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ART FESTIWAL REMBERTÓW
Za nami kolorowa i radosna
parada otwierająca ART Festiwal Rembertów 2022. Na parking przy Urzędzie Dzielnicy Rembertów przybyło wielu mieszkańców z całymi rodzinami, aby z przedstawicielami Urzędu i Rady Dzielnicy
oraz DK „Rembertów” wspólnie rozpocząć letni rembertowski festiwal kulturalny. Po
kolejnym okresie pandemicznym znowu możemy cieszyć
się różnorodnymi wydarzeniami kulturalnymi w naszej
dzielnicy, spotykać się i integrować. Dlatego zapraszamy
wszystkich
Rembertowian
– od dzieci po seniorów – do
uczestniczenia w przygotowanych atrakcjach, wydarzeniach i imprezach, które trwać
będą aż do 28 sierpnia.
Więcej na str. 6-7

Grand Press Photo dla Romana Kalinowskiego!
Mieszkaniec Rembertowa, fotograf-dokumentalista, Roman Kalinowski został laureatem Grand Press Photo! Jego wyróżniony fotoreportaż pt. „Daleko od domu” opowiada o życiu codziennym wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Rembertowie, portretując przebywające tam dziewczęta, z których większość nie miała łatwego dzieciństwa – ich radości, smutki oraz pragnienia, z największą potrzebą posiadania relacji z innymi ludźmi.
Grand Press Photo to najważniejszy w Polsce konkurs przeznaczony dla
osób zajmujących się fotografią reporterską. Fotoreportażowi Romana Kalinowskiego „Daleko od domu” jury konkursu przyznało I miejsce w kategorii
DOCUMENTARY PROJECT (Projekt dokumentalny). Ta specjalna kategoria jest
przeznaczona wyłącznie dla fotografów
realizujących projekty długoterminowe. Roman Kalinowski zrealizował go
wspólnie z Młodzieżowym Ośrodkiem
Wychowawczym nr 2 MOW Strażacka
– placówką resocjalizacyjną dla dziew-

cząt, działającą w Dzielnicy Rembertów.
Fotoreportaż można obejrzeć na stronie: grandpressphoto.pl/laureaci-2022/
Zapraszamy jednocześnie mieszkańców Rembertowa na wyjątkową wystawę literacko-fotograficzną „12 opowieści o Ja”, której Roman Kalinowski
jest współautorem. Wystawę można
oglądać od 20 czerwca w naszej dzielnicowej Bibliotece przy ul. Gawędziarzy 8.
Wielkie gratulacje dla laureata, któremu dziękujemy za zaangażowanie
w lokalne, rembertowskie sprawy!
WKU

Z DZIAŁAŃ SAMORZĄDU

Szanowni Mieszkańcy,
Mija czwarty miesiąc od kiedy piastuję zaszczytne stanowisko Zastępcy Burmistrza. Korzystając z okazji, postanowiłem przedstawić Wam krótko charakterystykę wydziałów, które nadzoruję. Łączy je wspólny mianownik, którym
jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Takiego burmistrza zwyczajowo nazywa się „społecznym” i w tej roli się
spełniam.
WIN – o wydziale informatyki w tym kontekście tylko wspominam. To wydział pracujący głównie na potrzeby wewnętrzne urzędu. Wszystkie urządzenia mają działać
sprawnie, a dane być zachowane. O komfort pracy serwerów pracownicy wydziału dbają bardziej niż o własny.
WOM – czyli codzienna obsługa mieszkańców. To tu
trafiają praktycznie wszystkie Wasze sprawy. Panie i Panowie obsługujący mieszkańców muszą wykazać się dużą
elastycznością, także wobec coraz to nowych wyzwań ciągle aktualizowaną wiedzą. Wydział Obsługi Mieszkańców
jest naszą wizytówką, a urzędnicy tu pracujący działają na

pierwszej linii. Dokładamy starań, żeby byli Państwo obsługiwani szybko, profesjonalnie i z uśmiechem. Na najbliższe
dni spodziewamy się natłoku interesantów, ponieważ 30
czerwca kończy się czas na składanie deklaracji o źródłach
ogrzewania, a 15 czerwca rozpoczęliśmy głosowanie na
projekty Budżetu Obywatelskiego.
WOŚ – czyli ochrona środowiska. To wydział, który m.in.
dba o to, aby Rembertów był najbardziej zieloną dzielnicą
Warszawy, a stan terenów zielonych coraz lepszy. Tu dbamy również o stan techniczny wszystkich miejsc rekreacyjnych i placów zabaw. Trzymamy też pieczę nad regularnym opróżnianiem koszy. Z jakimi problemami się borykamy? To przede wszystkim wandalizm. Usuwanie pojawiających się stale zniszczeń przypomina walkę z wiatrakami. Dla przykładu, ktoś przejechał samochodem po płytach
fontanny, które popękały, co oznacza wyłączenie fontanny
na czas wymiany zniszczonych płyt. Drugim problemem są
pieniądze. Ponieważ przybywa nam nowych drzew, ławek
i urządzeń na placach zabaw, ich utrzymanie generuje ciągły wzrost kosztów. Nowe drzewa wymagają regularnego
podlewania, ławki konserwowania, a sprzęty naprawiania.
Jednak przyrost budżetu jest niewspółmierny do narastających wydatków. Wyzwaniem jest zwłaszcza obecny budżet, który przejęliśmy znacznie pomniejszony w stosunku
do poprzednich lat, dlatego będziemy się starali pozyskać
brakujące środki na bieżące wydatki.
WZL – czyli sprawy lokalowe. To wydział, który zaliczyć
możemy do „najcięższej kategorii”. Zasób lokalowy, jakim
dysponuje dzielnica jest niewystarczający, a czekanie w kolejce na przydział mieszkania komunalnego trwa lata. W naszym zasobie są stare budynki i w złym stanie technicznym.
Oczywiście przeprowadzamy bieżące remonty, a jeśli budżet na to pozwala także remonty generalne, obejmujące wymianę instalacji, czy poszycia dachowego. W sprawie
remontów sytuację pogarsza nieuregulowany stan prawny wielu lokali, a w takim przypadku prawo dopuszcza tylko bieżące remonty. Największym wyzwaniem stojącym
przed wydziałem jest wymiana kopciuchów w budynkach

komunalnych. Zestawienie konieczności wymiany źródeł
ciepła na ekologiczne ze stanem technicznym i prawnym
naszych lokali, sprawia, że w wielu przypadkach będziemy
zmuszeni decydować się na ogrzewanie elektryczne.
WSZ – czyli sprawy społeczne. To kolejny wydział, do
którego trafiają trudne tematy społecznie, choć nie tylko.
Ważną rolą wydziału jest zapobieganie problemom, które
mogą się pojawić lub przeciwdziałanie tym, które już wystąpiły. Współpracujemy ściśle z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także ze szkołami. Realizujemy długofalowe programy przeciwdziałające zagrożeniom cywilizacyjnym, ale
też wprowadzamy własne rozwiązania w odpowiedzi na
lokalne potrzeby. Np. wprowadzamy na okres wakacyjny
akcję „Tajemniczy klient”, aby sprawdzić, czy sklepy przestrzegają zakazu sprzedaży alkoholu dzieciom.
WOW – i na koniec wydział, którego działalność jest
mi szczególnie bliska. Decydując się na podjęcie wyzwań
związanych ze stanowiskiem burmistrza, chciałem nadzorować Wydział Oświaty i Wychowania. Rozpocząłem od
objazdu wszystkich 10 placówek oświatowych. Szybko się
przekonałem, jak różna może być ocena sytuacji na podstawie samych dokumentów od oceny, gdy osobiście przyjrzy się problemom. Do działań, które już wdrażamy, zalicza się kwestia dostępności sal gimnastycznych na wynajem komercyjny. Osobiście uważam, że szkoły powinny
promować możliwość wynajmowania powierzchni swoich
sal, zwłaszcza tak wyjątkowych, jak hala gimnastyczna z widownią w SP 189 przy ul Dwóch Mieczy, czy sala koncertowa w szkole muzycznej na ul. Niepołomickiej. To znakomite
miejsca, w których z powodzeniem mogą być organizowane duże turnieje, czy wykłady, sympozja i szkolenia, a szkołom pozwolą pozyskać dodatkowe środki na bieżące potrzeby lub inwestycje. Dla samorządu to także finansowe
ułatwienie, a dla mnie dowód, że traktujemy się wzajemnie
po partnersku. Harmonogramy dostępności sal są dostępne na stronach wszystkich szkół.
Aleksander Lesiński
Zastępca Burmistrza

KLUB Ukraińskich Mam i Dzieci
Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, Dom Kultury „Rembertów” był jedną z pierwszych warszawskich placówek kulturalnych, które zaangażowały się w pomoc naszym przyjaciołom zza wschodniej granicy. Już 3 marca zaczął tu działać
Klub Ukraińskich Mam i Dzieci, oparty głównie na wolontariacie rembertowskich mam, wsparciu pedagogicznemu Katii
Fomina i pomocy psychologicznej dla dzieci Oleny Panchenko. Zawsze mogliśmy też liczyć na wsparcie ze strony Biblioteki, czyli Katii, która wykorzystując kawałek papieru potrafiła stworzyć świetną zabawę na ponad godzinę. Z kolei dzięki wsparciu darczyńców mogliśmy wspólnie z dziećmi uszyć
misie, które one mogły zabrać ze sobą. Dzięki dołączonym
przez Katię i Olenę do zabawy elementom terapii sensorycznej, dzieci mogły odreagowywać stres i lęki, jakich doświadczyły uciekając ze swoich domów. Z każdych zajęć wychodziły one z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi
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oraz drobnymi upominkami. Tegoroczne Święta Wielkanocne
obchodziliśmy u nas dwa razy – raz po polsku, a raz po ukraińsku. Przybliżały nam one kulturę i zwyczaje dwóch narodów, tworząc namiastkę normalności w tych niespokojnych
czasach. Nasi goście z Ukrainy mogą w naszym domu kultury spędzić czas w miłej atmosferze, zapominając o traumie, jakiej doświadczyli z powodu inwazji Rosji na ich kraj. Nasz klub
ewoluuje, ciągle się poznajemy i uczymy od siebie nawzajem,
staramy się sprawić, aby wszyscy czuli się u nas swobodnie.
Wszystkie zajęcia dotychczasowe Klubu Ukraińskich Mam
i Dzieci pokazały, że potrafimy się jednoczyć i pomagać sobie
w potrzebie. W organizację zajęć zaangażowały się także nasze dzieci (Ksawery, Ignacy, Antek, Stasiek), jak również Szkoła
STO („Cegiełka”), przygotowując stosy kanapek i ciast.
Na okres wakacji nasza działalność musi zostać zawieszona. Wspólnie jednak liczymy, że od września powrócimy

z„naszym Klubem” w nowej formule. Pragniemy serdecznie
podziękować za ogromne wsparcie i zaangażowanie:
- Monice Zwierz z DK„Rembertów”, która objęła pieczą działalność Klubu, podsuwając świetne pomysły na zajęcia;
- Marzenie Kosowskiej za wspaniale wypieki i wsparcie;
- Katii i Olenie za profesjonalne wsparcie pedagogiczne i psychologiczne;
- mieszkańcom dzielnicy za gry i zabawki;
- Free Ukraina Store za materiały Janod;
- Wspólnocie Osiedla Pocisk za materiały plastyczne;
- harcerzom 420 WDHiGZ za opiekę nad małymi dziećmi;
- rembertowskim mamom Anecie i Kamili, które udowodniły,
że chęci są ważniejsze niż doświadczenie.
Dom Kultury „Rembertów”
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Z prac Rady Dzielnicy Rembertów
Podczas majowej sesji Rada Dzielnicy Rembertów przyjęła roczne Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów za 2021 rok.
W 2021 roku OPS udzielił wsparcia 427
gospodarstwom domowym (łącznie 777
osobom), co stanowiło 3,36 proc. mieszkańców Rembertowa – w 2020 r. odsetek ten wyniósł 2,99 proc. Udzielono pomocy materialnej i niematerialnej, najczęściej jednoosobowym gospodarstwom domowym i głównie
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby lub niepełnosprawności. Wydatki ośrodka
w 2021 wyniosły prawie 5 mln zł. Utrzymująca się od kilku lat tendencja spadkowa liczby osób korzystających z pomocy społecznej
została w latach epidemii i kryzysu nieznacznie odwrócona. Ostatnie dwa lata (stan epidemii), a także bieżący rok (wojna na Ukrainie) wymaga od służb społecznych stałej gotowości do udzielania niestandardowej pomocy, ciągłej dyspozycyjności, elastyczności
działania oraz dużej empatii i cierpliwości.
Na podstawie sprawozdania należy
stwierdzić, że OPS udziela rodzinom i indywidualnym osobom różnorodnej pomocy
w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których samodzielnie nie są w stanie
pokonać, a także organizuje działania adekwatne do potrzeb i w oparciu o dostępne zasoby. 31 maja br. radni Dzielnicy pozytywnie ocenili działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej w 2021. Radni podkreślili potrzebę wzrostu standaryzacji pomocy społecznej

w skali m.st. Warszawy. Przygotowanie sprawozdań za 2021 przez wszystkie warszawskie OPS-y według jednolitego standardu,
pozwoli wyciągnąć dokładniejsze wnioski.
W 2022 roku OPS realizuje priorytety dzielnicowe opracowywane w oparciu o diagnozę
i współpracę interdyscyplinarną kluczowych
instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie Rembertowa. Najważniejsze zadania zostały zawarte w celach: Dbamy o samodzielność, Zapewniamy wsparcie
opiekunom, Reagujemy na potrzeby, Rozwijamy wspierające technologie, Razem możemy
więcej, Przeciwdziałamy uzależnieniom, Równy start dla wszystkich, Staramy się zrozumieć,
Projektujemy lepszą pomoc.
Z punktu widzenia wydatków budżetowych obecny rok jest dla samorządu Rembertowa trudnym okresem i poważnym wyzwaniem. Skutki inflacji i obniżanie przez
rząd dochodów podatkowych samorządów
odczuwamy także w Rembertowie. Niższa
od 1 lipca br. stawka podatku od dochodów
osobistych z 17 proc. do 12 proc., spowoduje spadek dochodów własnych m.st. Warszawy z PIT (49,59 proc. podatku PIT dysponuje
m.st. Warszawa). Już wiemy, że zabezpieczone na ten rok 410 tys. zł na zakup gazu i energii dla budynku Urzędu, będą niewystarczające. Szacuje się, że koszty wzrosną o ok. 75

proc., co oznacza, że już w połowie roku Zarząd Dzielnicy musi zabezpieczyć dodatkowe 300 tys. zł, aby zapewnić ciągłość pracy
Urzędu.
Jednocześnie rosną koszty zaplanowanych inwestycji, na które Zarząd Dzielnicy stara się zabezpieczać dodatkowe środki. Podczas sesji 31 maja br. Rada Dzielnicy
na wniosek Zarządu (po otrzymanych ofertach) zwiększyła zaplanowane wydatki na
tegoroczne inwestycje o 190 tys. zł (140 tys.
zł na modernizację ogrzewania w budynku
komunalnym przy ul. Paderewskiego 146
oraz 50 tys. zł na II etap budowy studni oligoceńskiej).
Wzrost cen oraz zmniejszenie dochodów samorządów zmusza je do cięcia wydatków w innych obszarach, co może skutkować obniżeniem jakości życia mieszkańców. Będziemy Państwa informować, czy

i w jakim zakresie nie udało się z tego powodu zrealizować w Rembertowie zaplanowanych zadań.
Zarząd Dzielnicy z Burmistrzem Maciejem Iwanickim, przy wsparciu radnych,
optymalizują wydatki i robią wszystko co
możliwe, aby w jak największym stopniu
zabezpieczyć brakujące środki na realizację zaplanowanych bieżących zadań. Zainteresowanych obradami Rady Dzielnicy zapraszamy do śledzenia relacji w Internecie.
Link do transmisji dostępny jest w dniu sesji
Rady na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy: www.rembertow.um.warszawa.pl →
władze dzielnicy → sesje Rady Dzielnicy on-line.
Arkadiusz Piotrowski
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Rembertów

Młodzieżowa Rada w nowym składzie
Po przerwie wznowiła działania Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów (MRDR). Wszystkim członkom MRDR gratulujemy i życzymy
podejmowania najlepszych decyzji dla dobra i rozwoju dzielnicy.
19 maja br., po długiej przerwie, na
pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów (MRDR), w obecności Arkadiusza Piotrowskiego – Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów, Marcina
Ziętka – Przewodniczącego Komisji Samorządowej oraz Marcina Płonki – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych, ślubowanie złożyli i otrzymali zaświadczenia nowi młodzieżowi delegaci, wybrani podczas wyborów uzupełniających do MRDR, jakie odbyły się w kwietniu
w rembertowskich szkołach (w trakcie kadencji 2021-2023). Członkiem MRDR może
być uczeń, który ma 13 lat. Oto aktualny
skład MRDR: z SP 189: Szymon Makowski,
Malwina Szczurowska, z SP 217: Szymon
Dąbrowski, Kacper Kamiński, z SP 376: Łukasz Chara, Lidia Janiszek, z ZS 74: Malina
Pawlak, Aleksandra Rykowska, ze Szkoły
STO: Anna Kmiecińska, Martyna Skoczylas,
z LI LO: Kaja Bielecka, Katarzyna Diszer, Jerzy
Jarzyna, Oliwia Kiljan oraz uczniowie spoza
szkół rembertowskich: Małgorzata Staśkiewicz i Tomasz Jankowiak wybrani przez Komisję Samorządową Rady Dzielnicy. Przewodniczącym MRDR pozostał Jerzy Jarzyna
(LILO). Rada wybrała na wiceprzewodniczące Annę Kmiecińską (Szkoła STO Sztandarów) i Oliwię Kiljan (LILO), na sekretarza Tomasza Jankowiaka oraz na przedstawiciela

do Młodzieżowej Rady Warszawy Łukasza
Charę (SP 376).
Celem działania MRDR jest:
• promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
• upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
• integrowanie i współpraca środowisk
młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
• podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców dzielnicy i miasta;
• organizowanie aktywnego uczestnictwa
młodzieży w życiu publicznym;
• budowanie tożsamości lokalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Do zadań MRDR należy:
• przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy poprzez podejmowanie uchwał;
• inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
• współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy;
• wybór oraz odwoływanie członków Prezydium MRDR;
• powoływanie komisji problemowych;
• przyjmowanie sprawozdań z działalno-

ści Prezydium MRDR i komisji problemowych;
• wybór i odwoływanie delegatów do Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy;
• utrzymywanie kontaktu z młodzieżą
uczącą się i mieszkającą na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy;
• wnioskowanie o zmiany w Statucie MRDR.
Na sesji 31 maja br. Rada Dzielnicy Rembertów rozszerzyła grono doradców MRDR
(dotychczas Magdalena Kosiorek i Andrzej
Sterniczuk z LILO) o nauczycieli współpracujących z samorządami szkolnymi: Daniela Iwańskiego (SP 189), Pawła Mierzwę (SP
376), Dorotę Rybicką (ZS 74) oraz o Annę

Sajnog (Dyrektora Biblioteki). W czerwcu
MRDR planuje przygotować plan działania
na nowy rok szkolny. Po odejściu tegorocznych ósmoklasistów zastąpią ich od września nowi delegaci wybrani przez rembertowskie szkoły. Dodatkowo, zgodnie ze statutem MRDR, Komisja Samorządowa może
wybrać do 4 osób spoza szkół rembertowskich. Pozostają obecnie jeszcze dwa wolne
miejsca. Młodzież zapraszamy do współpracy od nowego roku szkolnego.
Marcin Ziętek
Przewodniczący Komisji Samorządowej
Rady Dzielnicy Rembertów
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INWESTYCJE

INWESTYCJE w Rembertowie
Remont placu zabaw

Oświetlenie
na ul. Czerwonych Beretów

Będzie nowy plac zabaw w Przedszkolu
nr 158 przy ul. Dwóch Mieczy 30/36. Umowa z wykonawcą została podpisana na terenie placówki, a zakończenie prac zaplanowano do końca wakacji. W miejsce wysłużonych placów zabaw powstaną 4 osobne
place przeznaczone dla różnych grup wiekowych oraz mini boisko. Na placach i boisku zostanie wykonana nawierzchnia poliuretanowa, a każdy z placów wyposażony
zostanie w urządzenia umożliwiające zabawy dynamiczne (zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki) oraz zabawy ciche (domki, piaskowni-

Kończą się prace przy budowie oświetlenia na ul. Czerwonych Beretów – po jednej stronie ulicy na odcinku od ul. Pontonierów do ronda z ulicą Frontową. Postawiono
łącznie 9 latarni, które składają się z aluminiowych słupów i opraw ledowych. Przewidziany termin zakończenia inwestycji do
30 czerwca br., a całkowity jej koszt wynosi 92 065,50 zł.

Oświetlenie na ul. Solferino
Nowe oświetlenie pojawi się na ul. Solferino (odc. od ul. Szewskiej w kierunku al.
Sztandarów) - ul. Kamasznicza. Inwestycja
obejmuje wykonanie linii kablowych zasilających miejskie napięcie, montaż 28 słupów aluminiowych z ledowymi oprawami oświetleniowymi, dodatkowo wymianę odcinka napowietrznej linii energetycznej z demontażem starych słupów i lamp.
Umowę podpisano 28 maja br. z terminem
zakończenia prac 20 października br. Koszt
inwestycji to 479 558,53 zł.

Remont ul. Kaletniczej
Zakończono remont drogi ul. Kaletniczej na odcinku ul. Zesłańców Polskich –
ul. I. Paderewskiego. Budowa drogi o długości 373 m obejmowała: budowę jezdni
o szer. 5 m, budowę chodników z płyt betonowych o szer. 2-2,5m, budowę oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej na
odc. ok. 366 m, zjazdów z posesji z kostki betonowej, budowę peronu autobusowego, wymianę rur kanalizacyjnych oraz
budowę wpustów i studni odprowadza-

Doświetlenie przejść dla pieszych

Zakończono remont ul. Sztukatorskiej na odcinku ul. Kordiana – ul. Zawodowa o długości 248 m wraz z infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową. Remont obejmował budowę nowej
jezdni o nawierzchni bitumicznej i szer. 5
m, chodników z płyt betonowych o szer.
2-2,5 m, zjazdów z posesji, drogi rowerowej, budowę oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej na odc. ok. 226 m wraz ze
spustami i studniami odprowadzającymi

Przebudowa ul. Szyszaków

Dzielnica sukcesywnie likwiduje „kopciuchy”. Podpisaliśmy umowę na doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego
przy ul. Dwóch Mieczy 35 w instalacje wewnętrzne (centralnego ogrzewania, gazową, zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji). Koszt
inwestycji to ponad 139 tys. zł. To już II etap
prac. W pierwszym wykonaliśmy nowoczesną kotłownię gazową za ponad 173 tys. zł.
Realizacja II etapu prac jest możliwa dzięki

Przebudowa ulicy Grawerskiej

3(224) 2022

wodę deszczową. Inwestycję zakończono
w dniu 27 kwietnia br., jej koszt wyniósł
1 422 439,90 zł.

Kolejny „kopciuch” usunięty

Kończy się przebudowa ul. Szyszaków
w zakresie zmiany sposobu jej odwodnienia. W ramach przebudowy zaplanowano
budowę 8 studni chłonnych wraz z wykonaniem 5 spustów deszczowych, jak również
odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego. Łączna wartość robót wynosi
149 567,66 zł. Umowę podpisano 26 kwietnia br., a umowny termin realizacji inwestycji
wyznaczono na 26 lipca br.
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jących wodę deszczową. Inwestycję zakończono 29 kwietnia br., a jej koszt wyniósł 1 720 424,05 zł.

Remont ul. Sztukatorskiej

1 czerwca br. podpisano umowę na
przebudowę dróg gminnych w zakresie doświetlenia 5 przejść dla pieszych: ul. Szatkowników 6; przejście przed rondem w rejonie ul. Czerwonych Beretów/Frontowa;
Frontowa 7 oraz dwa przejścia na skrzyżowaniu ulic Topograficzna/Republikańska.
Umowę podpisano 1 czerwca br. z terminem zakończenia prac 2 listopada. Koszt realizacji inwestycji to 95 649,62 zł.

Przebudowana zostanie ul. Grawerska
na odcinku od ul. Ilskiego do ul. Płatnerskiej
– obejmuje frezowanie nawierzchni i ułożenie na siatce stalowej nakładki z warstw bitumicznych, wymianę chodnika na nowy z płyt
betonowych, remont zjazdów z posesji oraz
remont stanowiska postojowego (parkingowego) po zachodniej stronie jezdni. Umowa
została podpisana 27 maja br. z terminem realizacji inwestycji do 27 listopada br. Jej koszt
to 1 027 050,00 zł. Przebudowa ul. Grawerskiej jest możliwa dzięki pozyskaniu przez
dzielnicę dodatkowych pieniędzy z budżetu

ce). Pojawią się również utwardzone ścieżki oraz elementy małej architektury. Budżet
zadania wynosi 1 274 390 zł. Inwestycja jest
możliwa dzięki pozyskaniu przez dzielnicę
dodatkowych pieniędzy z budżetu miasta.

pozyskaniu przez dzielnicę dodatkowych
pieniędzy z budżetu miasta – w sumie 20
mln zł na różne zadania inwestycyjne.

Nowy SKWER na Ilskiego

miasta – w sumie 20 mln zł na różne zadania
inwestycyjne. Umowę z wykonawcą podpisano w Urzędzie Dzielnicy.

Zakończono zagospodarowanie terenu
na cele rekreacyjne przy ul. Ilskiego. Jest to
nowa przestrzeń rekreacyjna, która niedawno szpeciła klepiskiem i dzikim parkingiem.
Teraz jest tam nowa zieleń, trawniki, krzewy,
ławki-huśtawki, linarium, trampoliny, skatepark, miejsce do gry w szachy, warcaby oraz
plenerowa biblioteczka. Całości dopełniają elementy małej architektury: ławki, kosze
i stojaki rowerowe. Skwer jest znakomitym
miejscem do zabawy dla dzieci, odpoczynku
przez starsze osoby oraz różnej aktywności

– można zagrać w badmintona, piłkę plażową bez słupków i siatki, frisbee. Dodatkowo
obok znajduje się plenerowa siłownia. Koszt
inwestycji wyniósł 1 279 370 zł.

KULTURA

Rembertów pamięta

20 maja obchodziliśmy uroczystość 77. rocznicy rozbicia obozu NKWD
w Rembertowie.
Pod Pomnik Więźniów Obozu NKWD
u zbiegu ulic Marsa i Płatnerskiej przybyło wiele osób, aby złożyć kwiaty i oddać hołd bohaterom. W uroczystości uczestniczyły delegacje
Zarządu i Rady Dzielnicy Rembertów, poczty
sztandarowe, kombatanci, wojsko, uczniowie
rembertowskich szkół oraz mieszkańcy. Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów, Arkadiusz Piotrowski, powiedział: „Barbarzyństwo i bestialstwo obozów

sowieckich, obozów rosyjskich NKWD, obecnie, kiedy trwa agresja Rosji Putina na naszego
sąsiada Ukrainę, postrzegamy w bardzo konkretny, namacalny sposób, blisko i codziennie przez nas doświadczany, odczuwany. Takie
uroczystości jak ta skłaniają nas do myślenia,
co ja robię w takiej sytuacji, co ja bym zrobił
w sytuacji agresji, każdej agresji?”.
Na kanale YouTube Urzędu dzielnicy można obejrzeć film o tym wydarzeniu.

Atrakcje w DK „Rembertów”
Za nami pierwszy koncert tegorocznego festiwalu ART Festiwal Rembertów.
5 czerwca wystąpiła bigbitowa artystka, Ania Rusowicz.
Dla licznie zgromadzonej publiczności artystka zaśpiewała piosenki – każda poprzedzona refleksyjnym wstępem – których przesłanie jest bardzo aktualne w dzisiejszych czasach. Pomimo refleksyjnych wstępów, koncert był bardzo radosny, energiczny i przekazujący nadzieję. Te pozytywne emocje udzieliły się publiczności.
Członkowie różnych sekcji działających
w Domu Kultury „Rembertów” pochwalą się
niedługo osiągnięciami swojej całorocznej
pracy! Już 21 czerwca o godz. 18:00 wystąpi
sekcja tańca nowoczesnego pod kierunkiem
Anny Jurkowskiej, a 22 czerwca o godz. 18:00

mieć będzie miejsce Finisaż wystawy sekcji
plastyki pod kierunkiem Aleksandry Dudek.
24 czerwca to święto naszych kursantów języka polskiego. Tego właśnie dnia o godz.
14:00 odbędzie się zakończenie roku szkolnego nauki języka polskiego, prowadzonego
dla uchodźców z Ukrainy. Wszyscy uczestnicy
kursu otrzymają dyplomy.
Warto pochwalić sukcesy naszej sekcji
modelarskiej biorącej udział w Mistrzostwach
Aeroklubu Warszawskiego dla Juniorów
Młodszych. Mimo niesprzyjającej pogody,
podopiecznym Jacka Budzika udało się zdobyć najwyższe miejsca na podium oraz tuż za

nim. Pochwały należą się również dziewczynkom z grupy zaawansowanej sekcji tańca nowoczesnego. Pod kierunkiem pani Anny Jurkowskiej, małe tancerki zajęły III miejsce w tanecznym turnieju ,,Zakręceni na taniec’’ w kategorii „formacje jazz dance”. Gratulujemy!
23 czerwca zapraszamy na kanał YouTube domu kultury, wtedy bowiem pojawi się
kolejny wywiad z serii „Dom kultury we wspomnieniach mieszkańców dzielnicy i pracowników”. Tym razem posłuchamy pana Czesława Jakubika, muzyka z Kapeli Praskiej. Zachęcamy, aby obejrzeć dostępne już wywiady
przeprowadzone z panią Marzenną Kosowską oraz Tadeuszem Domańskim.
Każdy z nas posiada rzeczy, z których już
nie korzysta, a które mogą jeszcze służyć innym. Dlatego postanowiliśmy zorganizować wyprzedaż garażową. Odbędzie się ona
26 czerwca o godz. 11:00 przy Szopie Do-

brych Pomysłów. Zachęcamy do bezpłatnej rezerwacji stanowisk, dzwoniąc pod nr
tel. 601 474 712.
Przygotowaliśmy także coś dla miłośników tańca i dobrej zabawy! Zapraszamy 26 czerwca o godz. 18:00 na Potańcówkę z muzyką na żywo. Na deskach naszej sceny zagra zespół „Grzeczni Chłopcy”. To będzie
wspaniały letni wieczór!
Przypominamy o spotkaniach Klubu
Ukraińskich Mam i Dzieci w dniach 21 i 28
czerwca o godz. 16:00. Na dzieci czekają
wspólne aktywności oraz sala z zabawkami,
a rodzice mają okazję porozmawiać ze sobą,
wypić kawę i zjeść pyszne ciasto, które zawsze
na nich czeka. Zapraszamy również do naszego „Warzywnika”, czyli ogródka warzywnego, gdzie nowe warzywa i zioła zasadzili podopieczni pani Marzenny.
Weronika Świderska

mie tendencję zwyżkową. Z odcinka na odcinek było lepiej, co jest naturalną sytuacją
w momencie, gdy człowiek się rozwija. Zrozumiałam po drodze wiele rzeczy, chociażby otrzymując tak często role męskie, a co za
tym idzie – konfrontując się z męską energią.
Ciężko było to wszystko zbalansować. Punktem szczytowym było dla mnie odtworzenie
postaci Etty James.

tych celów. Po premierze płyty „Mój Big-Bit”
zadzwonił do mnie Sławek i mówił, że śledzi
moje sukcesy. Czułam jego wsparcie. Wniosek
jest taki, że na każdego przychodzi pora, dla
każdego jest miejsce. To miłe obserwować kolegów, którzy się spełniają, to wspaniałe mieć
takie znajomości z przeszłości, dzięki którym
można zobaczyć, jaką drogę się przeszło.

Wywiad z Anią Rusowicz
Malwina Borkowicz: Jak się Pani czuje jako przepowiadaczka przyszłości?
W 2019 r. wydała Pani piosenkę „Świecie
stój” – jak wiemy, w 2020 r. świat zatrzymał się na skalę absolutnie niespodziewaną. Jak Pani odczuwa te zmiany?
Ania Rusowicz: Myślę, że ta pandemia to
globalna trauma. Skala tego, co się wydarzyło
jest tak ogromna, że latami, dziesięcioleciami
wręcz będziemy dochodzić do siebie. Cała ta
sytuacja uderzyła w nasz lęk egzystencjalny.
My geograficznie jesteśmy położeni w miejscu, gdzie wojny nas nie oszczędzały. To zachowuje się w pamięci komórkowej. Jako
społeczeństwo nie przerobiliśmy jeszcze II
Wojny Światowej, a już mamy kolejną historię wojenną do przerobienia. A to wszystko
odkłada się z tyłu głowy.
MB: W teledysku do piosenki „Do
lasu” za pomocą pastiszu nawiązuje Pani
do świata reklamy, influencerstwa. Jak
współczesny artysta może się odnaleźć
w rzeczywistości, w której trzeba artystą
pozostać, a jednocześnie umieć się „sprzedać”?
AR: Każdy musi rozważyć we własnym
wnętrzu, gdzie chce postawić granicę – co
zostawić dla siebie, a co sprzedać jako część
swojego życia. To kwestia indywidualna. Ekshibicjonizm wdarł się do naszego życia. Potrzeba dzielenia się ze światem tym, co jemy,
w co się ubieramy, z kim śpimy, jest czymś tak

normalnym, że zatarła się granica między intymnością a zwyczajnym życiem. Kiedyś ludzie wszystko ukrywali, nie wypadało mówić o pewnych rzeczach. Wszędobylski ekshibicjonizm powoduje, że nie ma chyba już takiej sfery życia, która byłaby niedostępna. Ja
czasem nie mam ochoty słyszeć, co u kogoś
słychać (śmiech), bo jest to nadmiar informacji, który nie wprowadza niczego ożywczego
do mojego życia. Mamy śmietnik informacyjny, a nasze mózgi ewolucyjnie nie są przystosowane do takiej ilości danych, więc ulegają
przeciążeniu. Dzisiaj trend powinien być taki,
aby się chronić przed nadmiarem informacji
i oddzielać prawdę od fikcji. Tak widzę przyszłość.
MB: Niedawno wystąpiła Pani w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Co
było największym wyzwaniem w kreowaniu tak różnorodnych postaci, jak Irena
Santor, Robert Gawliński czy Etta James?
AR: Najtrudniejsze było porzucenie siebie. Aktor z racji swojej profesji musi wcielać
się w role, więc dla niego to bułka z masłem
– wokaliści natomiast nie wcielają się w role,
jest im to zupełnie obce. Aktor pracuje na
tym co zewnętrzne, a muzyk pracuje na własnym wnętrzu. Porzucić siebie na korzyść innej postaci – to było schizofreniczne. Początek był przerażający, straciłam poczucie bezpieczeństwa, już sama nie wiedziałam, kim
jestem. Na szczęście miałam w tym progra-

MB: Wiem, że zna się Pani bardzo dobrze ze Sławkiem Uniatowskim – kolejną
gwiazdą naszego festiwalu.
AR: My się ze Sławkiem poznaliśmy za
młodu, uwielbialiśmy ze sobą śpiewać na karaoke, śmialiśmy się. Byliśmy od zawsze kumplami. Ostatnio nawet wspominaliśmy, że
z naszej gwardii - artystów, którzy znają się
od dawna - każdy dotarł do swojego celu, ale
w swoim czasie. Mnie się udało jako pierwszej, później naszemu przyjacielowi Organkowi, później Sławkowi, ale ostatecznie udało się wszystkim. Dążyliśmy do spełnienia własnych marzeń, a dzisiaj występujemy wspólnie na scenie. Dzielimy się radością z osiągnię-

MB: Jak się Pani czuje w Rembertowie?
Co lubi Pani w kameralnych koncertach?
AR: Mieszkałam jakiś czas temu w Sulejówku, często wtedy bywałam w Rembertowie. Wykonuję specyficzny typ muzyki, bigbitowy. Sięgając pamięcią do artystów z lat 60.,
70. zdajemy sobie sprawę, że zazwyczaj nie
mieli do dyspozycji sceny. Muzycy po prostu
stawiali sprzęt, wyciągali gitary i grali, a ludzie
walili drzwiami i oknami na ich występy. Dzisiejszy koncert jest dla mnie powrotem do korzeni – domy kultury to były właśnie miejsca,
gdzie grali bigbitowcy! Grając ten rodzaj muzyki wiem, że podążam śladami dawnych zespołów.
Rozmawiała Malwina Borkowicz
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Parada rozpoczęła się od przemówienia z-cy Burmistrza Aleksandra Lesińskiego,
a następnie wyrzucenia w górę proszków
holi, które swymi intensywnymi kolorami
„zabarwiły” niebo, twarze i ubrania uczestników. Po „proszkowym” szaleństwie rozpo-

dołączyła do kolorowego pochodu. Performance zakończył się w Domu Kultury „Rembertów”, gdzie na dzieci i ich rodziców czekał
artystyczny piknik. Na miejscu, można było
zrobić sobie zdjęcia w towarzystwie oryginalnych„roślin” oraz zespołu Brass Federacja.

czął się artystyczny pokaz, który zaprezentowali aktorzy z Fundacji Sztuka Ciała. Przebrani w efektowne kostiumy, w rytmie znakomitej muzyki zespołu Brass Federacja, odgrywali role żywych roślin, które wzrastają, dojrzewają, poruszają się, kiełkują, więdną i odradzają się. W ten sposób opowiadali
o cyklu życia. Można było rozpoznać rośliny
znad Wisły: mak polny, naparstnica pospolita, kolczurka klapowana, kozibrody łąkowe
oraz skrzypy. Ludzie-rośliny wzbudzali duże
zainteresowanie publiczności, zwłaszcza
dzieci. Muzyka rozbrzmiewała nawet w tunelu przejścia pod stacją PKP, czym przyciągała uwagę przechodniów. Część z nich

Dzielnicowy ART Festiwal Rembertów
2022 to ukłon w stronę różnych potrzeb sąsiedzkich. Organizatorami festiwalu są Dom
Kultury „Rembertów” we współpracy z Urzędem Dzielnicy Rembertów, a partnerem jest
Dom Kultury „Wygoda”. Wszystkie przedstawienia i atrakcje odbywają się w wybrane niedziele w trzech lokalizacjach: w Domu
Kultury „Rembertów”, Domu Kultury „Wygoda” oraz w parku przy ul. Frontowej. Chcemy,
aby podczas festiwalu każdy mógł znaleźć
dla siebie coś interesującego. W programie
znalazły się koncerty muzyczne, spektakle
teatralne dla dorosłych, a dla najmłodszych
Festiwal Sztuki Dziecka. Dbamy o międzypokoleniową i otwartą na nowych mieszkańców przestrzeń sztuki i zabawy.
Na scenie muzycznej zobaczymy jeszcze Sławka Uniatowskiego, który jest aktorem, kompozytorem, autorem tekstów,
multiinstrumentalistą i wokalistą. Wystąpi
z koncertem zatytułowanym The Best Of.
Zagra i zaśpiewa piosenki swoich największych idoli. Kogo usłyszymy tym razem: Ciechowski, Wodecki, Sinatra, Zaucha? Przekonamy się o tym 24 lipca.
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Posłuchamy także muzyki grupy The
Warsaw Dixielanders. Tworzą ją instrumentaliści, miłośnicy i pasjonaci jazzu,
podchodzący z dystansem do swojej seniorskiej dojrzałości. Zarażają energią
i poczuciem humoru. 17 lipca zespół zaprezentuje nam słynne jazzowe piosenki
we własnych aranżacjach. Malwa Band –
to z kolei zespół ukraiński, który w swoich brzmieniach oraz strojach sięga do
ludowych tradycji. 31 lipca grupa zagra
współczesne aranżacje pieśni w języku
łemkowskim, ukraińskim, polskim, a także angielskim.
Dystansu do codzienności pomogą
nam nabrać sztuki teatralne. Na początek Teatr SKENE Warszawa z plejadą znanych aktorów telewizyjnych i teatralnych
przedstawi 3 lipca komedię terapeutyczną „Cudowna terapia” z Edytą Jungowską
w roli głównej. 10 lipca obejrzymy komedię serdeczną „Ławeczka w słońcu”. Natomiast Warszawskie Centrum Pantomimy
pokaże 21 sierpnia wizualną komedię
bez słów – „Pan i Pani O!”.

Na najmłodszych i trochę starszych
mieszkańców czeka Festiwal Sztuki Dziecka. To przede wszystkim pikniki artystyczne, podczas których będą mogli eksperymentować, bawić się i pod okiem instruktorów twórczo siebie wyrazić. Każdy piknik oferuje inną kombinację warsztatów.
Na Festiwalu Sztuki Dziecka spotykamy
się jeszcze 7 i 28 sierpnia (pierwszy odbył się 12 czerwca).
Serdecznie zapraszamy!
Katarzyna Czajkowska

3(224) 2022

7

KULTURA

KULTURALNIE z DK „Wygoda”
Nic tak nie cieszy jak lato i początek wakacji z perspektywą dwóch ciepłych
miesięcy wypełnionych przygodami i różnymi aktywnościami na świeżym
powietrzu.
Przedsmakiem wakacyjnej beztroski
był Dzień Dziecka, który zorganizowaliśmy
we współpracy z Urzędem Dzielnicy Rembertów. Impreza odbyła się na terenie Strefy Sportu przy ul. Strażackiej 121, która była
drugim współorganizatorem. I chociaż od
rana ciężkie chmury straszyły deszczem, to
zniknęły wraz z napływającymi najmłodszymi mieszkańcami naszej dzielnicy. Atrakcji nie brakowało! Dzieci skakały i bawiły
się na dmuchanych zjeżdżalniach, oglądały pokazy młodych zawodników judo, próbowały swoich sił w rodzinnych rywalizacjach sportowych, a także grały w plenerowe szachy. Były również zabawy z animatorkami, malowanie twarzy i ciekawy spektakl
o ekologicznej tematyce. Dużym zainteresowaniem cieszył się tor Carrera z emocjonującymi wyścigami niczym na torze Formuły 1. Dzieci miały również okazję obej-

rzeć wnętrze samochodu policyjnego oraz
wcielić się w rolę dzielnego strażaka, zasiadając za kółkiem wozu strażackiego. To był
piękny, kolorowy i radosny dzień. Dziękujemy za wasze uśmiechy i fantastyczną zabawę podczas tegorocznego święta wszystkich dzieci!
W związku z lubianą akcją Lato w Mieście, nasz dom kultury przygotował dla dzieci i młodzieży wiele wakacyjnych atrakcji. Tegoroczne propozycje tradycyjnie obejmują
warsztaty edukacyjne, artystyczne i naukowe. Nowością będą dwa ciekawe spektakle teatralne „pod chmurką”, które odbędą
się na naszej plenerowej scenie. Lato w Mieście zaczynamy zaraz po zakończeniu roku
szkolnego! Zanim więc rzucicie w kąt plecaki, przeczytajcie co dla Was zaplanowaliśmy.
Pierwszy tydzień spodoba się miłośnikom klocków lego – a to za sprawą warsztatów naukowych „Robotyka lego”. Będą
oni konstruować robota oraz uczyć się podstaw oprogramowania – krótko mówiąc
będzie to połączenie nauki z dobrą zabawą!
Jeden dzień poświęcimy też japońskiej tradycyjnej sztuce malowania na wodzie, czyli Suminagashi. Polega ono na nakrapianiu
tuszu na wodę, który rozlewając się tworzy
niezwykłe wzory, a na koniec ten niepowtarzalny obraz zostaje przeniesiony na papier.
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Kolejnego dnia zaprosimy was do teatru „pod chmurką” na przedstawienie „Złota Rybka” – opowiadającego historię spotkania pewnego biednego Rybaka ze Złotą
Rybką, spełniającą najskrytsze marzenia. To
piękna i mądra opowieść o wyborach poprawiających relacje rodzinne oraz o niematerialnych i ponadczasowych wartościach.
Następnego dnia organizujemy warsztaty
bębniarskie z Aniką. To zajęcia prowadzone
w formie zabawy rytmicznej, wykorzystującej elementy logorytmiki, ćwiczeń koordynacyjnych i ogólnorozwojowych, w atmosferze wspólnego muzykowania i budowania
relacji z rówieśnikami. Każdy mały bębniarz
otrzyma instrument na czas warsztatów.
Pierwszy tydzień zakończymy zajęciami
pobudzającymi kreatywność i wyobraźnię –
tworząc własnoręczne magnesy na lodówkę
wykonane ze specjalnej masy plastycznej.

Co będą one przedstawiały zależy już tylko
od pomysłów i wyobraźni ich twórców. Drugi tydzień Lata w Mieście owiany jest mgłą
tajemnicy, a to za sprawą naukowych warsztatów „Mgliste pojęcie o parze”. Zajęcia wyjaśnią tajemnice powstawania takich zjawisk
jak: para wodna, mgła i chmury. Będzie ciekawie!
Podczas następnych warsztatów artystycznych pt. „Malowane na szkle”, ich
uczestnicy stworzą własne mini-witrażyki, które mogą stanowić piękny prezent dla
bliskiej osoby. Zapraszamy także na kolejny
spektakl plenerowy, opowiadający o perypetiach dwójki zabawnych i ciekawych świata bohaterów – Oli i Tolka, którzy postanawiają wziąć udział w wielkim konkursie podróżniczym i wyruszają w świat. Dzięki tej
wyprawie dzieci uczą się, jak radzić sobie
z trudnościami i problemami, jak pomagać
młodszym i słabszym, czym jest braterstwo
i przyjaźń, oraz jak pomysłowo i zdrowo spędzać czas. W tym drugim tygodniu ponownie spotkamy się z Aniką na warsztatach
bębniarskich, a na zakończenie Lata w Mieście zaproponujemy wam udział w interesujących zajęciach naukowych. Dokładny rozkład zajęć znajduje się na naszej stronie oraz
profilu Facebooka.

To jednak nie wszystko. Czeka na Was
jeszcze muzyka, teatr, integracja i zabawa
dla małych i dużych mieszkańców dzielnicy
– czyli ART Festiwal Rembertów 2022, którego Organizatorami są Dom Kultury „Rembertów” oraz Urząd Dzielnicy Rembertów.
Gościem Specjalnym festiwalu jest Sławek
Uniatowski. Dla dorosłych zabawę przygotował Teatr Skene, natomiast na najmłodszych
czekają atrakcję podczas Festiwalu Sztuki
Dziecka. O wszystkich wydarzeniach ART Festiwal Rembertów 2022 przeczytacie na naszej stronie i profilu FB – nie przegapicie żadnego z nich!
Zapraszamy także do podziwiania prac
Laureatek konkursu plastycznego „Wierszem malowane...” – na wystawie można podziwiać obrazy „interpretujące” różne dzieła Marii Konopnickiej. Wystawa jest czynna
do końca czerwca w godzinach pracy domu
kultury. Zachęcamy też do odwiedzania naszego Mini Ogródka Sąsiedzkiego – śmiało
częstujcie się miętą, bazylią, lubczykiem, zobaczcie jak pięknie rozkwitła azalia, a różany
kącik już wypełnia się małymi pączkami róż.
Zapraszamy do spędzenia z nami „kulturalnego” lata!
Dom Kultury „Wygoda”

KULTURA

Koncert Galowy „Przeboje nie tylko filmowe”
W piątek 10 czerwca w Sali Koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w ZS nr 74 w Rembertowie miał miejsce wyjątkowy charytatywny Koncert Galowy „Przeboje nie tylko filmowe” pod patronatem Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów Aleksandra Lesińskiego.
Ideą przyświecającą organizatorom koncertu było pokazanie potencjału i możliwości muzycznych uczniów naszej szkoły muzycznej, podzielenie się z publicznością radością z muzykowania oraz zbiórka funduszy na instrumenty muzyczne, niezbędne do
kształcenia uczniów na wysokim poziomie.
Przybyli licznie goście znaleźli się w świecie jazzu, swingu, muzyki hiszpańskiej i filmowej. Gwiazdą wieczoru był Stanisław
Soyka, który oczarował publiczność swoim
wzruszającym i pięknym występem. Pod dyrekcją Agnieszki Maślanki i Wojciecha Kulczyckiego wystąpił chór, orkiestra, big band
Volta i zespoły Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I stopnia, w doskonale dobra-

nym i wykonanym repertuarze, tym razem
nieco bardziej rozrywkowym.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I stopnia składa serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które przybyły na koncert i wsparły działania szkoły, także Zastępcy Burmistrza Aleksandrowi Lesińskiemu, za
objęcie wydarzenia opieką i wszelką pomoc
w jego organizacji.
Tak miło i inspirująco spędzony wieczór
muzyczny na pewno na długo pozostawi
wszystkich uczestników koncertu w wyjątkowym nastroju oraz oczekiwaniu na kolejne muzyczne wydarzenia w OSM.
Agnieszka Preizner-Majcher

Złóż deklarację o źródłach
ogrzewania domu
Do 30 czerwca br. wszyscy właściciele
i zarządcy nieruchomości mają obowiązek
złożyć deklarację o źródłach ciepła/spalania
paliw o mocy nominalnej do 1 MW. Można
to zrobić elektronicznie za pośrednictwem
strony ceeb.gov.pl, logując się profilem zaufanym, za pośrednictwem banku lub przy
użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, lub przychodząc osobiście do
Wydziału Obsługi Mieszkańców i wypełnia-

jąc udostępnione tu druki. Niezłożenie deklaracji w tym terminie jest zagrożone karą
grzywny w wysokości 5000 zł. Centralna
Ewidencja Emisyjności Budynków, do której
są wprowadzane dane ze składanych deklaracji, jest prowadzona przez Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego. Zachęcamy do składania deklaracji elektronicznie na stronie
ceeb.gov.pl – to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
WOM

3(224) 2022

9

POMOC

GŁOSUJ – I ZMIENIAJ
REMBERTÓW!
Wciąż trwa 9. edycja Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy na rok 2023. Obecnie
mieszkańcy stolicy głosują na pomysły, które
pomyślnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Ten etap rozpoczął się 15 czerwca i potrwa do 30 czerwca br. W Rembertowie
pod głosowanie poddano 38 projektów (tzw.
dzielnicowych) i 138 projektów ogólnomiejskich. Jest zatem w czym wybierać. Zachęcam do głosowania elektronicznego, bo jest
ekologiczny (nie zużywamy papieru), dostępny o każdej porze, nie wymaga wizyty w urzędzie, a sam proces trwa krótko. Oddając głosy przez Internet system sam „poprowadzi”
nas przez głosowanie – po wybraniu konkretnej dzielnicy. Jeżeli wolicie Państwo głosować
tradycyjnie to należy pobrać i wypełnić papierowe karty do głosowania dla obu poziomów
– z wybranej przez Państwa dzielnicy i z poziomu ogólnomiejskiego. Karty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta bo.um.warszawa.pl lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Rembertów przy al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 28. Wypełnione karty przynosimy osobiście do urzędu, zabierając ze sobą dokument
tożsamości z numerem pesel. Dotyczy to również osób z Ukrainy mieszkających w Warszawie i posiadających numer pesel.

Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim
nie trzeba być osobą pełnoletnią. Jednak mieszkańcy, którzy nie osiągnęli jeszcze 13 roku życia
a chcą zagłosować, muszą uzyskać zgodę swojego rodzica (lub opiekuna).
Zwyciężają – czyli zostaną rekomendowane do realizacji – te projekty, które uzyskają najwięcej głosów i zmieszczą się w kwocie przeznaczonej dla danej dzielnicy lub na poziom
ogólnomiejski. Może się jednak zdarzyć, że wygra kilka drogich projektów lub kilka tańszych.
Trzeba pamiętać, że aby projekt dzielnicowy został wybrany, musi na niego zagłosować co najmniej 50 osób, a projekt ogólnomiejski, co najmniej 100 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne. Żaden projekt nie zostanie wybrany do realizacji, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego poparcia mieszkańców.
Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców
do głosowania! Każdy z nas może zdecydować,
w jaki sposób rozdysponowane zostaną pieniądze z budżetu Warszawy i jak zmieni się miejskie
i rembertowskie otoczenie.
Agnieszka Kamińska
koordynator Budżetu Obywatelskiego
dzielnicy Rembertów
tel. 22/44 33 845
e-mail: agkaminska@um.warszawa.pl

ZAMKNIĘTY punkt zbierania Psycholog dla uchodźców z Ukrainy
i wydawania darów
Punkt zbierania i wydawania darów funkcjonujący dotąd w Bibliotece
przy ul. Gawędziarzy jest już zamknięty. Dziękujemy wszystkim darczyńcom
i wolontariuszom za wielkie serca, poświęcony czas i dary przynoszone dla
uchodźców wojennych z Ukrainy. Przekazujemy Wam podziękowania również od obdarowywanych. Punkt zbiórki darów zorganizowaliśmy bardzo
spontanicznie, najpierw w Urzędzie Dzielnicy, skąd później został przeniesiony do sąsiedniego budynku, czyli Biblioteki, gdzie działał do 31 maja br. Wielkie zaangażowanie Rembertowian budziło nasz podziw każdego dnia działania punktu.
Obecnie kontynuowane są systemowe działania pomocowe, które obejmują także uchodźców z Ukrainy. Wszystkich potrzebujących uchodźców
prosimy o zgłaszanie się do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.
Plutonowych 10, tel. (22) 277 34 20, jak również korzystanie z bieżących informacji publikowanych na portalu 19115: warszawa19115.pl/dla-obywateli-ukrainy.
Informujemy jednocześnie, że nadal
działa w Rembertowie
Free Ukraina Store –
punkt zbiórki i wydawania odzieży i obuwia przy ul. Pociskowej 4.
Jeszcze raz wszystkim dziękujemy! Rembertów zdał celująco
egzamin z dobroczynności na rzecz potrzebujących.
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Dla osób z Ukrainy
przebywających w Polsce
działają telefoniczne dyżury psychologów.
Numer telefonu, pod
który osoby potrzebujące wsparcia psychologa
mogą zadzwonić, to 800
100 100.
Działa on w poniedziałki w godz. 9:00 11:00 oraz w środy i niedziele w godz. 20:00 22:00.
Tekst z plakatu w języku polskim brzmi następująco:
Martwisz się o swoje
dziecko, które jest razem
z Tobą w Polsce? Niepokoi Cię jego zachowanie?
Boisz się, że potrzebuje
pomocy, a Ty nie wiesz,
jak mu pomóc? Zadzwoń
pod bezpłatny numer
800 100 100.
Telefon
prowadzi
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od 30
lat pomaga dzieciom
i dorosłym w kryzysie.
Porozmawiajmy, słowa
leczą!

ŚRODOWISKO

KOLOROWE lato
Lato prezentuje się już w całej krasie z coraz mocniej i dłużej święcącym słońcem. W rezultacie na
dzielnicowych terenach zielonych widać coraz więcej kolorów. Na rabatach oraz w miejscach pamięci uwagę przykuwają barwne aksamitki, begonie w różnych odmianach i pelargonie. Z kolei na
przyulicznych stojakach oraz słupach przy urzędzie z wiszącymi donicami opadają bluszczolistne
pelargonie, wilce o żółtych i czerwonych liściach oraz bakopy o kwiatach białych i niebieskich.
Wszyscy, którzy w upalne dni pragną trochę orzeźwiającego chłodu,
mogą udać się na pięknie zadrzewiony teren obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Frontowej, gdzie
od 1 czerwca uruchomiono fontannę. Przy niej, zawsze z chęcią gromadzą się i bawią dzieci, które mogą
cieszyć się delikatną bryzą zapewniającą przyjemny chłód.
Dzieci mają jeszcze jeden powód do radości. Otóż w ramach Budżetu Obywatelskiego zakończył się
projekt modernizacji rekreacyjnego
placu zabaw SYRENKA, położonego
przy ul. Czwartaków, na którym powstała nowa piaskownica w kształcie
zamku, a wysłużony już fort zastąpił
nowy zestaw zabawowy w kształcie
statku. Wypełniony on został kolorowymi zabawkami dla najmłodszym
pociech.
Rembertowskie zielone tereny,
zwłaszcza otaczające naszą dzielnicę
lasy, zachęcają wielu mieszkańców
do długich popołudniowych spacerów. Korzystny wpływ spacerów
na zdrowie jest powszechnie znany.
Ale nawet wtedy i w tak przyjemnym
otoczeniu należy zachować ostrożność, pamiętając o istniejącym zagrożeniu zakażeniem wścieklizną.
Przypominamy, że to bardzo groźna
i prawie zawsze śmiertelna choroba.
Dlatego w wielu miejscach na granicy lasów znajdują się ogłoszenia
w kolorze żółtym, w których apeluje
się o zachowanie ostrożności. Należy
bezwzględnie unikać kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz stosować się
do zakazów i nakazów obowiązują-

cych na terenach zagrożonych wścieklizną. Prosimy nie zapominać również o bezpieczeństwie swoich domowych zwierząt, zwłaszcza o szczepieniu psów, które są obowiązkowe,
choć warto także zaszczepić koty.
Nasza dzielnica dba o czyste środowisko wspierając m.in. likwidację
szamb wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych w jak największej liczbie gospodarstw domowych. Dlatego nasi mieszkańcy mogą otrzymać
dofinansowanie na likwidację zbior-

nika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do
nieruchomości. Wnioski o udzielenie dotacji na te cel składamy w Biurze Ochrony Środowiska w terminie
od 1 września do 31 marca (z planowaną realizacją w roku 2023).
Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki
sektora finansów publicznych. Przy
ubieganiu się o dotację należy zgromadzić następujące dokumenty:
• Wniosek o udzielenie dotacji,
• Oryginał uzgodnionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokumentacji technicznej budowy przyłącza kanalizacyjnego,
• Zgoda właściciela/współwłaścicieli,
• Kopia umowy na opróżnianie
zbiornika bezodpływowego,
• Kopia dowodu wniesienia należności za usługę wykonaną w ramach ww. umowy.
Powyższe dokumenty należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska
m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 lub
wysłać na adres do korespondencji:
Biuro Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Po
wykonaniu inwestycji następuje jej
rozliczenie w Biurze Ochrony Środowiska.
WOŚ

REMBERTÓW
w kwiatach
Wystartował najpiękniejszy konkurs w Warszawie. Rembertowianie, ze swoim wielkim
zamiłowaniem do przyrody, mają w nim największe szanse. Pokażmy, że Rembertów jest
najbardziej ukwieconą dzielnicą!
Nagrodzeni zostaną właściciele najpiękniejszych
warszawskich balkonów i ogrodów oraz, po raz pierwszy
w tym roku, działkowcy.
Zgłoszenia można wysyłać do 30 czerwca:
- elektronicznie poprzez formularz na stronie www.warszawawkwiatach.pl
- poprzez formularz papierowy, który jest do pobrania
w siedzibie Zarządu Zieleni Warszawy oraz w oddziałach Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Konkurs zorganizowano w siedmiu kategoriach:
- Balkony, loggie i okna,
- Inicjatywy sąsiedzkie,
- Ogrody i ogródki przydomowe przy budynkach jednorodzinnych,
- Osiedla mieszkaniowe,
- Ogród lub ogródek edukacyjny przy szkołach i przedszkolach,
- Ogrody kwietne działkowe,
- Założenie ogrodowe dla instytucji, które w statucie
mają opiekę nad ogrodami i terenami zieleni w przestrzeni miejskiej.
Regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej zzw.waw.pl oraz na
profilach Facebooka: Warszawa w kwiatach, Zarząd Zieleni Warszawy.
Zapraszamy mieszkańców Rembertowa do udziału
w konkursie!
Źródło: Urząd m.st. Warszawy
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SKATEPARK w REMBERTOWIE
Idea Woodparku zrodziła się w głowach „starszych skejtów”, którzy uznali, że nadeszła już pora, aby stworzyć w stolicy obiekt działający przez
cały rok.
Dzięki temu powstał Woodpark, w którym wszyscy zajawkowicze, a także początkujący riderzy mogą czuć się dobrze. A więc RIDERS FOR RIDERS. Nazwa WOODPARK nawiązuje do legendarnych już obozów deskorolkowych WOODCAMP.
Mimo obszernej sekcji betonowej na
obiekcie, twórcy parku zadbali o to, aby znalazło się na nim także sporo zieleni a wykończenia były zrobione z drewna. Do dyspozycji mamy w Woodparku jedyną w Polsce zadaszoną betonową sekcję street – jest to unikat
na skalę europejską. Przeszkody są o zróżnicowanym poziomie trudności i odwzorowują
prawdziwe przeszkody uliczne. Dla uczących
się riderów są natomiast łagodne podjazdy, część flatowa i sekcje z małymi przeszkodami. Dla bardziej doświadczonych riderów
zostały przygotowane: double set, londongap, marmurowe huby, poręcze, pool jam, itd.

Jednak nasz park to nie tylko sekcja street –
znajduje się tutaj również sekcja lotna z rollinem, flyboxem, flyboxem rezi (czyli miękkim
lądowaniem), Quater, Quater rezi i Wall. To
wszystko wykonane ze świeżutkiej sklejki –
wszystko pachnie lasem. Wokół hali zadbano
też o roślinność, tworząc tym samym zieloną
oazę w mieście. W okresie letnim rozstawiamy dodatkową sekcję z funboxem z poręczą,
platformami, spinem, bankiem, rurkami i ławeczką. Cyklicznie organizujemy również dla
mieszkańców Rembertowa bezpłatne warsztaty z instruktorem hulajnogi i deskorolki.
Na miejscu można wypić kawę lub zimne napoje, zjeść mini pizzę, gofra albo owoce.
Organizujemy również zajęcia sportowe dla
szkół, a nawet niezapomniane urodziny dla riderów, którzy pragną połączyć je z ich pasją.
Zapraszamy do Woodparku!
Adam Malita

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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