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Zapraszamy na
ART Festiwal
Rembertów
Szczegóły na str. 7

DZIEŃ DZIECKA w REMBERTOWIE!

28 maja (sobota) – zapraszamy wszystkie rembertowskie dzieci i ich rodziców na Dzień Dziecka! Święto dzieci będziemy wspólnie obchodzić w godz. 12:00-17:00
w „Strefie Sportu” przy ul. Strażackiej 121, gdzie przygotowano dla
nich wiele fantastycznych zabaw,
gier, quizów, konkursów, pokazów
sportowych, przedstawień artystycznych, edukacyjnych i animacji. Oczywiście nie zabraknie dmuchańców ze zjeżdżalniami, które
dzieci tak uwielbiają, jak również
malowania buziek, modelowania
balonów, czy tworzenia brokatowych warkoczyków.
Rodzice także nie będą się nudzić, bowiem i na nich czeka wiele atrakcji, w tym familijna spartakiada sportowa z wyścigami, torem przeszkód, quizami i strzelaniem z łuku. Foodtrucki, popcorn
i wata cukrowa osłodzą wszystkim ten aktywnie i przy zabawie
spędzony na powietrzu dzień.
Więcej na str. 9

Odeszła JADWIGA CHRUŚCIEL
26 kwietnia br. zmarła Pani Jadwiga Chruściel, córka gen. Antoniego Chruściela – dowódcy
Powstania Warszawskiego. Osoba wspaniała, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Jadwiga Chruściel (ps. „Kozaczek”) urodziła się
w Stryju w 1928 roku. Przed wojną mieszkała we
Lwowie, Warszawie i Rembertowie. W czasie niemieckiej okupacji włączyła się w działania Armii Krajowej, nosiła pseudonim „Kozaczek”, a w Powstaniu
Warszawskim była łączniczką w I obwodzie „Radwan”
w Śródmieściu. Po upadku Powstania trafiła do niewoli niemieckiej do Oflagu w Molsdorf, który wyzwolili Amerykanie. Stąd wyemigrowała do Francji, potem
Anglii, gdzie prowadziła drużynę wędrowniczek „Jantar,” a w 1951 r. objęła funkcję Hufcowej Hufca „Bałtyk”. Z Anglii wyemigrowała z rodziną w 1956 roku do
USA, gdzie rozpoczęła działalność w harcerstwie polskim na rzecz rozpowszechniania idei ZHP na terenie
USA – m.in. w Nowym Jorku założyła Hufiec Podhale. W okresie 1969-1973 dwukrotnie wybrano ją Komendantką Chorągwi. Była członkinią The Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA) oraz Instytutu Piłsudskiego. Jadwiga Chruściel wydała wie-

le podręczników na temat wychowania harcerskiego młodzieży: „Co drużynowa zuchów powinna wiedzieć”, „Wędrowniczki”, „JAK prowadzić drużynę harcerek”, „Sprawności Harcerek”, „Tropicielka”. W 2006 r.
Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ją w Konsulacie Generalnym w USA Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W 2013 roku pani Jadwiga Chruściel wróciła do Polski na stałe i zamieszkała w Warszawie. W 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
„za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski”.
Pani Jadwiga była częstym gościem w Rembertowie. Bywała nie tylko na uroczystościach patriotycznych i koncertach, ale bardzo ceniła sobie spotkania
z młodzieżą. Była zawsze pełna ciepła, uśmiechu, humoru i pasji.
Dziękujemy Pani Jadwigo, będzie nam Pani brakowało.

Z DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Szanowni Mieszkańcy,
18 lutego 2022 roku jako nowy Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oficjalnie rozpoczęliśmy naszą
pracę. Pierwszym „terminowym” zadaniem do wykonania była zaplanowana na 17 marca sesja Rady m.st. Warszawy, a wraz z nią możliwość zmian w budżecie Rembertowa oraz pozyskania
dla dzielnicy dodatkowych pieniędzy
na potrzebne inwestycje. I takie środki – i to duże – udało się nam pozyskać.
Jednak już tydzień później, 24 lutego,
nasz urząd stanął przed nowym wyzwaniem związanym z rozpoczętą w Ukrainie wojną, a w związku z nią ogromnym napływem uchodźców do Warszawy, w tym do naszej dzielnicy. Sytuacja ta postawiła przed nami konieczność przestawienia pracy urzędu dzielnicy na – ujmując to dyplomatycznie –
niestandardowe i inne niż dotychczas
realizowane działania. Już w niedzielę,
27 lutego, zorganizowaliśmy i rozpoczęliśmy w rembertowskim Ratuszu zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy, które natychmiast zapełniły główny hol na
parterze oraz znaczną część dużej sali
w podziemiach urzędu, i to pomimo regularnego odbioru darów przez służby
MPWiK, które transportowano do głównego magazynu. Hojność Mieszkańców
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Rembertowa, zaangażowanie naszych
wspaniałych wolontariuszy i pracowników urzędu dzielnicy, którzy służyli pomocą napływającym do nas uchodźcom do późnych godzin i niezależnie
od dnia tygodnia, budzą wyrazy uznania. Wszystkim, którzy nieśli tę pomoc,
chciałbym bardzo gorąco podziękować.
Punkt zbiórki darów zorganizowany w urzędzie w związku z przybywającymi do nas uchodźcami, stał się po kilku dniach również punktem bezpośredniego i natychmiastowego wydawania
zgłaszającym się osobom najbardziej
potrzebnych rzeczy i produktów, m.in.
jedzenia, ubrań, środków higienicznych
i czystości. Szybko stało się dla nas jasne, że oprócz zaspokojenia ukraińskim
uchodźcom materialnych potrzeb musimy także stworzyć miejsce, gdzie otrzymają odpowiedź na podstawowe pytania – np. jak mogą zalegalizować swój
pobyt w Polsce, jak skorzystać z publicznej edukacji, służby zdrowia, pomocy
społecznej i zatrudnienia na polskim
rynku pracy – oraz zostaną skierowani do właściwych podmiotów i instytucji. Dlatego na początku marca otworzyliśmy w Bibliotece Publicznej Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, który obsługiwali pracownicy urzędu oraz
wolontariusze posługujący się językiem
ukraińskim lub rosyjskim.
Inicjatywa własna Mieszkańców
Rembertowa, którzy przy ul. Pociskowej
pod nazwą Free Ukraina Store otworzyli punkt przyjmowania i wydawania
m.in. odzieży i obuwia, pozwolił odciążyć częściowo Ratusz otrzymujący kolejne zadania związane z uchodźcami,
m.in. organizację punktu wydawania
dla nich PESEL. Nie wchodząc w szczegóły napiszę tylko, że przez ponad miesiąc tego zadania nadaliśmy w Rembertowie ponad 1200 numerów PESEL.
Jak wspominałem na początku, ważną datą dla dzielnicy był 17 marca, kiedy odbyła się sesja Rady m.st. Warszawy. Aby móc pozyskać dla Rembertowa
dodatkowe środki finansowe konieczne było zapoznanie się z bieżącą sytuacją dotyczącą poszczególnych inwe-

stycji. Ten szczegółowy przegląd inwestycji pozwolił nam określić trzy kategorie grup:
1) Zadania niedofinansowane, których nie możemy kontynuować bez
skierowania dodatkowych środków
lub przesunięcia środków z innych zadań (w nawiasach podaję wartość potrzebnych dodatkowych pieniędzy) to:
– rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej
(10 mln zł), nabycie gruntów pod inwestycje drogowe (2 mln zł), budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików (0,7 mln zł),
budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych (0,7 mln zł), budowa odwodnienia ulic gminnych (0,5 mln zł), budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino – ul. Kamasznicza (0,35 mln zł), budowa studni oligoceńskiej (0,2 mln zł),
doświetlenie przejść na ulicach gminnych i budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów (ok. 0,1 mln zł). Łączna kwota niedofinansowanych zadań
wyniosła ok. 14,5 mln zł.
2) Zadania, które chcemy przyspieszyć, ale nie angażujemy dodatkowych
środków to:
– budowa ul. Powroźniczej, budowa
ul. Pastuszków, budowa ulic ujętych
w MPZP obszaru Mokry Ług oznaczonych A9 KDD i A10 KDD – wszystkie te
zadania dotyczą wyłącznie prac przygotowawczych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
3) „Nowe” zadania, które można
podzielić na trzy podgrupy:
a) zadania konieczne do wykonania,
tj. modernizacja dachów w szkołach
podstawowych nr 376, nr 217 i nr 189
(ok. 0,8 mln zł) oraz w LI Liceum Ogólnokształcącym (ok. 0,3 mln zł);
b) zadania, na które wykonaliśmy we
wcześniejszych latach dokumentacje
projektowe i na które nie ma obecnie
zabezpieczonych środków – przebudowa ul. Grawerskiej (1,2 mln zł), modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej w SP nr 217 (1 mln zł);

c) zadania, na które nie mamy dokumentacji projektowej lub projektów
koncepcyjnych – zadaszenie boiska
SP 217 (2 mln zł), prace przygotowawcze (koncepcyjne) w zakresie zagospodarowania terenów publicznych
– rejon al. Chruściela 1/3, ul. Paderewskiego 15, ul. Strażacka/Kordiana (0,5
mln zł).
A zatem kwota, o którą wystąpiliśmy do władz Warszawy to dodatkowe
20 mln zł. Dla zobrazowania jak duże są
to środki wystarczy zestawić je z kwotą rocznego budżetu dzielnicy przeznaczaną w ostatnich latach na inwestycje
– to ok. 12 mln zł. Można więc przyjąć,
że postanowiliśmy ubiegać się o niemal
dwa roczne budżety inwestycyjne.
8 marca Zarząd Dzielnicy Rembertów przyjął zatem odpowiednią uchwałę, która została następnie skierowana do zaopiniowania przez Radę Dzielnicy Rembertów. 15 marca – po wielogodzinnej debacie – Rada Dzielnicy 11
głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”
i 2 „wstrzymujących się”, poparła zaproponowane zmiany budżetowe. 17 marca Rada m.st. Warszawy przyznała naszej dzielnicy dodatkowe 20 mln zł na
inwestycje. Chciałbym w tym miejscu
jednak podkreślić, że możliwość realizacji powyższych inwestycji za posiadane
i otrzymane środki, zostanie ostatecznie
zweryfikowana przez złożone oferty wykonawcze, gdy przystępujące do przetargów firmy zaproponują już swoje
ceny, które – jak wiemy – ze względu na
inflację i rosnące ceny są obecnie mało
przewidywalne. Niemniej jednak uważam, że te dodatkowe 20 mln zł pozyskane na inwestycje, to duży sukces dla
Rembertowa, jak również dobry początek dla nowego Zarządu Dzielnicy Rembertów i nowej koalicji (Koalicja Obywatelska Rembertów – Forum dla Rembertowa – Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio) w Radzie Dzielnicy Rembertów.
Maciej Iwanicki
Burmistrz Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Z DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Nowy radny Rady Dzielnicy – Tomasz Lis
W związku z powołaniem na burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy radny Maciej Iwanicki musiał zrzec się mandatu radnego. W mieście stołecznym Warszawa radny Rady
Dzielnicy nie może łączyć mandatu radnego z funkcją burmistrza Dzielnicy. W miejsce Macieja Iwanickiego radnym Dzielnicy Rembertów z okręgu obejmującego Osiedle Polanka i Stary
Rembertów-Kolonię został Tomasz Lis (kolejna osoba z Listy Koalicji Obywatelskiej z najlepszym uzyskanym wynikiem w wyborach z 2018 roku – 136 z 1056 głosów).
Tomasz Lis jest rodowitym rembertowianinem od trzech
pokoleń, z rodziny o żywych tradycjach patriotycznych: dziadek był przedwojennym żołnierzem zawodowym, a ojciec partyzantem Armii Krajowej. Sam w młodości był działaczem harcerskim. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym zdobył w Akademii Obrony Narodowej. Od 1991 r. jest samodzielnym przedsiębiorcą prowadzącym z powodzeniem działalność
gospodarczą. Zakochany w Rembertowie, wrażliwy na sprawy
naszej dzielnicy i zaangażowany w różne formy wsparcia organizacji charytatywnych. Interesuje się poezją i muzyką, śpiewa
w chórze Deo Omnis Gloria przy Parafii Matki Boskiej Zwycię-

skiej w Warszawie. Żonaty, ojciec dwóch dorosłych synów oraz
dziadek dla trójki wspaniałych wnucząt.
Z troską patrzy na degradację naszego środowiska naturalnego, na bezmyślnie wycinane połacie lasów, będące oazą i naturalnym środowiskiem kurczących się populacji dzikich zwierząt. Zwolennik jak najszerszego wykorzystania zielonej, odnawialnej energii. Od wielu lat członek Platformy Obywatelskiej
RP. W Radzie Dzielnicy Rembertów pracuje w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju, Komisji Skarg
Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej. Dyżur pełni w każdą
drugą środę miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, pok. 210, tel. 728 809 140. Jako przewodniczący
Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Rembertów koordynuje
także prace sześcioosobowego Klubu Radnych.
Mieszkańców zachęcam do współpracy z radnym Tomaszem Lisem, a jemu życzymy satysfakcji z pracy na rzecz Rembertowa.
Arkadiusz Piotrowski
Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów

PRZEBUDOWA ul. Paderewskiego

Firma Fal-Bruk z Warszawy przebuduje ul. Paderewskiego w Rembertowie. Umowa została podpisana.
Od 5 maja ulica na odcinku od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej jest zamknięta (łącznie ze skrzyżowaniem
z ul. Katiuszy). Objazd prowadzi ul. Bombardierów i ul. Zawodową.
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożył warszawski
Fal-Bruk (1 mln 963 tys. zł brutto). Wykonawca przygotowuje się już do rozpoczęcia robót, opracowano także trasy objazdowe 4 linii autobusowych. Zgodnie z harmonogramem prace rozpoczną w maju.
Co obejmuje przebudowa? Ulica Paderewskiego zostanie
zmodernizowana między ulicami Katiuszy a Strycharską. Po
wschodniej stronie powstanie chodnik, którego dziś brakuje.
Mieszkańcy wskazali taką potrzebę w jednej z edycji Budżetu
Obywatelskiego, a pomysł poparło 420 osób. Dziś na tym odcinku chodnik jest tylko po jednej stronie ulicy i piesi mają kłopot, aby poruszać się wzdłuż jezdni.
Zakres inwestycji jest jednak znacznie szerszy. Budowa
chodnika wiąże się ze zmianą sposobu odwodnienia całej ulicy. Dotychczas woda spływała na pobocze i wsiąkała – po wybudowaniu chodnika nie będzie to już możliwe. Dlatego na
całym odcinku powstanie kanalizacja deszczowa, która przyjmie wodę opadową z jezdni i chodników. Po jej budowie zostanie ułożona nowa nawierzchnia jezdni na całym odcinku.
Dodatkowo zostanie wyremontowany chodnik po przeciwnej stronie ulicy, gdzie na tym samym fragmencie zastąpią starą i w wielu miejscach nierówną oraz wyszczerbioną
kostkę brukową estetyczne płyty chodnikowe. Całość uzupełnią w kilku miejscach między jezdnią a nowym chodnikiem
nowe trawniki i nasadzenia niskiej zieleni (ligustr pospolity).

Ponadto, w ramach tego zadania, zostaną posadzone dwa
drzewa (grusze drobnoowocowe) na pasie dzielącym jezdnię
al. gen. A. Chruściela „Montera” w pobliżu skrzyżowania z ul.
Bombardierów. Będą to nasadzenia zastępcze za wycinkę jednego drzewa, które kolidowało z przebiegiem nowego chodnika. Modernizacja ul. Paderewskiego zostanie sfinalizowana
do końca roku.

Trasy objazdowe 4 linii autobusowych
W związku z zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Paderewskiego na odcinku Katiuszy – Strycharska, linie autobusowe 153, 199, 225 oraz nocna N24 zostają skierowane na trasy objazdowe. Linie te kursują na podstawie specjalnych rozkładów jazdy.
153 - objazd w obu kierunkach. Od skrzyżowania al. Chruściela z ul. Paderewskiego – al. Chruściela – Bombardierów –
Zawodowa – Paderewskiego i dalej swoją trasą podstawową;
199 - w obu kierunkach. Od skrzyżowania al. Chruściela
z ul. Bombardierów – Bombardierów – Zawodowa – Paderewskiego i dalej swoją trasą podstawową;
225 - w obu kierunkach. Od skrzyżowania al. Chruściela
z ul. Paderewskiego – al. Chruściela – Bombardierów – Zawodowa – Paderewskiego i dalej swoją trasą podstawową;
N24 - tylko w kierunku krańca DW. CENTRALNY. Od skrzyżowania al. Chruściela z ul. Bombardierów – Bombardierów –
Zawodowa – Paderewskiego i dalej swoją trasą podstawową.
Wobec powyższego zawieszono funkcjonowanie przystanków: ZAWODOWA 01 i KATIUSZY 01
W zamian uruchomiono następujące przystanki zastępcze:
ZAWODOWA 51, obowiązujący jako stały dla linii autobusowych 153, 199 oraz 225, zlokalizowany na chodniku przy ul.
Paderewskiego (w rejonie posesji nr 51) przed skrzyżowaniem
z ul. Zawodową (w kierunku północnym)
BOMBARDIERÓW 52, obowiązujący jako warunkowy dla
linii autobusowych 153, 199, 225 oraz nocnej N24, zlokalizowany na chodniku przy ul. Bombardierów (w rejonie posesji
nr 2) za skrzyżowaniem z al. Chruściela (w kierunku północnym).
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
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ESTAKADA, WIADUKT i TUNEL – najnowsze informacje
ESTAKADA ul. Marsa / Żołnierska
Widać znaczne postępy przy budowie
drugiej nitki estakady na ul. Marsa/Żołnierska. Wszystkie podpory podtrzymujące nową estakadę zostały już wybudowane. Obecnie trwa montaż konstrukcji stalowej i trwają przygotowania do wylania
płyty betonowej wiaduktu, tj. szalowanie
i zbrojenie. Po wykonaniu płyty wykonawca przystąpi do budowy jezdni, montażu
balustrad, barier energochłonnych i ekranów akustycznych. Budowę zakończy odtworzenie ulic Żołnierskiej i Marsa w poziomie terenu. Prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem, w godz. od 7:00
do 18:00, czyli 11 godzin dziennie, jednak
po tym czasie również wykonywane są
niektóre roboty. Z informacji przekazanej

przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM) wynika, że z powodu wprowadzonej czasowo zmianie organizacji ruchu
na tych ulicach i skrzyżowaniu maksimum
uciążliwości dla kierowców ma miejsce
w obecnym okresie. Istnieje jednak duża
szansa, że ten stan nie potrwa do listopada, jak przewidywano, ale zostanie skrócony do września. Zgodnie z kontraktem
wszystkie prace budowlane mają zakończyć się do końca roku z uruchomieniem
wiaduktu od nowego roku. Przy podpisaniu umowy koszt inwestycji wyniósł ok. 57
mln zł. Pomimo wzrostu w tym czasie cen
stali, betonu oraz kosztów siły roboczej,
nie ma zagrożenia zatrzymania i opóźnienia inwestycji.

WIADUKT w ciągu ul. Chełmżyńskiej

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta posiada już wszystkie pozwolenia na
realizację tej inwestycji. Ostatnie uzgodnienia dotyczą projektu wykonawczego, tj. zawarcia umów przyłączeniowych
ze STOEN Operator Sp. z o.o. w zakresie
zasilania wind, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Gdy te umowy zostaną podpisane wszystkie sprawy formalne będą dopełnione. Uruchomienie procedury przetargowej nastąpi niezwłocznie po złożeniu podpisów pod umową
wykonawczą pomiędzy m.st. Warszawa
a PKP PLK. Umowa jest już uzgodniona
i wynegocjowana z PKP PLK, w najbliższym zatem czasie dokument powinien
zostać podpisany przez Prezydenta War-

szawy oraz przez PKP PLK. Jeśli przetarg
zostanie ogłoszony w maju lub czerwcu,
to biorąc pod uwagę potrzebny czas na
procedurę odwoławczą i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania – a zwykle jest ich dużo – to podpisanie umowy
z wykonawcą mogłoby nastąpić jeszcze
w tym roku. Czas realizacji całej inwestycji przewidziano na 24 miesiące, co oznacza, że przejazd nowym wiaduktem byłby możliwy pod koniec 2024 roku lub od
stycznia 2025 roku. Przewidywany koszt
budowy wiaduktu – są to szacunki z ubiegłego roku – wynosi ok. 50 mln zł, z czego
miasto pokrywa połowę.

TUNEL od ul. Marsa do al. gen. A. Chruściela

nie ZRID został złożony w grudniu 2021 r.
– następnie podpisanie umowy wykonawczej pomiędzy m.st. Warszawą a PKP
PLK, a na końcu ogłoszenie przetargu. Jeśli nie pojawią się po drodze nieprzewidywane trudności przetarg może zostać
ogłoszony do końca 2022 roku. Czas na
analizę i ocenę ofert, uwzględnienie odwołań wraz udzieleniem odpowiedzi na
wszystkie pytania i wątpliwości, oznacza,
że przetarg mógłby zostać rozstrzygnięty w połowie 2023 roku, a wejście wyko-

nawcy na plac budowy pod jego koniec.
Przewidywany czas realizacji całej inwestycji od momentu wyłonienia wykonawcy wynosi do 30 miesięcy. Szacunkowy koszt budowy tunelu to ok. 120-125
mln zł (nie wliczając budowy układu drogowego po stronie ul. Marsa), jednak rzeczywisty koszt będzie znany po otrzymaniu ofert i wyłonieniu najlepszej.

Inwestycja budowy tunelu jest połączona z drugą inwestycją – budową
układu drogowego po stronie ul. Marsa,
w tym ul. Bellony i ul. Pociskowej. Choć są
to osobne projekty z dwoma postępowaniami – budowę tunelu proceduje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, a budowę układu drogowego przy
ul. Marsa Urząd Dzielnicy Rembertów –
będą one realizowane przez jednego wykonawcę na podstawie jednej umowy.
A zatem te dwa projekty będą realizowane w jednym zadaniu. Ostatnia ustalana
obecnie kwestia dotyczy stałej organizacji ruchu, zwłaszcza uzgadniania szlaków
dla rowerzystów. Jak wiadomo początkowy projekt nie przewidywał ruchu rowerzystów przez tunel. Jednak na skutek
wpływających i zmieniających się oczekiwań związanych z umieszczeniem w projekcie ruchu rowerowego, jak również poszerzenia pasa jezdni dla pojazdów wojskowych, projekt zmieniał się trzykrotnie
(z przeprojektowywaniem skrzyżowań
i dróg), co w rezultacie znacznie wydłużyło procedurę przygotowawczą wraz z wy-
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dawaniem zezwoleń. Ograniczona powierzchnia znajdująca się po drugiej stronie torów (od ul. Marsa) nie pozwala niestety spełnić w całym zakresie oczekiwań
wszystkich uczestników ruchu, tj. wprowadzić wszystkie i najlepsze z ich punktu
widzenia rozwiązania. Z tego m.in. powodu nowa jezdnia ul. Bellony nad tunelem,
prowadząca wzdłuż torów, będzie jednokierunkowa, choć początkowo miała być
dwukierunkowa. Umieszczenie w projekcie tunelu ruchu rowerowego wymusiło zmniejszenie do 5% nachylenia zjazdu
do tunelu, co bezpośrednio wpłynęło na
jego wydłużenie, jak również na projekt
skrzyżowania al. gen. A. Chruściela/Strażacka. Z tego powodu nie będzie możliwy wjazd do tunelu z ul. Strażackiej (pojedziemy tylko w prawo w kierunku ul. Cyrulików).
Kiedy zostanie zakończone postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dot. tunelu, pozostanie
już wtedy wydanie przez BAiPP zezwolenia ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) – wniosek o wyda-

Informacje od SZRM
z sesji Rady Dzielnicy

POMOC UKRAINIE

Rembertów nadal pomaga!

Działamy dalej! Tak najkrócej można opisać to, co dzieje się w naszym urzędzie w związku z trwającą wojną w Ukrainie oraz przybywającymi do naszego kraju nowymi uchodźcami.
To oznacza, że nasz punkt przyjmowania i wydawania darów dla uchodźców, który znajduje się w Bibliotece Publicznej przy
ul. Gawędziarzy 8, wciąż prężnie działa. Od
początku działań wojennych obsługa punktu przyjmowania i wydawania darów działała codziennie, natomiast od 4 kwietnia zostały zmienione dni i godziny – obecnie to
wtorki i czwartki w godz. 08:00-16:00. Podczas każdego dyżuru obsługujemy około
150 rodzin, które wychodzą od nas zadowolone z torbami wypełnionymi najbardziej
potrzebnymi im rzeczami, produktami i artykułami. Obecnie przyglądamy się sytuacji
i w zależności od ilości osób zgłaszających
się do nas po pomoc oraz dostępności darów, będziemy dostosowywać działanie naszego punktu. Zachęcamy więc do śledzenia naszej strony na Facebooku, gdyż tam
na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje na temat naszej pomocy dla uchodźców.
W naszym urzędzie codziennie także
działa Punkt informacyjny, który odegrał
szczególnie ważną rolę w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy, jacy trafili do naszej dzielnicy i postanowili zostać w Polsce,
a w związku z tym musieli mieć nadany numer PESEL. Zarówno pracownicy urzędu
jak i wolontariusze każdego dnia pomagali uchodźcom wypełnić poprawnie formularze, jak również udzielali wszelkich innych
informacji przez nich poszukiwanych. Od
kwietnia br. zatrudniona została przez urząd
do pracy w Punkcie informacyjnym Pani
Lena z Ukrainy, która zna dobrze język
polski. Jest ona również wsparciem w Wydziale Obsługi Mieszkańców, gdzie pomaga uchodźcom przy wypełnianiu wniosków
o przysługujące im świadczenia.

W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym Wolontariuszom, którzy angażowali się i wciąż
angażują w te działania pomocowe dla naszych sąsiadów z Ukrainy – mieszkańcom
i uczniom rembertowskich szkół. Odnosi się
to w równym stopniu do wszystkich dotychczasowych i obecnych darczyńców – przedsiębiorców z Rembertowa, przedszkoli, szkół,
żłobka oraz indywidualnych mieszkańców
naszej dzielnicy, którzy nadal przychodzą do
nas i z serca oferują swoją pomoc, wciąż tak
potrzebną i ważną.
Naszym Wolontariuszom i Darczyńcom
chcemy powiedzieć, że Wasze wsparcie, zaangażowanie i pomoc nieustannie pokazuje, że
w tak potrzebnych działaniach nigdy nie pozostajemy sami. Ponadto utwierdza nas ono
w przekonaniu, że warto i należy łączyć siły,
aby wspólnie pomagać, gdyż w ten sposób
możemy szybciej i skuteczniej zaspokajać potrzeby osób, których nagle dotknęły tragedie
życiowe.
Niestety wojna trwa dalej, wielu uchodźców pozostaje w naszym kraju i nie mogą
wrócić do swoich domów i swojej ojczyzny,
choć tego pragną, przybywają także nowi
uchodźcy, zwłaszcza matki z dziećmi, również
osoby starsze. Dlatego i my musimy kontynuować rozpoczęte przez nas działania. Stąd
prosimy Was o dalsze wsparcie, bowiem potrzeby nie maleją – czy przez wolontariat, czy
w dostarczaniu najpotrzebniejszych artykułów, żywności i chemii.
Oto lista potrzebnych i przyjmowanych przez nas produktów:
– żywność do szybkiego przygotowania
z długim terminem ważności: puszki/słoiki/
pojemniki/kartony, zupy, suche pieczywo,

Gościsz obywateli Ukrainy?
Otrzymasz wsparcie

Każdy, kto zapewnia zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelom Ukrainy w swoich domach (tym, którzy przyjechali do Polski
po 24 lutego 2022 r.) może otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł na każdy dzień pomocy za jedną osobę. Świadczenie jest wypłacane za okres od pierwszego dnia pobytu uchodźcy zakwaterowanego i żywionego
w danym domu. Wnioski składać można zatem z uwzględnieniem dni, w których zaczę-

ryż, makarony, kawa, herbata, cukier, słodycze, soki, musli (mieszanka płatków zbożowych, bakalii, orzechów i suszonych owoców), woda w małych butelkach, batony
energetyczne;
– żywność dla małych dzieci: mleko w proszku, jedzenie w słoiczkach, kaszki, musy, itp.
oraz pieluchy i olejki do higieny;
– środki pierwszej pomocy: opatrunki, gazy,
plastry, bandaże, leki przeciwbólowe;
– środki higieny osobistej: podpaski, szczoteczki do zębów, pasty, dezodoranty, mydła, szampony, płyny do prania, szczotki do
włosów, jednorazowe maszynki do depilacji, chusteczki, pampersy, kremy, papier toaletowy;
– baterie, ładowarki do telefonów, powerbanki, latarki.
Od niedawna zaopatrujemy się też w dary
pochodzące z Głównego Magazynu w Warszawie zarządzanego przez Urząd m.st. Warszawy. Do magazynu tego przyjeżdżają dostawy żywności i chemii, m.in. z Francji, Turcji,
Belgii i Holandii. Towar jest w nim segregowany, aby następnie każda z dzielnic mogła zabrać potrzebne rzeczy. Raz w tygodniu nasi
pracownicy jeżdżą po ten towar, co wiąże się

z jego załadunkiem na samochód, a potem
rozładunkiem w magazynie rembertowskiej
biblioteki, aby osoby z bezpośredniej obsługi
uchodźców mogły te dary od razu im wydawać. W cały ten proces zaangażowana jest zatem duża grupa pracowników urzędu. Dlatego i w tym obszarze potrzebujemy wsparcia.
Urząd dzielnicy współpracuje również
z punktem zbiórki i wydawania odzieży i obuwia Free Ukraina Store w Rembertowie.
Uchodźcy zaopatrzeni tam w ubrania kierowani są do naszego punktu w bibliotece, natomiast my kierujemy do nich osoby z określonymi potrzebami. Mamy pewność, że
w tym miejscu zostaną także zaopiekowani
i wyjdą zadowoleni.
Zatem pomoc, którą wspólnie realizujemy dzięki Państwa wsparciu, dociera do
wszystkich potrzebujących uchodźców, jacy
trafiają do naszej dzielnicy.
Licząc na dalszą współpracę oraz Państwa wsparcie w nachodzących tygodniach (zapewne będzie potrzebna do wakacji), dziękujemy za nie w imieniu wszystkich naszych podopiecznych – uchodźców
potrzebujących pomocy.
WKD

Wydział Obsługi Mieszkańców
Pomimo ograniczeń związanych z pandemią Wydział Obsługi Mieszkańców
w Dzielnicy Rembertów odwiedziło w pierwszym kwartale 2022 roku 11000 osób.
Najwięcej spraw dotyczyło składania deklaracji w związku ze zmianą zasad naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (13% wszystkich spraw). Dużym
zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia ochrony środowiska (9%) – głównie dotacje na likwidację „kopciuchów” i informacje o źródłach ogrzewania budynków. Poza
tym sprawy społeczne (8%) – przede wszystkim wnioski o dodatek osłonowy związany
z podwyżką cen energii i gazu. Ponadto obsłużyliśmy 135 zgłoszeń kierowanych na interwencyjny portal Warszawa 19115. Pracownicy kancelarii obsłużyli ponad 8500 listów wysyłanych lub wpływających do naszego urzędu. Na Elektronicznej Tablicy
Ogłoszeń zamieścili także 11 ogłoszeń sądowych lub komorniczych.

22 marca zaczęliśmy przyjmować wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy. Do końca miesiąca wpłynęło 19 takich wniosków, ale według stanu na 15 kwietnia było ich już 65.
Ważne informacje dla mieszkańców:
• do 30 czerwca br. należy złożyć deklarację
o źródłach ogrzewania budynku,
• od 1 września br. można składać wnioski
o dofinansowanie na: utylizację azbestu, likwidację szamba, instalację odnawialnych
źródeł energii i retencji,
• do 31 października br. można ubiegać się
o dodatek osłonowy.
Wnioski o 500+, 300+ oraz rodzinny kapitał
opiekuńczy obsługiwane są przez ZUS i można
je składać jedynie elektronicznie.
WOM

to udzielać pomocy uchodźcom. Maksymalny okres rządowego wsparcia wynosi 60 dni.
Przewidziano jednak wydłużenie tego czasu
po uzyskaniu zgody Wojewody.
Wnioski o udzielenie wsparcia przyjmuje Wydział Obsługi Mieszkańców, al.
gen. A. Chruściela „Montera” 28, czynny
w poniedziałki w godz. 8:00 - 18.00, wtorki - piątki w godz. 8:00 - 16.00.
WSZ
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REMBERTÓW pamięta
Ja co roku 25 marca br. mieszkańcy Rembertowa przybyli przed pomnik
więźniów Obozu NKWD przy ul. Marsa, aby uczcić pamięć Polaków – więźniów obozu, których 77 lat temu (w 1945 roku) wywieziono w głąb Rosji.
Tego dnia odbył się ostatni transport
ok. 2 tysięcy osób różnych narodowości. Większość z nich – około 1100 osób –
było Polakami. W tym miejscu rozpoczynał się dla nich kolejny etap niewoli – prawie miesięczna podróż w wagonach towarowych zakończona uwięzieniem z Rosji. Wielu z nich nigdy nie wróciło do Pol-

ski i swoich domów. Oddając im hołd delegacje złożyły przy pomniku kwiaty i zapaliły znicze. Obecni byli przedstawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy Rembertów, kombatanci, poczty sztandarowe rembertowskich szkół, delegacja 2. Regionalnej Bazy
Logistycznej i Domu Kultury „Rembertów”.
WKU

Komputery dla uczniów z Ukrainy
Burmistrz Maciej Iwanicki oraz zastępca burmistrza Aleksander Lesiński przekazali 10 komputerów typu notebook dyrektorom rembertowskich szkół – SP
217, SP 376, SP 189, ZS 74, które będą do dyspozycji ukraińskich uczniów.
Komputery przekazano dzielnicom
Warszawy w ramach porozumienia m.st.
Warszawy z siecią Media Expert i Fundacją Mediaexpert – „Włącz się!”. Dzieci
i młodzież z Ukrainy, którzy postanowili

w Warszawie zdalnie kontynuować naukę
w ukraińskim systemie edukacji, otrzymali łącznie 312 laptopów wyposażonych w ukraińską klawiaturę. Sprzęt ten
jest zatem dostosowany do pracy w języ-

ku ukraińskim. Część ukraińskich uczniów
dołącza do istniejących klas, a dodatkowo, w miarę możliwości, szkoły uruchamiają nowe oddziały przygotowawcze na
różnych poziomach edukacji, gdzie priorytetem jest nauka języka polskiego. Naszej dzielnicy komputery przekazała Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska.
– To rozwiązanie powstało w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji i Nauki Ukrainy. Przed nami teraz wielkie wyzwanie, aby

ułatwić ukraińskim uczniom możliwość korzystania ze zdalnej edukacji organizując
im niezbędny sprzęt czy zapewniając miejsca do nauki. Ogromnie doceniamy każdą
pomoc, dlatego w imieniu uczniów i uczennic z Ukrainy, dziękuję sieci Media Expert
i Fundacji Mediaexpert „Włącz się!” za przekazanie ponad 300 szt. laptopów, które pozwolą młodym uchodźcom kontynuować
naukę poza granicami swojego kraju –
mówi Renta Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
WKU

BEZPIECZNIE ze Strażą

Mały Franek i „Warszawska Syrenka”

Za nami 8. edycja konkursu „Ze Strażą Miejską bezpiecznie”, do którego
przystąpiło w tym roku 96 uczniów z 48 warszawskich szkół podstawowych.

Czy sztuka czytania poezji zanikła wśród dzieci? Takiemu twierdzeniu
przeczą uczestnicy zajęć teatralnych w Domu Kultury „Wygoda” w Rembertowie.

W tym roku dzielnicę Rembertów reprezentowały 2 drużyny dwuosobowe
z dwóch szkół. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 8 kwietnia br. w Teatrze Kamienica. Wszyscy, którzy podjęli niełatwe

Ich najmłodszy uczestnik Franciszek
Szymczuk recytując wiersz Hanny Niewiadomskiej „Wróbelek Maurycy” właśnie zajął
III miejsce w finale 45. Konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka (kategoria
klas 0-III). Naszego zdolnego ucznia przygotował do konkursu instruktor teatru w Domu
Kultury „Wygoda”, Bartosz Pietrzyk.
W jury konkursu, który odbył się 24 kwietnia 2022 r., zasiadali: Jerzy Łazewski, Leszek
Zduń i Joanna Jagiełło. Całe wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Mazowieckiego Instytutu Kultury.
Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyny tegoroczny sukces Franciszka, który tryumfował już w Małym Konkursie Recytatorskim
w Starachowicach i Festiwalu Żywego Słowa
w Zwoleniu. Życzymy mu dalszych recytatorskich sukcesów!
Dom Kultury „Wygoda”
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wyzwanie zostali nagrodzeni. Także uczniowie naszych rembertowskich szkół. Nagrody rembertowskim drużynom wręczył zastępca burmistrza Mieczysław Golónka. Serdeczne gratulacje!
WKU

KULTURA

Aktualności w Domu Kultury ,,Rembertów”
W naszym domu kultury rozpoczynamy projekty, które, mamy nadzieję, pozwolą mieszkańcom dzielnicy ciekawie spędzić wolny czas. Staramy się jednocześnie odpowiadać na bieżącą sytuację stale przybywających do nas osób z Ukrainy, tworząc dla nich przyjazną przestrzeń.
W kwietniu odbył się w naszej placówce koncert solidarności z Ukrainą pt. ,,Jesteśmy z Wami”, podczas którego wystąpił zespół folkowy ,,Malwa Band”. Grupa wykonała tradycyjne ukraińskie piosenki oraz utwory we
współczesnej aranżacji. Koncert zakończył się odegraniem ukraińskiego hymnu. W tej podniosłej chwili nikt
nie był w stanie ukryć łez. Przypominamy, że działa u nas
,,Klub Ukraińskich Mam i Dzieci”. Spotkania są okazją do
poznania się, wzajemnego wspierania i spędzenia miło
czasu. Dzieci biorą udział w ciekawych warsztatach i zabawach, a w tym czasie mamy mogą wspólnie wypić
kawę oraz zjeść pyszne ciasto, które zawsze na nie czeka. Obecnie spotykamy się we wtorki. Funkcjonowanie
,,Klubu Ukraińskich Mam i Dzieci” nie byłoby możliwe
bez pracy wspaniałych wolontariuszy, którym dziękujemy za ich wielkie serca! Harmonogram spotkań klubu
znajduje się na Facebooku domu kultury.
Ruszamy z realizacją dwóch projektów! ,,Ekologia?
Znamy i działamy!” to projekt popularyzujący proekologiczne działania wśród mieszkańców Rembertowa. Dorośli wezmą udział w warsztatach szycia ekotoreb z nieużywanych ubrań, a dzieci w zajęciach z twórczego recyklingu. Będzie wspólna zabawa na ekologicznym pikniku, zrobimy też coś dobrego dla naszego środowiska
– zasadzimy drzewa. W maju dzieci oraz rodzice stworzą
wspólnie na świeżym powietrzu ,,Warzywnik”, czyli warzywny ogródek, który po zakończeniu projektu będą
mogli pielęgnować mieszkańcy Rembertowa. Dzieci
spotkają się też z dietetykiem, który opowie im, jak ważne są w diecie warzywa i jakie posiadają właściwości.
Przygotuje z dziećmi również pyszny koktajl!
Drugi projekt o nazwie ,,Rembertów tworzymy MY”
powstał po to, aby pokazać, że nasza dzielnica to nie tylko obszar geograficzny na mapie Warszawy, lecz przede

wszystkim mieszkający tam ludzie. Uczestnicy projektu
wezmą udział w warsztatach, stworzą przestrzenny napis ,,Rembertów” z makulatury i plastikowych nakrętek,
oraz hymn dzielnicy. Powstanie też seria podcastów, czyli rozmów z ciekawymi mieszkańcami Rembertowa, a finałem projektu będzie sąsiedzka biesiada z poczęstunkiem, wspólnym śpiewem, animacjami dla dzieci i prezentacją mozaikowego napisu ,,Rembertów”. Już teraz
zachęcamy, aby dołączyć do projektu! 21 i 22 maja odbędą się sąsiedzkie warsztaty. Projekty realizowane są w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.
Miłośników poezji zaprosiliśmy 4 maja br. na spotkanie lokalnych poetów, czyli klubu ,,Rembertowskie Pióra”. Poeci zaprezentowali swoje najnowsze utwory. Teraz wszystkich zapraszamy 18 maja na wieczór poezji
pani Zdzisławy Kwiatkowskiej. 9 i 10 maja zapraszamy
na godz. 16:00 na warsztaty kulinarne z panią Marzenną
Kosowską, a 11 maja na spotkanie z podróżnikiem Sławomirem Kosylem. Na te wydarzenia obowiązują zapisy.
Z kolei 25 maja zapraszamy wszystkie mamy na koncert
z okazji ich święta.
A już wkrótce… ART Festiwal Rembertów! Również
w tym roku od czerwca do końca sierpnia odbędzie się
ogólnodzielnicowy festiwal sztuki. W tym roku przygotowaliśmy 3 koncerty i 3 plenerowe spektakle teatralne
adresowane do widzów dorosłych. Już 5 czerwca wystąpi Ania Rusowicz w DK „Rembertów”, 17 lipca w Parku przy ul. Frontowej zagra zespół The Warsaw Dixielanders, a 24 lipca zaśpiewa Sławek Uniatowski w DK
„Wygoda”. Nie zapomnimy także o dzieciach, dla nich
przewidziany jest Festiwal Sztuki Dziecka. To artystyczna
zabawa z różnymi formami malarstwa, połączenie zabawy z dziecięcą twórczością. Dzieci w każdym wieku będą
mogły wziąć udział w warsztatach oraz stworzyć wspól-

Atrakcje w Domu Kultury „Wygoda”

ną pracę metodą action painting. Już dziś zapraszamy
29 maja na paradę, która otworzy ART Festiwal Rembertów. Zbiórka o godz. 13:00 przy Urzędzie Dzielnicy Rembertów. Uczestnikom parady towarzyszyć będą
szczudlarze, aktorzy przebrani w kwiatowe stroje oraz
uliczni muzycy. Zachęcamy mieszkańców do przyłączenia się do tego radosnego pochodu w strojach z kwiatowymi akcentami. Po zabawie kolorowymi proszkami
holi, parada ruszy do Domu Kultury ,,Rembertów”, gdzie
oficjalnie rozpocznie się festiwal. Na miejscu na dzieci
będą czekać animatorzy, którzy zaproszą je do wspólnych zajęć i aktywności.
Wydarzenia ART Festiwal Rembertów odbywać się
będą w wybrane niedziele zawsze o godz. 17:00 na plenerowych scenach Domu Kultury „Rembertów, Domu
Kultury „Wygoda” oraz w Parku przy ul. Frontowej. Zapraszamy!
Weronika Świderska
Dom Kultury „Rembertów”
al. Komandosów 8
tel. (22) 611-96-87, 601 474 712
info@dkrembertow.waw.pl
www.dkrembertow.waw.pl

Przygotowaliśmy dla mieszkańców dzielnicy wiele ciekawych atrakcji i wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy.
Od maja do czerwca br. organizujemy inspirujące spotkania i warsztaty z literaturą, prozą, poezją i teatrem. Wszystkie
spotkania prowadzone są w jednym projekcie pt. „Dotknij literatury w Rembertowie”. Inicjatywa realizuje założenia programu wykonawczego „Kultura blisko domu” a jej celem jest włączenie mieszkańców w lokalne aktywności. Projekt finansowany jest z Funduszu Edukacji Kulturalnej. Jego uczestnicy wezmą
udział w warsztatach pisarskich oraz żywego słowa, powstanie
Salon poezji (z podziałem na uczniów oraz osoby dorosłe), odbędzie się również Festiwal Żywego Słowa w formie konkursu
recytatorskiego z nagrodami oraz warsztaty plastyczne. Projekt
zakończy prezentacja stworzonej przez uczestników instalacji
przestrzennej z owocami warsztatów literackich, plastycznych
i żywego słowa. Szczegółowy plan zajęć znajduje się na stronie
domu kultury w zakładce „Wydarzenia” oraz na Facebooku. Projekt realizuje wraz z innymi współprowadzącymi nasz instruktor
teatru, Bartosz Pietrzyk.
13 maja o godz. 18:00 na scenie plenerowej domu kultury
wystąpi grupa kabaretowa Czy jakoś tak w komediowej etiudzie „Codziennik damsko-męski”. Zobaczymy różne oblicza kobiet – istot słabych, pięknych i podstępnych oraz sylwetki mężczyzn krążących jak satelity wokół swoich partnerek. Dowcipna,
lekka komedia sytuacyjna z dużą dawką dobrego humoru, muzyką na żywo przyprawiona szczyptą życiowej refleksji. Publiczność czeka więc doskonała zabawa. Emocji i przeżyć nie zabraknie także podczas recitalu muzycznego znakomitej wokalistki

i konferansjerki – Alicji Łukomskiej, która 20 maja o godz.18:00
zaśpiewa w naszym domu kultury z okazji Dnia Matki. Artystka zaprezentuje piękne i znane utwory, które zapewne będą zachętą do wspólnego śpiewania. Koncert odbędzie się w plenerze.
Maj zakończymy piknikiem rodzinnym, zorganizowanym
z okazji Dnia Dziecka przy współpracy z Urzędem Dzielnicy
Rembertów i Akademią Piłkarską Eskadra. Impreza odbędzie
się w Strefie Sportu przy ulicy Strażackiej 121. Na uczestników
czeka wiele atrakcji, w tym: spektakl teatralny dla dzieci, konkursy, gry, dmuchane zjeżdżalnie, animacje, sportowe konkurencje
oraz wiele innych. Szczegółowy plan wydarzenia pojawi się na
stronie internetowej oraz Facebooku domu kultury i dzielnicy.
Prace plastyczne wykonane w konkursie „Wierszem malowane…”, który zorganizowaliśmy z okazji Roku Marii Konopnickiej, zostaną zaprezentowane w naszej sali widowiskowej. Będzie je można oglądać do dnia 30 czerwca 2022 w dni robocze
w godz. pracy domu kultury.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w planowanych
wydarzeniach.
Dom Kultury „Wygoda”
ul. Koniecpolska 14
tel.: (22) 812 06 33
dkwygoda@op.pl
www.dkwygoda.waw.pl
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Kiermasz książek dla Ukrainy
Do połowy maja wszystkie zainteresowane osoby mogą wesprzeć Ukrainę, kupując książkę na kiermaszu zorganizowanym w rembertowskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Gawędziarzy 8. Oprócz zakupu książek w placówce w symbolicznych cenach, na profilu FB biblioteki można wziąć również udział
w licytacjach wybranych egzemplarzy.
Książki, które można kupić podczas
kiermaszu pochodzą zarówno od prywatnych darczyńców, jak i wydawnictw
i autorów. Niektórzy z nich osobiście
odwiedzili rembertowską bibliotekę,
aby przekazać i podpisać swoje książki.
Wśród zbiorów znalazły się pozycje dla
fanów wszystkich gatunków literackich,
jak również dla najmłodszych czytelników.

Od pierwszego dnia kiermasz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
naszych czytelników. Jednym z pierwszych, którzy dokonali zakupu i tym samym wsparli Ukrainę, był Burmistrz
dzielnicy Maciej Iwanicki. Burmistrz wybrał m.in. książkę Jerzego Woźniaka „Fatum”, w której pojawia się wątek Rembertowa, a także kilka pozycji dla najmłodszych.

Zebrane środki ze sprzedaży książek
przekazane zostaną do Narodowego
Banku Ukrainy, który przeznaczy je na
niezbędne działania pomocowe.
AS
Biblioteka Publiczna
ul. Gawędziarzy 8
tel. (22) 255-39-98
biblioteka@bprembertow
waw.pl www.bprembertow.waw.pl

Spektakl dla najmłodszych
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, rembertowska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkie
dzieci na przedstawienie pt. „Księżniczka na ziarnku grochu czyli Marchewka z Groszkiem“.
Spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Wariacja odbędzie się w sali widowiskowej biblioteki przy ul. Gawędziarzy 8, w sobotę 14 maja o godz. 12:00.
Przedstawienie opowiada o losach
dwojga kapryśnych książąt. Główny bohater bajki, książę Groszek nie może się
zdecydować, którą księżniczkę wybrać
na żonę. Wyrusza więc w podróż do od-

ległych krain. Wkrótce jednak okazuje
się, że jego wybranka jest całkiem niedaleko. W królestwie Marchewkowego
Pola żyje niezwykle wymagająca i kapryśna królewna Marcheweczka, która
również wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu przygód. Mali widzowie dowiedzą się, czy tym razem bajka zakończy
się tradycyjnym: „I żyli długo i szczęśli-

wie“. Muzyka G.F. Haendla, która będzie
towarzyszyła przedstawieniu z pewnością złagodzi kapryśne charaktery głównych bohaterów, a publiczności umili
czas spędzony w bibliotece.
Przedstawienie jest realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wstęp wolny.
Anna Krajewska

#starapaka NO.3

Spotkanie autorskie dla dzieci

Podoficer Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca – Krystian „Wójo” Wójcik, był gościem Biblioteki Publicznej przy ul. Gawędziarzy 8. Podczas spotkania opowiadał o realizacji marzeń,
pracy w elitarnej jednostce i swojej książce „#STARAPAKA NO.3”.

Rembertowska Biblioteka Publiczna przygotowała nie lada gratkę dla młodych fanów literatury i łowców autografów. Będzie nią spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem –
jednym z najpopopularniejszych i najbardziej cenionych współczesnych pisarzy literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Krystian Wójcik ponad dwa lata
spędził w strefach działań wojennych w Iraku i Afganistanie. Brał
udział w pięciu misjach wojennych
– dwóch w Iraku i trzech w Afganistanie – a także licznych operacjach
specjalnych przeciwko światowemu
terroryzmowi. Posiada państwowe
uprawnienia: instruktora narciarstwa
zjazdowego, instruktora narciarstwa
skiturowego, instruktora wspinaczki skałkowej, instruktora strzelectwa
bojowego i sportowego.
W czasie spotkania opowiadał
o początkach swojej przygody z wojskiem w drużynie harcerskiej HKL Trawers oraz rozpoczętej w 2001 roku

Spotkanie z autorem odbędzie się
w sali widowiskowej biblioteki przy ul.
Gawędziarzy 8, w poniedziałek 9 maja
o godz. 17:00. Paweł Beręsewicz jest
tłumaczem, autorem powieści, opowiadań oraz wierszy dla dzieci i młodzieży. Do kanonu współczesnej literatury przeszło wiele jego książek.
W dorobku pisarza znajdziemy między innymi serię opowiadającą o rodzinie Ciumków, powieści: Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, Kiedy chodziłem
z Julką Maj, Wszystkie lajki Marczuka,
Pieniądze albo kasa, czy zbiory humorystycznych opowiadań Pan Mamutko
i zwierzęta, Zawodowcy, Poczet psujów
polskich. Paweł Beręsewicz otrzymał
wiele nagród i wyróżnień literackich,
spośród których najważniejsze to: Nagroda Literacka m.st. Warszawy, dwukrotnie Nagroda Literacka im. Kornela
Makuszyńskiego, nagrody w II i III Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren
oraz liczne nominacje w Konkursie
Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY.
Spotkanie z pisarzem zainauguruje XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
w rembertowskiej bibliotece. Wydarzenie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wstęp wolny.
Anna Krajewska
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i trwającej przeszło siedemnaście lat
służbie wojskowej w 1 Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu. Wyjaśniał, czym różniły się misje w Afganistanie od tych w Iraku, o żołnierskim
szczęściu i zagrażających życiu momentach służby.
Również po spotkaniu cierpliwie
odpowiadał na wszystkie pytania
zgromadzonej publiczności i podpisywał książki. Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem pełnej fotorelacji zapraszamy na nasz profil Facebooka.
Wydarzenie zrealizowano ze
środków Budżetu Obywatelskiego.
Anna Sałgut

OŚWIATA

DZIEŃ DZIECKA w Rembertowie!
Urząd Dzielnicy Rembertów, Dom Kultury „Wygoda” oraz „Strefa Sportu” zapraszają
wszystkie dzieci z Rembertowa wraz z ich rodzinami na Dzień Dziecka! Na dzieci będzie czekać wiele wspaniałych atrakcji, występów i zabaw – dmuchańce, konkurencje i pokazy sportowe, przedstawienie teatralne, występy artystyczne, animacje, wata
cukrowa i popcorn. A kiedy i gdzie? Już 28 maja br. w godz. 12:00 - 17:00 na terenie
obiektu sportowego „Strefa Sportu” przy ul. Strażackiej 121.
W niezwykłym programie artystyczno-edukacyjnym dla dzieci zobaczymy przedstawienie teatralno-muzyczne pt. ,,Anna Eco”.
Anna Eko to niezwykła super-agentka, która pracuje dla międzynarodowej organizacji
Na ratunek Planecie, posiadająca licencje
na segregowanie śmieci, oszczędzanie wody,
sprzątanie lasów, recykling i kto wie co jeszcze! Agentka Eko dostaje ważne zlecenie wytropienia wielkiego wroga Ziemi, który nazywa się Wacław Spalina. Agentka nigdy jeszcze nie zmierzyła się z tak groźnym przeciwnikiem, dlatego będzie potrzebowała pomocy dzieci, które pomogą jej naprawić wyrządzone przez Spalinę szkody, złapać złoczyńcę i nauczyć go dobrych, ekologicznych manier. To wszystko w formie wspólnej zabawy
i interakcji! Podczas spektaklu mali widzowie
(i nie tylko) nauczą się podstawowych zasad
dbania o naszą planetę, zobaczą jak z niczego
można zrobić coś pożytecznego, będą śpiewać eko piosenki, jak również zatańczą eko
tańce. To połączenie zabawy i nauki sprawi, że
każde dziecko dowie się, jak małymi krokami
zadbać o Ziemię.

W strefie animacyjnej na dzieci będzie czekać 5 animatorów zabaw w kolorowych przebraniach ze sprzętem animacyjnym, gdzie
będą one mogły modelować balony, malować buzie, wykonywać brokatowe tatuaże
i kolorowe warkoczyki. Ponadto zagrają na
Mega Matach – wielkoformatowych matach
typu Twister, Stopki, Klasy, Chińczyk, Szachy
plenerowe (z figurami wysokości 60 cm). Dopełnią je zabawy kuglarskie: monocykl, mini
szczudła, słoniowe nóżki, flowerstick, diabolo,
talerzyki, żonglerka, obręcze, oraz różne konkursy i quizy z nagrodami.
Całe rodziny będą mogły natomiast wziąć
udział w Familijnej spartakiadzie sportowej
z nagrodami, czyli w rodzinnych konkurencjach sportowych, prowadzonych przez instruktora, to m.in.: tor alkogogle, narty wieloosobowe, wyścigi w workach, latający dywan, wyścigi skrzynek, strzelanie z łuku, slalomy, bag toss, bulle uni hokej. Na zwycięzców
czekają medale, dyplomy i drobne upominki.
Na wszystkich czeka wata cukrowa oraz
popcorn.
DK „Wygoda”

„Polskie Dzieci – Dzieciom z Ukrainy”

Większy las w Dzień Ziemi

W sobotę 9 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 74 w Rembertowie odbył się
koncert pod patronatem Burmistrza naszej dzielnicy pt. „Polskie Dzieci –
Dzieciom z Ukrainy”.

Wiosna to moment, gdy przyroda budzi się do życia. Jest to czas, kiedy
także my możemy jej pomóc w odnowie.

Uroczystość miała charakter otwarty
i zgromadziła nie tylko społeczność szkolną, przybyło na nią bowiem wielu okolicznych mieszkańców. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy Rembertów: Zastępca Burmistrza Dzielnicy – pan Mieczysław
Golónka, Przewodniczący Rady Dzielnicy
– pan Arkadiusz Piotrowski i Vice-Przewodniczący Rady Dzielnicy – pan Marek
Jarzęcki, jak również Proboszcz parafii św.
Wacława – ks. Marek Uzdowski, Przewodnicząca Rady Osiedla Kawęczyn-Wygoda – pani Sylwia Domańska, oraz radni,
mieszkańcy dzielnicy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów – panu Maciejowi Iwanickiemu,
za objęcie patronatem naszego koncertu
„Polskie Dzieci – Dzieciom z Ukrainy”. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za
uświetnienie tej uroczystości swoją obecnością.
Ten wzruszający koncert dostarczył
nam wielu niezapomnianych wrażeń
i pozwolił wszystkim, chociaż przez chwilę, zapomnieć o trudnej rzeczywistości.

Szczególnie w światowym Dniu Ziemi.
11 kwietnia br. uczniowie klasy 2b Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów mieli zorganizowaną lekcję w plenerze. Zamieniliśmy ławki szkolne na leśne redliny,
a ołówki i długopisy na łopaty, by wspólnie z podleśniczym Nadleśnictwa Drewnica posadzić brzozowy las. Zaangażowanie dzieci w pracę na rzecz lasu zaskoczyło nawet samego leśniczego, który gratulował im zapału do działania i świetnego

zrozumienia instrukcji prawidłowego nasadzania młodych drzewek w wykopane
dołki. Ponieważ nasadzeń dokonaliśmy
na terenie naszej dzielnicy, dzieci będą
mogły śledzić wzrost samodzielnie posadzonych drzew. Dziękujemy leśniczemu
za umożliwienie zorganizowania lekcji
w plenerze. Kolejne sadzenie lasu planujemy przyszłą wiosną w Dniu Ziemi.
Emilia Pruchno-Szelągowska
wychowawca klasy 2b

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
ZS nr 74
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Nie będziemy Radą „kanapową”
Pierwsze inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Rady Seniorów
Dzielnicy Rembertów odbyło się 8 kwietnia br. Radni spotkali się w sali
kolumnowej naszego urzędu. Decyzją członków Rady przewodniczącym
Rady Seniorów został Czesław Ochenduszka.
W maju br. minie siedem lat od podjęcia przez Radę Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów. W uzasadnieniu Uchwały stwierdzono m.in., że „Rada będąc organem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wspierać będzie aktywność
osób starszych, służącą integracji i wspieraniu środowiska tych osób”.
W skład Rady miało wchodzić nie więcej niż 15 osób, w tym do 13 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy, jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy
i jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy. Członkiem Rady mogła zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, która

ukończyła 60 lat. Pierwszym przewodniczącym Rady wybrany został Ireneusz
Wrześniewski, który przewodniczył Radzie również w drugiej kadencji – do 25
września 2021 roku.
We wrześniu i w listopadzie 2021 r.
odbyły się wybory kandydatów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na kadencję 2021 – 2024. Wyniki wyborów znalazły odbicie w uchwale Zarządu Dzielnicy Rembertów z dnia 8 grudnia
2021 roku powołującej członków Rady
Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy. W skład Rady weszły następujące osoby: Bobiński Stefan, Burtniak
Barbara – przedstawiciel Rady Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy, Drewnowa

Mirona, Jabłońska Elżbieta – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Rembertów, Jeziorska Jadwiga, Kaczmarczyk Witold, Ochenduszka Czesław, Osiński Janusz, Piechal Elżbieta, Pszczółka Dorota, Szydłowska Elżbieta, Urban Barbara, Wrześniewska Teresa, Wrześniewski
Ireneusz i Zawadzka Danuta. W marcu
2022 roku Zarząd Dzielnicy dokonał zmiany swojego przedstawiciela w Radzie Seniorów odwołując z tej funkcji panią Elżbietę Jabłońską i powołując w jej miejsce
panią Irenę Pogodę.
Posiedzenie inaugurujące nową kadencję Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów odbyło się 8 kwietnia br. W posiedzeniu uczestniczyli: burmistrz Maciej Iwanicki oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Arkadiusz Piotrowski. Dokonano na
nim wyboru władz Rady i przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów. Prze-

wodniczącym Rady wybrany został Czesław Ochenduszka. Wiceprzewodniczącą
wybrano Danutę Zawadzką a przedstawicielem Rady do Warszawskiej Rady Seniorów Ireneusza Wrześniewskiego. Wszystkie głosowania wyboru władz Rady Seniorów przeprowadzono w trybie tajnym.
– Nie chcemy i na pewno nie będziemy
Radą „kanapową” – powiedział Czesław
Ochenduszka. – Chcemy działać aktywnie. Jesteśmy świadomi swojej roli i miejsca
w rembertowskiej społeczności. Chcemy,
aby to dotarło do naszej dzielnicowej władzy – tej stanowiącej i wykonawczej. Wszyscy musimy widzieć nie tylko sens istnienia
takiego tworu jakim jest Rada Seniorów
w strukturze samorządu, ale także, a może
przede wszystkim, widzieć ludzi, którzy aktywnie ten sens zagospodarują.
Czesław Ochenduszka

Projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 – ocenione!
Zakończył się kolejny etap 9. edycji Budżetu Obywatelskiego, tj. czas oceny. Składał się z części formalnej i merytorycznej, a zakończył 4 maja br. ogłoszeniem wyników w systemie informatycznym,
na stronie Urzędu Miasta i mediach społecznościowych.
W Rembertowie analizie merytorycznej poddano
w sumie 41 projektów. Mimo, że złożono do naszego
urzędu 49 pomysłów, to 5 z nich zostało zgodnie z kompetencjami przekazanych do rozpatrzenia przez jednostki miejskie, czyli ZTM i ZDM, a kolejne 3 zostały wycofane przez autorów. Jak co roku autorzy złożyli projekty typowo inwestycyjne oraz o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.
Weryfikacja merytoryczna przebiegała sprawnie i rzeczowo, m.in. dzięki kontaktowaniu się urzędników z projektodawcami. Wszelkie uzgodnienia dotyczyły najczęściej lokalizacji projektów, ograniczenia lub zmiany jego
zakresu, a także oszacowania finansowego. Ważnym kryterium oceny była też realizacja pomysłów w ciągu jednego roku budżetowego.
Dla 36 projektów weryfikacja urzędników zakończyła się pomyślnie. Pozostałe, ocenione negatywnie, mogą
jeszcze zmienić swój status, jeżeli projektodawca złoży
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odwołanie do urzędu od tej oceny, a projekt po ponownej weryfikacji zostanie zakwalifikowany do ewentualnej
realizacji. Projektodawca może złożyć odwołanie przez
system elektroniczny i w formie papierowej.

Obecny wykaz pomysłów z oceną pozytywną dostępny jest na stronie internetowej www.bo.um.warszawa.pl – w zakładce dzielnicy Rembertów.
Jednak ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Warszawy, poznamy
31 maja 2022 r., gdyż wtedy zakończy się rozpatrywanie
odwołań. Niedługo potem, między 15 a 30 czerwca, będziemy mogli oddawać swoje głosy na ulubione projekty, tak w naszej dzielnicy, jak i w całym mieście.
Serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia Budżetu Obywatelskiego na ww. stronie internetowej oraz na
dzielnicowym Facebooku, jak również do oddawania
głosów na rembertowskie projekty. Dzięki temu możemy zmieniać naszą dzielnicę i swoje najbliższe otoczenie.
Koordynator budżetu obywatelskiego dzielnicy Rembertów:
Agnieszka Kamińska
Wydział Organizacyjny
dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
tel. +48224433845
agkaminska@um.warszawa.pl

ŚRODOWISKO

Wiosna w Rembertowie
Doczekaliśmy się pierwszych ciepłych dni. Wiosna w tym roku jest chłodna i sucha. Choć pojawiły się pierwsze kwiaty i kwitnące krzewy, np. forsycje czy migdałki, to jednak noce są jeszcze chłodne. Z powodu niewielkich opadów rośliny zaczynają odczuwać suszę. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z prośbą, aby przy podlewaniu własnych ogrodów pamiętali również o zieleni w najbliższym otoczeniu przed ogrodzeniem. Dzięki temu wszyscy będziemy zachwycać się wiosenną zielenią.
Obecnie prowadzone są prace związane z usuwaniem przy ul. Konwisarskiej starych drzew, które stanowią zagrożenie dla pieszych i samochodów
oraz dla pobliskich domostw. Do wycinki wyznaczono drzewa z wypróchniałymi pniami. W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego wykonany został projekt Budki lęgowe dla jerzyków i wróbli. W tym roku rozwieszono i zamontowano na terenie dzielnicy 240 szt.
budek: na drzewach dla małych sikorek, wróbli i szpaków oraz na budynkach użyteczności publicznej dla
jerzyków, to min. Zespół Szkół nr 74, Przedszkole nr
376, Szkoła Podstawowa nr 217, Urząd Dzielnicy Rembertów, Szkoła Podstawowa nr 376.
Innym projektem realizowanym z Budżetu Obywatelskiego jest modernizacja placu zabaw SYRENKA
przy ul. Czwartaków. Na terenie rekreacyjnym pojawi-

ła się piaskownica w kształcie zamku, a wysłużony fort
zastąpił statek dla wilków morskich. Mamy nadzieję,
że nowe i kolorowe zabawki będą wiele lat służyły naszym najmłodszym pociechom.
W związku z nadchodzącymi ciepłymi dniami
mieszkańcy dzielnicy będą chętniej korzystać ze spacerów w pobliskich lasach, dlatego przypominamy
o zagrożeniach związanych z wścieklizną – w ubiegłym roku na terenie Warszawy odnotowano 110
przypadków wścieklizny wśród zwierząt. To bardzo
groźna i prawie zawsze śmiertelna choroba. Dlatego
apelujemy o szczególną ostrożność, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz o przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących na terenach zagrożonych wścieklizną. Na obszarach leśnych, polach i łąkach regularnie przeprowadzane są akcje rozrzuca-

nia szczepionek metodą zrzutów z samolotu. Prosimy również pamiętać o bezpieczeństwie swoich zwierząt: szczepienie psów jest obowiązkowe, zaleca się jednak szczepić także
swoje koty.
Wraz z wiosną, która do nas zawitała, pojawiły się wokół
urzędu na rabatach pierwsze bratki, a po nich zaczną pojawiać się rośliny cebulowe – piękne tulipany. Jak co roku będą
zachwycać nas swoimi kwiatami we wszystkich kolorach
i kształtach.
WOŚ
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BIEGAJ w REMBERTOWIE
Biegasz? Zaczynasz biegać? Chcesz poprawić kondycję, sprawność fizyczną lub wyniki biegowe?
A może po prostu szukasz towarzystwa do wspólnego uprawiania sportu? Przyjdź na treningi organizowane przez Stowarzyszenie Rembertów Team.
Stowarzyszenie ma ofertę tak dla
biegaczy krótko- jak i długodystansowych, dla amatorów ćwiczeń
wzmacniających mięśnie, a t akże dla
osób pragnących zrzucić kilka
kilogramów. Nasze treningi odbywają
się niemal codziennie i co ważne,
wstęp na nie jest wolny – treningi
finansowane są z dotacji Urzędu
Dzielnicy Rembertów oraz środków
Stowarzyszenia Rembertów Team.
Początkujący biegacze spotykają się w poniedziałki o godz. 20:00
przy fontannie na ul. Frontowej. Tu
dowiadują się m.in.: Jak prawidłowo
rozgrzać się przed biegiem? Jakie
dobrać buty do biegania? Jak unikać kontuzji? I wiele innych aspektów związanych z bieganiem. W zależności od stopnia wytrenowania
biegamy razem od 3,5 do 10 km.
We wtorki o godz. 19:00 odbywa
się trening prowadzony przez prawdziwego profesjonalistę w t ej dziedzinie oraz autora naszych sukcesów biegowych, Grzegorza Zwierzchonia. Kto naprawdę chce poprawić swoje wyniki w biegach koniecznie powinien przyjść na bieżnię przy ul. Kadrowej 9.

W czwartki o godz. 18:30, w tym
samym miejscu przy ul. Kadrowej
9, treningi prowadzi Maciej Sukiennik – trener OCR. To treningi przeznaczone dla wszystkich biegaczy,
jednak przez półtorej godziny zamiast biegów pracują oni intensywnie nad wzmocnieniem i rozciągnięciem mięśni, poprawieniem swojej
gibkości, co w konsekwencji pozwala uniknąć wielu kontuzji.

Natomiast w weekendy zapraszamy do wspólnego „wybiegania” w lasach Rembertowa i Wesołej. Są to długie i spokojne biegi od 10 do 30 km,
które zwykle zaczynamy rankiem ok.
godz. 8:00 w sobotę lub niedzielę przy
bramie wjazdowej na teren ASzWoj
– przy rondzie gen. A. Fieldorfa–Nila.
W sprawie tych biegów najczęściej
umawiamy się na Facebooku Stowarzyszenia Rembertów Team.
Emilia Olędzka

Członkowie Stowarzyszenia Rembertów Team z trenerem Grzegorzem Zwierzchoniem
podczas treningu na bieżni przy ul. Kadrowej 9

REMBERTOWSKIE
POTAŃCÓWKI
Wielkimi krokami
zbliża się lato i czas imprez w plenerze. Choć
pozostało jeszcze trochę czasu to już dzisiaj pragniemy zaprosić wszystkich miesz-

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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kańców naszej dzielnicy
na coroczny cykl potańcówek, które odbywają
się na dziedzińcu naszego Ratusza. W tym roku
planujemy TRZY imprezy: 25 czerwca na powitanie wakacji, 30 lipca
na wakacyjne szaleństwo
na parkiecie oraz 3 września na zakończenie wakacji i przywitanie nowego roku szkolnego.
Kto ma ochotę potańczyć? Zapraszamy wszystkich chętnych!
WDGS-S
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