W związku z nową organizacją ruchu nie można na
skrzyżowaniu ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową skręcić z ul. Chełmżyńskiej w lewo w ul. Marsa.
Utrudnienia można objechać ulicami: Żołnierską, Strażacką i Chełmżyńską oraz Okularową, Korkową i Rekrucką.
Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na ruch
pieszy i rowerowy. Utrudnienia potrwają najprawdopodobniej do września.

Warszawski Transport Publiczny
Podczas zamknięcia jezdni ul. Marsa, autobusy linii
143, 183 i N21 nie będą zatrzymywały się na przystanku Rekrucka 01.
Źródło: www.um.warszawa.pl

Węzeł Marsa-Żołnierska

W związku z obecnymi pracami nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ul. Marsa. Na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej wykonawca zamknął jezdnię ul. Marsa w stronę centrum
– nieprzejezdny jest odcinek od ul. Żołnierskiej do ul. Chełmżyńskiej. W związku z tym kierowcy zostali skierowani na sąsiednią nitkę jezdni.

rembertow.um.warszawa.pl

Kierowców jadących ul. Marsa od strony centrum zmiany czekają także na skrzyżowaniu ulic Marsa, Żołnierskiej
i Rekruckiej. Zamiast dotychczasowych trzech, dostępne są
dwa pasy: jeden do skrętu w lewo w ul. Żołnierską oraz jeden do jazdy prosto w kierunku Nowego Rembertowa lub w prawo w ul. Rekrucką.
Kierowcy jadący ul.
Marsa od strony Nowego
Rembertowa mają do dyspozycji dwa pasy: jeden
do jazdy prosto i jeden do
skrętu w prawo w ul. Żołnierską. Poruszający się ul.
Żołnierską mają dwa pasy
do jazdy prosto, przy czym
z jednego mogą skręcić
w prawo w ul. Marsa. Nadal utrzymany jest zakaz
skrętu w lewo z ul. Żołnierskiej w stronę Nowego Rembertowa. Na ul. Rekruckiej układ pasów pozostaje bez zmian.
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POMOC UKRAINIE

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
Надання номеру PESEL у зв›язку з конфліктом в Україні
Крок за кроком

1. Заповніть „Wniosek o nadanie numeru PESEL” (відкрити в новому вікні) („Заява про надання номеру PESEL”)
2. До заяви додайте актуальну фотографію.
3. Зверніться до Delegatury Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich (відкрити в новому вікні), (Делегації
Управління Адміністрації та громадянських справ)
в будь-якому районному відділенні або до одного
з пунктів, наведених нижче.
4. Під час подачі заяви пред›явіть документ, що підтверджує особу:
• проїзний документ,
• Карта Поляка,
• інший документ із фотографією,
• свідоцтво про народження для осіб, які не досягли 18 років.

Необхідні документи

1. Заповнена та підписана „Wniosek o nadanie numeru PESEL” (відкрити в новому вікні)”. („Заява
про надання номеру PESEL”)
2. Документ, що підтверджує особу.
3. Кольорова фотографія розміром 35×45 мм, зроблена на фотопапері не раніше ніж за 6 місяців
до дати подання заявки та відповідає вимогам,
зазначеним ст. 29 Закону про посвідчення особи.
4. Документи, що підтверджують дані, зазначені в
пункті 1 заяви (дані батьків неповнолітнього).

Щоб отримати profil zaufany (довірений профіль), ви повинні мати:

1. робочий мобільний телефон із номером польського оператора, користувачем якого ви є,
2. адресу електронної пошти, яку ви використовуєте.

Оплати

За надання номеру PESEL не стягується плата.

Місце подачі та отримання

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędzie (відкрити в новому вікні) dzielnicy
(відкрити в новому вікні) (Делегація Управління
Адміністрації та громадянських справ в районному відділенні)

Відповідальний підрозділ

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (Управління з питань адміністрації та громадянства)

Термін надання відповіді
Без зайвої затримки (відразу)

Процедура оскарження

Немає - матеріально-технічна діяльність.

Примітки

1. Номер PESEL можуть отримати:
• громадяни України,
• громадяни України, які мають Картку Поляка,

• найближчі родичі громадянина України, який
має Картку Поляка,
• чоловік/дружина громадянина України, який
не є громадянином України, які прибули на
територію Польщі безпосередньо з території
України у зв’язку з бойовими діями, які велися на території цієї держави з 24 лютого 2022
року.
2. Подати заяву на отримання номеру PESEL не можуть Громадяни України:
• власники: дозволу на постійне проживання,
дозволу на тимчасове проживання, дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, статусу біженця, додаткового захисту, дозволу на толерантне перебування;
• хто: подав заяву про міжнародний захист у
Республіці Польща або від імені яких подано таку заяву; заявили про свій намір подати заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або яких такі заяви про намір стосуються.
3. Заява подається особисто в письмовій формі до
будь-якої гміни на території Республіки Польща.
4. Присутність дитини до 12 років при поданні заяви не вимагається, крім випадків, коли її особу
буде встановлено на підставі декларації, зазначеної у пункті 8.
5. Заява повинна бути подана особою, яка має повну дієздатність.
6. Заява подається одним із батьків, опікуном, піклувальником, тимчасовим опікуном, призначеним судом опіки та піклування, або особою, яка
має фактичну опіку над дитиною, від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи.
7. Підтвердження особи може здійснюватися на
підставі недійсного документа, якщо він дає змогу ідентифікувати особу.
8. За відсутності будь-якого документа підтвердження особи здійснюється на підставі заяви,
поданої зі зрозумінням про обов›язкову кримінальну відповідальність.
9. При подачі заяви знімаються відбитки пальців у
особи, якої стосується заява, за винятком особи:
• яка не досягла 12 років,
• у яких тимчасово фізично неможливо взяти
відбитки жодного з пальців,
• у яких зняття відбитків пальців фізично неможливе.
10. Особа, яка досягла 18 років, у заяві про надання номеру PESEL, може дати згоду на внесення
своїх даних (адресу електронної пошти, номер
мобільного телефону) до реєстру контактних
даних та на підтвердження довіреного профілю.
11. Для отримання довіреного профілю необхідно
мати мобільний телефон із номером польського оператора, який є ексклюзивним користувачем, та адресу електронної пошти, що використовується.

УКРАЇНЦЮ/НКО!
ТУТ ЗНАЙДЕШ ДОПОМОГУ/ПРОЖИВАННЯ
В ВАРШАВІ
Інформаційні пункти в Варшаві
• Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54, +48 22 648 11 11 oraz +48 604 932 969,
працює від od 8:00 до 20:00
• Dworzec Zachodni (w budynku Dworca Kolejowego od strony Al. Jerozolimskich, на поверсі -1),
w godz. od 8:00 do 20:00
• Dworzec Wschodni (w budynku Dworca Kolejowego od strony ul. Kijowskiej), працює цілодобово
Варшавська інфолінія для громадян України
505 700 701 працює щодня від 8:00 до 20:00
Публічний транспорт в Варшаві є безкоштовний
для громадян України за наявністю
українського паспорту.
ЖИТЛОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯНІВ УКРАЇНИ
1. В пунктах інформаційних доступна є інформація про місця для нічного відпочинку
та квартирах, наданих мешканцями Варшави.
2. Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54 тел. +48 22 648 11 11 та +48 604 932 969,
відкрите в год. od 8:00 do 20:00
3. Dom Ukraiński/Nasz Wybór, ul. Zamenhofa 1, цілодобова інфолінія: +48 727 805 764
ДОПОМОГА В ВИВЧЕННІ ПОЛЬСКОЇ МОВИ
1. Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54 tel. +48 22 648 11 11 oraz +48 604 932 969,
щодня від 8:00 до 20:00
2. Dom Ukraiński/Nasz Wybór, ul. Zamenhofa 1, цілодобова інфолінія: +48 727 805 764
3. Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14A, cpc@cpc.org.pl тел. +48 22 828 04 50
працює пн-пт від od 9:00 до 17:00
4. Centrum Białoruskiej Solidarności, ul. Oleandrów 6, tel. +48 668 205 177
(Telegram @cbshelp), пн-пт від 10:00 до 21:00, info@belaruscenter.eu
5. Dom Otwarty, kontakt@domotwarty.org
6. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (головна торгова школа у Варшаві),
pomoc.ukrainie@sgh.waw.pl

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА (ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ, УРЯДОВІ СПРАВИ)
1. Centrum Białoruskiej Solidarności, ul. Oleandrów 6, tel. +48 668 205 177 (Telegram @cbshelp),
пн-пт від 10:00 до 21:00, info@belaruscenter.eu
2. Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Szpitalna 5/14, tel. +48 692 913 993, +48 22 110 00 85,
info@forummigracyjne.org
3. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, tel. +48 880 145 372,
допомога онлайн biuro@interwencjaprawna.pl
4. Fundacja Multiocalenie, тел. +48 797 433 021, + 48 797 433 006
5. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, tel. +48 22 556 44 40, www.hfhr.pl/kontakt/, refugees@hfhr.pl

ua.um.warszawa.pl

БЕЗКОШТОВНА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
1. Група Luxmed безкоштовно пропонує медичну допомогу на терені Республіки Польша,
tel. 22 45 87 007 (працюємо щодня від 9:00 до 17:00), ua.kontakt@luxmed.pl
2. Centrum Damiana пропонує консультації та обстеження в медичних центрах на Ал. Об'єднання 36,
вул. Przy Bażantarni 8b у Варшаві та на вул. Puławska 42b у Piaseczno та невідкладна терапевтична
допомога в приймальній кімнаті Centrum Damiana на вул. Wałbrzyskiej 46 у Варшаві,
тел. + 48 22 566 22 20 - з понеділка по п'ятницю з з 7:00 до 21:00
3. Пункт вакцинації від Covid-19 перед Палацом культури і науки, plac Defilad
(на виході зі станції метро Centrum), працює щодня з 8:00 до 20:00
4. Centrum Monitoringu Położniczego пропонує безкоштовну електронну КТГ для вагітних,
тел. 22 30 80 300, zamkuje@carebits.pl, працює 24 години на добу
5. Фонд Alivia пропонує допомогу хворим на рак,
+48 22 266 03 40, onko_ukraine@alivia.org.pl
БЕЗКОШТОВНА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
1. Фонд Польський міграційний форум, вул. Szpitalna 5/14,
тел.: +48 692 913 993, +48 22 110 00 85,
спеціальний номер +48 669 981 038 – пн 16.00-20.00; ср 10.00-14.00 пт 14.00-18.00
Mожна телефонувати з Viber i Whatsapp info@forummigracyjne.org
2. Український дім / Наш вибір, вул. Zamenhofa 1, цілодобовий телефон довіри: +48 727 805 764
3. Центр терапії та розвитку «Аксон», вул. Filomatów 27, тел.: +48 697 343 396,
biuro@aksoncentrum.pl
ДОПОМОГА В РОБОТАХ
Фонд соціальних та економічних ініціатив, вул. Nowy Świat 49 lok. 201, тел. +48 730 623 658,
працює по вівторках, середах та четвергах а також https://www.facebook.com/PunktIZdC
Chlebem i Solą, FB: https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow
БЕЗКОШТОВНА ДОПОМОГА ТВАРИНАМ (щеплення, чипбордінг, ветеринарна допомога)
Безкоштовну ветеринарну допомогу біженцям, які подорожують з домашніми тваринами,
надає Притулок «нa Paluchu», вул. Paluch 2, тел.: +48 228681578, +48 22 868 15 79,
працює 24 години на добу, ba@napaluchu.waw.pl, info@napaluchu.waw.pl

ua.um.warszawa.pl

Powyższe informacje w jęz. polskim na stronie:
warszawa1815.pl → Szukasz informacji? → Sprawy obywatelskie → Nadanie numeru PESEL
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POMOC UKRAINIE

Potrzebujesz wsparcia – ZADZWOŃ, PRZYJDŹ!
W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
Dzielnicy Rembertów przy ul. Plutonowych
10, udziela pomocy:
• obywatelom Ukrainy mówiącym w języku polskim,
• mieszkańcom dzielnicy goszczącym obywateli Ukrainy,
• mieszkańcom dzielnicy pomagającym
obywatelom Ukrainy,
• osobom przeżywającym kryzys w związku z aktualną sytuacją.
Jeżeli nie masz z kim zostawić dziecka, nie martw się – zapewnimy mu opiekę w czasie, kiedy będziesz załatwiać swoją
sprawę w Ośrodku.
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Udzielamy konsultacji telefonicznych,
ale zachęcamy do umówienia się na spotkanie z psychologiem w Ośrodku. Psychologo-

wie pracują w dniach pn.-pt. w godz. od 8:00
do 16:00.
Magdalena Nienajadło – tel. (22) 277 34 39,
kom. 793 338 647;
Katarzyna Seręga – tel. (22) 277 34 33, kom.
781 163 076.
PRACOWNICY SOCJALNI
Udzielamy informacji na temat aktualnych możliwości i form pomocy, rozpatrując
każdą sprawę indywidualnie. Zadzwoń pod
nr tel. (22) 277 34 20 (sekretariat), gdzie zostaniesz przekierowany do pracownika socjalnego. Zapraszamy także do siedziby OPS
w pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00.
Na miejscu dowiesz się, czy możesz uzyskać także pomoc żywnościową ze specjalnego programu (POPŻ).
KONSULTANT ds. DORADZTWA
ZAWODOWEGO
Konsultanci udzielają informacji na te-

mat możliwości znalezienia pracy. Zadzwoń
pod nr tel. (22) 277 34 36, kom. 607 971 390
i umów się na spotkanie. Konsultant – Izabela Mleczko pracuje w dniach pn.-śr. w godz.
8:00 - 16:00.
KLUB SENIORA
Od pon. do piątku w godz. 8:00 - 16:00
można u nas spędzić czas w spokoju przy filiżance kawy lub herbaty albo wziąć udział
w zajęciach prowadzonych przez instruktorów. Wszelkich informacji udzielą pracownicy Klubu Seniora – zadzwoń, tel. (22) 277 34
30.
MAGAZYN ODZIEŻOWY
W naszym magazynie mamy odzież dla
dorosłych i dla dzieci. Można wybrać na miejscu to, co jest nam potrzebne. Magazyn udostępniamy w dniach pn.-pt. w godz. 8:00 16:00. Szczegółowe informacje pod nr telefonów: (22) 277 34 30 oraz (22) 277 34 20.

OPS współpracuje na bieżąco z Urzędem
Dzielnicy Rembertów oraz innymi jednostkami i organizacjami, zbierając i uaktualniając informacje na temat możliwości udzielenia pomocy.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, sekretariat: (22) 277 34 20 lub wizyty
w Ośrodku przy ul. Plutonowych 10.
Monika Dubanowska

Rembertów pomaga Ukrainie
(dokończenie ze str. 1)

DYSTRYBUCJA DARÓW
Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom Rembertowa za przekazywanie darów na pomoc Ukrainie – rzeczowe, produkty spożywcze i inne. Bagażniki
samochodów zapakowane po sam dach
pojechały z nimi do Kijowa i na granicę.
Dziękujemy także wszystkim osobom
pracującym w punkcie zbiórki, którzy
przepakowali setki kilogramów produktów. Obecnie w budynku Biblioteki Publicznej za urzędem dzielnicy prowadzona jest stała zbiórka najpotrzebniejszych
produktów w poniedziałki w godz. 8:0018:00 oraz wt.-pt. w godz. 10:00-16:00.
To lista przyjmowanych produktów:
– żywność do szybkiego przygotowania z długim terminem ważności: puszki, zupy, suche pieczywo, kawa, herbata, słodycze, woda w małych butelkach,
ponadto batony energetyczne;
– żywność dla dzieci: mleko w proszku, jedzenie w słoiczkach, itp;
– środki pierwszej pomocy: opatrunki,
gazy, plastry, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne;
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FREE UKRAINA STORE

– środki higieny osobistej: podpaski, szczoteczki do zębów, pasty, dezodoranty,
mydła, szampony, szczotki do włosów,
pieluchy, pampersy, chusteczki;
– baterie, latarki, powerbanki, ładowarki
do telefonów.

PUNKT INFORMACYJNY
W Urzędzie Dzielnicy Rembertów
(w głównym holu) działa Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy i miesz-

kańców. Punkt działa w poniedziałki w godz.
8:00-18:00, a wt.-pt. w godz. 8:00-16:00. Dyżurują w nim pracownicy urzędu i wolontariusze, którzy udzielają niezbędnych informacji dotyczących spraw prawnych czy administracyjnych, pomogą w szybkim przetłumaczeniu dokumentów. W punkcie można się porozumieć w językach: rosyjskim,
ukraińskim i angielskim. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy udzielili schronienia Ukraińcom, a także samych uchodźców.

Punkt zbiórki i wydawania odzieży
i obuwia dla Przyjaciół z Ukrainy.
Пункт роздачі одягу та взуття для
Друзів з України
W Rembertowie przy CityMarket (dawny HopStop) ul. Pociskowa 4 powstał z oddolnej inicjatywy darmowy Punkt zbiórki i wydawania odzieży dla uchodźców
z Ukrainy. Właściciele CITY MARKETU użyczyli lokal w stanie deweloperskim, a właściciel Supermarketu podarował wykładzinę, którą położyli jego pracownicy. Sklep
jest otwarty codziennie, można przynosić
ubrania, obuwie, bieliznę, rzeczy dla dzieci
oraz zabawki. Inicjatorzy proszą o przynoszenie wyłącznie rzeczy w dobrym stanie,
a bieliznę tylko nieużywaną. Rzeczy wydawane są oczywiście za darmo. Sklep jest
otwarty codziennie.
WKU
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REMBERTÓW pamięta
25 lutego br. obchodziliśmy 191. rocznicę Bitwy pod Olszynką Grochowską.
Pod pomnikiem przy ul. Szerokiej upamiętniającym bohaterów tamtej bitwy
kwiaty złożyli przedstawiciele Zarządu
Dzielnicy Rembertów, Zarządu Dzielnicy Praga-Południe, Rad Dzielnic, organizacje pozarządowe i mieszkańcy. Z okazji
rocznicy Dom Kultury „Wygoda” zorganizował następnego dnia rodzinną grę terenową pt. „Odkryj historię Olszynki Grochowskiej”, w której uczestnicy poznawali miejsca związane z bitwą z 1831 roku.
Zapraszamy czytelników do objerzenia
na kanale YouTube Urzędu Dzielnicy filmu o Powstaniu Listopadowym pt. „Listopadowy zryw”. 27 lutego w Kościele Najświętszego Serca Maryi przy ul. Chłopickiego odprawiona została Msza św. w intencji bohaterów bitwy.

Z kolei 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu
na warszawskim Mokotowie zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” –
prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”,
„Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Przed pomnikiem Więźniów Obozu NKWD przy ul.
Marsa kwiaty złożyli przedstawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy Rembertów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Komitetu
Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej.
Kwiaty złożono również 4 marca br.
w związku z 78. rocznicą obrony Radiostacji Komedy Głównej Armii Krajowej. Liczący 36 osób Oddział „Dęby”, któ-

Dom Kultury ,,Rembertów”
Nadszedł kolejny miesiąc, a z nim nowa porcja podsumowań i zapowiedzi
prosto z naszego domu kultury. Prezentujemy zatem to, co udało nam się
zrealizować wraz z ofertą, jaką przygotowaliśmy dla mieszkańców Rembertowa na najbliższy czas.
Ostatnio mieliśmy dwa powody, aby
świętować. Za nami m.in. ,,Walentynkowy wieczór poezji”, podczas którego poeci
z Klubu Literackiego ,,Rembertowskie Pióra” odczytali najpiękniejsze wiersze o miłości oraz zaprezentowali utwory własnego
autorstwa. Obecna publiczność aktywnie
brała udział w wydarzeniu, otrzymując walentynki z fraszkami autorstwa pani Nataszy
Kuleszy, które przedstawiały najróżniejsze
ujęcia miłości. Były więc chwile wzruszenia,
refleksji, ale i śmiechu. Nie mogliśmy również zapomnieć o Dniu Kobiet. Dla wszystkich pań przygotowaliśmy koncert w wykonaniu grupy ,,Blue Voice”. Zespół wykonał
covery popularnych i lubianych piosenek,
które przepełnione były pozytywną energią
oraz humorem.
16 marca o godz. 18:00 mieliśmy ciekawe spotkanie pt. ,,Afryka – w poszukiwaniu Wielkiej Piątki”. Spotkanie prowadził podróżnik Sławomir Kosyl, który opowiadał
o Keni, Tanzanii i Zanzibarze, gdzie główny-
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mi bohaterami były zamieszkujące afrykańskie tereny – różnorodne zwierzęta. Wysłuchaliśmy wiele ciekawych historii na ich temat!
Dla tych, którzy chcieliby tworzyć strony internetowe, pracować w programach
graficznych czy rozpocząć przygodę z vlogowaniem, mamy dobrą wiadomość. Niedawno pracownicy naszej placówki zakończyli cykl szkoleń w ramach unijnego projektu ,,Sieć na Kulturę” i obecnie nadszedł
czas, aby przekazali innym zdobytą wiedzę
i nowe umiejętności. Rozpoczynamy zatem nabór dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 11 do 15 lat na warsztaty
dziennikarskie. Oprócz powyższych zagadnień będą poruszane również tematy dotyczące niebezpieczeństw w sieci, tj. clickbait,
fake news oraz deepfake. Ponadto dowiemy się, jak szukać rzetelnych źródeł informacji i w jaki sposób z nich czerpać. Dlatego
już teraz zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapisów w sekretariacie nasze-

ry podczas okupacji wykonał 64 akcje dywersyjno-bojowe, jedną z nich przeprowadził w Rembertowie. W obronie Radiostacji polegli kapral podchorąży Eugeniusz Bocheński pseudonim „Dubaniec”,
lat 23 - dowódca Osłony Radiostacji oraz

kapral podchorąży Stefan Łyszkiewicz, lat
19, pseudonim „Pechowiec”. Zapraszamy
do objerzenia na kanale YouTube Urzędu
Dzielnicy filmu przedstawiającego tamte
wydarzenia pt. „Obrona radiostacji”.
WKU

go domu kultury na warsztaty ,,Dziennikarstwo online”, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu ,,Sieć na Kulturę”.
Zachęcamy do śledzenia naszego facebookowego profilu. Z okazji tłustego
czwartku pojawił się nowy film z serii kulinarnej. Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na nasz kanał YouTube”, gdzie
znajdują się wspaniałe przepisy, które z łatwością każdy będzie potrafił odtworzyć!
Dom Kultury ,,Rembertów’’ wraz z wolontariuszami prowadzi Klub Ukraińskich

Mam i Dzieci. Chcemy stworzyć odpowiednią, przyjazną przestrzeń do spotkań oraz
zorganizować czas, tak aby służył integracji. Dla dzieci przygotowaliśmy zajęcia plastyczne, gry planszowe oraz wspólne zabawy. Rodzice, przy filiżance kawy czy herbaty, będą mogli wzajemnie się poznać i porozmawiać. Na spotkania zapraszamy co tydzień, we wtorki w godz. 15:00 - 17:00 oraz
w czwartki w godz. 17:00 - 19:00. Więcej informacji udziela sekretariat: 601 474 712.
Weronika Świderska
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Dom Kultury „Wygoda”
Czekaliśmy wiele chłodnych miesięcy, aby wreszcie móc napisać
„idzie wiosna!”, a wraz z nią wiele ciekawych i inspirujących wydarzeń w naszej placówce.
Pierwsi na poszukiwanie wiosny wybrali się mieszkańcy osiedla Kawęczyn–
Wygoda podczas gry terenowej „Poznaj
historię Olszynki Grochowskiej”. Uczestnicy gry poznawali na terenie tego osiedla
miejsca i historie związane z bitwą pod
Olszynką Grochowską – największą, jaką
stoczono w Powstaniu Listopadowym. Ta
forma zwiedzania była wspaniałą okazją
do nauki historii przez zabawę na świeżym powietrzu i w rodzinnym gronie. Na
wszystkich uczestników czekało wiele
ciekawych i angażujących zadań do wykonania, a na mecie gry – czyli na Koniecpolskiej 14 – nagrody, dyplomy, a także
gorąca herbata i słodki pączek.
Jeśli marzec – to oczywiście Dzień Kobiet! Z myślą o tym święcie przygotowaliśmy „Niezapomniane melodie”, czyli nastrojowy koncert utrzymany w klimacie

retro z popularnymi utworami polskiej
muzyki rozrywkowej, głównie z lat 20.
i 30. XX wieku, w wykonaniu zespołu Retro Orchestra i Lala Czaplicka.
Ponieważ rok 2022 został ogłoszony
rokiem Marii Konopnickiej, postanowiliśmy uczcić twórczość naszej pisarki organizując konkurs plastyczny pt. „Wierszem malowane”. Do udziału w konkursie zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież, aby stworzyli ilustrację swojego
ulubionego dzieła literackiego napisanego przez Marię Konopnicką. Na uczestników konkursu czekają ciekawe nagrody.
18 marca. br. mieliśmy kolejną podroż z Michałem Cessanisem – dziennikarzem, podróżnikiem i autorem książek
podróżniczych oraz zastępcą redaktora
naczelnego National Geographic Traveler. Po ostatnim wyskoku – niczym kan-

gur – do Australii, tym razem zaprosiliśmy państwa do poznania Sri Lanki. Spotkanie odbyło się na dwa sposoby – zarówno na miejscu w domu kultury przy
ul. Koniecpolskiej 14, jak również w formule live (online) na naszym Facebooku.
Serdecznie dziękujemy!
Do Świąt Wielkanocnych zostało
co prawda jeszcze trochę czasu, ale na
przygotowania nigdy nie jest za wcześnie. Dlatego przygotowaliśmy warsztaty szycia, podczas których ich uczestnicy samodzielnie wykonają urokliwe, patchworkowe serwetki, aby stały się ozdobą Wielkanocnych koszyczków.
Przez cały marzec można oglądać
w naszej sali widowiskowej wystawę
młodej i utalentowanej artystki Wiktorii
Poriazow. Wśród prac znajdują się pejzaże, portrety, abstrakcje. Wszystkie obrazy
zostały namalowane na płótnie.
Zachęcamy do śledzenia naszego
profilu na Facebooku, strony dkwygoda.
waw.pl oraz kanału na You Tube – znajdziecie tu wszystkie aktualności i planowane wydarzenia.
DK „Wygoda”

Niepowtarzalny krajobraz sztuki
Aby podźwignąć wyobraźnię i pobudzić niepowtarzalny krajobraz sztuki. Z takim przesłaniem i uniwersalnym mottem Jana Pawła II – świętego, że „Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji” odbył się 22 października o godzinie 12-ej wernisaż wystawy w galerii sztuki Abdankt – Polska w Rembertowie przy ul. Łyszkiewicza 39.
Po dwóch latach absencji, wstrzymania działań ekspozycyjnych Fundacji Sztuki z powodu pandemii powrócono do tradycyjnej formuły spotkań, jakże ciepłych
w nastroju i narracji. Uroczyste otwarcie wystawy, spontaniczne wypowiedzi artystów
upiększone wokalnym występem Magdaleny Kotarskiej. Przy bardzo licznej frekwencji społeczności nie tylko rembertowskiej,
autorzy prezentowanych prac Teresa Pastuszko-Kowalska i Dariusz Kowalski „Kodara” w ciekawy i niebanalny sposób przedstawili obecnym na sali niepowtarzalne przygody i spotkania w plenerze często zaskakujące kolorytem gór – niemal zstępujących do morza czy prostotą tradycji i greckiej gościnności.
Zauroczeni Cykladami nastrojem tych
miejsc, źródłem ich natury, rejestrowali je
intuicyjnie i z żarliwym pragnieniem przeniesienia tych wrażeń na oczekujące niemal w zanadrzu płótno, szkicownik czy sesję zdjęciową.

rembertow.um.warszawa.pl

Te doświadczenia i żarliwość doznań
traktowali, jako służbę i pragnienie budowania kultury przyszłości.
Anturaż muzyczny w wykonaniu Pani
Magdaleny Kotarskiej – sopran i wokalne
powołanie artystki podniosło siłę sprawczą
tego spotkania.
Subtelność zagranych utworów na białym fortepianie i interpretacyjna forma i siła
głosu zauroczyły salę.
Podążając za polskimi twórcami sztuki
jak: Jerzy Nowosielski czy Wojciech Kilar doświadczamy piękna, ufając intuicji autorów
wystawy, ze szukając właściwej proporcji pomiędzy pięknem dzieł możemy w nich dostrzec „cień misterium stworzenia”.
Takie właśnie walory artystycznej formy i mentalnej podmiotowości zawarte są
w dziełach Darka Kowalskiego np. kaleka
w rydwanie, czy pielgrzymujący zakonnik lub
torsy ludzi, które zaniemówiły ze zdziwienia.
To wszystko stworzone w ciężkiej materii żeliwa kompozytów ceramicznych por-

tretów nostalgicznie zapatrzonych w siebie.
Bogactwo tytułów tych prac zaskakuje
i zmusza do podjęcia ryzyka ich kontemplacji. Można w nich odnaleźć spójność postawy
życiowej, myśli autora i szukania w nich odpowiedzi, wglądem w samego siebie szukającego prawdy i wyboru dla niej miejsca i czasu.
Licznie zwiedzający wystawę z pokorą i zdziwieniem przyglądali się tym dziełom.
Ascetyczna uroda prac i ciemne materiały
zastosowane do ich wykonania, kojarzyły się
niektórym zwiedzającym ze sztuką z pogranicza średniowiecza i oświecenia. Ten rodzaj
twórczości artystów został zrównoważony
obrazami w technice pasteli i akwareli. Swoją
sugestywnością zbliżającej się fali wypełnionej promieniami słońca plaży czy podniecających swoją bliskością okolicznych wzgórz wyspy Syros. Wyobraźnia w swojej przepowiedni odreagowuje się w powstających na żywo
obrazach. Ten kontrast ascetycznej trudnej
w odbiorze rzeźby i urzekających urodą, kontrastem przyrody są jakby z innego wymiaru

rzeczywistości np. kapliczka w skalistym zaułku morskiego wybrzeża.
O ile w sztuce rzeźby na tej wystawie głos
decydujący ma Mariusz Kowalski, to dziesiątki obrazów Pani Teresy Pastuszka-Kowalskiej stanowią ekwiwalentny podmiot liryczny wpisujący się w koncepcję krakowskiej
awangardy np. Tadeusza Peipera.
Dziesiątki zaprezentowanych na wernisażu prac to tylko niewielka część zbioru, można by napisać europejskiego. Ilość i rozmach
tych dzieł, uznanie w oczach krytyków, nadają im walor rozpoznawalności i uznania ich
za wyjątkowe. Życzymy ich autorom takiego
stanu duszy, który będzie nawiązaniem do
„paidei” filozoficznej drogi greckich i rzymskich myślicieli tj. osiągniecia pożądanego
rozwoju i celu duszy (Sokrates).
Wystawa czynna będzie przez najbliższe
tygodnie a może miesiące dając tym samym
niepowtarzalną okazję do jej zwiedzania
uczniom i gronom pedagogicznym. Taki bezpośredni kontakt ze sztuką poszerza ich horyzonty estetyczne, poznawcze, zbliża mentalnie do piękna i bogactwa formy jakże różnorodnych wypowiedzi artystycznych.
Autorem wystawy dedykujemy słowa poety i dramatopisarza Zygmunta Krasińskiego:
„Młodość, mistrzu, jest rzeźbiarką, Co wykuwa żywot cały; Choć przeminie sama szparko, Cios jej dłuta wiecznotrwały”.
ABD
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OŚWIATA

Zima w mieście 2022

Informacja dla rodziców dzieci
przybywających z Ukrainy
Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?
• Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa,
zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie
ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły.
Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje
dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują
dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z
urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje
dziecko będzie mogło się uczyć.

Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?
• Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest
nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest
przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
• Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym,
szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła
może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.

Tegoroczna warszawska Akcja „Zima w mieście” trwająca od 31 stycznia do
11 lutego odbywała się w trudnych warunkach pandemii oraz aurze przypominającej jesienną, a więc bez śniegu i dużego mrozu.
W Rembertowie po raz pierwszy od wielu
lat „Zima w mieście” zagościła w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego. Z akcji
skorzystało 72 uczniów, codziennie średnio
43 dzieci. Dla porównania średnia ta wynosiła: w 2021 roku – 47, a w 2020 roku – 89 dzieci.
Uczniowie brali udział w różnych zajęciach, warsztatach, spotkaniach i pokazach
– karate ,,Husarz”, POLIN online, warsztatach
muzycznych Wielkiej Orkiestry Dni Naszych,
warsztatach teatralnych Teatru Katarynka, sportowych łamigłówkach Mental Play,
warsztatach astronomicznych w goglach VR,
żywej lekcji przyrody - gady. Nie zabrakło także wycieczki do Centrum Nauki Kopernik oraz
ZIMA_2022 Plakat.pdf 1 14.12.2021 13:54:28

zajęć na basenie i siłowni w Wesolandii, które
sfinansował Urząd Dzielnicy Rembertów.
Oferta dla dzieci z Feryjnej Placówki Edukacyjnej została jeszcze wzbogacona atrakcjami przygotowanymi przez rembertowskie instytucje kultury: Dom Kultury „Wygoda” (szachy na dużej planszy), Dom Kultury
„Rembertów” (ekowarsztaty, warsztaty tańca
nowoczesnego, spotkanie ze spadochroniarzem), Bibliotekę Publiczną (zajęcia literacko-plastyczne i robotyka-ozoboty).
Uczniowie spotkali się także z policjantami Komisariatu w Rembertowie i z leśniczym
z Nadleśnictwa Drewnica, którzy przedstawili
im ważne zasady bezpieczeństwa.
WOW

WARSZAWSKA AKCJA

• Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie
przedmiotów nauczania.
• Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologicznopedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną
m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

W MIEŚCIE

Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.
Wszystkie oficjalne informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem:

31 STYCZNIA – 11 LUTEGO 2022 R.

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
Dodatkowe informacje uzyskasz:
pod numerem telefonu:

+48 22 34 74 708 | ukraina-szkola@MEIN.GOV.PL

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ,
ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
C

M

Y

Що потр бно зробити, щоб записати дитину
до школи у Польщ ?

CM

MY

CY

CMY

K

• Збер ть документи про попереднє навчання дитини (атестати, дов дки тощо).
Якщо у вас їх немає – напиш ть заяву про загальну к льк сть зак нчених рок в
навчання з зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.
• Зв'яж ться з вибраною вами польською школою подайте заяву про
прийняття у школу. Р шення про прийняття приймає директор.
• Початкова школа в район , де ви живете, повинна прийняти вашу дитину.
Інш початков та середн школи приймають д тей у м ру наявност в льних
м сць.
• Якщо у вибран й школ в даному клас немає м сць, зв’яж ться з управл нням
гм ни, в як й ви живете, попрос ть вказати школу, яку ваша дитина зможе
в дв дувати.

На що має право ваша дитина в школ в Польщ ?
• Навчання д тей молод у в ц 7-18 рок в у державних школах безкоштовне.
Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.
• Для учн в, як недостатньо волод ють польською мовою, школа орган зовує
додатков безкоштовн уроки польської мови. У школ також можуть бути
створен т. зв п дготовч в дд лення.

EDUKACJA.UM.WARSZAWA.PL

• Іноземн учн можуть скористатись корекц йними заняттями з навчальних
предмет в.
• Учн та їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагог чну допомогу
у зв'язку з м грац йним досв дом, надану, зокрема, психологами, педагогами
педагог чними терапевтами.
Пам’ятайте, що найголовн ше – це ваша безпека безпека ваших близьких.

Вся оф ц йна нформац я щодо прав ноземц в на територ ї Республ ки Польща
знаходиться за адресою:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Додаткову нформац ю
можна отримати:
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за номером телефону:
+22 34 74 708
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за адресою електронної пошти:
ukraina-szkola@mein.gov.pl

rembertow.um.warszawa.pl

OŚWIATA I MIESZKAŃCY

Nabór do klasy pierwszej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Zespole Szkół nr 74
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół
nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 zaprasza kandydatów do klasy
pierwszej. Szkoła łączy nauczanie przedmiotów ogólnokształcących z profesjonalnym kształceniem muzycznym. Zapraszamy do
składania wniosków o przyjęcie do szkoły w terminie do 29 kwietnia br. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły,
tel. (22) 879 80 18 w. 21 oraz na stronie internetowej www.zs74.pl.
A. P.

„Wygoda” będzie miała miejscowy plan
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przystępuje do prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w skrócie mpzp) osiedla Wygoda - część południowa.
W najbliższym czasie wybrany zostanie projektant planu, który wraz z zespołem ekspertów przygotuje materiały
niezbędne w procesie planowania. Przewidziany jest także udział mieszkańców
w sporządzaniu planów:
– na początku procedury - mieszkańcy
mogą wtedy składać wnioski do planu.
We wnioskach można napisać, jakich
chcielibyśmy zmian na obszarze objętym planem albo co należy pozostawić
jak jest;
– podczas wyłożenia do publicznego
wglądu projektu planu mieszkańcy
będą mogli podzielić się opinią i złożyć
swoje uwagi do tego projektu.
O postępach w przygotowaniu mpzp
osiedla Wygoda - część południowa, będziemy informować na FB i na stronie
rembertow.um.warszawa.pl
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego potwierdziło także wcześniejsze ustalenia, dotyczące przystąpienia
w tym roku do sporządzenia dwóch kolejnych mpzp na osiedlu Wygoda - część
północna i część środkowa. Zgodnie
z harmonogramem prac biura będzie to
czwarty kwartał tego roku.
Na stronie konsultacje.um.warszawa.
pl dostępna jest publikacja pt. „Plan miejscowy - o co tu chodzi?”. To najkrótszy
przewodnik po planowaniu miejscowym,
w którym znajdują się wszystkie niezbęd-

ne informacje. Zachęcamy mieszkańców do lektury i włączenia
się w proces tworzenia dobrych planów i przyjaznej przestrzeni
w Rembertowie.
WAU

Wsparcie na energię elektryczną
i ogrzewanie
Warszawiacy mogą otrzymać wsparcie w związku z wyższymi opłatami za energię elektryczną
i ogrzewanie.
Dodatek m.st. Warszawy
Od 1 stycznia udzielany jest zasiłek
celowy na pokrycie bieżących kosztów
utrzymania mieszkania lub budynku.
Ze środków tych mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospo-

darstwa domowe i na stałe mieszkające w Warszawie, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto. O zasiłek celowy należy zwrócić się do Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Szczegółowe informacje
dotyczące przyznania dodatku osłonowego Miasta Stołecznego Warszawy znajdziemy
pod linkiem: warszawa19115.
pl/-/przyznanie-dodatkuoslonowego

Rembertowianie z pasją
Wśród mieszkańców naszej dzielnicy jest wiele
osób z ciekawymi hobby lub wyjątkowymi zainteresowaniami.
Chcemy pokazać ich pasje szerszemu gronu odbiorców na krótkich filmach, które będą zamieszczane na profilu facebookowym i kanale YouTube urzędu dzielnicy. Dlatego zachęcamy takie osoby do zgłoszeń. Prosimy o kontakt mejlowy: rembertow.wku@um.warszawa.pl lub telefoniczny: (22) 44 33 865. Napiszcie parę zdań o sobie i swojej
pasji oraz podajcie dane kontaktowe. Pokażmy ludzi z pasją, którzy mogą być inspiracją dla innych. Rembertowianie
z pasją - szukamy Was! Na kanale YouTube można obejrzeć
pierwszy filmik, którego bohaterką jest pani Marta - malarka.
WKU

Dodatek rządowy
Warszawiacy mogą także ubiegać o rządowy dodatek osłonowy, który częściowo pokryje koszty związane
z energią elektryczną lub gazem. Wnioski należy złożyć
w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Informacje na temat
rządowego dodatku osłonowego znajdziemy pod linkiem:
gov.pl/web/klimat/
dodatek-oslonowy
(więcej na str.10)

rembertow.um.warszawa.pl
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POMOC SPOŁECZNA

PLAN WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
WYCHOWAWCZYCH I ALIMENTACYJNYCH
w REMBERTOWIE
W 2022 ROKU
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Rembertów informuje o planowanych w roku 2022 terminach wypłat
świadczeń:
– Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 28 marca, 26 kwietnia, 26
maja, 27 czerwca, 26 lipca, 26 sierpnia,
27 września, 26 października,
– Świadczenia wychowawcze: 29 marca,
27 kwietnia, 27 maja.
Przypominamy, że wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego
począwszy od 1 stycznia br. należy składać
wyłącznie drogą elektroniczną do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
NOWE ŚWIADCZENIE – RZĄDOWY
DODATEK OSŁONOWY
W roku 2022 pojawiło się nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Prawo do niego przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł
oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu cyt. powyżej ustawy nie
przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

10

1(222) 2022

2) osobie, o której mowa w pkt 1,
w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której
mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art.
3 pkt 1 w/w ustawy.
Rokiem bazowym, z którego dochody
stanowią podstawę wyliczenia dochodu
na osobę i w konsekwencji wysokość dodatku osłonowego jest rok 2020.
Podstawowa roczna wysokość dodatku wynosi:
– 400 zł dla gospodarstwa domowego
jednoosobowego;
– 600 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z 2 do 3 osób;
– 850 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z 4 do 5 osób;
– 1150 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 6 osób.
Natomiast w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa
domowego są: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i zgłoszone do
centralnej ewidencji
emisyjności budynków – to wysokość
dodatku osłonowego wynosi rocznie:
– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego
się z 2 do 3 osób;
– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5
osób;
– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wnioski przyjmuje Wydział Obsługi Mieszkańców,
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 28 czynny
w poniedziałki godz.
8:00 – 18:00, wtorek–
piątek godz. 8:00 –
16:00.
WSZ

Zapraszamy Państwa
do korzystania z szerokiej
oferty w zakresie konsultacji i poradnictwa, jakie
oferuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Rembertów (PIK), który mieści się w budynku
Urzędu Dzielnicy Rembertów przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, pok.
219. PIK świadczy bezpłatne porady psychologiczne, specjalistyczne oraz
prawne. Od wielu lat jego
pracownicy starają się być
blisko potrzeb i trudności
mieszkańców. Oto zespół
konsultantów PIK:

Marta Szuberska –
specjalistka terapii uzależnień, terapeutka poznawczo-behawioralna, socjoterapeuta. W PIK zajmuje
się poradnictwem i konsultacjami, pracą z osobami używającymi substancji
psychoaktywnych (dorośli,
dzieci - również uzależnienia behawioralne - Internet, komputer), współuzależnionymi (dorośli, dzieci), diagnozą uzależnienia
oraz konsultacje z zakresu

umiejętności wychowawczych.
Przyjmuje w środy
w godz. 13:00-16:00 oraz
w piątki w godz. 10:0015:00.

Mariola Majka-Cira –
psycholog, socjoterapeutka. W PIK udziela konsultacji
z zakresu trudności dzieci
i młodzieży, konsultacji z zakresu umiejętności wychowawczych, konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych w obszarze przemocy i uzależnienia. Przyjmuje w poniedziałki w godz.
9:00-14:00.

Magdalena Grelus-Ochman – psycholog,
w PIK udziela konsultacji z zakresu przemocy

(dla osób doświadczających przemocy), konsultacje z zakresu umiejętności wychowawczych oraz
konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych.
Przyjmuje we wtorki
w godz. 14:00-18:00.

Michał Sieruga – adwokat, specjalizuje się
w materii prawa rodzinnego i opiekuńczego. W ramach działań PIK świadczy
pomoc prawną również
z zakresu prawa cywilnego – lokalowego, spadkowego, zobowiązań.
Przyjmuje w czwartki
w godz. 14:00-19:00.
Wszystkie porady i konsultacje w PIK są bezpłatne. W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o kontakt telefoniczny
w dniach i godzinach dyżuru konsultantów. Możliwe są
wizyty osobiste po uprzednim umówieniu ich telefonicznie.
Zapraszamy!

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, pok. 219, 220 (półpiętro)
tel. (22) 44 33 931
email: rembertow.pik@um.warszawa.pl

rembertow.um.warszawa.pl

ŚRODOWISKO

PRZEDWIOŚNIE w Rembertowie
Zima powoli odchodzi, a jej miejsce zajmuje przedwiośnie, które zapowiada coraz dłuższe i cieplejsze dni. Coraz większego rozpędu nabierają zatem różne prace ogrodnicze,
jakie wyznaczyliśmy do zrealizowania w tym okresie.
Jeszcze późną jesienią przeprowadziliśmy na
dużą skalę na rembertowskich ulicach prace polegające na sanitarnych cięciach w koronach starych
i schorowanych drzew. Cięcia wykonała wykwalifikowana firma, która przy pomocy podnośnika
usunęła suche i chore gałęzie zagrażające pieszym
i przejeżdżającym samochodom. W zamian posadzono ok. 50 szt. nowych drzew.
Obecnie trwa usuwanie starych drzew stanowiących niebezpieczeństwo dla pieszych i kierowców przy ul. Konwisarskiej. Są to mocno doświadczone drzewa, które przeżyły wiele remontów
i zmian w infrastrukturze najbliższej okolicy. W ich
pobliżu przez wiele lat budowano podziemne media, chodniki i kładziono asfalt na drodze. Drzewa
nie lubią niestety takich gwałtownych zmian ingerujących w ich system korzenny, dlatego osłabiane
przez wiele lat chorują.
Podczas zimy wiele rembertowskich dzieci cieszyło się zabawami w śniegu i zimowymi sportami na otwartych terenach. Udostępniono im także wszystkie place zabaw i obiekty sportowo-rekreacyjne. Tereny te regularnie odśnieżano i na bieżąco przeprowadzano na nim wszystkie prace porządkowe.
Późną jesienią i wczesną wiosną zamontowano
kolejne nowe elementy do ćwiczeń rekreacyjnych
na wolnym powietrzu. Na terenie obiektu sporto-
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wo-rekreacyjnego przy ul. Traczy zamontowano:
piaskownię dla małych dzieci, huśtawkę dwuramieniową i grę loteryjną, a na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Mokry Ług urządzenia
dla osób starszych typu Klucznik, poręcze do pompek i walec wąski.
W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowany jest projekt „Budki lęgowe dla jerzyków i wróbli”.
Na drzewach rosnących na terenie dzielnicy zostaną w tym roku rozwieszone 240 budki dla małych
sikorek, wróbli i szpaków oraz budki dla jeżyków,
które zawisną na budynkach użyteczności publicznej. Projekt rozwieszenia budek jest kontynuacją
podobnych projektów z lat ubiegłych.
Podczas zimy nie zapomnieliśmy także o innych
zwierzętach, zwłaszcza wolnożyjących w Rembertowie kotach, które podczas mrozów szukają ciepłego i zadaszonego kąta. W dalszym ciągu dokarmiamy wolnożyjące koty, wydając w urzędzie dzielnicy co tydzień we wtorki karmę dla opiekunów
dzikich mruczków.
Świadectwem nadchodzącej wiosny są pojawiające się na rabatach pierwsze listki roślin cebulowych takich jak tulipany, żonkile i krokusy, które
swoimi kwiatami będą niedługo cieszyć nasze oczy.
WOŚ

Wspólnie zmieniamy Rembertów
– zmieniamy Warszawę
Za nami pierwszy etap 9. edycji Budżetu Obywatelskiego. Do
25 stycznia br. mieszkańcy złożyli w sumie 49 projektów dzielnicowych dotyczących Rembertowa. Warto zauważyć, że większość
złożono elektronicznie, a jedynie 8 wniosków dostarczono osobiście, w wersji papierowej.
Aktualnie trwa etap oceny wszystkich złożonych projektów, który potrwa do 4 maja br. W tym czasie urzędnicy poddadzą projekty nie tylko wnikliwej ocenie formalnej, czy wszystko
zostało złożone poprawnie i kompletnie, ale także merytorycznej. Oznacza
to, że każdy projekt będzie rozpatrywany pod kątem zgodności z przepisami prawa i zasadami Budżetu
Obywatelskiego, ujętymi w Uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 11.04.2019 r. (ze zmianami
z 23.04.2020 r.). Ważne będzie sprawdzenie, czy dany projekt mieści
się w zakresie zadań własnych
Urzędu Miasta, czy nie narusza
norm i standardów oraz przepisów technicznych, czy nie
naruszy praw osób trzecich,
w tym praw autorskich, a także czy zadanie jest możliwe do
wykonania w jednym roku budżetowym. Istotne też będzie
ustalenie czy Miasto st. Warszawy posiada tytuł prawny do
dysponowania nieruchomością na której będzie realizowany projekt oraz czy koszt realizacji mieści się w przeznaczonej puli finansowej.
Na projekty Budżetu Obywatelskiego 2023 z naszej dzielnicy przeznaczono 1.011,308 zł,

z czego jeden projekt nie może przekroczyć kwoty w wysokości 202,262 zł.
Cieszy nas aktywność mieszkańców, którzy chcą zmieniać otoczenie
Rembertowa i rozwijać je dla dobra
wspólnego. Dziękujemy za Państwa
wysiłek i zaangażowanie.
Agnieszka Kamińska
koordynator budżetu
obywatelskiego
dla dzielnicy Rembertów
e-mail: agkaminska@um.warszawa.pl
tel.: 22/4433845
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SPORT

Akademia Piłkarska EsKadra
W Akademii piłkarskiej w Rembertowie łącznie trenuje ponad 200 zawodników w drużynach młodzieżowych oraz w drużynie seniorów.
Treningi prowadzone są obecnie w dziewięciu grupach, z czego w najmłodszej drużynie trenują dzieci, które nie skończyły
jeszcze czterech lat.
Świetna infrastruktura i doskonale przygotowana kadra trenerska zapewniają wysoką jakość szkolenia i stały rozwój najmłodszych i młodych piłkarzy. W okresie
letnim trenują oni regularnie na naturalnej
murawie, która nie tylko zwiększa przyjemność gry, lecz działa także na prewencję ura-

zów. Z kolei w zimie zawodnicy trenują pod
ogrzewanym balonem ze sztuczną trawą,
gdzie mają bardzo komfortowe warunki do
rozwoju swojej piłkarskiej pasji.
Trenerzy dbają o to, aby stale podnosić poziom umiejętności i gry zawodników, którzy będą mogli rywalizować z najlepszymi drużynami z Warszawy, Mazowsza i całej Polski. Dlatego regularnie bierzemy udział w mocno obsadzonych turniejach na terenie całego kraju. Ostatnio
rywalizowaliśmy w takich zawodach jak:
ŁAF Zina CUP w Łodzi, (I miejsce rocznika 2015), Olimpia CUP (I miejsce rocznika
2008), Irzyk CUP (III miejsce rocznika 2012,
IV miejsce rocznika 2014, III miejsce rocznika 2015), Delta CUP (IV miejsce rocznika
2014), Zina CUP w Warszawie (III miejsce
rocznika 2012).

Nasi zawodnicy z rocznika 2014 już
w kwietniu wezmą udział w trzydniowym turnieju D&D SPORT CUP rozgrywanym w Mrągowie, natomiast w wakacje
cała Akademia wybiera się na letni obóz
przygotowawczy do Białej Podlaskiej.
Również nasza drużyna seniorska dobrze
sobie radzi. Utworzony w ubiegłym sezonie
i zgłoszony do rozgrywek zespół już jako beniaminek wywalczył sobie awans do wyższej
klasy rozgrywkowej. Aktualnie gra w drugiej
grupie warszawskiej „A klasy”.
Akademia prowadzi cały czas nabory do
grup dziecięcych, młodzieżowych, a także
do drużyny seniorów. Szukamy zawodników
z pasją i sercem do gry. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zajęcia, aby przekonali się jak smakuje piłka nożna. Mamy nadzieję,
że jeszcze więcej mieszkańców naszej dzielnicy złapie sportowego bakcyla.
Jacek Mierzejewski

Strefa Sportu, ul. Strażacka 121
www.eskadra.eu
tel: 500 680 080

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
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 998, (22) 59 67 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13 Warszawa - Rembertów dyżurny – (22) 596 71 30
• Komenda Stołeczna Policji - 997,
(22) 603 65 55
• Komisariat Policji Warszawa - Rembertów
dyżurny (22) 611 90 08
• Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego – 19 656, (22) 443 01 12, 800 707 112,
• Straż Miejska m.st. Warszawy - 986,
(22) 598 69 86

• MPWiK Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne – 994, (22) 445 50 00
• RWE Polska Całodobowe Pogotowie Energetyczne – (22) 821 31 31, (22) 821 31 11
• 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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