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Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Wars: ■wy
z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku Programu Rozwoju Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku.

na podstawie: § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy stanowiącego
załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy
z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy
(tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 8814), Uchwały Nr 165/LII/2014 Rady Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu
Rozwoju
Dzielnicy
Rembertów
m.st.
Warszawy
do
2020
roku
(z późn. zmianami).
I

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§11. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy do 2020 roku, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
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Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
z dnia 29 kwietnia 2020 roku
Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zatwierdza Sprawozdanie z realizacji
w 2019 roku „Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do
roku 2020 r.”
Na podstawie złożonego Sprawozdania z przebiegu wdrażania ww. Programu Rozwoju
w 2019 roku można stwierdzić, że Urząd Dzielnicy Rembertów oraz jednostki organizacyjne
Dzielnicy Rembertów w pełni realizują zapisy i postanowienia dot. rozwoju obszaru naszej
dzielnicy oraz planów i potrzeb jej mieszkańców.
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„Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów
Miasta Stołecznego Warszawy
do roku 2020"

Warszawa, kwiecień 2020 r.

Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie zawiera dane o stanie realizacji na dzień 31 grudnia 2019 roku
„Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku”,
przyjętego Uchwałą nr 165/LII/2014 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia 28 stycznia 2014 roku.
Rok 2019 był szóstym z kolei, a dla obecnego Zarządu Dzielnicy pierwszym, w którym
kontynuowane były zapisy Programu. Codzienna praca urzędników różnego szczebla,
nadzorowana i wspomagana przez Zarząd Dzielnicy Rembertów, z zaangażowaniem
wypełniała zamierzone cele, priorytety i działania na rzecz mieszkańców dzielnicy.
Szczególnie cenne są informacje na temat tych inicjatyw, które mogą stanowić wyraz
właściwego wykorzystania potencjału i roli aktywnych społeczności lokalnych. Po 2020 roku
wygaśnie lokalny Program Rozwoju, ale nie oznacza to zaprzestania planowania
i przemyślanych działań na rzecz Rembertowa, a jedynie przejście do nowego etapu, którym
będzie realizacja celów Strategii #Warszawa2030, w trzech obszarach: aktywni mieszkańcy,
przyjazne miejsce i otwarta metropolia.
Nadrzędnym celem „Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 roku” jest zbudowanie dzielnicy - w określonych warunkach
samodzielności - jako obszaru zintegrowanego, o przyjaznym sąsiedztwie, wysokim
standardzie życia z wszechstronnie rozbudowanymi funkcjami kulturalnymi, oświatowymi
i sportowo-rekreacyjnymi oraz nowoczesną i wygodną infrastrukturą komunikacyjną, socjalną
i usługową, osadzonym na czystym ekologicznie obszarze. Celem, który został
osiągnięty dzięki Sprawozdaniu z realizacji Programu Rozwoju, jest możliwość podjęcia
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz rzetelnego audytu wewnętrznego
w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i w jednostkach organizacyjnych.
Sprawozdanie to znacząco przybliży tematykę dotyczącą rozwoju Rembertowa,
w jak wielu dziedzinach dzielnica się rozwinęła na przestrzeni 2019 roku, a także jak wiele
aspektów życia wymaga jeszcze pracy i zaangażowania.

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
(...)

Warszawa, kwiecień 2020 r.
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„Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku”
został przyjęty Uchwałą nr 165/LII/2014 Rady Dzielnicy Rembertów w dniu 28 stycznia 2014 roku.
Cel główny „zbudowanie dzielnicy - w określonych warunkach samodzielności - jako obszaru

zintegrowanego,

o przyjaznym sąsiedztwie,

wysokim

standardzie życia

z

wszechstronnie

rozbudowanymi funkcjami kulturalnymi, oświatowymi i sportowo-rekreacyjnymi oraz nowoczesną
i wygodną infrastrukturą komunikacyjną, socjalną i usługową, osadzonym na czystym ekologicznie

obszarze”.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:
- Cel 1. Dążenie do zapewnienia spójności społecznej i gospodarczej;
- Cel 2. Systemowa poprawa gospodarowania przestrzenią;
- Cel 3. Wykorzystanie potencjału i szans związanych z sytuacją demograficzną Dzielnicy
Rembertów;
- Cel 4. Wykorzystanie potencjału przyrodniczo - historycznego dzielnicy do stworzenia
kompleksowej oferty rekreacyjno-turystycznej.

Cel 1. Dążenie do zapewnienia spójności społecznej i gospodarczej

Priorytet 1. Zapewnienie społecznej spójności dzielnicy.
Realizowany jest poprzez działanie:
1.1 Wsparcie rozwoju organizacji obywatelskich oraz dialogu publiczno-społecznego poprzez
udział w stworzeniu wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
rozwój inicjatyw lokalnych, rozwój organizacji młodzieżowych

Rok 2019 był kontynuacją, przyjętej przez Dzielnicę Rembertów i Dzielnicową Komisję Dialogu
Społecznego, listy zadań dotyczących współpracy Dzielnicy z organizacjami pozarządowymi.
Organizacje pozarządowe znajdują oparcie w szerokiej gamie działań miejskich o charakterze
ogólnym i lokalnym. Rembertowskie organizacje, w szczególności młode lub napotykające
trudności, miały możliwość korzystania ze wsparcia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych oferującego: bezpłatne szkolenia, seminaria, porady ekspertów i konsultacje
oraz sale do pracy i na spotkania. Koordynatorem ds. współpracy z organizacjami społecznymi
jest Pani Bożena Mazurkiewicz Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Sportu, która
zorganizowała w Urzędzie Dzielnicy całodniowe szkolenie i warsztaty dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych na temat zmian w przepisach i nowego wzoru oferty realizacji zadania
publicznego.
W Urzędzie Dzielnicy Rembertów odbyło się ok. 120 spotkań z organizacjami obywatelskimi.
Ponadto 22 organizacje startowały w konkursach na realizację zadań publicznych na naszym
terenie.
Dzielnica Rembertów ogłasza otwarte konkursy ofert i przyznaje dotacje na realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym w dwóch obszarach:
1. upowszechnianie kultury fizycznej,
2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożono 11 ofert.
W sumie przyznano 11 dotacji na łączną kwotę 170 000 zł.
W konkursach na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w procedurze „małe dotacje” wystąpiło 11 organizacji, przyznano
4 dotacje w łącznej kwocie 20 000 zł. Na podstawie umów wieloletnich 2 organizacje pozarządowe
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otrzymały dotacje na prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego w wysokości 200 000 zł oraz
1 organizacja na prowadzenie programu socjoterapeutycznego w wysokości 80 000 zł.
Liczba zrealizowanych projektów - 26 (we współpracy z organizacjami obywatelskimi).
Liczba aktywnych organizacji młodzieżowych - 3 (Związek Harcerstwa Polskiego, Skauci Europy
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej).
W grupie aktywnych organizacji pozarządowych działających w naszej dzielnicy należy
wymienić m.in: Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, Uczniowski Klub Judo „ASzWoj”
Warszawa, Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, Krąg Pamięci Narodowej, Fundacja
Baza Rembertów, Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”, Stowarzyszenie Olszynka Grochowska,
Fundacja ART, Fundacja ABDANK, Rembertowski Klub KTK Kinowa, Skauci Europy
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rembertowa, Uczniowski Klub Sportowy przy Akademii Sztuki
Wojennej, Uczniowski Klub Sportowy Młoda Gwardia, UKS GROM 217 Rembertów, Fundacja
Wspierania Talentów Sportowych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Centralny Wojskowy Klub
Sportowy „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka, Stowarzyszenie Rembertów Team, Fundacja
Kobiet „Dobrawa”, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio,
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Husarz,
Akademicki Związek Sportowy Warszawa, Fundacja Mama, Stowarzyszenie BORIS,
Mazowieckie
Stowarzyszenie
Abstynenckie,
Rembertowskie
Stowarzyszenie
Rodzin
Abstynenckich Krocz Spokojnie, Fundacja Rozwoju Osobistego Przystań, Fundacja Zwalcz Nudę,
Fundacja Przyjaciół Dzieci „Ariadna”, Stowarzyszenie „Wyjdź na Prostą”, Fundacja Edukacji
Społecznej, Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, Stowarzyszenie Grom Combat System,
Stowarzyszenie Gradiam, Stowarzyszenie Skrzat, Klub Przyjaciół Rembertowa, Koło nr 3 „Dęby”
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Młodocianych Więźniów Politycznych
lat 1944-1956 „Jaworzniacy”.
Pięć organizacji pozarządowych zaangażowanych jest w Dzielnicową Komisję Dialogu
Społecznego: Uczniowski Klub Sportowy przy Akademii Sztuki Wojennej, Rembertowski Klub
KTK Kinowa, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rembertowa, Klub Przyjaciół Rembertowa,
Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów. W 2019 Dzielnicowa Komisja Dialogu
Społecznego zorganizowała 4 spotkania w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów. Głównymi
tematami poruszanymi podczas spotkań DKDS-u były:
- opiniowanie projektów wraz z uzasadnieniem ogłoszeń otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w 2019 r.
- dyskusje dot. Centrum Lokalnego Chruściela i Programu Rozwoju Rembertowa,
- edukacja ekologiczna w placówkach oświaty w Dzielnicy Rembertów,
- prezentacja dot. linii tramwajowej do Ząbek i metrobusu,
- pojęcie projektowania społecznego.

Ponadto przedstawiciele 4 organizacji z DKDS-u byli zaangażowani w następujące miejskie
komisje dialogu społecznego:
1. Branżową Komisję Dialogu Społecznego ds. Transportu - Stowarzyszenie Lepszy
Rembertów,
2. Branżową Komisję Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego:
Klub Przyjaciół Rembertowa i Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Rembertowa,
3. Branżową Komisję Dialogu Społecznego ds. Rekreacji - Uczniowski Klub Sportowy
przy Akademii Sztuki Wojennej.
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Rady osiedli w 2019 roku
W Dzielnicy Rembertów, nieprzerwalne od ponad 30 lat, funkcjonuje podział na osiedla - jednostki
niższego rzędu. Kiedy w 2011 roku Rada Dzielnicy Rembertów powoływała na nowo rady osiedla,
kierowała się zasadą umożliwienia mieszkańcom wyrażenia swoich potrzeb i wpływania
na decyzje samorządu dzielnicowego z pozycji interesów konkretnej grupy osób zamieszkujących
dane osiedle.
Spośród 6 rad, które wówczas został utworzone, w 2019 roku funkcjonowały cztery
tj.: „Stary Rembertów”, „Stary Rembertów Kolonia”, „Pocisk” i „Kawęczyn Wygoda”.
Rok 2019 upłynął pod znakiem wyborów do rady osiedla „Stary Rembertów”. Jest to kolejny rok
kiedy podejmowane były próby reaktywacji samorządności na tym osiedlu. Kadencja rady
upłynęła w 2017 roku i pomimo licznych starań i wysiłków (wybory zarządzano 5 krotnie:
18 listopada 2017 r., 9 maja 2018 r., 6 listopada 2018 r., 12 kwietnia 2019 r. i 12 stycznia
2020 roku) nie udało się wybrać nowego składu Rady z powodu niewystarczającej liczby
mieszkańców tego osiedla, obecnych na kolejnych zebraniach wyborczych.
Młodzieżowa Rada Dzielnicy w 2019 roku
Od 2011 roku kiedy to uchwałą nr 57/XIII/2011 Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
powołała Młodzieżową Radę Dzielnicy oraz nadała jej statut upłynęło kilka lat. Przez te lata
zarówno doradcy MRDR jak i urząd przyglądał się pracy młodzieży aktywnie działającej
w strukturze samorządowej. Z upływem lat zmianie uległy realia i zapotrzebowania młodzieży
wynikające poniekąd ze zmieniających się czasów i oczekiwań jakimi obecnie młodzież musi
sprostać.
Dlatego też, rok 2019 upłynął na licznych rozmowach i spotkaniach zmierzających do urealnienia
zapisów statutowych Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Odbyło się kilka spotkań z doradcami MRDR,
a ich głównym celem stało się wypracowanie zmian w statucie rady, które będą bardziej przyjazne
dla aktywnej społecznie młodzieży.
Ponadto w wyniku przeprowadzonej w 2017 roku reformy szkolnictwa, dokonano zmian
w strukturach szkół. I tak zostały docelowo utworzono 8 - letnie szkoły podstawowe, 4 - letnie
licea ogólnokształcące, 5 - letnie technika, 3 - letnie szkoły branżowe I stopnia i 2 - letnie szkoły
branżowe II stopnia. Z uwagi na to, że przyjęty w 2011 roku statut zawierał w zakresie wyborów
już nieaktualne zapisy, również w tym zakresie należało dokonać stosownych poprawek.
W celu spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), rozszerzono statut MRDR o klauzulę
zawierającą zasady przetwarzania danych osobowych oraz informację o przysługujących
prawach z tym związanych.
I tak rok 2019 upłynął nad pracami związanym z aktualizacją zapisów statutowych. Ostatecznie
13 listopada 2019 roku Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, uchwałą nr 46/XIV/2019,
przyjęła zmiany w uchwale nr 57/XIII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia
15 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy.
W 2020 roku Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłosił wybory do kolejnej
już V kadencji MRDR. Kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy trwa 2 lata i liczona jest od dnia
pierwszej sesji MRDR.
Szkoły przeprowadziły wybory i wyłoniły swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Dzielnicy.
Jedna organizacja pozarządowa oraz Społeczne Towarzystwo Oświatowe wskazały po jednym
kandydacie do MRD. Niestety z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii i zaostrzone
zasady wynikające z ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, nie możliwe było
dokończenie procedury naboru a ostatecznie zorganizowanie pierwszego posiedzenia nowo
wybranej MRD.

W realizacji Celu 1. Programu Rozwoju, tj. zapewnienia spójności społecznej i gospodarczej
Rembertowa, ogromny wpływ mają placówki oświatowe, które swoim prężnym działaniem
znacząco wpływają na wyrównanie różnic społecznych i ekonomicznych.
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W Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Admiralskiej 17, w ramach
ww. Celu, zorganizowano:
1. Kampanię „Wiem, co jem” cykliczne zajęcia w grupie 6-latków (22 dzieci) we współpracy
z rodzicami;
2. Kampanię „Więcej wiem, mniej choruję”- cykl zajęć z dziećmi we współpracy z Sanepidem,
uświadamiających dzieciom zagrożenia dla zdrowia;
3. Udział dzieci w „Wystawie grzybów” na terenie Sanepidu, w której uczestniczyły 3 grupy
dzieci 6-letnich i 2 grupy 5-latków.

Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK
w Rembertowie” przy ul. I. Paderewskiego 45, może pochwalić się zorganizowaniem:
•
Projektu: „Porozumienie bez przemocy” przy udziale Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej
- w formie szkolenia dla Rady Pedagogicznej, a następnie dla rodziców przeprowadzonego
przez wychowawców 2 zespołów klasowych.
•
Projektu „Ogarnij inżynierię” wraz z Fundacją Katalyst Engineering, tj. programu
edukacyjnego, przeznaczonego dla szkół podstawowych, który łączy inżynierię
oraz technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki.
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas 5 tworzyli projekty i zadania z drukarką 3D.
• Akcji „Szlachetna paczka” wraz ze Stowarzyszeniem Wiosna, polegającej na zbiórce
funduszy i rzeczy dla konkretnej, potrzebującej wsparcia rodziny, przygotowaniu paczek
przez uczniów i rodziców.
• Akcji „Marzycielska Poczta” pod egidą Fundacji Dobry uczynek, w postaci zrobienia kartek
z życzeniami świątecznymi dla dzieci nieuleczalnie chorych.
• Akcji „Pola nadziei” wspólnie z Wrocławskim Stowarzyszeniem Hospicjum dla Dzieci wraz
ze zbiórką funduszy na rzecz hospicjum, udziałem uczniów w konkursach plastycznych.
• Całorocznego projektu wychowawczego „Dzień dobrego słowa”, polegającego
na podejmowaniu każdego 13 dnia miesiąca, działania zwracającego uwagę na codzienną
kulturę i życzliwe relacje rówieśnicze.(zrealizowany w okresie: I - VI 2019 r).
•
Dwukrotnej na terenach dyskontów zbiórki żywości dla potrzebujących pod nazwą
"Kromka chleba” we współpracy z Caritas Parafii św. Łucji i szkolnym Kołem Wolontariatu
•
Międzynarodowego projektu „e - Twinning - Pierniki dobroci” - pieczenie wraz z rodzicami,
dekorowanie i dzielenie się z innymi piernikami świątecznymi. Podmiotem
współpracującym była Fundacja „Wychowanie do szczęścia”.
• W innych placówkach oświatowych organizowano ponadto: Olimpiady Przedszkolaków,
spotkania przy muzyce poważnej dla dzieci, liczne festyny przedszkolne i dzielnicowe,
projekt wraz z RAS „Co to jest szczęście” oraz inne własne, mniejsze programy,
nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem HUSARZ, ze Strefą sportu, OPS,
Domem Kultury Nowy Rembertów i Wygoda.

Fot SPnr86
Wizyta w Klubie Seniora dzieci z ki I c SP nr 86 - listopad 2019 r,
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Priorytet 1 Zapewnienie społecznej spójności dzielnicy
Realizowany jest poprzez działanie:
1.2 Poprawa komunikacji społecznej pomiędzy urzędem dzielnicy a mieszkańcami poprzez
poprawę jakości działań komunikacyjnych urzędu i jednostek mu podległych, rozbudowę
nowych form komunikacji i dostępu do informacji publicznej, zwiększenie współpracy z radami
osiedli.

Poważny wkład w poprawę komunikacji społecznej między urzędem dzielnicy, a mieszkańcami
realizowany był poprzez prowadzenie przez pracownika Wydziału Kultury i Promocji oficjalnego
konta Urzędu na Facebooku. Wykorzystanie tego narzędzia zwiększyło dynamikę komunikacji
z mieszkańcami, a szczególnie przy docieraniu z ofertą wydarzeń kulturalnych i patriotycznych.
Umiejętnie prowadzone konto na FB, z codzienną dawką informacji, częstym odpowiadaniem
na reakcje wpisy mieszkańców, niewątpliwie wpłynęło na postrzeganie urzędu jako miejsca
przyjaznego, „z ludzka twarzą”.
Nic jednak nie zastąpi bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, które dzięki imprezom
plenerowym i uroczystościom patriotycznym organizowanym lub współorganizowanym
przez Urząd Dzielnicy, cieszą się dużym zainteresowaniem. Przykładem może być ostatnie
Święto Rembertowa, zorganizowane w dniu 09.06.2019 r. w przestrzeni parkowej u zbiegu
al. gen. Chruściela „Montera” i ul. Czerwonych Beretów, a także obchody Narodowego Święta
Niepodległości (11.11.2019), których ważnym dopełnieniem był Piknik Niepodległościowy
na placu przy Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej.

Fot. WKU U. Dz. Rembertów Obchody 189 Rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską
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Fot. WKU U Dz Rembertów. Święto Rembertowa 2019.

Fot. WKU U Dz Rembertów. Święto Rembertowa 2019

W trakcie wymienionych wydarzeń komunikacja: urząd-mieszkaniec, przybiera najatrakcyjniejszą
formę i znacząco rozwija wszelkiego rodzaju współpracę, także w środowisku rembertowskich
rad osiedli.
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Gwiazdy, które zaprosiliśmy do Rembertowa w 2019 r. to m.in:

O

r

Andrzej Poniedzielski - wieczór kabaretowy AszWoJ

Mariusz Szczygieł - reporter, felietonista
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Anna Dereszowska - aktorka
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Koncert "Ukryte skrzypce" w wykonaniu Janusza Wawrowskiego
na skrzypcach Stradivariusa z 1685 r. i Mischy Kozłowskiego na
fortepianie
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Kolejną formą wypełniającą działanie 1.2, Priorytetu 1, Celu 1 było udzielanie odpowiedzi na
wnioski o udostępnienie informacji publicznej, których w 2019 roku złożono 181.
Na wszystkie wnioski
Urząd Dzielnicy udzielił odpowiedzi bezpośrednio mieszkańcom
lub Gabinetowi Prezydenta m.st. Warszawy - jeżeli wymagała tego procedura wynikająca
z zarządzenia.
W ramach działania 1.2, kolejną ważną formą komunikacji była bezpośrednia obsługa
mieszkańców Dzielnicy Rembertów prowadzona w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
Udzielanie informacji, pomoc przy wypełnianiu formularzy, wniosków, informowanie
także telefoniczne i e-mailowe, udzielanie wsparcia przy załatwianiu spraw w urzędzie podczas
34 tysięcy wizyt interesantów, konkretnie poprawiła ten współczynnik.
W ramach działania 1.2 przedstawiciele Wydziału Działalności Gospodarczej i Sportu
uczestniczyli w 3 spotkaniach z mieszkańcami. Byli inicjatorami 2 spotkań, które dotyczyły
organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (m.in. regulaminów rozgrywek sportowych,
losowania drużyn do grup eliminacyjnych). Podczas trzeciego spotkania udzielano mieszkańcom
pomocy w przygotowaniu wniosków do budżetu obywatelskiego.

Priorytet 1. Zapewnienie społecznej spójności dzielnicy.
Realizowany jest poprzez działanie:
1.3 Tworzenie nowych i rozwój istniejących miejsc integracji mieszkańców
1.4 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Zagadnienie dotyczące zidentyfikowania a następnie określenia możliwości utworzenia
atrakcyjnych dla mieszkańców przestrzeni publicznych rozważane są w dzielnicy od kilku lat.
Zmienia się struktura społeczna naszych mieszkańców oraz ich potrzeby. Jednym z impulsów
do podjęcia takiej tematyki był miejski program „Warszawskie Centra Lokalne”, kolejnym
oczekiwania mieszkańców w zakresie zapewnienia szeroko rozumianych usług publicznych
w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania. Potrzeby infrastrukturalne podstawowe dotyczące
budowy dróg, oświetlenia infrastruktury wod. -kan., oświaty od lata są realizowane. Pozostaje
natomiast do zagospodarowania potrzeba rozwoju usług społecznych - rekreacji, wypoczynku,
sportu, handlu, gastronomii czy innych usług aktywizujących mieszkańców. W 2016 roku
utworzony został w dzielnicy zespół koordynujący prace nad tworzeniem koncepcji obszarów
centralnych, którego głównym zadaniem było zidentyfikowanie tych obszarów i próba ustalenia
ich hierarchii. W pracach zespołu brali udział pracownicy dzielnicy, radni, mieszkańcy. Zadaniem
zespołu było zebranie informacji odnośnie miejsc, które są lub mogą stać się obszarem
centralnym. Informacje te były następnie analizowane, m.in. od strony możliwości rozwiązań
architektonicznych uwzględniających nowoczesne standardy życia w mieście z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów, stanu prawnego terenu oraz obecnego zagospodarowania. Obszar
centralny to miejsce kumulujące aktywność mieszkańców, o zróżnicowanej funkcji,
np.: kulturalnej, rekreacyjnej, komunikacyjnej, religijnej, informacyjnej, itp.. Każdy zgłoszony
obszar centralny był rozpatrywany pod kątem istniejącej aktywności mieszkańców,
a także obecnego i przyszłego zaspokojenia potrzeb społecznych, w tym aspektów rozwojowych
(bez strony kosztów i finansowania przedsięwzięć). Kryteriami identyfikacji były elementy
koncentrujące, np. dworzec PKP, przystanek autobusowy, kościół, szkoła, obiekt sportowy.
Ponadto ważna była czytelność w otoczeniu, wykorzystującą uwarunkowania wynikające
np. z urbanistyki (dominanta, plac, zaułek) lub estetyki (skwer, zieleń parkowa, las). W wyniku
prac zespołu określone zostały miejsca, które można uznać jako lokalne centra, które z uwagi
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na różne cechy już pełnią taką niepisaną funkcję lub posiadają potencjalne możliwości
do pełnienia takiej funkcji.
Powstała poniższa mapa obszarów centralnych na terenie dzielnicy Rembertów, na której
znalazło się 19 miejsc.
Rejony Obszarów Centralnych:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
10
19

BIBLIOTEKA URZĄD
PKP CHRUŚCIELA 1/3
PADEREWSKIEGO - D. CIUCHY
MARKIETANKI CYRULIKÓW
GAWĘDZIARZY HAUBICY
GRZYBOWA CMENTARZ
KOMANDOSÓW KOSClOt
OKOLICE TZW. WEMBLEY
PLATNERSKA - ZYGMUNTA
MARSA PLATNERSKA NKWD
ILSKIEGO POCISKOWA
DOM KULTURY REMBERTÓW
FRONTOWA - CZERWONYCH BERETÓW
TRACZY ALEJA CHWAŁY
PADEREWSKIEGO KOŚCIÓŁ
AON KOSCIOŁ GARNIZONOWY
PARK STRAŻACKA
DOM KULTURY WYGODA
PKP MOKRY ŁUG

Akademia Obrony
Narodowej

0

Kilka miejsc jest zgodnych z wytypowanymi w projekcie „Warszawskie Centra Lokalne".
W poniższej tabeli zestawiono wszystkie wytypowane potencjalne centra lokalne na terenie
dzielnicy
Nr na
Nazwa
Nazwa w projekcie
Ujęte w
Poniesione
mapie
„Warszawskie Centra
projekcie
nakłady
„Warszawskie Lokalne”
finansowe
Centra
(tak/nie)
Lokalne”
(tak/nie)
1
REM Chruściela
BIBLIOTEKA- URZĄD
tak
tak
(Centrum Lokalne
Chruściela)
2
REM Stacja
tak
PKP - CHRUŚCIELA 1/3
tak
Rembertów
3

PADEREWSKIEGO -d.
CIUCHY

tak

4

MARKIETANKI
CYRULIKÓW

nie

10

REM bazar przy ul.
Paderewskiego
X

nie
nie

5

GAWĘDZIARZY HAUBICY

nie

X

tak

6

GRZYBOWA CMENTARZ
KOMANDOSÓW KOŚCIÓŁ

nie

X

nie

nie

X

nie

8

OKOLICE tzw.
WEMBLEY

tak

9

PŁATNERSKA ZYGMUNTA III

nie

X

nie

10

MARSA PŁATNERSKA POMNIK
NKWD

nie

X

nie

11

ILSKIEGOPOCISKOWA
DOM KULTURY
REMBERTÓW

nie

X

nie

7

REM Działyńczyków

nie

13

FRONTOWA CZERWONYCH
BERETÓW

nie

REM Dom Kultury
Rembertów
X

14

TRACZY - ALEJA
CHWAŁY

tak

REM pomnik Olszynką

tak

15

PADEREWSKIEGO
KOŚCIÓŁ

nie

X

nie

16

ASzWoj - KOŚCIÓŁ

nie

X

nie

17

GARNIZONOWY
PARK STRAŻACKA
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18

DOM KULTURY
WYGODA

19

PKP MOKRY ŁUG

tak

tak
tak
tak

REM Strażacka i Roty
REM Dom Kultury
Wygoda
REM PKP Mokry Ług

nie

tak

tak
tak

tak

Poniżej krótka charakterystyka wytypowanych miejsc oraz informacja o już realizowanych
działaniach (związanych z zaangażowaniem środków finansowych miasta), mających na celu
wykształcenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, które mogą pełnić potencjalnie rolę centrum
lokalnego lub z uwagi na rolę w przestrzeni już takim miejscem są.
1
BIBLIOTEKA- URZĄD (Centrum Lokalne Chruściela). Otoczenie urzędu dzielnicy,
centralny punkt dzielnicy, główne miejsce przesiadkowe komunikacji miejskiej, zabudowa
sąsiednia przeważająca wielorodzinna niska z usługami na parterze. Z urzędem sąsiaduje
budynek biblioteki miejskiej, skwer z placem zabaw. Między budynkami znajduje się duży
parking. Miejsce to zostało ujęte w 10 pilotażowych lokalizacjach w ramach realizacji przez
miasto stołeczne Warszawa projektu „Warszawskie Centra Lokalne”. W wyniku
konsultacji społecznych, w 2016 r., przygotowana została koncepcja architektoniczna
inwestycji, której głównym założeniem była likwidacja parkingu naziemnego poprzez budowę
parkingu podziemnego i urządzenie w tym miejscu wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej.
Z uwagi na bardzo wysoki koszt takiego rozwiązania, nie zostało ono wdrożone do realizacji.
Zdecydowano się na wariant częściowego zagłębienia parkingu. W roku 2017 dzielnica
uzyskała finansowanie zadania o wartości 5.200.000 zł w podziale na lata 2017 - 2020.
Pod koniec roku 2017 podpisana została umowa z wykonawcą wybranym w drodze przetargu
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nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w oparciu
o opracowane już koncepcje z wymogiem ich dostosowania do nowych uwarunkowań.
Proces opiniowania i uzgadniania nowej koncepcji z merytorycznymi biurami m.st. Warszawy
trwał kilka miesięcy. Po uwzględnieniu możliwych do wprowadzenia zaleceń, powstała
koncepcja wynikowa i w oparciu o nią opracowany projekt budowlany zamierzenia
inwestycyjnego oraz projekty wykonawcze dla poszczególnych branż. W dniu 10.04.2019 r.
wydana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę
dla inwestycji. Projekt budowlany dostępny jest na stronie
https://pliki.um.warszawa.pI/index.php/s/GGLit3ZAAERPYk3
Projekty wykonawcze znajdują się jeszcze na etapie sprawdzania. Wartość kosztorysowa
zaprojektowanej inwestycji znacznie przewyższa jej szacunkowy koszt określony w Wieloletniej
Prognozie Finansowej - wynosi 9.536.419.64 zł brutto.
W celu dalszej realizacji inwestycji niezbędne jest dofinansowanie zadania w wysokości
5.500.000 zł w podziale na lata 2020 - 4.000.000 zł oraz 2021 - 1.500.000 zł.), o co dzielnica
wystąpiła m.in. pismem z dnia 18.04.2019 r. Formalny wniosek w sprawie zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, zgodnie z obowiązującymi procedurami, został skierowany
do władz miasta (Uchwała nr 13/52/2019 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia 26.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
m.st. Warszawy na lata 2019 - 2045 - zmiana II.
Z tytułu prac przygotowawczych do realizacji zadania wydatkowane zostały środki finansowe
w wysokości 353.340,18 zł i pozostaje do zapłaty jeszcze należność za opracowanie projektów
wykonawczych o wartości 97.000,00 zł.
2. PKP - CHRUŚCIELA 1/3.Teren położony przy stacji PKP, w sąsiedztwie przejście

3.

podziemne pod torami z dwoma wyjściami, skwer z placem zabaw, pawilon handlowy
LIDL oraz zabudowa rozproszona wielorodzinna z usługami na parterze, w tym budynek
mieszkalny komunalny pod ochroną konserwatorską. W latach ubiegłych w ramach zadania
inwestycyjnego ujętego w WPF opracowana została koncepcja zagospodarowania całego
terenu na cele społeczne - głównie rekreacyjne i kulturalne, przy założeniu docelowego
przeznaczenia na cele społeczne również budynku komunalnego. W roku 2018 realizowany
był I etap inwestycji - zagospodarowanie terenu przyległego do budynku, w tym
m.in. wykonano jego uporządkowanie, ciągi piesze, parking, estetyczny śmietnik, elementy
małej architektury miejskiej, oświetlenie, nasadzenia zieleni. W przyszłości, w przypadku
pozyskania środków finansowych oraz mieszkań zamiennych dla mieszkańców, możliwe
będzie zagospodarowanie całego terenu zgodnie z koncepcją. Przewidziane są m.in.: nowy
układ alejek, plac zabaw, urządzenia rekreacyjne, muszla koncertowa, toaleta publiczna,
meble miejskie w otoczeniu zieleni oraz usługi dedykowane różnym grupom społecznym
zlokalizowane w budynku i na zewnątrz.
PADEREWSKIEGO -d. CIUCHY. Dawne targowisko wśród zabudowy jedno i wielorodzinnej
niskiej, położone przy ul. I. Paderewskiego, jednej z głównych ulic Starego Rembertowa,
miejsce dobrze skomunikowane (autobus, niewielkie oddalenie stacja PKP i centrum
dzielnicy). W rekomendacjach SARP wskazane jest powiązanie tego miejsca z Centrum
Lokalnym Chruściela. Obecnie teren jest nieuporządkowany, pełni rolę miejsc parkingowych
dla pasażerów korzystających z kolei oraz odbywa się tam targ jednodniowy. Przez wiele lat
m.st. Warszawa nie posiadało możliwości zagospodarowania tego miejsca z powodu
roszczeń do gruntu i nieregulowanego dostępu do drogi publicznej. Obecnie regulacja działki
drogowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/5 z obrębu 3-09-25 została zakończona
decyzją z dnia 8.03.2019 r. stwierdzającą jej nabycie przez m.st. Warszawa (dawny Powiat
Warszawski) z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. Stan prawny gruntów jest uregulowany.
Odnośnie postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 21 marca
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5.

6.

7.

8.

9.
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1963 r. Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawa o wywłaszczeniu za odszkodowaniem
części nieruchomości położonej w Rembertowie przy ul. Paderewskiego15, co do której
Ministerstwo Infrastruktury decyzją z dnia 19 maja 2016 r. odmówiło stwierdzenia nieważności
oraz decyzją z dnia 14 lutego 2019 r., na wniosek strony o ponowne rozpatrzenie sprawy,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju utrzymało w mocy decyzję Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 19 maja 2016 r. Nie wpłynęła skarga na decyzję z dnia 14 lutego
2019 r. Oznacza to, że stan prawny gruntów jest uregulowany na rzecz m.st. Warszawy.
Zgodnie z obowiązującym mpzp Obszaru nr 1 -Al. Gen. A. Chruściela, teren ten znajduje się
w obszarze funkcjonalnym MU - tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego
i jednorodzinnego z usługami wyłącznie wbudowanymi w budownictwo mieszkaniowe,
co uniemożliwia realizację usług wolnostojących. W sporządzanym mpzp Centrum
Rembertowa,
po zmianie
dokonanej
po wyłożeniu
do
publicznego
wglądu
w 2017 r. z inicjatywy Rady Dzielnicy Rembertów teren został oznaczony jako B3.U/Mw usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, co umożliwi po uchwaleniu planu
realizację usług m. innymi z zakresu kultury, centrum dialogu społecznego i innych inwestycji
publicznych, realizowanych przy dużym udziale zieleni urządzonej (w projekcie max.
powierzchnia zabudowy 50% pow. działki, minimalny udział pow. biologicznie czynnej 35%).
Oczekiwania mieszkańców odnośnie zagospodarowania tego centralnego miejsca są bardzo
duże. Nie zostały one jeszcze jednoznacznie sprecyzowane. Dzielnica nie dysponuje
środkami finansowymi na ten cel.
MARKIETANKI CYRULIKÓW. Sąsiedztwo miejsca pamięci z pomnikiem. Otoczenie
zabudowy jednorodzinnej, położone przy drodze wojewódzkiej, znaczenie bardzo lokalne.
GAWĘDZIARZY - HAUBICY. Sąsiedztwo miejsca pamięci z pomnikiem. Otoczenie głównie
zabudowy jednorodzinnej, bliska odległość do al. gen. A. Chruściela „Montera” i budynku
Urzędu (centrum dzielnicy). Obecnie odbywają się tam lokalne uroczystości patriotyczne.
W połączeniu z przyległą działką miejską, miejsce to może służyć również rekreacji.
W ramach zadań inwestycyjnych ujętych w WPF, przyległa ul. Gawędziarzy została
rozbudowana o parking.
GRZYBOWA - CMENTARZ. Teren o charakterze religijnym w otoczeniu zieleni (las). Bliska
odległość od terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Działyńczyków (tzw. WEMBLEY).
Dobrze skomunikowane.
KOMANDOSÓW - KOŚCIÓŁ. Teren o charakterze religijnym z elementami patriotycznymi obelisk upamiętniający Bitwę Warszawską oraz pomnik upamiętniający ofiary katastrofy
smoleńskiej, centralny punkt Nowego Rembertowa. Miejsce dobrze skomunikowane,
zadbane, zieleń, organizowane imprezy kulturalne i okolicznościowe religijne. Częściowo
teren miejski.
OKOLICE tzw. WEMBLEY. Lokalizacja przy ul. Działyńczyków na terenie leśnym
stanowiącym własność kościoła. Użyczony fundacji w celu budowy ogólnodostępnego
obiektu sportowego (boisko z zapleczem i niezbędną infrastrukturą). Ważny punkt na mapie
osiedla Nowy Rembertów, wykorzystywany na lokalne imprezy sportowe i kulturalne
integrujące lokalną społeczność,
funkcjonuje
boisko ziemne.
Miejsce dobrze
skomunikowane. Jedyne na terenie osiedla umożliwiające przeprowadzenie imprez dla dużej
grupy uczestników. Fundacja rozpoczęła realizację inwestycji na podstawie wydanej decyzji
pozwolenia na budowę z dnia 29 marca 2019 r.
PŁATNERSKA - ZYGMUNTA III. Położenie w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej.
Pas wzdłuż muru obiektów wojskowych, przeznaczony w mpzp pod drogę publiczną.
Niewielkie znaczenie, tylko lokalne.
MARSA - PŁATNERSKA POMNIK NKWD. Miejsce uroczystości patriotycznych.
Sąsiadująca zabudowa wielorodzinna niska, obiekty wojskowe, zakład energetyczny,
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niewielka odległość od stacji PKP, dobrze skomunikowane, bliskie sąsiedztwo lasu (rezerwat
przyrody). Miejsce organizacji głównie rocznicowych uroczystości patriotycznych.
11. ILSKIEGO - POCISKOWA. Teren prywatny i w niewielkim zakresie miejski pomiędzy stacją
PKP a głównym ciągiem komunikacyjnym Nowego Rembertowa - ul. Ilskiego oraz głównym
ciągiem pieszym od stacji na osiedle Pocisk, dobrze skomunikowany. Bezpośrednie
sąsiedztwo niewielkiego centrum handlowego, sąsiedztwo osiedla mieszkaniowego
wielorodzinnego z usługami i zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców uzupełnienie funkcji handlowej ma stanowić funkcja rekreacyjna zagospodarowana zieleń, plac zabaw dla dzieci, mała architektura miejska. W ramach
programu ogólnomiejskiego na działce m.st. Warszawy urządzona została już siłownia
plenerowa. Zadanie wpisane jest również do WPF. Podstawowym problemem jest nabycie
terenu od Agencji Mienia Wojskowego, procedura toczy się już od dwóch lat.
12. DOM KULTURY REMBERTÓW. Naturalne miejsce gromadzące mieszkańców. Miejsce

13.

14.

15.

16.

17.

imprez kulturalnych, w tym organizowanych na lokalnej scenie plenerowej. Miejsce dobrze
skomunikowane. Bliska odległość od stacji kolejowej, przy głównej ulicy Nowego
Rembertowa, w sąsiedztwie niewielki placyk - parking zagospodarowany zielenią z miejscem
pamięci narodowej. Otoczenie zabudowy jednorodzinnej.
FRONTOWA - CZERWONYCH BERETÓW. Centralnym miejscem jest urządzony kilka
lat temu, w miejscu zaniedbanego lasy, oświetlony i monitorowany teren rekreacyjny
z placami zabaw, skate - parkiem, torem dla rowerów i wrotek, plenerowymi urządzeniami
siłowni, fontanną. Uporządkowana zieleń, mała architektura miejska, ciągi piesze, oświetlenie
sprzyjają wypoczynkowi. Przy obiekcie zlokalizowany jest parking i ścieżka dla rowerów.
Znajduje się na dużym wielorodzinnym osiedlu mieszkaniowym, w sąsiedztwie kompleksu
Akademii Sztuki Wojennej. Miejsce dobrze skomunikowane.
TRACZY - ALEJA CHWAŁY. Teren wykorzystywany głównie w celu organizacji
rocznicowych
imprez
patriotycznych,
związanych
z upamiętnieniem
Powstania
Listopadowego 1831 r. Pełni funkcję historyczną i turystyczną. Położony w sąsiedztwie
pomnika Bitwy o Olszynkę Grochowską, przyległa zabudowa jednorodzinna i zieleń leśna
(rezerwat przyrody). W ramach zadania ujętego w WPF dzielnica zagospodarowała miejsce
przed pomnikiem - wykonano schody do pomnika, chodnik oraz tzw. tarczę, która stanowi
jeden z elementów wykonanego w latach ubiegłych projektu zagospodarowania Alei Chwały
(nie został zrealizowany). Aleja Chwały jest to teren położony pomiędzy ul. Chełmżyńską
a pomnikiem Bitwy o Olszynkę Grochowską wzdłuż ul. Traczy. Duża część gruntów stanowi
własność m.st. Warszawy. Na całej długości usytuowane są głazy upamiętniające osoby
lub wydarzenia historyczne. Część tego terenu wykorzystana została również na cele
rekreacyjne - znajdują się urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia siłowe. Miejsce
dobrze skomunikowane. Bardzo charakterystyczny punkt na mapie osiedla Kawęczyn Wygoda, ogólnomiejskie znaczenie tego miejsca.
PADEREWSKIEGO KOŚCIÓŁ. Teren o charakterze religijnym w otoczeniu zieleni, położony
przy jednej z głównych ulic Starego Rembertowa - ul. I. Paderewskiego. Dobrze
skomunikowany, sąsiedztwo największej w dzielnicy szkoły podstawowej, w otoczeniu
zabudowy jednorodzinnej.
ASzWoj
KOŚCIÓŁ
GARNIZONOWY.
Lokalne
miejsce
kultu
religijnego
na ogólnodostępnym terenie Akademii Sztuki Wojennej, otoczenie zadbanej zieleni. Bliskie
sąsiedztwo zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej niskiej, obiekt kościoła stanowi zabytek.
PARK STRAŻACKA. Teren ogólnodostępny przeznaczony na cele rekreacyjno wypoczynkowe. Położony przy głównej drodze dojazdowej do dzielnicy - ul. Strażackiej,
dobrze skomunikowany (autobus, niewielka odległość od stacji kolejowej), przylega
do prywatnego kompleksu sportowego oraz ogólnodostępnego kompleksu sportowego
zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 217, otoczenie zabudowy jednorodzinnej,
niewielka odległość od centrum dzielnicy. Zagospodarowanie terenu realizowane jest
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w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w WPF. Docelowe zagospodarowanie obejmuje
m.in.: plac zabaw, siłownię plenerową, miejsce piknikowe, boisko do kometki, oświetlenie,
monitoring, utwardzone ciągi piesze, meble miejskie, zieleń urządzoną, miejsca postojowe
dla pojazdów. Duża powierzchnia, sąsiadujące obiekty oraz sposób zagospodarowania dają
możliwość organizacji różnych imprez o charakterze sportowym i kulturalnym, wpływających
na integrację mieszkańców.
18. DOM KULTURY WYGODA. Naturalny teren gromadzący mieszkańców. Miejsce imprez
kulturalnych. Nowo zbudowana okazała scena plenerowa sprzyja imprezom kulturalnym
na powietrzu. Miejsce dość słabo skomunikowane. Możliwy dojazd autobusami i dojście
od ul. Chełmżyńskiej lub samochodem. Otoczenie zwartej zabudowy jednorodzinnej.
19. PKP MOKRY ŁUG. Teren o charakterze rekreacyjnym zlokalizowany na gruncie leśnym
pozyskanym od Lasów Państwowych i w otoczeniu lasu, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji
kolejowej Mokry Ług. Dobrze skomunikowany - bliskie sąsiedztwo pętli autobusowej i PKP.
Miejsce częściowo zagospodarowane. Głównym elementem jest górka saneczkowa oraz
miejsce piknikowe. Towarzyszą urządzenia zabawowe dla dzieci, urządzenia siłowni
plenerowej i niewielka ścieżka edukacyjna. Miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców.
W 2019 r. Urząd Dzielnicy zgłosił do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
dodatkową lokalizację:
TEREN W OKOLICY BRAMY ASzWoj. Stanowi on zadrzewiony obszar o pow. ok. 3 ha, położony
w otoczeniu zabytku, przy historycznej bramie wjazdowej na teren Akademii od strony
al. gen. A. Chruściela „Montera”. Znajduje się w niewielkiej odległości od kościoła (pkt 16).
Własność Akademii. Dobrze skomunikowany, przylega do dróg publicznych, w sąsiedztwie
zabudowania Akademii oraz budynki mieszkalne wielorodzinne. W niewielkiej odległości
od centrum dzielnicy. Posiada potencjalne możliwości zagospodarowania na cele rekreacyjno wypoczynkowe. Obecnie organizowane są w tym miejscu imprezy lokalne, m.in. Święto

Rembertowa.
Po analizie wszystkich wymienionych miejsc, poza realizowanym zadaniem „Centrum
Lokalne Chruściela”, jako centra lokalne wytypowane zostały absolutne priorytety - miejsca, które
posiadają najwięcej potencjalnych możliwości spełnienia takiej funkcji dla lokalnej społeczności,
w większości przypadków ich atutem jest centralne położenie, dobre skomunikowanie, możliwości
zagospodarowania. Są to (zgodnie z hierarchią):

1.
2.
3.

PADEREWSKIEGO - d. CIUCHY,
PARK STRAŻACKA,
PKP-CHRUŚCIELA 1/3,

4.
5.

OKOLICE tzw. WEMBLEY,
ILSKIEGO - POCISKOWA.
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Wyznaczają one obszary priorytetowe o charakterze strategicznym:

1.

2.

Centralny obszar obsługi komunikacyjnej, usługowej i kulturalnej, wg załącznika
mapowego obszar oznaczony jako „A”, zawierający obszary centralne :

•

Biblioteka - Urząd (w programie miejskim „Warszawskie Centra Lokalne”
pn. Centrum Lokalne Chruściela),

•

Paderewskiego d. Ciuchy,

•

PKP - Chruściela 1/3,

•
IIskiego - Pociskowa.
Obszar aktywności sportowej, wg załącznika mapowego obszar oznaczony jako

„B”, zawierający obszary centralne:
•

Park Strażacka.

W minionym roku Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Rembertów kontynuował
realizację zadania zagospodarowania terenu przyległego do komunalnego budynku
mieszkalnego przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 1/3.
Do zadań realizowanych w ramach umowy podpisanej dnia 25.09.2018 r., należało
uporządkowanie przestrzeni w najbliższym otoczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
oraz przejścia podziemnego, w zakresie fragmentu działek o nr ew. 114/4, 110/3 oraz działki
o nr ew. 114/3 z obrębu 3-09-25, znajdujących się u zbiegu ulicy Cyrulików i alei gen. Antoniego
Chruściela „Montera”. W tym celu wytworzone zostały ciągi piesze prowadzące do budynku
handlowego oraz budynku mieszkalnego.
Realizowana inwestycja stanowiła pierwszy etap zagospodarowania terenu działek
o numerze ew. 11/4, 11/3, 110/3 z obrębu 3-09-25, znajdujących się u zbiegu ulicy Cyrulików
i alei gen. Antoniego Chruściela „Montera” w centralnej części dzielnicy Rembertów. Celem tego
wieloetapowego przedsięwzięcia jest stworzenie reprezentacyjnej, miejskiej, publicznej
wielofunkcyjnej przestrzeni dla lokalnej społeczności.
Ponadto wykonano skwer przed wejściem do przejścia podziemnego z obudowanym kwietnikiem
wraz z siedziskiem drewnianym (+ nasadzenia zieleni miejskiej), parking dla rowerów (8 stojaków
na rowery), nasadzenia krzewów zimozielonych (żywopłot) oddzielających budynek
od projektowanego skweru oraz żywopłot przy pasie ruchu pieszego, wykonano montaż
ażurowych elementów wyłaniających wiaty przejść podziemnych dł. 47 m (tylko od strony
południowej
przejść
podziemnych)
oraz wykonano
ciągi
piesze z
betonowych
płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x6 cm, na łącznej powierzchni 450,61 m2 wraz z koszami
na śmiecie (2 szt.) oraz samoobsługową stacją naprawy rowerów.
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Zagospodarowanie tego terenu wiązało się z uporządkowaniem i oczyszczeniem terenu,
rozbiórek tymczasowych aranżacji, parkingu z ciągiem pieszo - jezdnym 273,45 m 2, nawierzchni
z płyt chodnikowych, budową wiaty śmietnikowej, kwietnika z drewnianym siedziskiem,
a także oświetlenia terenu (lampy niskie - 22 szt., latarnie uliczne - 5 szt.), uporządkowania zieleni
(nasadzenia, trawniki).

Fot WIR U Dz Rembertów Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego przy al. Gen A Chruściela .Montera" 1/3

Następnym miejscem działań Urzędu Dzielnicy była „Aleja Chwały” - miejsce
upamiętniające Powstanie Listopadowe.
Zadanie „Zagospodarowania miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką
Grochowską", ujęte umową na okres od 02.04 do 31.07.2019 r. wiązało się z przeprowadzeniem
procedury wywłaszczenia nieruchomości i dokumentacji projektowej, utwardzenie terenu
z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów.
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Fot. WIR U Dz. Rembertów Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 r „ Bitwa pod Olszynka Grochowską"

Podjęto roboty budowlane:
- utwardzenia terenu przed pomnikiem "Tarcza" z zagospodarowaniem terenu przyległego
na podstawie umowy z dnia 06.11.2018 r.,
- barierki zabezpieczających teren objęte umową z dnia 20.05.2019 r.,
- miejsca postojowe na podstawie umowy z dnia 07.08.2019 r.
W Rembertowie kluczowym miejscem integracji mieszkańców nadal pozostają szkoły,
przedszkola oraz inne jednostki organizacyjne, prowadzące działalność o charakterze otwartym.
Nie mniej jednak wykorzystywano potencjał lokalnej infrastruktury i zabudowy, by działać zgodnie
z Priorytetem 1, w zakresie działania 1.3. Tak jak w latach ubiegłych, tak też w 2019 r.
maksymalnie wykorzystywano wszelkie zasoby.
Działania wpisujące się w priorytet 1.3 realizowane przez placówki oświatowe:
- Zespół Szkół nr 74 wystawił przedstawienie bożonarodzeniowe oraz koncert świąteczny.
Uczestnikami tych przedsięwzięć artystycznych i jednoczących lokalną społeczność
byli uczniowie klas I-III, IV-VI SP i OSM. Projekt zakładał połączenie różnych środowisk
(dzieci i młodzieży Zespołu Szkół nr 74). Łącznie spektakl bożonarodzeniowy wystawiono
dla 350 widzów. W prace zaangażowało się aż 99 osób.
Ponadto odbyły się następujące warsztaty:
- teatralne - 26 uczestników,
- wokalne - 41 osób,
- mała orkiestra -16 osób.
- koncert kolęd w wykonaniu uczniów OSM I St. - 34 osoby.
Udział w pracach przygotowawczych uroczystości przy pomniku gen Franciszka Żymirskiego
ofiarowanego szkole przez ks. Proboszcza Marka Uzdowskiego z okazji urodzin generała wsparła
grupa 15 uczniów.

LI Liceum ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Warszawie
Zorganizowano 3 projekty:
Zjazd absolwentów LI Liceum Ogólnokształcącego
-300 uczestników
Dzień Otwarty dla kandydatów do klas I - około 500 osób;
Jubileusz 75 rocznicy utworzenia szkoły 650 osób

im.

Tadeusza

Kościuszki

Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
Organizowanie imprez z udziałem rodziców i rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola:
Dni adaptacyjne (2 dni w czerwcu i 2 dni w sierpniu);
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Dzień otwarty dla dzieci i rodziców (spotkanie przed rekrutacją do przedszkola)
Spotkania przedświąteczne z rodzicami (14 grup);
Dzień Niepodległości (uroczystość z udziałem rodziców);
Andrzejkowe wróżby (2 grupy);
Jasełka - 4 grupy dzieci 4,5 i 6 letnich;
Dzień Babci i dziadka w 14 grupach;
Spotkanie przedświąteczne z udziałem dzieci ze szkoły podstawowej STO oraz SP Nr 376
- Cykliczne zabawy z rodzicami met. W. Sherborne (w 4 grupach);
Dzień rodziny- festyn z udziałem całej społeczności przedszkolnej (rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie, dzieci nowo przyjęte do przedszkola)- ok. 300 osób.
- Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”- czytanie dzieciom książek przez rodziców,
dziadków i absolwentów przedszkola - 14 grup;
Funkcjonowanie kącika wymiany książek dla dzieci i dorosłych „Książka w podróży”;
Prowadzenie cyklicznych zajęć kulinarnych z udziałem rodziców we współpracy z fundacją
„Szkoła na widelcu”-1 grupa dzieci 6-letnich;
- Współpraca z innymi przedszkolami w ramach organizowanych przeglądów i konkursów
dzielnicowych;
- Współpraca z biblioteką publiczną- udział dzieci w konkursach recytatorskich oraz lekcjach
bibliotecznych;
- Współpraca z Domem Kultury- konkursy plastyczne i recytatorskie.

-

Szkoła Podstawowa nr 217
Koncert Noworoczny - coroczna otwarta uroczystość dla mieszkańców Rembertowa,
występy zespołów artystycznych, chóru i teatru szkolnego, Jasełka w wykonaniu uczniów
klas młodszych.
Dzień Dziecka - ogólnoszkolna impreza sportowo - rekreacyjna integrująca wszystkich
uczniów i wychowawców.
- 26.10.2019.- “Rembertów dla Niepodległej” wydarzenie patriotyczne pod patronatem
Burmistrza
Dzielnicy Warszawa Rembertów i
Fundacji „Baza
Rembertów”
- gra historyczna propagująca pamięć o dążeniu do niepodległości przez pryzmat
kart historii Rembertowa.
- Udział w szkolnych uroczystościach - apelach z okazji ważnych rocznic państwowych
(11 listopada, wspólne śpiewanie hymnu państwowego),
Konkurs pieśni patriotycznych dla uczniów klas 1-3,
- Zajęcia sportowe dla seniorów na terenie szkoły.

Przedszkole nr 160
Festyny Rodzinne :
- „Mama, Tata, Ja na sportowo” - na sportowo, połączona z uroczystymi obchodami
Dnia Przedszkolaka - wrzesień 2019,
- „Mama, Tata i Ja w Europie” ( uroczyste obchody rocznicy wstąpienia Polski do UE) czerwiec 2019.

Fot. SP nr 86 Dzień otwarty
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W wydarzeniach tych brała udział cała społeczność przedszkolna a także zainteresowani
mieszkańcy Osiedla Kawęczyn Wygoda. Te dwie imprezy mają charakter cykliczny
i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Impreza opatrzona jest zawsze
tematem
przewodnim,
który
podkreślany jest
drobnymi
elementami
kostiumów.
Jest to czas spotkań, wspólnej zabawy podczas której następuje naturalna integracja
mieszkańców. Mieszkańcy Osiedla chętnie współuczestniczą w organizacji tych wydarzeń,
jest to bowiem szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności, możliwości i zainteresowań.
W realizację Projektu edukacyjnego: „Przedszkolne poczytanki” w roku 2019 włączona
była cała społeczność przedszkolna a także mieszkańcy Osiedla Kawęczyn Wygoda.
Cykliczne spotkania z książką pełnią funkcję wychowawczą, edukacyjną, propagującą
czytelnictwo, wspieranie i aktywowanie seniorów zamieszkałych na terenie osiedla.
Projekt realizowany był także z Wypożyczalnią dla Dorosłych i Młodzieży nr 57
przy ulicy Chełmżyńskiej 27/35 oraz Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Gawędziarzy 8, gdzie odbywają się spotkania literackie
często wzbogacane spotkaniami teatralnymi czy plastycznymi, w których uczestniczą dzieci
wszystkich grup wiekowych .
W 2019 roku na terenie Rembertowa zrealizowano takie projekty, jak: Pożegnanie lata, Festyn
rodzinny letni, różne szkolenia dla chętnych z poza placówki, warsztaty wychowawcze
dla rodziców z całej dzielnicy, zapraszanie na spotkania teatralne dzieci nieuczęszczających
do przedszkola, dni otwarte, olimpiada, przegląd muzyczny „Muzyka poważna w interpretacji
dzieci”.
Urząd Dzielnicy - Wydział Organizacyjny w listopadzie 2019 roku zorganizował
w ratuszu spotkanie z Panią Pauliną Nowicką - Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy ds. Strategii rozwoju miasta, w celu przybliżenia tematu wszystkim urzędnikom,
radnym
dzielnicy
i
reprezentantom
jednostek
organizacyjnych
w
Rembertowie,
a także przedstawicielom służb, tj. straży miejskiej m.st. Warszawy, policji i straży pożarnej.
Gospodarzem spotkania był Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, który w pełnym
składzie uczestniczył w prelekcji Pani Pełnomocnik na temat zagadnień Strategii
#Warszawa2030. Na spotkanie stawili się wszyscy naczelnicy i kierownicy Wydziałów, Zespołów
i Delegatur, dyrektorzy rembertowskich domów kultury, biblioteki, DBFO, OPS, a także wielu
radnych Dzielnicy Rembertów, z Panem Józefem Melakiem - Przewodniczącym Rady - na czele.
Sala wykładowa, w której odbywała się prezentacja, gościła w sumie około 60 słuchaczy.
Pani Pełnomocnik przybliżyła wszystkim zapisy Strategii #Warszawa2030, przyjętej przez Radę
m.st. Warszawy 10 maja 2018 r.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że celem wiodącym dla Warszawy w perspektywie
2030 roku jest skupienie się na twórcy i użytkowniku miasta - na jego mieszkańcach. W ramach
ww. strategii to człowiek jest osią rozwoju stolicy, niezależnie od tego jak długo w nim mieszka,
czy jedynie przybywa codziennie do pracy, szkoły, uczelni.

Wizja Warszawy do 2030 roku skupia się na 4 celach strategicznych (które wynikają bezpośrednio
z wizji miasta, a ich wkład w osiągnięcie stanu miasta zakładanego na 2030 rok jest
zróżnicowany):
•
Odpowiedzialna wspólnota,
• Wygodna lokalność,
•
Funkcjonalna przestrzeń,
• Twórcze środowisko;
oraz na 13 celach operacyjnych, które uszczegóławiają sposób osiągnięcia celu strategicznego:
1.1.
Dbamy o siebie nawzajem
1.2.
Wspólnie decydujemy o naszym mieście
2.1.
mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań
2.2.
Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
2.3.
Korzystamy z usług blisko domu
2.4.
Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
3.1.
Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej
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3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Żyjemy w czystym środowisku
Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego
Rozwijamy nasz twórczy potencjał
Generujemy innowacje
Przyciągamy talenty i liderów
Inspirujemy świat.

Wykład Pani Pauliny Nowickiej uzmysłowił słuchaczom w jakim kierunku Warszawa będzie się
rozwijała, jakie potencjały wykorzystywała. Dla Rembertowa przedstawiona wizja miasta
na pewno stanowi szanse, gdyż wpisuje nasza społeczność w metropolitarny charakter stolicy,
ale też przy zachowaniu swojej odrębności i historycznego wymiaru.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał wydaną w formie książkowej Strategię #Warszawa2030,
aby w wygodnym, jednym zbiorze posiadać wszystkie informacje na jej temat.

W ramach realizacji działania 1.4. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej odpowiedzialny
był Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów. W 2019 r. w ramach wymiany
wyeksploatowanego sprzętu zrealizowano dla Urzędu następujące zakupy:

Lp
1

Przedmiot

Liczba

Kwota brutto

Laptopy

3

14 298,25

2

Komputery

42

239 266,98

3

Projektor
osprzęt

1

12 272,94

4

Telefony IP stacjonarne

24

4 988,88

+

ekran

+
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Priorytet 2. Zapewnienie spójności i integralności komunikacyjnej i technicznej dzielnicy,
na rzecz zrównoważonego rozwoju
Realizowany jest poprzez działanie:

2.1 Podejmowanie działań na rzecz polepszenia powiązań transportowych dzielnicy
z otoczeniem poprzez wspieranie ponaddzielnicowych inwestycji komunikacyjnych.

Budowa tunelu
W 2019 r. I-III kwartał kontynuowane były prace projektowe dot. prac projektowych a następnie
oraz uzgodnienia zaproponowanych rozwiązań. W uzgodnieniach brały udział mi.in miejskie biura,
ZDM, ZTM, Urząd Dzielnicy, PKP PLK SA, Zakład Linii Kolejowych SA. 20 września 2019 r.
do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych wpłynęła opinia Prezydenta m.st. Warszawy
do geometrii drogi zawierająca uwagi do przyjętych rozwiązań inwestycji. W dniu 05.11.2019 r.
przekazane zostały do Biura Polityki Mobilności i Transportu rozwiązania zamienne tunelu
drogowego,
uwzględniające
uwagi
zgłoszone
przez
organ
zarządzający
ruchem
w m.st. Warszawie w opinii nr 807/2019 z dnia 11.09.2019 r. Następnie została wydana
pozytywna opinia do geometrii drogi, umożliwiająca zakończenie prac nad projektem
budowlanym. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót przewidywane jest
w IV kw. 2020 r. Rozpoczęcie robót we wskazanym terminie uzależnione jest m.in. od przebiegu
(czasu trwania) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, w ramach którego zostanie przeprowadzona ponowna ocena
oddziaływania inwestycji na środowisko oraz przebiegu postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy robót. Roboty budowlane związane z budową tunelu potrwają ok. 24 miesięcy.
Budowy wiaduktu Chełmżyńska
18 października 2018 r. Wykonawca wystąpił do Biura Polityki Mobilności i Transportu
z wnioskiem o wydanie opinii do geometrii drogi. W dniu 12 lutego 2019 r. Biuro Polityki Mobilności
i Transportu przekazało do Wykonawcy opinię nr 957/2018 oraz późniejszą opinię
z dnia 30 sierpnia 2019 r. z szeregiem uwag do rozwiązań projektowych, uniemożliwiających
przystąpienie do kolejnych etapów opracowywania dokumentacji projektowej. Następnie
20 września 2019 r. ZMID przekazał do BPMiT uwagi zawarte w opiniach. W związku z ustaleniami
podjętymi na spotkaniu w Biurze Polityki Mobilności i Transportu w dniu 04.10.2019 r. ZMID
zakładał złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod
koniec 2019 r. pod warunkiem akceptacji projektu budowlanego i raportu do ponownej oceny
oddziaływania na środowisko przez PKP PLK S.A. (współzamawiającego). W dniu 06.12.2019 r.
wysłano do uzgodnienia do PKP PLK S.A. projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót
przewidywane jest w III kw. 2020 r. Termin rozpoczęcia robót uzależniony jest m.in. od przebiegu
(czasu trwania) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, w ramach którego zostanie przeprowadzona ponowna ocena
oddziaływania inwestycji na środowisko oraz przebiegu postępowania przetargowego na wybór
wykonawcy robót. Roboty budowlane związane z budową wiaduktu potrwają ok. 24 miesięcy.
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Źródło: https://zmid.waw pl/files/public/zadania/Chelmzynska wiadukt/plan sytuacyjny chelmzynska.pdf
Modernizacja ciągu ulic Marsa -Żołnierska, ode. węzeł Marsa - granica miasta - etapy
I i II zrealizowane, etap III w przygotowaniu.
Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 482/ 11/2015
z dnia 30.11.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Inwestycja polega na przebudowie ciągu ulic: Marsa (Praga Południe) - Żołnierska (Rembertów)
od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta.
W zakres zadania wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych
wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią
pasa drogowego.
Długość całej inwestycji to ok. 4,820 km. Przypominamy etapy realizacji inwestycji:
etap I: zrealizowany
efekt rzeczowy: przebudowano ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej;
etap II: zrealizowany, prace końcowe i odbiory w 2019 r.
efekt rzeczowy:
- dwa wiadukty w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami linii kolejowej Warszawa- Dorohusk,
- prawie 600-metrowa estakada prowadząca ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami
ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz Żołnierską i Rekrucką,
- kładka dla pieszych i rowerzystów (z dwiema pochylniami) nad ul. Żołnierską,
łącząca tereny leśne z osiedlem Wygoda,
- dwa wiadukty w ciągu jezdni głównych ul. Żołnierskiej nad torami linii kolejowej nr 2 WarszawaTerespol,
- dwa wiadukty w ciągu ul. Żołnierskiej na węźle z ul. Strażacką,
- druga jezdnia ul. Żołnierskiej od ul. Strażackiej do granicy miasta,
- dwa wiadukty nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków w ciągu ul. Żołnierskiej,
- chodnik i droga rowerowa wzdłuż wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej.
etap III: budowa drugiej estakady, służącej do bezkolizyjnego skrętu w prawo
z ul. żołnierskiej w ul. Marsa, etap w przygotowaniu
• 9.01.2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Mosty
Gdańsk Sp. z o.o.
• 27.07.2018 r została wykonana karta informacyjna przedsięwzięcia, a następnie został złożony
wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, 26.07.2019 r. RDOŚ wydał decyzję.
• uzyskano w miejskim Biurze Polityki Mobilności i Transportu opinię do geometrii drogi.
• w IV kwartale 2019 r. wystąpiono o zrid.
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Po uzyskaniu zrid na początku 2020 r. planuje się w II kwartale 2020 r. ogłoszenie przetargu
na roboty budowlane, w kolejnym miesiącu i po jego rozstrzygnięciu, podpisanie umowy na roboty.
Planowany termin zakończenia robót to grudzień 2021 r. Obowiązująca Wieloletnia Prognoza
Finansowa (WPF m.st. Warszawy) przewiduje środki na inwestycję na lata 2018-2021 r.
Szacowany koszt realizacji robót budowlanych - ok. 55 min zł brutto.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na ode. od ul. Chłopickiego
do ul. Marsa
Zadanie wprowadzone do WPF m.st. Warszawy na lata 2018-2019 o wartości 5,4 min zł.
W dniu 28.09.2017 r. zostało podpisane Porozumienie o wspólnej realizacji zadania
przez ZMD i MPWIK, z terminem zakończenia do 15.11.2019 r. Środki przeznaczone
na sfinansowanie zamówienia wynosiły łącznie ok. 9,6 min zł.
Zgodnie z założeniami Porozumienia, przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w formule „projektuj i buduj”, w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem były roboty sanitarne jak i drogowe, składające się z trzech zadań:
Zadanie nr 1- finansowane przez ZDM:
o Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Chełmżyńskiej, na odcinku od ul. Chłopickiego
do ul. Marsa;
o Wykonanie odbudowy konstrukcji i nawierzchni ul. Chełmżyńskiej na odcinku
od ul. Niepołomickiej do ul. Marsa.
Zadanie nr 2- finansowane w całości przez MPWiK S.A.:
o Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci - od kanału głównego
ulicy do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż ul. Chełmżyńskiej
na odcinku od ul. Chłopickiego do ul. Niepołomickiej.
Zadanie nr 3 - finansowane po połowie przez ZDM i przez MPWiK S.A.
o Wykonanie odbudowy konstrukcji i nawierzchni ul. Chełmżyńskiej, na odcinku
od ul. Chłopickiego do ul. Niepołomickiej.
W dniu 03.07.2019 r. odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu
przetargowym. W wyniku znacznego przekroczenia środków przeznaczonych na inwestycję
przez oferentów, ZDM poinformował Dzielnicę Rembertów o braku możliwości zwiększenia kwoty
przeznaczonej na budowę kanalizacji deszczowej i roboty drogowe. MPWiK S.A zarezerwowała
środki na realizację swojej części zadania w Planie Inwestycyjnym na rok 2020.
Do końca 2019 roku ZDM nie otrzymał dodatkowych środków od władz miasta na realizację
tego zadania wspólnie z MPWiK.

Interwencje w ważnych dla mieszkańców sprawach:
•
Paraliżu komunikacyjnego na ul. Żołnierskiej - zgodnie z naszymi oczekiwaniami zostały
wyznaczone dwa pasy ruchu do skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa,
•

Utrudnień na kolei - po interwencji Burmistrza ZTM wprowadził zastępczą linię autobusową
ZS2, a Koleje Mazowieckie na czas remontu infrastruktury kolejowej podjęły decyzję
o zwiększeniu składów pociągów na trasie Warszawa Rembertów-Warszawa Wschodnia.

Priorytet 2 Zapewnienie spójności i integralności komunikacyjnej i technicznej dzielnicy,
na rzecz zrównoważonego rozwoju
Realizowany jest poprzez działanie:
2.2 Rozbudowa i modernizacja sieci dróg dzielnicowych, infrastruktury drogowej i ścieżek
rowerowych w celu poprawy bezpieczeństwa oraz likwidacji barier komunikacyjnych dzielnicy.
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Urząd Dzielnicy
Efekty zakończonych działań:
• przyrost długości dróg utwardzonych w stosunku do ogólnej długości dróg - 1,3 %;
• długość wybudowanych dróg - 0,9 km, nazwa ulicy: Zesłańców Polskich;
W 2019 r. została zakończona budowa ulicy Zesłańców Polskich na odcinku Strażacka Dziewiarska. Inwestycja była jedną z wielu budów wyczekiwanych przez mieszkańców
Rembertowa. Dzięki ułożeniu nowej nawierzchni jezdni, wykonaniu chodników i ścieżki rowerowej
ulica zyskała miejski charakter. W ramach dodatkowych uzgodnień wybudowano jeszcze
wodociąg. Budowa ulicy Zesłańców Polskich obejmuje odcinek na długości 900 m. W ramach
realizacji tego zadania powstała jezdnia asfaltowa o szerokości 6 m z chodnikiem od strony
zabudowy o szerokości 2,5 m, wykonanym z płyt betonowych szarych. Od strony lasu
wybudowano asfaltową ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m, a wyniesione skrzyżowania ulic
wykonano z kostki brukowej.

•
•
•
•
•
•
•
•

długość zmodernizowanych dróg - 0,3 km;
długość zbudowanych ścieżek rowerowych - 0,9 km - ul. Zesłańców Polskich;
długość wybudowanych i zmodernizowanych chodników - 1,3 km;
powierzchnia zmodernizowanych dróg - 1800 m2;
powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych chodników - 2413 m2;
długość nowej sieci oświetlenia ulic - 0,59 km;
liczba nowych lamp oświetleniowych - wybudowano 14 szt. lamp energooszczędnych
LED;
przebudowa odcinków dróg gminnych: Podhalańskiej i Oraczy;

ul. Podhalańska - wymieniono nawierzchnię jezdni na odcinku Koniecpolska - Chełmżyńska.
Prace polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni z trylinki i ułożeniu nawierzchni z betonu
asfaltowego. Podczas prac wykonano również regulację istniejącego uzbrojenia podziemnego.
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•

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu oświetlenia ulic: Kacpury,
Księcia Witolda, Skrzeszewskiego, Jaworzniaków, Szewskiej, Pacholęcej, Sztukatorskiej
(ode. od al. gen. A. Chruściela "Montera" - Kordiana).

•

Wykonanie remontu oświetlenia ulic:
- Buławy - długość linii 286 m, 9 lamp energooszczędnych LED,
- Dowódców - długość linii 390 m, 10 lamp energooszczędnych LED,
- Fizyków - długość linii 155 m, 7 lamp energooszczędnych LED,
- Górna - długość linii 151 m, 7 lamp energooszczędnych LED,
- Haubicy - długość linii 216 m, 7 lamp energooszczędnych LED,
- Kłuszyńskiej - długość linii 260 m, 8 lamp energooszczędnych LED,
- Kordiana - długość linii 1373 m, 36 lamp energooszczędnych LED,
- Ułańskiej - długość linii 275 m, 10 lamp energooszczędnych LED,
- Szeroka/T raczy (miejsce pamięci) - wymiana słupa oświetleniowego
oraz wymiana 2 lamp na energooszczędne LED.

•
•

budowa oświetlenia ul. Karolówka - dł. 400 m, 10 szt. lamp energooszczędnych LED;
budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na ode. al. gen. A. Chruściela "Montera"
- ul. Kordiana - dł. 190 m, 4 szt. lamp energooszczędnych LED;
doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów - 2 szt. lamp
energooszczędnych LED;
budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na ode. al. Sztandarów - granica
miasta. W 2019 r. Trwały końcowe prace związane z realizacją zadania, polegającego
na przebudowie odcinka od Al. Sztandarów do ul. Gierczak oraz realizacji nowego odcinka
ulicy od ul. Gierczak do granicy miasta z budową tzw. zawrotki (mini pętli) dla autobusów
komunikacji miejskiej. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę istniejącej drogi
oraz budowę: jezdni, chodników i peronów przystankowych.

•
•
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W ramach ogólnomiejskiego programu utwardzenia dróg gruntowych Zakład Remontów
i Konserwacji Dróg na podstawie porozumienia z Dzielnicą Rembertów w 2019 r. zrealizował
następujące inwestycje:
- ulica Płatnerska na ode. od ul. B. Gembarzewskiego do ul. maj. F.M. Amałowicza „Tatara” wykonano nawierzchnię betonową na długości około 440 m i szerokości 4 m z wykonaniem
pobocza wzmocnionego tłuczniem, prace odebrano w dniu 18.10.2019 r.,

- ulica Szewska na ode. od ul. Kadrowej do ul. Kapitańskiej - wykonano nawierzchnię bitumiczną
na podbudowie tłuczniowej szerokości około 5 m i długości 650 m wraz utwardzeniem poboczy
tłuczniem, prace odebrano w dniu 31.10.2019 r.,
- ulica Puszkarzy na odcinku od nr 20 do końca zabudowy - wykonano nawierzchnię betonową
na długości około 300 m i szerokości 5 m z wykonaniem pobocza wzmocnionego tłuczniem, prace
odebrano 20.12.2019 r.

Priorytet 2 Zapewnienie spójności i integralności komunikacyjnej i technicznej dzielnicy,
na rzecz zrównoważonego rozwoju
Realizowany jest poprzez działanie:
2.3 Działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom wody o dobrych parametrach
jakościowych oraz zwiększenia obszaru Dzielnicy objętego systemem kanalizacji sanitarnej.

Na terenie m.st. Warszawy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A.
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych Spółki na lata 2018-2025 przewiduje realizację 40 inwestycji na terenie
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona
rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań,
których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd
Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.
Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie
nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma
czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji
są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji
administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane
- w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym,
na których zlokalizowane są drogi oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.
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W latach 2018- 2025 MPWiK w m.st Warszawie S.A. zaplanowała na terenie dzielnicy
uzyskanie efektów rzeczowych w zakresie budowy/rozbudowy/modernizacji sieci:

wodociągowej - L ca 48,2 km,
kanalizacyjnej - L ca 20,3 km.
W odróżnieniu od lat ubiegłych, w których rozbudowywana była sieć kanalizacyjna, w 2019 r.
Spółka realizowała na terenie dzielnicy zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę. Obejmowały
one przede wszystkim teren Starego i Nowego Rembertowa. Efektem tych działań jest
zakończona budowa nowych oraz wymiana wyeksploatowanych przewodów wodociągowych
o łącznej długości ok. 8,1 km w ulicach:
Listonoszy ode. Al. Sztandarów - Czwartaków, Kamaszniczej ode. Kadrowa - Listonoszy,
Al. Sztandarów ode. Kadrowa - Szyszaków, Szyszaków ode. Al. Sztandarów - Pacholęca,
Pacholęcej ode. Szyszaków - Kadrowa długości 1.801 m,
Al. Sztandarów ode. Szyszaków - Jerzego, Jerzego ode. Al. Sztandarów - Kamasznicza,
Licealnej ode. Al. Sztandarów - Kamasznicza, Szyszaków ode. Pacholęca - Kamasznicza,
Pacholęcej ode. Jerzego - Licealna, Notarialnej długości 1.597, 4 m,
Arsenalskiej, Klasztornej, Giermków, Działyńczyków ode. Dwóch Mieczy - Płatnerska,
Płatnerskiej ode. Zygmunta III - Instruktorska, Instruktorskiej długości 2.531,6 m,
Kordiana ode. Strażacka - Kadrowa długość 1.174,1 m,
Chełmżyńskiej ode. Strażacka - Gwarków wymiana przewodu wodociągowego długości 810 m,
Stelmachów ode. Chełmżyńska - HP 23194 wymiana przewodu wodociągowego długości 161 m.

Nakłady poniesione na wymienione zadania inwestycyjne wynoszą ponad 14,3 milionów zł.
W zakresie budowy sieci kanalizacyjnej realizowane było tylko jedno zadanie - w ul. Zesłańców
Polskich na ode. Kordiana - Strażacka długości 220 m. Inwestycja kończona będzie w roku 2020.
Działania Urzędu Dzielnicy wspierające inwestycje MPWiK.
W ramach stałej współpracy Urzędu Dzielnicy z MPWiK odbyły się w ratuszu cztery spotkania
z mieszkańcami
ulic,
w których
spółka wykonywała wodociągi.
Celem
spotkań
było przedstawienie mieszkańcom zasad budowy indywidualnych przyłączy oraz koordynacja
ich budowy z budową sieci wodociągowej. W trakcie, przyjmowane były od mieszkańców wnioski
o przyłączenie do sieci, co przyczyniło się do skrócenia wymaganych procedur i przyspieszenia
budowy przyłączy.
Akcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców i taka forma współpracy
planowana jest przy realizacji kolejnych zadań MPWiK.
Problemy z wodą na ASzWoj i Polance.
Urząd Dzielnicy był w stałym kontakcie z Agencją Mienia Wojskowego Oddział Regionalny
w Warszawie (AMW) w sprawie problemów dot. wypowiedzenia umowy przez dzierżawcę
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, należącej do Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego,
ze skutkiem na 31 stycznia 2020 r.. Podjęto szereg działań w celu zachowania ciągłości
świadczenia dostawy wody i odbioru ścieków. 9 października 2019 r. został ogłoszony przetarg
ograniczony
(do
podmiotów
wykonujących/zdolnych
do
wykonywania
gospodarki
wodno-ściekowej) na wydzierżawienie infrastruktury wodnokanalizacyjnej położonej w Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy. Wobec dużego zainteresowania i wniosków podmiotów
zainteresowanych, wydłużono termin składania ofert do 14 listopada 2019 r. Finalnie, do przetargu
przystąpił jeden oferent. Wskazanego dnia wyłoniony został kandydat do zawarcia umowy,
„EKORESYS” sp. z o.o. 27 listopada 2019 r. zawarto umowę dzierżawy między Agencją Mienia
Wojskowego Oddziałem Regionalnym w Warszawie a „EKO-RESYS” Sp. z. o. o. w Warszawie.
Nowo wybrana firma będzie świadczyła usługi dostawy wody oraz odbioru ścieków
dla nieruchomości podłączonych do przedmiotowej infrastruktury wodnokanalizacyjnej
od dnia 1 lutego 2020 r. Sprawa gospodarki wodnościekowej w Rembertowie, po wypowiedzeniu
umowy przez poprzedniego operatora, została zdefiniowana w AMW jako sytuacja kryzysowa.
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Ustanowienie
nowego
operatora
wodno-ściekowego,
z
umową
skonstruowaną
tak, aby urzeczywistnić kompleksową modernizację sieci i urządzeń, to jeden z wielu kierunków,
które Agencja wdrożyła. W pierwszej połowie roku 2019 procedowano zbycie infrastruktury.
Zaoferowano nieodpłatne nabycie MPWiK w Warszawie S.A., jednak bezskutecznie. Dwukrotnie
przeprowadzono postępowanie przetargowe na nabycie, w cenie zaoferowanej pierwotnie przez
dotychczasowego operatora, następnie w cenie obniżonej do 50% pierwszej. Niestety
w obu postępowaniach nie wpłynęły żadne oferty. Oddział Warszawa uzyskał środki na wykonanie
inwentaryzacji sieci wraz z dokumentacją odtworzę ni ową, co jest warunkiem przejęcia
infrastruktury wskazanym przez MPWiK w Warszawie S.A., czego nadal nie wykluczamy. Należy
podkreślić, że AMW nie jest podmiotem wskazanym przez ustawodawcę jako odpowiedzialny
za zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludzi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.
Jest to zadanie własne gminy. Niemniej, oceniono, że przy bezskuteczności rozmów z MPWiK
w Warszawie S.A., pozostawienie samorządu w obliczu sytuacji, która powstała przecież
z przyczyn nieleżących po jego stronie, byłoby działaniem bez żadnego efektu dla Mieszkańców
a prawdopodobnie z niepożądanymi uciążliwościami. Równolegle do postępowania na nowego
dzierżawcę AMW rozpoczęła realizację kolejnego kierunku działań. Wystąpiono o wejście
w prawa wynikające z wcześniejszych zgód i zezwoleń, aby osiągnąć zdolność do prowadzenia
gospodarki wodnościekowej samodzielnie, na wypadek niepowodzenia powierzenia działalności
innemu podmiotowi. Podjęto na ten temat rozmowy i starania w Wodach Polskich oraz wobec
Prezydenta m. st. Warszawy, czyli Starosty właściwego terytorialnie dla dzielnicy Rembertów.
Istnieje możliwość, że nowy operator, za zgodą regulatora publicznego, wejdzie w procedowane
stosunki na gruncie administracyjno-prawnym, jako ich docelowy podmiot. AMW rozpoczęła
również działania w kierunku złożenia wniosku do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały
w sprawie utworzenia odrębnej aglomeracji wodnej dla przedmiotowego zespołu sieciowego.
Celem tego kierunku jest uzyskanie adekwatnych do rzeczywistego stanu warunków dotyczących
norm oczyszczania ścieków, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen w taryfie opłat.
Urząd Dzielnicy wspiera działania Agencji mające na celu docelowe rozwiązanie problemu
tj. przekazanie infrastruktury MPWiK.

Budowa studni oligoceńskiej.
Wykonawca realizował inwestycję budowy studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej
przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie w formule „zaprojektuj i wybuduj” - działka nr ew. 54/2
w obrębie 3-09-22, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem
nadzoru autorskiego. W dniu 03.01.2018 r. została podpisana umowa z wynagrodzeniem
umownym 1.880.000,00 zł brutto. Termin umowny zakończenia realizacji inwestycji upłynął
20.12.2018 r.
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A tak wyglądała:

Wykonawca wykonał jedynie część dokumentacji, niezbędnej do otrzymania pozwolenia
na budowę etapu I inwestycji, tj. budowy budynku ujęcia i uzdatniania wody oligoceńskiej
wraz zagospodarowaniem terenu. Zamawiający nie posiadał projektu Technologii, Aparatury
Kontrolno- Pomiarowej i Automatyki, Kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót w tym zakresie. Brakowało także Operatu Wodnoprawnego
i pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej.
W dniu 15.01.2019 r. Zarząd Dzielnicy Rembertów podjął decyzję o odstąpieniu od zawartej
umowy na realizację zadania z winy wykonawcy.
Niewykorzystane w 2018 r. środki w wysokości ok. 1 620 000 zł brutto, zostały w 2019 r.
na realizację tego zadania przywrócone.
Zarząd Dzielnicy zgodnie z umową zobowiązał Wykonawcę do wykonania inwentaryzacji
inwestycji. W związku z niewykonaniem przez Wykonawcę prawidłowej inwentaryzacji robót na
dzień odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający zlecił i otrzymał w sierpniu
2019 r. „Inwentaryzację kosztorysowo-techniczną i fotograficzną wykonanych robót budowlanych
umożliwiających prawidłowe oszacowanie i rozliczenie końcowe wykonanych robót”.
W związku z dalszymi roszczeniami wykonawcy wobec zamawiającego oraz brakiem zapłaty
należności z tytułu kary za odstąpienie od umowy - sprawa skierowana do Biura Prawnego celem
windykacji należności wobec m.st. Warszawy; w dniu 12.09.2019 r. wydany nakaz zapłaty
przez wykonawcę na rzecz m.st. Warszawy roszczeń finansowych (nieprawomocny), wykonawca
wniósł zażalenie - sprawa w toku.
Obecnie toczy się postępowanie Sądowe o windykację kar umownych.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 4/6/2019
Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w sprawie: odstąpienia od umowy
na wykonanie budowy studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej
przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie, działka 54/2 w obrębie 3-09-22 wraz z niezbędną
infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
z dnia 15 stycznia 2019 roku
W dniu 3 stycznia 2018r. w Warszawie została zawarta z Ryszardem Gardziejem prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO Ryszard Gardziej,
umowa numer UD-VIII/WIR/C/REM/lll/P4/4/1530/LW/2017 na budowę studni głębinowej
i budynku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie, działka 54/2 w obrębie
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3-09-22 wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru
autorskiego.
Zgodnie z § 2 ust. 2 umowy strony ustaliły termin zakończenia realizacji inwestycji na dzień
20.12.2018r. Strony ustaliły ponadto w stanowiącym załącznik nr 1 do umowy harmonogramie
rzeczowo - finansowym, terminy realizacji poszczególnych działań Wykonawcy. Należy wskazać,
iż terminy określone zarówno w umowie jak i harmonogramie rzeczowo - finansowym zostały
przez Wykonawcę znacząco przekroczone. Przykładowo wskazać można, iż pełna dokumentacja
projektowa miała być przekazana Zamawiającemu do końca marca 2018r. Do dnia dzisiejszego
Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowanej inwestycji.
Główne elementy inwestycji takie jak studnia i technologia uzdatniania wody miały zostać
zrealizowane odpowiednio do końca czerwca 2018r i sierpnia 2018r. Również w tym zakresie
prace te nie zostały zrealizowane.
W tym stanie uzasadnione jest odstąpienie od umowy.

Priorytet 2 Zapewnienie spójności i integralności komunikacyjnej i technicznej dzielnicy,
na rzecz zrównoważonego rozwoju
Realizowany jest poprzez działanie:
2.4 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury odwodnieniowej celem likwidacji lokalnych
rozlewisk i podtopień.

W ramach tego priorytetu podjęto następujące działania:
1. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych
Długość urządzeń wodnych objętych utrzymaniem w 2019r wynosiła 1,8 km
Realizacja działań w ramach utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych obejmowała m.in. :
• Rów ul. Szatkowników (250mb)
Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i pobocza na powierzchni ok. 2 000 m2 oraz z dna cieku ,
na odcinku 250 mb. Cięcia techniczne i sanitarne (usunięcie suszu) drzew, usunięcie krzewów
i samosiewów drzew ze skarp rowu wraz z wywiezieniem na składowisko;
• Rów ul. Kacpury- llskiego (70mb) Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i pobocza
na powierzchni ok. 280 m2 oraz z dna cieku, na odcinku 70 mb;
• Rów Magenta w rejonie ul. Gierczak - Pontonierów (180mb) na terenie ASzWoj
Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i pobocza na powierzchni ok. 2 200 m2 oraz z dna cieku
na odcinku 180 mb. Cięcia techniczne i sanitarne (usunięcie suszu) drzew, usunięcie krzewów
i samosiewów drzew ze skarp kanału wraz z wywiezieniem na składowisko;
• Kanał ul. Czerwonych Beretów (300mb)
Mechaniczne oczyszczenie kanału deszczowego zbudowanego z rur betonowych na odcinku
ok. 300 mb oraz mechaniczne oczyszczenie i odmulenie studni rewizyjnych (5szt.);
• Kanał ul. Pastuszków - Budnicza (250+750mb). Ręczne wykoszenie porostów ze skarp
i pobocza na powierzchni ok. 2 OOOm2 oraz ręczne wykoszenie porostów z dna cieku
na odcinku 250 mb . Cięcia techniczne i sanitarne (usunięcie suszu) drzew, usunięcie
krzewów
i
samosiewów drzew ze
skarp
kanału wraz z wywiezieniem
na składowisko.Ręczne oczyszczenie z roślinności i przetamowań i odmulenie rowu
bocznego na odcinku dł. ok. 750mb;
• Konserwacja urządzeń odparowywalno - chłonnych: przy ul. Marsa (na wysokości
Nr 132, 132A), ul. Paderewskiego (za skrzyżowaniem z ul. Czwartaków),
przy ul. Kamaszniczej (skrzyżowanie z ul. Licealną).

2.

Realizacja zadań w ramach opracowanej przez Wydział Infrastruktury w 2017 r.
„Analizy lokalizacji i możliwości likwidacji zalewisk wód opadowych i roztopowych
w pasie drogowym dróg gminnych”:
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a) likwidacja zalewisk wód opadowych i roztopowych w pasie drogowym dróg
gminnych, gdzie wykonano usprawnienia odwodnienia punktowego i liniowego:
• wykonanie sączków samochłonnych na ul. Pacholęcej przy posesji Nr 15 (ok. 8 mb
raz na ul. Jedwabnickiej przy posesjach Nr 9-9A (ok. 10 mb),
• wykonanie
odwodnienia
liniowego w postaci
obustronnych
sączków
przykrawężnikowych w ul. Podhalańskiej na odcinku od ul. Chełmżyńskiej
do ul. Koniecpolskiej (2 x 250mb).
b) Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających na drogach
• ul. Zesłańców Polskich - wykonanie odcinka ok. 20 mb kanalizacji deszczowej oraz
2szt. wpustów deszczowych przy skrzyżowaniu z ul. Roty w ramach budowy ulicy,
• ul.
Zesłańców Polskich
- wykonanie odwodnienia
liniowego jezdni
(sączka z kruszywa naturalnego w poboczu) na 2 odcinkach terenowych
od ul. Roty do ul. Czwartaków.

foto WIR 2019

c) Opracowano dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej w ramach
planowanej budowy ulic: :
• ul. Kaletnicza - na ode. długości 366 mb,
• ul. Sztukatorska - na ode. długości 208 mb.

Cel 2. Systemowa poprawa gospodarowania przestrzenią

Priorytet 3 Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy
Realizowany jest poprzez działanie:
3.1 Analiza prawna i ocena uwarunkowań istniejącego stanu zagospodarowania
przestrzennego, w tym analiza obowiązujących aktów prawa miejscowego i ocena ich zgodności
z przepisami prawnymi i ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego
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W działaniu 3.1 Urząd Dzielnicy - Wydział Architektury i Urbanistyki pełnił szczególną rolę,
gdyż aktywne monitorował prace nad aktualnie sporządzanymi planami miejscowymi tj. Starego
Rembertowa (uchwalonego 30.05.2019 r.), Centrum Rembertowa, Nowego Rembertowa
i Karolówki (uchwalonego 28.03.2019 r.).

Na dzień 31.12.2019 roku pokrycie terenu Dzielnicy obowiązującymi planami to 35,3 %, w tym:
10,98% pokrycia planami w opracowywaniu,
- 3% wyłączone ze sporządzania planami (tereny zamknięte).
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2019 r.

KAROLÓWKA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki został zatwierdzony
uchwałą Nr X/198/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. i opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r., poz. 4918 z dnia 15 kwietnia 2019 r.
W dniu 30 kwietnia 2019 r. wszedł w życie i stał się prawem miejscowym. Plan jest również
dostępny na stronach internetowych www.architektura.um.warszawa.pl i www.rembertow.waw.pl
oraz w Urzędzie Dzielnicy Rembertów w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w którym można
uzyskać wyjaśnienia dotyczące jego zapisów. Obszar planu Karolówki znajduje się między
ulicami: Czwartaków, Kadrowej, Roty i Zesłańców Polskich. Plan powstał na podstawie uchwały
Rady m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2011 r. o przystąpieniu do jego sporządzania. Autorem
projektu planu jest pracownia INTEKPROJEKT a głównym projektantem arch. Gabriel Feliński.
Z koncepcją projektu planu mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się na spotkaniach roboczych
zorganizowanych w 2012 r. Efektem spotkań było wprowadzenie szeregu zmian. Zrezygnowano
m.in. z poszerzenia ul. Czwartaków, zmieniono lokalizację wyznaczonych linii zabudowy
ograniczając kolizje z istniejącą zabudową. Z projektem planu mieszkańcy zapoznali się podczas
wyłożenia do publicznego wglądu w okresie od 19 lutego do 21 marca 2018 r. W wyniku
uwzględnienia uwag złożonych do projektu zrezygnowano m.in. z poszerzania ul. Zesłańców
Polskich, rozszerzono zakres dopuszczonych do stosowania materiałów wykończeniowych
elewacji. Nie uwzględniono części uwag m.in. w zakresie przeznaczenia działek tylko
pod zabudowę mieszkaniową wzdłuż ul. Czwartaków czy też planowanego poszerzenia
ul. Kaletniczej. Plan zawiera ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami
rozgraniczającymi (w tym liniami rozgraniczającymi ulic), między innymi określa
ich przeznaczenie, zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy, intensywność zabudowy,
maksymalną powierzchnię zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.
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Przeważającym przeznaczeniem terenów w planie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Oprócz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczono tereny z możliwością lokalizacji
usług nieuciążliwych głównie przy ulicach Czwartaków i Paderewskiego, tereny komunikacji,
zieleni urządzonej, lasów i infrastruktury technicznej. Ustalenia planu mają na celu ochronę
interesów mieszkańców poprzez niedopuszczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej szeregowej oraz usług uciążliwych przekraczających standardy jakości
środowiska poza terenem działki, na której prowadzona jest działalność. Dla zabudowy usługowej
obowiązują takie same parametry i wskaźniki zabudowy, jak dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, co wyklucza możliwość realizacji dużych obiektów usługowych.

STARY REMBERTÓW
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa został
zatwierdzony uchwałą Nr XIII/270/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r.
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2019 r,
poz. 7919. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego
Rembertowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, był trzy razy wyłożony
do publicznego wglądu. Pierwsze wyłożenie miało miejsce w okresie od 27 stycznia do 26 lutego
2014 r., drugie od 5 września do 5 października 2016 roku i trzecie od 18 kwietnia do 23 maja
2018 roku. Uwagi do projektu planu dotyczyły głównie układu komunikacyjnego i problematyki
istniejących parkingów, zmiany stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty związanej
ze
wzrostem
wartości
nieruchomości,
zmiany
przeznaczenia
terenów,
sposobu
zagospodarowania terenów i zmiany parametrów zabudowy, a także brak zgody na ujęcie wielu
budynków w Gminnej Ewidencji Zabytków. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu Starego Rembertowa stanowi podstawę formalną i merytoryczną do wydawania decyzji
o pozwoleniach na budowę dla projektowanych inwestycji oraz innych decyzji administracyjnych
w
obszarze
planu.
WAU
Plan
dostępny
jest
na
stronach
internetowych:
http:// www.rembertow.waw.pl/strona-835-lad_przestrzenny,www.architektura.um.warszawa.pl
oraz w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Dzielnicy Rembertów, gdzie uzyskać można
wyjaśnienia dotyczące jego zapisów. Autorem projektu planu jest STUDIO AGORA - architekt
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Anna Grabowska. Obszar projektu planu o powierzchni ok. 194 ha, ograniczony od wschodu linią
kolejową PKP, stanowiącą granicę m.st. Warszawy z miastem Zielonka, od południa linią kolejową
PKP Warszawa- Siedlce (południowa granica terenów kolejowych) i od zachodu ul. Gawędziarzy
i Al. Sztandarów, obejmuje tereny Akademii Sztuki Wojennej, osiedli Polanka i Stary Rembertów
- Kolonia, na styku z dużym kompleksem leśnym - lasów Rembertowsko- Okuniewskich.
Jest to obszar z wyodrębnioną i wykrystalizowaną strukturą miejską. Projekt planu pełni
w znacznej części funkcję adaptacyjną i regulacyjną. W niewielkim stopniu dopuszcza realizację
zabudowy na nowych terenach. Plan zawiera ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych
liniami rozgraniczającymi (w tym liniami rozgraniczającymi ulic), m.in. określa ich przeznaczenie,
zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy, intensywność zabudowy, maksymalną powierzchnię
zabudowy i minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej. W planie wyodrębnia się podział
obszaru na trzy strefy: - strefę historycznego założenia urbanistycznego oraz historycznego
zespołu budowlanego, ekstensywnie rozmieszczonego wśród zieleni terenu Akademii Sztuki
Wojennej. Teren ten zajmuje północną i środkową część opracowania. Na terenie Akademii
ustalono utrzymanie istniejącego charakteru zabudowy z ekstensywnym rozwojem,
z zachowaniem i ochroną wartości kulturowych i struktur przyrodniczych; - niedużą strefę
zurbanizowaną z dominującą zabudową mieszkaniową wielorodzinną (do wysokości 20 m).
Teren jest zlokalizowany w środkowej części obszaru projektu planu, wzdłuż ulic: Frontowej,
Topograficznej, Admiralskiej, Czerwonych Beretów, Ogorzałego (zespoły zabudowy blokowej
z lat 70- 80-tych, jak również przedwojennej). W strefie tej zaplanowano niewielki rozwój terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, podniesienie standardów obsługi
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; - strefę z dominującą zabudową mieszkaniową
jednorodzinną (do wysokości 12 m). Teren ten zlokalizowany jest w południowej części obszaru
projektu planu. W strefie tej zaplanowano utrzymanie i harmonijny rozwój układu przestrzennego,
z zachowaniem i ochroną historycznego systemu parcelacji, wartościowej zieleni przyulicznej
i budynków oraz niezabudowanych terenów.
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Obszar mpzp Stary Rembertów
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Prace nad pozostałymi planami:

CENTRUM REMBERTOWA
W 2019 r. kontynuowano prace nad opracowaniem nowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Centrum Rembertowa, który ma zastąpić dotychczasowe
plany obszarów al. gen. A. Chruściela „Montera”, Kordiana i zachodniej części Nowego
Rembertowa.
W związku z pracami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP)
nad przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum
Rembertowa do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, ze względu na potrzebę ustalenia
docelowego rozwiązania drogowego związanego z planowanym przejazdem bezkolizyjnym
(tunelem) w osi ul. Marsa - Chruściela, prace nad planem w II poł. 2019 roku zostały wstrzymane.
NOWY REMBERTÓW

Ze względu na zmianę projektanta planu prace przebiegały wolniej.
Na początku 2019 roku przedstawiono w związku z pismem miejskiego Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego stanowisko władz dzielnicy w sprawie projektowanych zapisów
dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów,
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(SUIKZP) M.ST. WARSZAWY.
Na Sesji Rady Dzielnicy 7.01.2019 r. została podjęta uchwała ( wcześniej przygotowana
przy współudziale pracowników urzędu na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej
i Zrównoważonego Rozwoju) w sprawie wniosków do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) m.st. Warszawy. Studium jest dokumentem
planistycznym
obejmującym
całą
Warszawę,
określającym
ogólne
przeznaczenie
poszczególnych terenów na obszarze miasta. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu
miejscowych planów. Wnioski do nowego Studium mogli także składać na piśmie mieszkańcy

Dzielnica Rembertów brała aktywny udział w przygotowaniu założeń konkursowych
oraz regulaminu „Konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cyrulików w Warszawie”.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym
i ekonomicznym koncepcji architektonicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami,
garażami i miejscami parkingowymi, na potrzeby gminnego budownictwa społecznego
w segmencie mieszkań komunalnych.

Konkurs składał się z jednego etapu, a prowadzony był na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.),
oraz regulaminu oraz zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu
Starego Rembertowa (uchwała nr XIII/270/2019 Rady m.st. Warszawy).
Nagrodami w konkursie były środki pieniężne: za I miejsce w wysokości 25 tys. zł oraz zaproszenie
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, za II miejsce
15 tys. zł i za III miejsce 10 tys. zł.
Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji architektonicznej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami przy ul. Cyrulików w Warszawie, na powierzchni 0,181 ha,
w skład którego wchodzą działki nr ew. 194/1, 194/2, 200/6, 200/7, 200/8 z obrębu 3-09-26.
Projektowana nieruchomość ma składać się z:
■ mieszkań komunalnych,
• usług w części parteru budynku,
■ miejsc garażowych,
■ zagospodarowania terenu z miejscami parkingowymi.
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Dnia 14.10.2019 roku odbyło się ogłoszenie wyników konkursu, a dnia 17 października 2019 r.
publiczne, uroczyste ogłoszenie wyników ww. konkursu. Wyniki zostały upublicznione
m.in. na stronie internetowej: http://architektura.um.warszawa.pl/cyrulikowwyniki.
Wystawę prac konkursowych można było zobaczyć w Urzędzie Dzielnicy Rembertów
w dniach od 17 października do 22 listopada 2019 r.

Fot. WKU U Dz Rembertów

Fot WKU U Dz Rembertów

Bardzo się cieszę, że Rembertów, który ma stosunkowo niewielki zasób, bo nieco ponad
300 lokali komunalnych, wzbogaci się o 24 kolejne - powiedziała obecna na ogłoszeniu wyników
Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

5 listopada 2019 r. w sali kolumnowej w Urzędzie Dzielnicy odbyła się dyskusja pokonkursowa
na temat nagrodzonych projektów.

Praca zwycięska, I nagroda na projekt budynku komunalnego przy ul. Cyrulików w Warszawie
Autorzy projektu: Damian Florczykiewicz i Mateusz Mindziak.
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Priorytet 4 Poprawa jakości planowania przestrzennego w Dzielnicy
Realizowany jest poprzez działanie:

4.1 Opracowanie lokalnych zasad kształtowania przestrzeni oraz wskaźników zagospodarowania
terenu, wskaźników intensywności zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, wysokości
zabudowy, liczby miejsc do parkowania, gabarytów zabudowy w odniesieniu do wybranych
obszarów urbanistycznych.
4.2 Sporządzenie Studium zagospodarowania rekreacyjnego terenów leśnych wraz
z ich otoczeniem.
4.3 Sporządzenie Studium rozwiązań komunikacyjnych na terenie Dzielnicy.
4.4 Wzmocnienie jakościowe planowania przestrzennego poprzez sporządzenie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów nieobjętych planami miejscowymi oraz
dokonanie zmian planów niespełniających obowiązujących przepisów prawa miejscowego.

W ramach porozumienia pomiędzy Nadleśnictwem Drewnica, a Urzędem Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy w sprawie przystosowania terenu leśnego położonego w leśnictwie Rembertów
(oddz. 2070, dz. nr. 241 obręb 0052 ) na potrzeby rekreacji i wypoczynku ludności w 2019 r.
kontynuowane były prace związane z utrzymaniem, sprzątaniem i konserwacją wcześniej
wybudowanych przez Urząd Dzielnicy obiektów.

Górka saneczkowa z punktem widokowym
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Ścieżka zdrowia

Ścieżka edukacyjną - tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej.
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CENTRUM

REMBERTOWA

-

MIEJSCOWY

PLAN

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO.
Urząd Dzielnicy wystosował pismo do BAiPP dot. dokonania koniecznych korekt w projekcie planu
(lokalizacja parkingu P&R, stacji benzynowej, zmiana linii rozgraniczającej ul. Cyrulików).
Następnie ponowiliśmy wniosek dodatkowo wnioskując o zmianę projektu dot. planowanego
centrum u zbiegu ul. Cyrulików i al. gen. A. Chruściela „Montera” (linie rozgraniczające ulic, linie
zabudowy, funkcja terenu, wysokość zabudowy).
DZIAŁANIA DZIELNICY DOTYCZĄCE PODJĘCIA DZIAŁAŃ W CELU ROZPOCZĘCIA
PROCEDURY SPORZĄDZANIA PLANU NA TERENACH, NA KTÓRYCH NIE OBOWIĄZUJĄ
PLANY MIEJSCOWE
Urząd Dzielnicy skierował pismo do miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
w sprawie sporządzenia planu terenu pomiędzy ulicami Kadrową, Czwartaków, Zesłańców
Polskich, granicą lasu i ulicą Paderewskiego oraz Osiedla Wygoda.

Cel 3. Wykorzystanie potencjału i szans związanych z sytuacją
demograficzną Dzielnicy Rembertów

Priorytet 5 Wzmocnienie jakości życia rembertowskich rodzin
Realizowany jest poprzez działanie:

5.1 Tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin poprzez diagnozowanie sytuacji
rodzin na potrzeby planowania usług społecznych służących realizacji miejskiej polityki rodzinnej
na terenie Dzielnicy, udostępnianie informacji o ofercie usług dla rodziny oraz otwarcie
przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury społecznej.

W obszarze mieszkaniowym istotnym wydarzeniem było rozpisanie i przeprowadzenie konkursu
architektonicznego na budynek komunalny (patrz, cel 2, priorytet 3, działanie 3.1).
Podstawą realizacji działania 5.1, w wymiarze rodziny jest stworzenie, w miarę możliwości
finansowych dzielnicy, lepszych warunków mieszkalnych. Stanowi to bowiem podstawę wszelkich
innych podejmowanych czynności dla rodzin.
Wydział Zasobów Lokalowych w 2019 roku przeprowadził następujące remonty:

Lp.

Adres

1.

ul. Paderewskiego 146

2.

al. gen. A. Chruściela „Montera”
55

Zakres robót

Termomodernizacja
budynku i poddasza,
klatka schodowa,
elektryka, dach,
podwórze
Remont ścian
i posadzek w garażu
podziemnym
i na klatce schodowej
prowadzącej do
garażu budynku przy
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Planowana
kwota
remontu
247 780,23 zł

Zrealizowana
kwota
remontu
247 780,23 zł

53 618,39 zł

53 618,39 zł

3.

Połączenie dwóch
pierwszych lokali
(Cyrulików 73)

Remonty pustostanów
ul. Cyrulików 73 lok 3
ul. Cyrulików 73 lok 3A
ul. Rafii 16 lok 4
ul. Rafii 16 lok 5
ul. Płatnerska 57/1
ul. Kordiana 36/1
ul. Komandosów 23/11
ul. Kordiana 1/5 lok 12
ul. Chełmżyńska 168 lok 3
ul. Chełmżyńska 168 lok 4/5

4.

5.

481 603,65 zł

481 603,65 zł

61 131,00 zł

61 131,00 zł

2 940,51

1764,31 zł

Rozdzielenie lokalu
3/4/5 (Chełmżyńska
168) na dwa osobne
lokale, wyodrębnienie
wspólnej klatki
schodowej (9,94 m2)

Łączna powierzchnia
ww. 10 lokali to 300,5
m2

ul. Marsa 59 (budynek użytkowy)

Remont dachu w
całym budynku:
wymiana pokrycia
oraz obróbek
blacharskich.

ul. Jaworzniaków 15

Montaż wodomierzy

Istotną, rolę w ww. działaniu pełnił Ośrodek Pomocy Społecznej w Rembertowie.
Jego liczne działania są nie do przecenienia, ale też stanowią ogrom wiedzy i doświadczenia
o naszej lokalnej społeczności, jej potrzebach a niekiedy sposobach i zaspakajania. W 2019 roku
w realizacji Priorytetu 5, ośrodek pomagał w:
- zredagowaniu pism do Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu m.st. Warszawy
dla Dzielnicy Rembertów w celu poparcia starań o przydział mieszkania z zasobów
lokalowych gminy - 5;
- składaniu wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, o obniżkę czynszu,
o ugodę w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Rembertów w imieniu osób korzystających z pomocy - 4;
informowaniu do administratora budynku w celu poprawy warunków lokalowych,
- w udzielaniu schronienia - 25,
- w udzielaniu pełnych informacji o przysługujących prawach, udzielanie porad adekwatnych
do zgłaszanych problemów w trakcie pracy z rodziną - 2.351 porad,
skierowaniu do specjalistów, tj. doradcy zawodowego, psychologa, radcy prawnego - 323
porady,
- zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego
zgodnie z potrzebami osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 690 porad,
- zgłaszaniu osób do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 7 razy,
interwencjach w środowisku - pracownicy socjalni jako pierwsi reagowali w sytuacjach
kryzysowych, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodzin - 82 przypadki.
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W Ośrodku Pomocy Społecznej podjęto działania skierowane do wszystkich mieszkańców,
także spoza podopiecznych Ośrodka: zajęcia dla dzieci, rodziców, Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Porad Obywatelskich, pomoc psychologiczną.

Udostępniano około 2 tysięcy różnych materiałów edukacyjno - informacyjnych na temat
profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, miejsc wspierających dziecko i rodzinę.
Najczęściej były one rozpowszechniane: informacje na stronach www, ulotki w placówkach
handlowych, Urzędzie Dzielnicy, Ośrodku Pomocy Społecznej, placówkach oświatowych,
instytucjach kultury, przychodniach zdrowia na terenie dzielnicy, portalach społecznościowych,
prasie lokalnej.
W placówkach wsparcia dziennego przy ul. Ziemskiego 22 i przy ul. Marsa 59 prowadzone były
zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Za pośrednictwem placówek oświatowych również prowadzono działania tworzenia
przyjaznych warunków do życia dla rembertowskich rodzin, poprzez przedszkola i szkoły.
W rembertowskich przedszkolach nie utworzono dodatkowych miejsc. Żłobek nr 55
zapewniał opiekę dla 150 dzieci w wieku 0 - 3 lata. W Przedszkolu nr 423, roku szkolnym
2019/2020 utworzono nową grupę czterolatków - rocznik 2015, co pozwoliło zapewnić miejsca
dla wszystkich chętnych dzieci z tego rocznika w Dzielnicy Rembertów
Przedszkole nr 160 organizowało pracę dydaktyczno-wychowawczą w 5 oddziałach
przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Miejsc organizacyjnych -125. Placówka posiada bogato
wyposażoną bazę dydaktyczną, nowoczesną i bezpieczną przestrzeń sprzyjającą rozwojowi
dzieci. Jest miejscem integracji społeczności lokalnej, zapewnia dostęp do informacji o ofercie
usług, wydarzeń realizowanych na terenie dzielnicy.
W przedszkolu w 2019 realizowany był program własny, pt.: „Akademia aktywnej rodzinki”,
gdzie rodzice i ich dzieci mieli możliwość zaprezentowania własnych zawodów,
pasji i zainteresowań.
W rembertowskim Przedszkolu nr 158 prowadzone były zajęcia otwarte
"Wesoła trzynastka" dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola - o charakterze integracyjnym
(uczestniczyli rodzice i rodzeństwo), Festyn Rodzinny w ramach Ogólnopolskiej Kampanii
"Postaw na rodzinę" w czerwcu 2019.
W Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego 22 zorganizowano salę do integracji
sensorycznej, z której korzystają dzieci mające orzeczenie oraz dzieci potrzebujące dodatkowych
form rozwoju fizycznego i koordynacji ruchowej, rozwoju motoryki małej i dużej. Do tej pory
skorzystało z niej ok. 15 dzieci.

Priorytet 5 Wzmocnienie jakości życia rembertowskich rodzin
Realizowany jest poprzez działanie:
5.2 Niesienie pomocy rodzinom w najtrudniejszej sytuacji poprzez świadczenie zintegrowanej
oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia, w tym usług społecznych o charakterze
środowiskowym w zakresie aktywnej integracji.
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W obszarze działania 5.2 najwięcej zadań realizował OPS i wszelkie placówki oświatowe
i kulturalne.
We współpracy z rodziną, w oparciu o kontrakt socjalny, przeprowadzono:
43 działania wspomagające; zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej
osoby lub rodziny, co w efekcie sprzyjało wzmocnieniu aktywności i samodzielności
życiowej,
- działania zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- współdziałano z innymi instytucjami administracji państwowej, tj. kuratorami rodzinnymi,
zawodowymi i społecznymi, tzw. Dzielnicowi, tj. policjantami, pedagogami szkolnymi - 80;
- skierowano (pisemnie) do innych instytucji w celu uzyskania pomocy - 7;
monitorowano i nadzorowano rodziny problemowe - 70;
kompletowano dokumenty do Domu Samotnej Matki - 0;
pomagano w kompletowaniu dokumentacji w celu przyjęcia dziecka do przedszkola - 3;
- pozyskiwano miejsca pracy oraz kierowano do konkretnego pracodawcy w celu podjęcia
zatrudnienia -1;
- organizowano czas wolny, tj. kierowano klientów do Domu Dziennego Pobytu,
świetlic pracy popołudniowej - w miarę potrzeb - 2;
-

organizowano pomoc wolontariatu
niepełnosprawnej - 6.

w zakresie

korepetycji

oraz wsparcia

osoby

Działanie 5.2. Identyfikacja rodzin w najtrudniejszej sytuacji:
Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 780 osobom. Objęto wsparciem 464 rodziny
(w tym wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 89 rodzin liczących 146 osób); pomoc finansowa
i niefinansowa typu usługi, obiady - 375 rodzin liczących 634 osoby. Charakterystyka rodzin
(23 rodziny - wielodzietność, 60 rodzin - rodzina niepełna, 20 rodzin - bezradność,
w której nie występuje wielodzietność i nie są rodzinami niepełnymi). Najczęściej występujące
problemy ww. rodzinach to: długotrwała lub ciężka choroba - 309 rodzin, ubóstwo - 212 rodzin,
niepełnosprawność -175 rodzin.
Diagnozowanie sytuacji rodzinnej dzieci, współpraca z sądem rodzinnym i opieką społeczną,
w tym dofinansowanie żywienia przez OPS dla 8-10 dzieci. Organizowanie w placówce pomocy
rzeczowej na rzecz dzieci z rodziny wielodzietnej w trudnej sytuacji materialnej.
Za przykład mogą służyć dane liczbowe i opisowe z:
Zespołu Szkół 74:
- 6 stypendiów dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej ,
- 0 - zasiłków szkolnych (z powodu sytuacji losowej),
dane za I semestr 2019/20:
- uczniowie z domu dziecka - 2 uczniów,
- świetlica socjoterapeutyczna Siostry Felicjanki - 2 uczniów,
- świetlica TPD -12 uczniów,
- świetlica socjoterapeutyczna „Przystań Rembertów” - 2 uczniów,
Przedszkola nr 423:
o na podstawie obserwacji i wywiadów stwierdzono, że sytuacja ekonomiczna naszych
wychowanków nie wskazuje na konieczność dodatkowego wsparcia finansowego
ze strony przedszkola - pokrywanie kosztów wyżywienia. Wszystkie dzieci objęte
są całodziennym wyżywieniem (117 dzieci), 2 dzieci korzysta z posiłków opłacanych przez
OPS. Współpracujemy OPS i Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną Nr 23 w Wesołej
oferując współpracę dotyczącą pomocy w innych aspektach niż tylko finansowych:
pomoc w adaptacji w placówce, pomoc w adaptacji w rodzinie zastępczej oraz innych
trudnych sytuacjach życiowych oraz w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii dzieci.
Na terenie naszej placówki można skorzystać z porady psychologa z PPP Nr23 ;
o współpracuje z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej. Aktualnie do przedszkola uczęszcza 2 dzieci,
które przebywają w zawodowych rodzinach zastępczych. Utrzymujemy stały kontakt
z koordynatorem , który sprawuje opiekę nad rodzinami, informując o działaniach
na terenie przedszkola oraz informując o funkcjonowaniu dzieci;
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o
o

o

realizujemy również wsparcie dzieci w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
realizujemy zalecenia zawarte w orzeczeniach kształcenia specjalnego;
realizujemy program własny Przedszkola nr 423 “Rozwojowe horyzonty wielokulturowość”. Celem programu jest przybliżenie dzieciom tradycji i kultury innych
narodów, tak aby wychowankowie, którzy są obcokrajowcami mogli czuć się dobrze,
by przeciwdziałać ich wykluczeniu;
ewaluacji poddano również program własny “Adaptacja dzieci w Przedszkolu nr 423
w Warszawie”. Celem tego działania jest zminimalizowanie stresu dzieci i rodziców dzieci
rozpoczynających edukację w naszej placówce.

Zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków

Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy w placówkach opiekuńczowychowawczych w zakresie wsparcia dziennego
Ze środków przeznaczonych na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych m.st. Warszawy prowadzone są 3 placówki wsparcia dziennego, przeznaczone
dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
Od grudnia 2018 roku na zlecenie Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z ww. środków
zorganizowano 3 placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej. W każdej placówkę
wsparcie w 2019 otrzymało średnio 15 osób. Działanie zostały zaplanowane do 30 listopada 2020
roku.
Program pt. "Akumulator” realizowany przez Fundację Rozwoju Osobistego „Przystań”
był adresowany do młodzieży w wieku 13-18 lat w szczególności sprawiająca problemy
wychowawcze. Podstawowe miejsce realizacji budynek przy ul. Ziemskiego 22, zajęcia 3 raz
w tygodniu.
Program „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Rembertów środowiskowego ogniska
Wychowawczego TPD jako placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”
był adresowany do dzieci w wieku 7-12 lat, realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego. Podstawowe miejsce realizacji budynek
przy ul. Marsa 59, zajęcia 3 razy w tygodniu.
Program ” Prowadzenie na terenie Dzielnicy Rembertów placówki wsparcia dziennego
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ” był adresowany do dzieci w wieku 7-12 lat, realizowany
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego.
Podstawowe miejsce realizacji budynek przy ul. Dwóch Mieczy 22, zajęcia 5 razy w tygodniu.
Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
- współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną (Ośrodek
Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy) - współorganizacja popołudniowych zajęć
z zakresu wsparcia dzieci posiadającymi opinie o WWR;
- współpraca z OPS (1 dziecko z domu dziecka);
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-

-

-

finansowanie przez RR wyjazdów i wycieczek dla dzieci z rodzin ubogich
(w roku 2019 wsparcia udzielono 6-gu dzieciom).
współpraca z Caritasem (udział w przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci
z biednych i wielodzietnych rodzin (25 paczek w marcu 2019 r. i 25 paczek
w grudniu 2019 r).
współpraca z OPS i WCPR- monitoring sytuacji środowiskowej wychowanków,
objęcie pomocą psychologa (w miarę potrzeb) -3 dzieci;
dofinansowanie żywienia ze środków OPS w roku 2019- 6 dzieci oraz refundacja żywienia
dla 6 dzieci z paragrafu 3260.

Szkoła Podstawowa nr 217
- liczba uczniów objętych dożywianiem dofinansowanie do obiadów szkolnych ze środków
OPS -12 rodzin, dofinansowanie do obiadów szkolnych ze środków DBFO-14 rodzin,
- stypendia szkolne - 6 rodzin,
- dofinansowanie ze środków Rady Rodziców do wycieczek i wyjazdów szkolnych
dla potrzebujących rodzin - brak danych.
Przedszkole nr 160
W ramach pomocy materialnej Przedszkole nr 160 uzyskuje refundację kosztów żywienia
dla dzieci, wspiera rodziców w uzyskaniu pomocy finansowej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rembertowie.
Opieką socjalną objęto w roku szkolnym 2019 dwoje dzieci ze wszystkich grup wiekowych.
Dzieci w trudnej sytuacji materialnej mają dofinansowane posiłki (śniadanie, obiad,
podwieczorek). Wysokość stawki żywieniowej za cały dzień wynosiła w roku 2019 - 10 zł.

Wydział Oświaty i Wychowania zidentyfikował następujące potrzeby rodzin z dziećmi w wieku
szkolnym:
potrzeby bytowe,
- wsparcie w postaci zbiórki odzieży,
pomoc edukacyjną,
pomoc żywnościową,
pomoc w rozwiązywaniu problemów codzienności,
- założenie niebieskiej karty.
W minionym roku 4 rodziny uzyskały wsparcie od placówki, dyrektora, nauczycieli
i innych pracowników (z prowadzonych wywiadów i rozmów- obserwacji skierowano zapytania
do OPS o pomoc, bieżący kontakt z asystentami rodzin oraz kuratorami. Zachęcanie
do korzystania z pomocy specjalistów w placówce, niebieska karta)

Priorytet 5 Wzmocnienie jakości życia rembertowskich rodzin
Realizowany jest poprzez działanie:

5.3 Zapewnienie wsparcia rodzinom, które przeżywają trudności w opiece i wychowywaniu
dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego i pełnieniu podstawowych ról społecznych,
zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz reintegracja rodzin oraz zapewnienie wsparcia
rodzicom biologicznym dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

W obszarze Rembertowa, na terenie Przedszkola nr 160 w roku 2019 odbyły się bezpłatne
warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców "Określenie zasad i potrzeb w rodzinie.
Empatyczna komunikacja w rodzinie." (kwiecień 2019) i "Odpowiedzialne korzystanie z władzy
rodzicielskiej. Co robić, aby dziecko uwierzyło w siebie?" (maj 2019). Stworzono również
możliwość konsultacji indywidualnych rodziców z pedagogiem z poradni psychologicznopedagogicznej w przedszkolu.
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Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
Zapewnienie wsparcia przedszkolnego psychologa dla dziecka z domu dziecka oraz innym
w miarę potrzeb.
Z różnego rodzaju pomocy, szczególnie ze strony asystenta rodzin z OPS uzyskały rodziny:
pełne - 24, samotni rodzice: matki - 15, ojcowie - 1.

Inne działania podjęte bezpośrednio z rodzinami oraz na ich rzecz:
- systematyczne spotkania (1 raz w tygodniu bądź częściej, w zależności od sytuacji),
podczas których prowadzone były rozmowy głównie na temat bieżących problemów, sposobów
ich rozwiązania, planów i działań na przyszłość. Równolegle omawiano sprawy związane
z wychowywaniem dzieci, m. in. o potrzebach wynikających z faz rozwoju, trudnościach
szkolnych, postępach w nauce; możliwościach otrzymania wsparcia w formie douczania
przez wolontariuszy, skorzystania zajęć wyrównawczych w szkole, oferty tut. oddziału TPD oraz
Ośrodka Socjoterapeutycznego mieszczącego się przy ul. Azaliowej 17 w Marysinie Wawerskim
(32 rodziny).
- pomoc w uzyskiwaniu dokumentów, zaświadczeń, pisaniu pism urzędowych, w tym do ZUS,
US, sądów, wierzycieli, urzędów dzielnic m. st. Warszawy itp. Wspieranie w dopełnianiu
formalności związanych z uzyskaniem świadczeń finansowych, ubezpieczenia zdrowotnego,
pomocy niematerialnej z tut. OPS, świadczeń socjalnych ze szkół, świadczeń rodzinnych
na dzieci. Towarzyszenie w kontaktach z instytucjami, służbami, organizacjami na terenie
dzielnicy Rembertów jak i - w miarę potrzeb m.st. Warszawy (29 rodzin),
- stały kontakt (z lub za zgodą rodzica/rodziców) z pracownikami żłobka (4 rodziny), przedszkoli
(10 rodzin). Omawianie rozwoju dzieci, analizowanie na bieżąco sukcesów i trudności,
z jakimi się borykają w placówkach.
- Stały kontakt z pedagogami szkolnymi/wychowawcami (w sprawie 16 uczniów).
Współpraca w zakresie monitorowania postępów w szkole oraz wspólne działania mające na celu
pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych, w tym m. in. ustalanie dodatkowych zajęć
korekcyjnych (8 dzieci).
- Pomoc w zorganizowaniu podręczników szkolnych (1 rodzina).
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wesołej, w wyniku której zostały
wydane opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (7 dzieci). Ustalenie zajęć
logopedycznych (9 dzieci).
asystenci towarzyszyli 15 razy podczas wizyt rodziców w poradni psychologiczno
pedagogicznej.
- kontakt z kuratorem sądowym - zawodowym, społecznym. Omawianie w miarę potrzeb
sytuacji rodzin i ich funkcjonowania, ustalenie wspólnych działań na rzecz rodzin
pozostających pod opieką asystenta (24 rodziny).
- w 2019 r. odbyły się 32 konsultacje lekarskie z dziećmi, podczas których towarzyszyli asystenci
(14 rodzin). Konsultacje lekarskie dotyczyły diagnostyki i leczenia okulistycznego,
ortopedycznego, psychiatrycznego, neurologicznego oraz rehabilitacji narządu ruchu,
- 27 dzieci pozostawało pod opieką lekarzy specjalistów (kardiologa, endokrynologa, laryngologa,
diabetologa, psychiatry, onkologa, neurologa, okulisty, ortodonty, ginekologa dziecięcego),
- 3
dzieci
uczęszczało
na
systematyczne
spotkania
z
psychologiem,
rodziny były na bieżąco informowane na temat szczepień ochronnych i bilansów, zdrowia.
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W Szkole Podstawowej nr 217 znajdowały się i nadal istnieją miejsca dla oddziałów
przedszkolnych - obecnie korzysta z nich 25 dzieci. Ponadto przedstawiano rodzicom ofertę
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie Wesołej, ofertę szkoleniową
dla rodziców - warsztaty umiejętności wychowawczych, poprowadzono wykład interaktywny
dla rodziców “Dlaczego większość z nas nie dogaduje się z 13 - 15-latkiem? Co można zrobić?”.
Ponadto placówka kierowała rodziców na konsultacje do PIK (Punktu Informacyjno Konsultacyjnego w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy).

Warto w tym miejscu zauważyć, że w ww. działania, w ubiegłym roku aktywnie włączyli się
urzędnicy samorządowi, poprzez przeprowadzenie akcji wolontariatu w Urzędzie Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy. Wydział Kadr rembertowskiego ratusza odpowiada za działania
wolontariatu, a wyznaczony koordynator, od połowy 2019 roku włącza, mobilizuje i zachęca
pracowników urzędu w aktywne angażowanie się niesienia pomocy potrzebującym.
W okresie od 4 do 20 listopada 2019 roku zorganizowano na terenie naszego urzędu
pierwszą akcję - której nadzór sprawowało Biuro Kadr i Szkoleń m.st. Warszawy. Polegała
ona na zbiórce różnych artykułów (zabawek, kosmetyków, żywności w tym słodyczy)
dla samotnych matek i ich dzieci oraz seniorów.
Pracownicy byli informowani drogą e-mailową oraz poprzez plakaty i ulotki o możliwości wsparcia
potrzebujących.
Mimo,
że
była
to
pierwsza
tego
typu
akcja
w
ratuszu,
to już na starcie odniosła sukces, bowiem zebrano pokaźną liczbę „prezentów”.

Fot. WKD U Dz. Rembertów. Pojemnik na dary w ramach wolontariatu m.st. Warszawy

W końcu listopada 2019 r. całą zawartość powyższego pojemnika zabrali pracownicy UM.
Następnie 5 grudnia, w Urzędzie m.st. Warszawy odbyło się wspólne pakowanie przez
samorządowców zebranych produktów. Podczas tego spotkania pracownice Wydziału Kadr
odebrały dla wszystkich urzędników dyplom z podziękowaniami za udział w opisanej akcji
charytatywnej.
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Fot. WKD U Dz Rembertów. Wspólne pakowanie prezentów dla potrzebujących.
Zapakowane upominki, gotowe do przekazania potrzebującym.

Dyplom z podziękowaniami, odebrany w dn. 05.12.2019 r.
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Priorytet 5 Wzmocnienie jakości życia rembertowskich rodzin
Realizowany jest poprzez działanie:
5.4 Ograniczenie występowania uzależnień oraz ich negatywnych skutków społecznych,
w szczególności poprzez działania diagnostyczne, profilaktykę (edukacja, środowiskowe formy
wsparcia, poradnictwo), programy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
dorosłych oraz programy promowania zdrowego stylu życia, programy pomocy
psychospołecznej dla rodzin w formie warsztatów, grup wsparcia z elementami działań
socjoterapeutycznych, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Zespół Szkół 74
Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Straż Miejską m.st. Warszawy
klasa I a, I c - (36 uczniów):
o „Bezpieczna droga do szkoły” (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze),
o „Spotkanie z nieznajomym” (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach
z osobami nieznajomymi),
o „Czy pies musi ugryźć?” (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki
właściciela psa);

klasa II a, II c (42 uczniów):
o „Uczymy się żyć bez przemocy” (kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi
zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością
oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej);
klasa III a, III c (46 uczniów):
o „Przyjaciele zwierząt” (prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących);
klasa V a, V b, V c (59 uczniów):
o „Bezpieczeństwo w sieci” (bezpieczne korzystanie z Internetu, problem cyberprzemocy).
1 godzina lekcyjna dla każdej klasy;
klasa VI a, VI b, VI c (43 uczniów):
o „Wiem - pomagam - ratuję” (zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej
pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne
na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia);
klasa VII a, VII c (38 uczniów):
o „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich);
Popołudniowa Akademia -1 semestr 2019/2020:
- uczniowie 155 (Sportowe dni z Popołudniową Akademią) - uczniowie 50 (zajęcia cykliczne);
Popołudniowa Akademia- II semestr 2019/2020:
- uczniowie 210 (Sportowe dni z Popołudniową Akademią) - uczniowie 21 (zajęcia cykliczne);
o Program ogólnopolski PSSE „Trzymaj formę” - promocja zdrowego stylu życia i
zbilansowanej diety, uczniowie klasa V a, V b, VI a, VI b, VII a - 94 uczniów i 50 rodziców.
Program rekomendowany Epsilon
- profilaktyka agresji i przemocy - Szkoła Podstawowa nr 254 im. Gen. F. Żymirskiego
1. Klasa 1 a i 1c (36 uczniów);
- warsztat „Nieśmiała księżniczka” - (3h+2h) dotyczył rozwoju empatii i umiejętności nazywania
emocji, kształtowania umiejętności współpracy w klasie i integracji grupy;
2. Klasa 4 a i 4 c (32 uczniów) warsztat „ Miasteczko” - (3h+2h) dotyczył zapobiegania sytuacjom
odrzucenia i izolacji w klasie, kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacji
interpersonalnej w klasie.
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3. Klasa 5 c, 5 b ( 38 uczniów) warsztat „Zatrzymane obrazy”- (3h+2) dotyczył zapobiegania
sytuacjom odrzucenia i izolacji w klasie, kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacji
interpersonalnej w klasie.

Udzielanie różnych form stałej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły,
przez pedagoga, psychologa, terapeutę pedagogicznego, logopedę i nauczycieli:
68 SP, 28 OSM, 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 5 uczniów z opinią
o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.
Wzmocnienie jakości życia rembertowskich rodzin poprzez Program „Warzywa i owoce w szkole”
-uczniowie klas I - III SP i OSM oraz Program Mleko w szkole -uczniowie- klas I - III SP i OSM.

PROGRAM dla szkół

mamo,
wolę woclęt'
Przedszkole nr 423
o W Przedszkolu nr 423 realizowany jest program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę”
adresowany do dzieci i ich rodziców. Celem jest podkreślenie roli wody w codziennej
diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców
w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.
„Kubusiowi przyjaciele natury”. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej
Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem
małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie
ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji
Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz wiele innych
ekologicznych działań.
o Przedszkole jest organizatorem plastycznego konkursu dzielnicowego „Bo najpiękniejsza
będzie choinka...” dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Konkurs, który objęła
honorowym patronatem Burmistrz Dzielnicy Rembertów. Celem konkursu jest integracja
pokoleń, dostarczenie pomysłu na wspólne rodzinne spędzanie czasu wolnego,
rozbudzanie zainteresowań plastycznych i kultywowanie tradycji związanych z obchodami
Bożego Narodzenia.
o Organizujemy co najmniej 4 razy w roku warsztaty dla dzieci i rodziców związane
kultywowaniem tradycji oraz kształtowaniem postaw patriotycznych, proponujemy różne
pomysły na wspólne spędzanie czasu wolnego.
o Realizujemy razem z wolontariuszami z LILO projekt „Eksperymenty w Przedszkolu
nr 423” dla dzieci z grup 4, 5 i 6 latków.
o W tym roku szkolnym dzieci z wszystkich grup wiekowych uczestniczą w zajęciach
z wychowania fizycznego z elementami sensoryki.
o Realizujemy projekt własny “Bezpieczny Przedszkolak z Przedszkola nr 423”.
Celem programu jest uświadomienie dzieciom jakie mogą grozić im niebezpieczeństwa,
które mogą wystąpić w ich najbliższym otoczeniu. Bardzo ważne jest zapoznanie dzieci
ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu, wzbudzenie w nich czujności w celu zapobiegania powstawaniu
zagrożeń, a zatem program ten ma wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki
bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.
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Na podstawie zapotrzebowania placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia zorganizował lub współorganizował 20 programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzicami.
Łączna liczba odbiorców to 2837 uczestników, liczba godzin 238, w 10 placówkach:
- 2595 dzieci i młodzieży:
- rodziców 177,
- nauczycieli 65.
W sumie zrealizowano 238 godzin
Większość programów była skierowana na kształtowanie umiejętności korzystania z komputera,
Internetu, przeciwdziałania cyberprzemocy, a także poznanie mechanizmów uzależnień
oraz naukę radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
W działania profilaktyczne włączyła się Straż Miejska, organizując w każdej szkole 2 godzinne
zajęcia.
Najczęściej omawiane problemy, to:
- zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze;
- zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi;
- kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi,
- konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji,
- przemocy rówieśniczej.

W starszych klasach uczniowie zapoznawali się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej
pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach,
postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia.
Komenda Stołeczna Policji realizowała zajęcia dla uczniów klas VII, VIII: profilaktyka
cyberprzemocy oraz odpowiedzialność i prawna nieletnich.
W Dzielnicy Rembertów oferta porad dla osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych
problemami uzależnień, przemocy domowej lub innymi dysfunkcjami społecznymi odbywała się
w następujących formach:
pomoc krótkoterminowa (porady i konsultacje)
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, w 2019 roku pracownicy PIK udzielili ok. 1,5 tys.
porad i konsultacji
długoterminowa - Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzielnicowy Zespół Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - 408 porad i konsultacji,
programy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych
program promowania zdrowego stylu życia.
Instytucje kultury, placówki oświatowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe
we współpracy z Urzędem Dzielnicy zrealizowały kilkadziesiąt programów.
W każdej szkole tygodniowo odbywało się kilkanaście kół zainteresowań,
zajęć pozalekcyjnych.
Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu w roku 2019 podejmował wiele działań mających
na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu
życia. Oferta zajęć i imprez kierowana była zarówno do określonych grup wiekowych
(od przedszkolaka do seniora), jak i całych rodzin.
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Zrealizowano kilka programów.
-- Zima/Lato w mieście,
- Aktywny Warszawiak,
- Senior, starszy - sprawniejszy,
- Otwarte hale, sale, baseny
i boiska sportowe,
- Od zabawy do sportu,
- Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży,
- Syrenka,
- Roztańczony Rembertów.
Zorganizowano kilkadziesiąt imprez
sportowych i rekreacyjnych oraz
kilkadziesiąt zawodów Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży.

iW

Ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień zostało sfinansowane wiele działań,
m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania oraz kształtujące umiejętność
aktywnego spędzania czasu wolnego a także zajęcia korekcyjno - kompensacyjne oraz inne
zajęcia pozaszkolne i rodzinne:
o W szkołach zrealizowano 3 projekty rozwijające zainteresowania oraz kształtujące
umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego w ramach których było prowadzone
4 programy (253 godziny), wzięło w nich udział 261 uczniów
o Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w 3 szkołach, 242 godzin, 9 programów korekcyjnokompensacyjnych dla dzieci i młodzieży
o We
współpracy
Urzędu
Dzielnicy
i
Domów
Kultury
w
czasie
wolnym
od nauki były organizowane zajęcia pozaszkolne rozwijające zainteresowania
dzieci i młodzieży, m.in. projekt „REMBERTÓW NA ZIMOWĄ/ LETNIĄ NUDĘ 2019”,
dla ok. 250 osób. Odbyły się 5 warsztatów naukowych, warsztaty teatralno - muzyczne
dla dzieci.
o Na
terenie
Rembertowa
w
2019
roku
zorganizowano/współorganizowano
ponad 100 spotkań rodzinnych: pikniki, festyny, turnieje.
o Urząd Dzielnicy współfinansował wypoczynek dla 96 dzieci i młodzieży: współorganizacja
z Parafią św. Łucji wyjazdu letniego; współorganizacja z Uczniowskim Klubem Judo
„ASZ WOJ Warszawa” oraz Fundacją Rozwoju Osobistego Przystań.
o „Pani Nutka i przyjaciele” - zajęcia plastyczno - muzyczne w Bibliotece Publiczna
dla młodszych i ich opiekunów - 8 spotkań ok. 200 osób.
o W rembertowskich szkołach i przedszkolach w ramach realizacji programu edukacyjnego
i wychowawczo - profilaktycznego były prowadzone liczne programy z zakresu
promowania zdrowego stylu życia, m.in. kampanie „Wiem, co jem”, „Dzieciństwo
bez próchnicy”, „Zdrowy Uczeń”, „Bezpieczny Uczeń”, „Mamo, tato, wolę wodę”.
o Programy pomocy psychospołecznej dla rodzin w formie warsztatów, grup wsparcia
z elementami działań socjoterapeutycznych, mających na celu zapobieganie wykluczeniu
społecznemu.
o W programach pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych, wykluczonych
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem wzięło udział około 250 osób.
o Organizacja prac społecznie użytecznych dla 7 osób.
o Program socjoterapeutyczny „Przystań Rembertów”, 22 dzieci (14 lat), 10 rodziców,
zorganizowano 392 godzin zajęć.
o Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci prowadzone w nurcie terapii poznawczo behawioralnej.
o Zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego (warsztaty kulinarne, zajęcia muzyczne,
zajęcia rekreacyjno - sportowe).
o Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/członków rodzin dzieci
uczestniczących w zajęciach.
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Warsztaty dla rodziców i nauczyciel z rembertowskich przedszkoli „Akademia
Świadomego Rodzica” - kształtowanie umiejętności wychowawczych -12 warsztatów;
o Na terenie przedszkoli i szkół udzielano różnych form stałej pomocy psychologicznopedagogicznej przez pedagoga, psychologa, terapeutę pedagogicznego, logopedę
i nauczycieli.
W LI liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Warszawie zorganizowano
13 programów:
1. Edukacja Ekologiczna - Projekt “Klimat to Temat! Perspektywa Kobiet” przy współpracy
z Centrum Edukacji Obywatelskiej
2. Edukacja proekologiczna- “Odnawialne źródła energii” - debata + projekt - projekt szkolny
3. Pomoc pedagogiczna - Projekt - “Radzenie sobie z porażką” przy współpracy z fundacją
Dobra Porażka
4. Wprowadzenie sportowych przerw w szkole
5. Udział uczniów LI LO w Teście Coopera 07.09.2019
6. Udział uczniów w wyścigu rowerowym MTB Legia Maraton (21.09.2019)
7. Udział uczniów (5 osób) w ulicznym biegu RUNbertów (20.10.2019)
8. Konkurs rzutów za 3 pkt.
9. Udział młodzieży w turnieju koszykówki ulicznej Trio Basket
10. Udział młodzieży w WOM
11. Program edukacyjny ODYSEJA UMYSŁU
12. Projekt realizowany w przedszkolach “Cała Polska czyta dzieciom”
13. Projekt realizowany w przedszkolach “Eksperymenty Na Wesoło”
oraz 10 działań z zakresu profilaktyki uzależnień:
o

Fonoholizm

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Fonoholizm. Telefon - Kompas, czy pirania czasu. - klasy I-282 uczniów.
Bądź na czasie, bądź kulturalny - lekcja savoir vivre kl lic, Ila - 53 uczniów.
Uzależnienia od środków psychoaktywnych - Fundacja Edukacji Społecznej klasy
I a, g, I b g, I d g, I e-107 uczniów.
Szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS - kl. I - 282 uczniów.
Stres i techniki radzenia sobie z nim kl. IIIb, lllc, IIId - 81 uczniów.
Przemoc i mobbing w szkole kl. Ila, lic - 53 uczniów.
Kolportaż materiałów edukacyjnych dot. uzależnienia od narkotyków, dopalaczy i alkoholu,
komunikacji wśród rodziców uczniów szkoły.
Konkurs „Zdrowy Lilowianin”.
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9. zajęcia dla uczniów „Aktywne metody uczenia się. Nabierz wiatru w żagle”,
10. Profilaktyka raka piersi dziewczęta z klas II.

Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
o Udział w programie Zdrowy Przedszkolak- wszystkie grupy.
o Przeprowadzenie cyklu zajęć promujących zdrowy styl życia-14 grup;
o Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” (we współpracy z Wydziałem Spraw
Społecznych i Zdrowia dzielnicy Rembertów) - program psychoedukacyjny z zakresu
profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego (przeszkolenie 13 nauczycieli
XI 2019 r., realizacja w 2 grupach dzieci 5 letnich- 50 dzieci);
o Przeszkolenie Rady Pedagogicznej (26 nauczycieli) w ramach programu profilaktycznego
„Nauczyciel- dziecko. Skuteczna komunikacja” we współpracy z Wydziałem Spraw
Społecznych i Zdrowia (V 2019r );
o Przeszkolenie Rady Pedagogicznej (24 nauczycieli) w ramach programu profilaktycznego
„Nauczyciel- Rodzic. Komunikacja rozwiązująca problem” we współpracy z Wydziałem
Spraw Społecznych i Zdrowia (X 2019r.);
o Cykl zajęć z autorką książek dla dzieci B. Ciemską dotyczących bezpieczeństwa dzieci
w różnych sytuacjach- 4 grupy;
o Udział dzieci w zajęciach informacyjno- edukacyjnych prowadzonych przez policjantów
Komisariatu Policji w Rembertowie „Jak być bezpiecznym”;
o Trening umiejętności społecznych- cykliczne zajęcia w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej -6 dzieci.
Szkoła Podstawowa nr 217
1. Działania diagnostyczne:
badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące ewaluacji
Szkolnego
Programu Wychowawczo - Profilaktycznego
2. Profilaktyka:
a) edukacja nauczycieli: „Dopalacze - nowe narkotyki”
b) edukacja uczniów
- “Bezpieczeństwo w sieci” - uczniowie klas V
- Odpowiedzialność prawna nieletnich w klasach VII i VIII - zajęcia z przedstawicielem KR Policji
- trening umiejętności społecznych TZA w wybranych zespołach klasowych (4 klasy)
- zajęcia profilaktyczne realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
UD m.st. Warszawa:
- „Matprzygoda z kodowaniem” - program zajęć dodatkowych dla uczniów klas III
- „Szachy dla smyka” - program zajęć dodatkowych dla uczniów klas I
- „Czarodziejskie liczydełko” - program zajęć dodatkowych dla uczniów klas I
- „Dam radę” - program zajęć stymulujących prawidłowy rozwój uczniów ze środowisk
dysfunkcyjnych w klasach 4-8
- Zajęcia profilaktyczne z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w wybranych zespołach klasowych:
grupa przedszkolna - „Umiem wezwać pomoc”
- klasy I - „Bezpieczna droga do szkoły”
- klasy III - „Przyjaciele zwierząt”
- klasy V - “Bezpieczeństwo w sieci”
- klasy VII - „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
- zajęcia z Policją „Odpowiedzialność prawna nieletnich” dla klas VIII
3. Programy zagospodarowania czasu wolnego
a) zajęcia pozalekcyjne w szkole
udział w zajęciach rozwijających zainteresowania w klasach I-III - 14 kół
udział w zajęciach rozwijających zainteresowania w klasach IV-VI11 - 20 kół
b) opieka świetlicy szkolnej
4. Programy promowania zdrowego stylu życia
a) „Trzymaj formę”
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b) „Więcej wiem, mniej choruję”
c) „Śniadanie daje moc”
d) spotkania z dietetykiem w klasach II i VIII
e) Pierwsza pomoc przedmedyczna - klasy VI
g) “Wiem co jem”
h) "Nie pal przy mnie proszę “
i) Czyste powietrze wokół nas
5. Programy pomocy psychoedukacyjnej:
Przyjaciele Zippiego -program realizowany w klasach 0-1II przez 2 nauczycieli
- Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej - program realizowany w 3 zespołach
klasowych
- Zajęcia profilaktyczne - “Co mnie najbardziej złości. Jak poradzić sobie z własnym
gniewem w czasie konfliktu” - 2 zespoły klas V
- Zajęcia profilaktyczne “Mobbing rówieśniczy - sam pośród swoich” - 3 klasy VII
- Warsztaty profilaktyczne - Dwugłowy potwór z nieznanych wód - radzenie sobie
ze stresem” - dla klas VII
- Warsztaty profilaktyczne - “Jak mówić, by nie ranić” - dla klas VI
- Aktywne metody uczenia się - Nabierz wiatru w żagle - dla uczniów klas IV i VII
- trening umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych - warsztaty dla uczniów
klas IV-V.
Przedszkole nr 160
W ramach podejmowanych działań Przedszkole zapewniło rodzicom, nauczycielom i innym
zainteresowanym udział w zajęciach w ramach: Akademii Świadomego Rodzica prowadzonej
przez firmę Synergis, w roku 2019 odbył się:
- cykl - „Rozmowy z dziećmi na trudne tematy “Jak przeciwdziałać uzależnieniom od Internetu
i innych urządzeń mobilnych” oraz : Rozmowy z dziećmi na trudne tematy “Jak rozmawiać
z dziećmi o stracie.
Przedszkole nr 160 w roku 2019 kontynuowało realizację programów edukacyjnych promujących
zdrowy stylu życia były to :
- „Dbam o swoje zdrowie i zdrowie mojej rodziny” we współpracy z Fundacją Komeńskiego,
Zdrowo jemy zdrowo rośniemy i Fundacją BOŚ „Zdrowo jem , więcej wiem”
W realizację projektów włączona była cała społeczność przedszkola : dzieci rodzice , personel
- w ramach Projektu Kubusiowi przyjaciele Natury oraz „Mamo, tato, wolę wodę” dzieci poznają
zasady i profilaktykę zdrowego stylu życia zgodnie z motto „Jestem eko” informacje zwrotne
otrzymywane przez rodziców i opiekunów dzieci mówią o tym, że realizacja tych projektów
przynosi oczekiwane rezultaty
Wkład Wydziału Oświaty i Wychowania:
o Współpraca z asystentami rodzin i kuratorami, Policją, włączanie rodzin w/do udziału
w programach, rozmowy, obserwacje, wywiady
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o

"Profilaktyka dla smyka”, zajęcia dydaktyczne i warsztatowe dla dzieci prowadzone przez
nauczycielki. Warsztaty dla rodziców prowadzone przez nauczycielki,
o bajko
terapia,
jak
rozmawiać
z dzieckiem, emocji dzieci
o
Realizowane są przez nauczycieli
warsztaty okolicznościowe dla rodziców
z dziećmi, zajęcia plastyczne, taneczne
i gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęcia
otwarte dla rodziców i dzieci z poza
przedszkola
o
Współpraca z Wydziałem spraw
społeczny
i
realizacja
Kampanii
Ogólnopolskiej Postaw na rodzinę
o
warsztaty wychowawcze dla rodziców.

Profilaktyka

dla smyka

Priorytet 5 Wzmocnienie jakości życia rembertowskich rodzin
Realizowany jest poprzez działanie:
5.5. Ograniczenie skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie, poprzez podnoszenie
poziomu świadomości społecznej, kampanie społeczne, prace zespołu interdyscyplinarnego
i grup roboczych oraz prowadzenie procedury Niebieskich Kart.

Upowszechnianie wśród rodziców i dziadków dzieci wiedzy na temat Niebieskiej linii, procedury
Niebieskiej karty, przeciwdziałaniu przemocy i pomocy jej ofiarom - przez udostępnianie plakatów,
ulotek, folderów i innych publikacji przekazanych przez Wydział Spraw Społecznych, pozyskanych
z Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę" i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.
Informowanie o wykładach, warsztatach, spotkaniach dla rodziców organizowanych przez
poradnie i inne podmioty.

Zespół Szkół 74
- akcja reklamowa - ulotki niebieska karta, plakaty, tablica informacyjna - 20 rodziców,
- założenie 1 NK- SP
LI liceum ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Warszawie
Kolportaż materiałów edukacyjnych dot. procedury „Niebieskie Karty”, przemocy w rodzinie
Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
o Monitorowanie sytuacji rodzinnej 1 dziecka z rodziny dysfunkcyjnej, objęcie dziecka
pomocą psychologiczną, współpraca z kuratorem sądowym, WCPR).
o Spotkania i konsultacje z psychologiem przedszkolnym i z PPP nr 23.
o Zorganizowanie kącika wsparcia dla rodziców -umieszczanie materiałów informacyjnych
dotyczących instytucji wspierających rodziny w sytuacji przemocy w rodzinie, procedury
Niebieskiej Karty, sytuacji kryzysowych.
Szkoła Podstawowa nr 217
o spotkania indywidualne uczniów z psychologiem i pedagogiem szkolnym
o porady i konsultacje dla rodziców (oferta PIK i Poradni PP)
o skierowanie do poradni specjalistycznych 9 rodzin
o szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
o udział pedagogów szkolnych w grupach roboczych procedury Niebieskiej Karty - 3
(zamknięcie 2 kart)

Ponadto Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Rembertów działał poprzez:
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•
•
•
•

udostępnianie po 300 ulotek dotyczących przemocy i niebieskiej karty przy współpracy
z Wydziałem Spraw Społecznych
stała współpraca z OPS
założenie Niebieskiej karty
skierowanie do Zespołu wsparcia osoby uzależnionej.

Priorytet 6 Podniesienie jakości pracy rembertowskich szkół i przedszkoli w zakresie
nauczania, wychowania i bezpieczeństwa.
Realizowany jest poprzez działanie:
6.1. Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy jakości pracy szkół i przedszkoli.

Przedszkole nr 160
Przedszkole nr 160 na bieżąco monitoruje jakość świadczonych usług edukacyjnych, dostosowuje
ofertę edukacyjną do możliwości i potrzeb dzieci. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Proces edukacyjny jest realizowany w taki sposób,
aby wszystkim dzieciom zapewnić osiągnięcie gotowości szkolnej. W ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dzieci uczestniczą w zajęciach logopedycznych, korekcyjno
kompensacyjnych jak i zajęciach rozwijających uzdolnienia dzieci. Wyrównywanie szans
edukacyjnych jest podstawowym priorytetem działalności placówki. W Przedszkolu funkcjonuje
sala zajęć do terapii SI. Umożliwia to realizację zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
W ramach ewaluacji wewnętrznej, monitoringu i bieżącej kontroli podejmowane są działania
zapewniające wysoką jakość kształcenia.
Przedszkole bierze udział w pilotażowym ogólnopolskim programie „Kształtowanie
kompetencji kluczowych u uczniów”. Po przeprowadzeniu diagnozy i analizie wyników
edukacyjnych uczniów w rembertowskich szkołach ustalono, że celem nadrzędnym w okresie
2019 - 2020 będzie kształtowanie umiejętności wytrwałego uczenia się, organizowania własnego
procesu uczenia się, poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno
indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia
się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania
przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Oznacza też nabywanie, przetwarzanie
i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek.
Umiejętność samodzielnego uczenia się pozwala dzieciom nabyć umiejętność korzystania
z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych
w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych otoczeniu - w domu,
w pracy, a także w edukacji i szkoleniu. Kluczowa jest tutaj motywacja i wiara we własne
możliwości.
Umiejętność uczenia się wymaga po pierwsze nabycia podstawowych umiejętności czytania,
pisania i liczenia. Na podstawie tych umiejętności, dziecko powinno być w stanie docierać
do nowej wiedzy i umiejętności oraz zdobywać, przetwarzać i przyswajać je. Dzieci powinny
być w stanie organizować własny proces uczenia się, ocenić swoją pracę oraz w razie potrzeby
szukać rady, informacji i wsparcia.
Podjęcie działań w tym zakresie ma przynieść finalnie zminimalizowanie niepowodzeń szkolnych
naszych absolwentów.
Urząd Dzielnicy - Wydział Spraw Społecznych
Cyklicznie przeprowadzał ankiety wśród rodziców nt. stopnia zadowolenia z przedszkola,
oceny spotkań adaptacyjnych, bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu - ewaluacja wewnętrzna.
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Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
• coroczne dokonywanie ewaluacji wewnętrznej, realizacji wniosków z ewaluacji;
•
kontrola jakości pracy przez dyrektora /w-ce dyrektora;
• diagnoza gotowości szkolnej dzieci 6-letnich - 67 dzieci;
• ewaluacja programu adaptacyjnego do przedszkola - 72 dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 217
• Wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły w zakresie: Strategia skutecznego uczenia się
i nauczania. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się.
W badaniu uczestniczyło: 77 uczniów, 34 nauczycieli.
• Wewnętrzna
ewaluacja
szkolnego
Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego:
Zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa uczniów - badania ankietowe wśród rodziców,
uczniów i nauczycieli.
• Wstępna diagnoza przedszkolna - 25 uczniów.
•
Diagnoza gotowości szkolnej ucznia - 25 uczniów.
•
Diagnoza umiejętności kl. 1-112 uczniów.
•
Diagnoza umiejętności edukacyjnych uczniów:
- 3 egzaminy próbne dla uczniów klas ósmych;
-1 egzamin próbny dla uczniów klas siódmych;
- diagnozy edukacyjne roczne dla uczniów klas I, II, III;
- diagnozy edukacyjne dla uczniów klas IV, V, VI z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego.

Urząd Dzielnicy - Wydział Oświaty i Wychowania
4 ewaluacje wewnętrzne - wnioski i rekomendacje wprowadzone do działania w kolejnych
miesiącach po zakończeniu i kolejnym roku szkolnym. Informacje pozyskiwano od pracowników,
rodziców instytucji współpracujących z przedszkolem:
•
Rozpoznawanie potrzeb przedszkola w zakresie warunków i sposobu realizacji podstawy
programowe.
•
Edukacja na rzecz zdrowia w przedszkolu.
•
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
•
Edukacja informacyjno - komunikacyjna.
•
Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci.
•
Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjnej
komunikacyjnych w procesie nauczania.
• Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania i pracy placówki SCRUM zarządzanie i planowanie zespołowe.

Priorytet 6 Podniesienie jakości pracy rembertowskich szkół i przedszkoli w zakresie
nauczania, wychowania i bezpieczeństwa.
Realizowany jest poprzez działanie:

6.2 Przygotowanie dzielnicowego programu poprawy jakości pracy przedszkoli i szkół
w
wymiarze
opiekuńczo
wychowawczym;
edukacyjnym
i
profilaktycznym.
Ustalenie z kuratorium oświaty zasad w Dzielnicy na rzecz podniesienia jakości edukacji
Zespół Szkół 74
•
Przeprowadzenie rad szkoleniowych z zakresu Podniesienia jakości pracy szkoły.
•
Realizacja m.in. Indywidualnego Programu Nauczania Matematyki dla uczniów
uzdolnionych.
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Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
•
Realizacja indywidualnych programów terapeutycznych przez specjalistów - psycholog,
logopeda, terapeuta SI, rewalidacja;
•
15 dzieci z orzeczeniem;
• 24 dzieci z opiniami WWR;
• 20 dzieci z opiniami z Poradni P-P;
• 26 opinii o procesach SI;
•
Prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych - 6 dzieci;
•
Prowadzenie Klubów Starszaka, których celem jest rozwijanie zainteresowań i zdolności
dzieci 6 letnich (3 grupy, 67 dzieci);
•
Klub plastyczny;
•
Klub muzyczno - taneczny;
•
Klub matematyczny;
•
Klub kulinarny;
•
Prowadzenie zajęć integracyjnych międzygrupowych z udziałem dzieci z dysfunkcjami
rozwojowymi (3 grupy dzieci, 6 nauczycieli).
• Organizowanie i udział dzieci w konkursach i przeglądach artystycznych na terenie
przedszkola i dzielnicy -12 przeglądów i konkursów w roku szk. 2019.
• Zorganizowano 2 przeglądy dzielnicowe: Raz na ludowo - przegląd tańców ludowych
(X 2019) i Przegląd piosenki anglojęzycznej (III 2019).
Szkoła Podstawowa nr 217
• Wars i Sawa - program wspierania ucznia zdolnego - w klasach I-III - 103 uczniów,
w klasach IV - VIII - 85 uczniów.
•
Indywidualne programy z matematyki - 6 uczniów, indywidualne z polskiego - 2 uczennice.
•
Udział w zajęciach rozwijających zainteresowania w klasach I-III - 14 koła.
•
Udział w zajęciach rozwijających zainteresowania w klasach IV-VII -20 kół.
• Wspomaganie uczniów w procesie dydaktycznym -zajęcia wyrównawcze w klasach
I- VIII - 26 godzin.
• Zapewnienie udziału uczniów w zajęciach mających na celu wyrównanie braków
wiadomości i odrabianie prac domowych - 22 uczniów.
• Wsparcie dydaktyczne uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego - 7 godzin.
• Zajęcia wyrównawcze w klasach I-III - 50 uczniów.
• Zajęcia wyrównawcze w klasach IV—VIII - 90 uczniów.
•
Dodatkowe zajęcia z j. polskiego dla cudzoziemców w klasach I-III - 5 uczniów.
•
Dodatkowe zajęcia z j. polskiego dla cudzoziemców w klasach IV-VIII - 10 uczniów.
• Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne na terenie szkoły - 194 uczniów.
• Zajęcia logopedyczne - 60 uczniów.
• Terapia integracji sensorycznej -41 uczniów.
• Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV „Aktywne metody uczenia się” - 61 uczniów.
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•
Wolontariat - pomoc w nauce - 17 uczniów,
5 nauczycieli

Wydział Oświaty i Wychowania prowadził
program indywidualnego wsparcia psychologicznopedagogicznego.
Programy indywidualne wyrównawcze, program
Współpracy ze Szkołą podstawową mający na celu
łagodne przekroczenie progu szkoły przez dzieci,
Program
Bezpieczny
przedszkolak,
program
wychowawczy, czyste powietrze wokół nas.
Umożliwiono dzieciom korzystanie z WWR
w dzielnicy.

Priorytet 6 Podniesienie jakości pracy rembertowskich szkół i przedszkoli w zakresie
nauczania, wychowania i bezpieczeństwa.
Realizowany jest poprzez działanie:
6.3 Budowa i modernizacja dzielnicowych obiektów oświatowych.

LI liceum ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Warszawie
•
Modernizacja pomieszczeń liceum z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów.
Szkoła Podstawowa nr 217
• Modernizacja (przebudowa) biblioteki jako miejsca rozwijania czytelnictwa i centrum
multimedialnego w Szkole Podstawowej Nr 217.

Zakres robót: modernizacja dwóch pomieszczeń biblioteki (czytelni i biblioteki) oraz sali lekcyjnej
nr 10 (wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie biblioteczne), polegająca
na rozbiórce dwóch ścianek działowych z cegły dziurawki, dzięki czemu połączono salę lekcyjną
nr 10 z biblioteką. Zamontowano przeszkloną aluminiową ściankę działową z przesuwanymi
drzwiami, wydzielającą część czytelni, wytłumiono akustyczne pomieszczenia czytelni i biblioteki
oraz wymieniono drzwi do pomieszczeń czytelni i biblioteki na drzwi o izolacyjności akustycznej
35 dB. Prace wykończeniowe objęły m.in. położenie posadzki i malowanie ścian i sufitów.
W ramach zadania wykonano również prace elektryczne i sanitarne.
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•

Modernizacja (przebudowa) budynku Szkoły Podstawowej Nr 217

Zakres: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia
edukacyjne oraz klatki schodowej. Prace budowlane polegały na przebudowie szkoły w zakresie
zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na I piętrze na pomieszczenia
edukacyjne oraz połączeniu tych pomieszczeń z częścią szkolną przez utworzenie przebicia
w ścianie pomiędzy klatką schodową mieszkalną i częścią szkolną.

W celu połączenia tych pomieszczeń wykonano odcięcie i rozbiórkę dwóch biegów i spocznika
klatki schodowej, w miejsce których umieszczono płytę żelbetową stropu. Zdemontowano także
drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego. W części szkolnej przebudowano istniejącą przeszkloną
ściankę aluminiową przez demontaż jej części i zainstalowanie w innym miejscu.
Również w pomieszczeniach mieszkalnych zdemontowano boazerię ze ścian, zabudowy
z płyt wiórowych, przebudowano ścianki działowe pomiędzy pomieszczeniami oraz wymieniono
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Stalową drabinkę wyłazową na poddasze zastąpiono składaną
drabinką z wyłazem. Doszły jeszcze prace elektryczne i sanitarne oraz wykończeniowe,
m.in. położono posadzki drewniane i gresowe, pomalowano i wytapetowano ściany i sufity,
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a do modernizowanych pomieszczeń doprowadzono media z istniejącego budynku szkoły,
rozbudowując istniejącą instalację. Zmodernizowano także klatkę schodową wraz z przyległymi
pomieszczeniami
gospodarczymi.
Wymieniono
balustrady
schodowe
ze
stalowych
na stal nierdzewną, posadzki z mas lastrykowych na schodach i spocznikach na posadzki z płytek
terakotowych, drzwi i okna wraz z ościeżnicami i podokiennikiem. Położono tynki cementowowapienne, posadzki z płytek terakotowych, pomalowano farbami wewnętrzne ściany oraz sufity
wraz ze szpachlowaniem (lamperii), rury gazowe oraz wymieniono oprawy oświetleniowe.

Urząd Dzielnicy - Wydział Infrastruktury
Wydatki na budowę, przebudowę, remonty i modernizacje obiektów szkół i przedszkoli
- ponad 3,149 min zł, w tym inwestycje o wartości 1,150 min zł i remonty o wartości 1,999 min zł.

Przeprowadzone modernizacje i remonty w placówkach szkolnych:

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 376 ul. Ziemskiego.
Prace remontowe w Przedszkolu 158 ul. Dwóch Mieczy.
Prace remontowe w Przedszkolu 376 ul. Admiralska.
Remont w Przedszkolu Nr 423 Kadrowa.
Prace remontowe w SP 217 - kuchnia i stołówka.
Prace remontowe w LO ul. Kadrowa.
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w części „A” budynku szkoły Podstawowej
nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy.
Wykonanie remontu oświetlenia trzech sal w Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej
polegający
na wymianie
istniejących
opraw oświetlenia - 26
opraw
energooszczędnych LED.
Montaż automatycznej baterii kondensatorów w Szkole Podstawowej nr 189
przy ul. Dwóch Mieczy.

Zakresy prac budowlano-inwestycyjnych w placówkach szkolnych:

•
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - zadanie w realizacji.
Prace przygotowawcze zostały zakończone, opracowana dokumentacja projektowa, zakres
zadania obejmuje budowę budynku kontenerowego dwukondygnacyjnego o pow. całkowitej
ok. 800 m2 wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.
Z powodu wzrostu cen robót budowlanych konieczność zwiększania planu finansowego zadania
po opracowaniu kosztorysów, brak oferentów w ogłaszanych postępowaniach przetargowych,
lub złożone oferty znacznie przewyższały plan finansowy zadania, brak środków na realizację
zadania spowodował przesunięcie zadania na rok 2020 oraz wystąpienie do Rady m.st. Warszawy
o dofinansowanie zadania. Zarząd Dzielnicy podjął także działania dotyczące zakupu działki
znajdującej się w sąsiedztwie szkoły, na której w przyszłości można będzie zrealizować zadanie
celu publicznego.

Ogłoszone przetargi.
1 przetarg
> 29.05.2018 r. - ogłoszenie
> 15.06.2018 r. - unieważnienie (brak ofert)
2 przetarg
> 20.06.2018 r. - ogłoszenie
> 06.07.2018 r. - unieważnienie (brak ofert)
3 przetarg
> 01.10.06.2018 r. - ogłoszenie
> 16.10.2018 - otwarcie ofert, wpłynęły dwie o wartości:
-5.928.149,47 zł
- 5.565.756,67 zł
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> 22.10.2018 r. - unieważnienie (brak środków finansowych)
4 przetarg
> 26.02.2019 r. - ogłoszenie
> 29.03.2019 r. - otwarcie ofert, wpłynęły trzy o wartości:
-5.791.575,34 zł
- 5.384.000,00 zł
- 5.497.882,79 zł
> 06.06.2019 r. - unieważnienie (brak środków finansowych)
5 przetarg
> 14.10.2019 r. - ogłoszenie
> 29.10.2019 r. - otwarcie ofert, wpłynęły dwie o wartości:
- 5.679.000,00 zł
- 5.276.754,48 zł
> 21.11.2019 r. - unieważnienie (brak środków finansowych)

•

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 243 ul. Kordiana zadanie zrealizowane.

Priorytet 6 Podniesienie jakości pracy rembertowskich szkół i przedszkoli w zakresie
nauczania, wychowania i bezpieczeństwa.
Realizowany jest poprzez działanie:
6.4 Poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonach placówek oświatowych m.in. poprzez
zapewnienie obecności służb porządkowych w rejonach placówek, boisk, placów zabaw,
miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 217
• Stała współpraca ze Strażą Miejską, patrole wokół terenu szkoły, przystanku
autobusowego, zabezpieczenie terenu szkoły podczas imprez szkolnych.
•
Monitoring terenu boiska szkolnego oraz całodobowa ochrona boisk szkolnych.
•
Przeprowadzenie alarmu próbnego z udziałem odpowiednich służb - październik 2019 r.
Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
• Współpraca z policją, strażą miejską, strażą pożarną, Wydziałem Spraw Społecznych;
• wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu w rejonie przedszkola i drogi dojazdowej.

Urząd Dzielnicy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Stała współpraca z policją i strażą pożarną - spotkania z dziećmi o charakterze profilaktycznym,
pokazy sprzętu i sposobu działania w razie zagrożenia.

Akcja „ŚWIEĆ BLASKIEM Z ODBLASKIEM” 2 grudnia 2019 r. Burmistrz Dzielnicy oraz kierownik
miejscowej delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wzięli udział w IV edycji
akcji „Świeć blaskiem z odblaskiem”, zainicjonowanej przez Straż Miejską m.st. Warszawy
wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie oraz partnerami,
m.in. urzędami dzielnic. Tego dnia, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 217 udekorowali choinkę
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przed
urzędem
dzielnicy.
ustawioną
Po dekoracji dzieci zostały zaproszone na poczęstunek. W kolejnych dniach przechodzący obok
choinki mieszkańcy mogli zdjąć element odblaskowy i przypiąć go do torby czy ubrania, aby być
„ŚWIEĆ
BLASKIEM
widocznym
i
bezpiecznym.
Celem
akcji

Z ODBLASKIEM” jest ograniczenie liczby potrąceń pieszych i rowerzystów przez kierujących
pojazdami.
Urząd Dzielnicy - Wydział Oświaty i Wychowania:
•
stała współpraca ze Strażą miejską, Policją, Strażą pożarną - warsztaty,
pogadanki, spotkania, poznanie pracy i działania służb, próbny alarm;
• własny regulamin z procedurami bezpieczeństwa - realizacja, przypominanie
rodzicom i dzieciom, pracownikom;
•
program bezpieczeństwa - realizacja poprzez zajęcia edukacyjne dla dzieci
i rodziców;
•
regularne przeglądy budynku i terenu przedszkola - kontrola i bieżące
naprawy;
•
szkolenie pracowników z ppoż. i bhp.

Priorytet 6 Podniesienie jakości pracy rembertowskich szkół i przedszkoli w zakresie
nauczania, wychowania i bezpieczeństwa.
Realizowany jest poprzez działania:
6.5 Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu na terenie Dzielnicy
6.6 Realizacja programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020.

Zespół Szkół 74
Realizacja Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach: 2013-2020
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•

•
•
•

•
•
•

Współpraca ze Strażą Miejską - zapewnienie bezpieczeństwa w czasie dyskotek
szkolnych.
Organizacja spotkań dla młodzieży z autorami książek m.in. p. Elżbiety Czajki,
M. Liczner.
Organizacja wyjść dzieci i młodzieży SP, OSM do teatru, biblioteki miejskiej,
Domu Kultury Wygoda - warsztaty
Organizowanie wyjść młodzieży do miejsc upamiętniających powstańców
listopadowych (kilkakrotnie w ciągu roku); udział pocztu sztandarowego
w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Urząd Dzielnicy.
Prowadzenie w placówce zajęć sportowych, teatralnych, wokalnych itp.
Występy szkolne i pozaszkolne.
Przygotowanie przedstawień teatralnych na zajęciach: „Teatr uczy, bawi, wychowuje”

Pozostałe formy aktywności prowadzone w szkole to:
•
koncerty zespołu Mała Volta na uroczystościach pozaszkolnych np. w Kuratorium,
Straży Pożarnej, podczas Maratonu Warszawskiego;
•
mini koncerty dzieci OSM w przedszkolach;
• szkolenia - WCIES, z zakresu BHP, prawa oświatowego;
• wspomaganie w nauce;
•
konkursy, np. mitologia, recytatorski, z tabliczki mnożenia dla klas II- III SP i OSM.
Urząd Dzielnicy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia:
•
kształtowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych i nawyków właściwego
odżywiania przez udział dzieci w różnych akcjach, konkursach i projektach;
• wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych głównie poprzez terapię
logopedyczną;
• wspieranie rodziców w procesie wychowawczym poprzez organizowanie warsztatów,
udostępnianie materiałów, zajęcia otwarte, pogadanki, spotkania indywidualne;
• systematyczny udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego;
•
organizowanie dzielnicowych przeglądów i konkursów;
•
prowadzenie ogródka ekologicznego i uprawianie przez dzieci ziół, warzyw i kwiatów wykorzystywanych następnie w przedszkolnej kuchni.

Urząd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzielnicy - Wydział Oświaty i Wychowania:
zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców;
realizacja zadań w ramach wdrażania kompetencji kluczowych;
zarządzanie placówką poprzez SCRUM;
programy własne;
projekt z Fundacją Synergis - warsztaty wychowawcze dla nauczycieli i rodziców;
zajęcie dodatkowe plastyczne i gimnastyka ogólnorozwojowa;
możliwość udziału w zajęciach po godzinach pracy przedszkola - taniec towarzyski, karate;
warsztaty edukacyjne dla rodziców i rodziców z dziećmi prowadzone przez nauczycieli;
szkolenia dla nauczycieli.

Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
•
Udział nauczycieli i kadry zarządzającej w szkoleniach i kursach organizowanych przez
Warszawskie
Centrum
Innowacji
Edukacyjno-Społecznych
oraz
Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie;
• współpraca z instytucjami kultury - biblioteka dzielnicowa, domy kultury, teatry:
Baj, Syrena, Roma, Sabat, Guliwer, NTE, Centrum Nauki Kopernik, kino Luna, Klub
Akademii Sztuki Wojennej;
• wycieczki tematyczne;
• zajęcia tematyczne prowadzone przez zewnętrzne firmy, np. mobilne planetarium, zajęcia
z pszczelarzem;
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•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

udział przedszkola w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - wszystkie dzieci, wszyscy
nauczyciele, chętni rodzice, dziadkowie;
współpraca ze Szkołą Podstawową nr 217 i 376, STO udział w lekcjach pokazowych,
oraz z LO im. T. Kościuszki - lekcje historii Nasz bohater narodowy- Tadeusz Kościuszko;
współpraca z uczelniami - Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu,
APS - 5 praktykantek;
wzmacnianie roli rodziców w życiu przedszkola, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć,
ścisła współpraca z Radą Rodziców (udział w akcjach charytatywnych: Misie- Ratownisie,
zbiórka nakrętek, Góra grosza, Mały miś w świecie wielkiej literatury, itp.);
promocja przedszkola poprzez udział w konkursie i zdobycie Warszawskiej Nagrody
Kulturalnej 2019 za projekt „W krainie teatrolandii”;
udział w akcji „Warszawskie święto drzewa - milion drzew dla Warszawy” - wyróżnienie
za kreatywność działań ;
udział dzieci w akcji „Pola Nadziei”;
promowanie osiągnięć dzieci na stronie internetowej przedszkola;
występy dzieci przed publicznością lokalną: szkoła STO, P 376, Festyn rembertowski,
biblioteka publiczna;
udział w konkursach i przeglądach wewnętrznych i zewnętrznych - 11 konkursów
zewnętrznych.

Szkoła Podstawowa nr 217
•
Realizacja programu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” - edukacja teatralna,
filmowa, muzyczna, historyczna - 940 uczniów, 192 wyjścia.
• Współpraca z Politechniką Warszawską w ramach „Festiwalu Nauki Małego Człowieka”
- 3 stoiska, 20 uczniów, 5 nauczycieli.
• Współpraca z Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy: lekcje biblioteczne, konkurs recytatorski.
• Organizacja „Dnia Babci i Dziadka”.
• Organizacja na terenie szkoły: Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, Dnia Języków
Obcych.

Priorytet 7 Wzmocnienie potencjału mieszkańców Dzielnicy w zakresie
uczestnictwa na rynku pracy
Realizowany jest poprzez działanie:
7.1 Wzmocnienie profilaktyki bezrobocia, szczególnie bezrobocia długotrwałego.

aktywnego

Według Raportu Urzędu Pracy m.st. Warszawy za 2019 r., zarejestrowanych osób bezrobotnych
w naszej dzielnicy było 247 (http://warszawa.praca.gov.pl/raporty-urzedu ), co oznacza spadek
tego zjawiska w stosunku do lat poprzednich.
Pracujący przy OPS konsultant ds. doradztwa zawodowego prowadził porady
(78 porad) i konsultacje indywidualne z osobami nieposiadającymi pracy (skorzystało 12 kobiet
i 21 mężczyzn) w celu zmotywowania ich do poszukiwania zatrudnienia, pomocy w pokonywaniu
barier utrudniających podjęcie zatrudnienia. W ramach pracy z mieszkańcami realizowane
były również indywidualne spotkania wprowadzające do podstaw obsługi Internetu i komputera
oraz pisania CV i listu motywacyjnego. W ramach wsparcia realizowanego dla mieszkańców
dzielnicy niebędących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej odbywały się konsultacje związane
z wyborem szkoły czy kursów.
Większość osób korzystających w minionym roku z porad i konsultacji stanowiły osoby
powyżej 50 roku życia. Drugą grupą bezrobotnych są osoby pozostające bez zatrudnienia
krótkotrwale, które szybko powracają na rynek pracy albo z uwagi na stan zdrowia poszukują prac
dorywczych.
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Urząd Dzielnicy - Wydział Oświaty i Wychowania organizował praktyki studenckie dotyczące
pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, logopedyczne. W placówkach odbyły się praktyki
studentek APS i UWA, w tym studentek mieszkających w Rembertowie.

Priorytet 7 Wzmocnienie potencjału mieszkańców Dzielnicy w zakresie aktywnego
uczestnictwa na rynku pracy
Realizowany jest poprzez działanie:
7.2 Zwiększenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej ekonomii społecznej
oraz jej promocja poprzez zorganizowanie punktu inf. dotyczącego np.; przedsiębiorczości
społecznej/ekonomii społecznej, szkolenia z tworzenia spółdzielni socjalnych i innych
podmiotów ekonomii społecznej, zorganizowanie spółdzielni socjalnej przez osoby prawne
na terenie Dzielnicy.

Działanie 7.2. głównie prowadził OPS. Miały one charakter wspierający i koncentrowały się
głównie na przekazywaniu ofert pracy wpływających do Ośrodka, kierowaniu do ośrodków
i organizacji specjalizujących się w pośrednictwie pracy dla osób niepełnosprawnych
oraz udzielaniu wsparcia klientom, którzy w związku ze swoją sytuacja życiową nie mieli dostępu
do ogłoszeń zamieszczanych w Internecie oraz w prasie codziennej. Dostęp do usług (telefon),
informacji i baz danych (prasa i Internet).Osoby które skorzystały z tego rodzaju wsparcia
to głównie klienci Ośrodka, których sytuacja finansowa uniemożliwiała korzystanie z własnych
telefonów i pozostających bez dostępu do Internetu.

Priorytet 7 Wzmocnienie potencjału
uczestnictwa na rynku pracy
Realizowany jest poprzez działanie:

mieszkańców

Dzielnicy

w

zakresie

aktywnego

7.3 Wzmocnienie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dzielnicy Rembertów poprzez
działania informacyjne w zakresie zatrudniania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Urząd Dzielnicy - Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu
W ramach zrealizowanych kampanii przeprowadzono 51 szkoleń, warsztatów, wykładów
dla przedsiębiorców m.in. w Urzędzie Dzielnicy Rembertów (także Centrum Przedsiębiorczości
Smolna i Centrum Kreatywności Targowa). W tym celu rozwieszono 20 plakatów, liczne ulotki
oraz 2 broszury informacyjne. Informacje o w/w kampaniach były dostępne poprzez stronę
internetową Dzielnicy, plakaty oraz podczas bezpośredniej obsługi mieszkańców w WOM.
Ponadto rozesłano zaproszenia lokalnym przedsiębiorcom.
W 2019 roku liczba nowych mikro- i małych przedsiębiorców z rejonu Rembertowa to 184.

Priorytet 7 Wzmocnienie potencjału mieszkańców Dzielnicy w zakresie aktywnego
uczestnictwa na rynku pracy
Realizowany jest poprzez działania:
7.4 Wspieranie przedsiębiorców działających na terenie Rembertowa poprzez promowanie
lokalnych przedsiębiorców i współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami (wspólne akcje, festyny,
kampanie na rzecz lokalnych społeczności).

68

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami
pracującymi na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych (m.in. Fundacja Integracja) pozyskiwano i wymieniano informacje na temat usług poszczególnych instytucji, jak również
współpracowano na rzecz wspólnych interesantów (OPS i Fundacji).
Współpracowano z Urzędem Pracy m.st. Warszaw z pracownikami Działu Pomocy
Środowiskowej i Usługowej.
Dzielnica Rembertów była również objęta miejskim Programem „AKTYWNI 50+ Bądź aktywnym
kandydatem na rynku pracy. Znajdź zatrudnienie!” W ramach programu oferowano: pośrednictwo
pracy, doradztwo zawodowe i wsparcie w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem usług
i instrumentów rynku pracy.

Reallrnlo:

r* WhMMy

recepta na ph a

lń

3 50+

Bądź aktywnym kandydatem
na rynku pracy

najdź zatrudnienie!
Przekaz
tę ulotkę
przyszłemu
pracodawcy!
Zyskujesz pracę!
Przyszły pracodawca poniesie
mniejsze koszty zatrudnienia!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Dowiedz »ię Ile można zyskać!

Priorytet 7 Wzmocnienie potencjału mieszkańców Dzielnicy w zakresie aktywnego
uczestnictwa na rynku pracy
Realizowany jest poprzez działania:
7.5 Zwiększenie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy wśród mieszkańców Dzielnicy
poprzez zorganizowanie we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy konsultacji
i warsztatów w zakresie poradnictwa zawodowego i Klubu Pracy.

Zespół Szkół 74
Prowadził doradztwo zawodowe poprzez warsztaty, wycieczki „zawodoznawcze”,
edukacyjne Perspektywy 2020, w których wzięło udział 43 uczniów z SP
i 24 uczniów OSM.

targi

LI Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
Przeprowadzono 100 konsultacji:
•
badanie uczniów testami APIS-Z i WKP pod kątem preorientacji zawodowej
i wydanie indywidualnej, pisemnej opinii - 76 opinii
•
doradztwo zawodowe prowadzone podczas konsultacji z psychologiem i pedagogiem
szkolnym
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•
•
•
•

opracowanie prezentacji zawodów i kierunków studiów w ramach przedmiotu
ekonomia.
indywidualne konsultacje ze szkolnym doradcą zawodowym
przeprowadzono warsztaty Salon Maturzystów 13.09.2019.
stały dyżur doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 23

Szkoła Podstawowa nr 217
•
Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII.
• Konsultacje specjalistyczne uczniów w Poradni PP
• Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w klasach I -VIII
•
Projekt unijny „Sięgnij po więcej” z zakresu doradztwa zawodowego.

Urząd Dzielnicy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Zapoznawanie dzieci z różnymi zawodami poprzez:
•
•
•
•

zapraszanie przedstawicieli różnych zawodów (rodzice, dziadkowie);
wycieczki do pobliskich miejsc użyteczności publicznej;
budzenie zainteresowania nauką i techniką,
realizacja programu wychowania przedszkolnego "Poznaję zawody. Planuję swoją
przyszłość" E. Bukowiecka-Górny.

Priorytet 8 Poprawa jakości funkcjonowania osób starszych
Realizowany jest poprzez działanie:
8.1 Promowanie, animacja i wspieranie aktywności seniorów, w tym działalności
Rembertowskiej Akademii Seniora, klubów seniora oraz utworzenie Rady Seniorów Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy.

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów w 2019 roku
Rada Seniorów funkcjonuje w Dzielnicy Rembertów od 2015 roku. Swoim zakresem działania
obejmuje blisko % społeczności Rembertowa.
W 2019 roku Rada Seniorów Dzielnicy spotkała się na 4 posiedzeniach podczas, których
to prezentowane były min.:
1.
propozycje Rady i Zarządu Dzielnicy na ułatwienie życia mieszkańcom Rembertowa
w wieku 60+,
2.
przygotowania do Warszawskich Dni Seniora,
3.
informacje o Olimpiadzie Seniorów i udziale w niej reprezentacji z terenu Dzielnicy
Rembertów,
4.
informacje na temat kolejnej edycji Konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom”, a następnie
omówienie wniosków i przygotowanie rekomendacji dla Kapituły przyznającej Certyfikaty,
5.
informacje o Paradzie Paderewskiego 2019 organizowanej przez Urząd Dzielnicy
Rembertów,
6.
informacje w sprawie dorocznego IV Seminarium Rad Seniorów oraz udziału
w nim członków Rady.
Członkowie Rady Seniorów podczas swoich spotkań zgłaszali uwagi odnośnie finansowania
działalności Rady. Poruszali także zagadnienia związane z potrzebami seniorów wynikającymi
z konieczności zwiększenia dostępności do usług świadczonych przez służbę zdrowia w tym usług
rehabilitacyjnych, dostępności do toalet miejskich oraz prowadzonych zajęć sportowych.
Od 2019 roku rembertowscy seniorzy mogą korzystać z programów tj. „Złota Rączka”.
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Ponadto
seniorzy
mogli
uczestniczyć
w
organizowanym
w
ratuszu
spotkanie
z prof. dr hab. n. med. dot. Demencji, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona - ich przyczyn
i objawów.
Pod koniec września 2019 roku Rada Seniorów gościła z rewizytą przedstawicieli Mazowieckiego
Centrum Pomocy Społecznej w Ożarowie. 29 września rembertowscy seniorzy,
w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, wystawiali swoje prace w Warszawskim
Ogrodzie Saskim.
Do kolejnej edycji „Miejsc Przyjaznych Seniorom” zgłoszone zostały następujące instytucje:
Dom Kultury Rembertów i Dom Kultury Wygoda.
W 2019 roku zmienił się przedstawiciel Zarządu Dzielnicy w Radzie Seniorów. Miejsce Pana
Zbigniewa Magnuckiego zajął również wieloletni samorządowiec Pan Krzysztof Osiński.
Przez cały rok Urząd Dzielnicy zajmował się dystrybucją miesięcznika „Pokolenia” kierowanego
zwłaszcza do osób w wieku 60+.
Urząd Dzielnicy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia współpracował z Rembertowską
Akademią Seniora m. in. poprzez spotkania integrujące pokolenia, wspólne śpiewanie,
recytowanie, czytanie bajek, poczęstunek.
Wydział Oświaty i Wychowania zorganizował w 2019 r. 8 przedsięwzięć, do których zaproszono
seniorów:
• Zapraszamy do głośnego czytania dzieciom.
• Zapraszamy do pomocy w organizacji festynów rodzinnych.
• Organizujemy obchody Dnia Babci i Dziadka.
• Zapraszamy do udziału w warsztatach.
• Organizujemy konkursy rodzinne.
• Wykonujemy dla seniorów kartki okolicznościowe.
• Odwiedzamy dom pobytu dziennego w Rembertowie.
•
Projekt Realizowany z Rembertowską Akademią Seniora.

Wydział Kultury i Promocji zapraszał seniorów do aktywnego uczestnictwa w imprezach,
festynach, piknikach i uroczystościach kulturalnych i patriotycznych.
Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne, które kierowane były m.in. do seniorów:
•

Koncert „Orkiestry z Chmielnej” w ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, u zbiegu ulic Gawędziarzy i Haubicy.
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•
Koncert Orkiestry
Koncertowej Victoria
w
101.
rocznicę
odzyskania
niepodległości kościół
liuhium ku
pw. Matki Boskiej Zwycięskiej.
•
Kantata „Widma” Stanisława Moniuszki
według II części „Dziadów” Adama Mickiewicza,
kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej.
•
Koncert „Najpiękniejsze arie sakralne i pieśni
wielkopostne” w wykonaniu Niny Nowak - solistki
Filharmonii Teatru Wielkiego Opery Narodowej
w Wiedniu, kościół pw. św. Łucji.
parafia VlatU Brnskicj Z^siłyikl
•
Koncert Andrzeja Rosiewicza, 20.10.2019,
w WifrFWMwii1 RenilwrlMwii!
sala widowiskowa ASzWoj,
•
Cztery koncerty kameralne w ramach
VI
Rembertowskiego
Festiwalu
Muzyki
Kameralnej, 12.05.2019, 19.05.2019, 02.06.2019,
16.06.2019; Park Rekreacyjny przy ul. Frontowej.
•
Parada Paderewskiego wraz z piknikiem,
08.09.2019,
parking
przy
Ratuszu,
ul.
Paderewskiego,
dziedziniec
Szkoły
Podstawowej nr 217.
•
Koncert Kuby Sienkiewicza, 14.09.2019, sala
widowiskowa ASzWoj.
Uroczystości patriotyczne przy miejscach pamięci narodowej - 12 uroczystości.
Współorganizowanie wraz z Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II imprezy
pn. „Odjazdowy Bibliotekarz" - rajd rowerowy ulicami Rembertowa i piknik na skwerku
mti 'o.m /

*

•
•

Dom Kultury “Wygoda”
We współpracy z Rembertowską Akademią Seniora zorganizowano w Domu Kultury „Wygoda”
cykl
okolicznościowych
wieczorków
tanecznych.
Ponadto
Seniorzy
wzięli
udział
w wieczorach poezji, koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych, piknikach czy w zajęciach
gimnastycznych.
W roku 2019 przeprowadzono 14 przedsięwzięć, z 705 uczestnikami. Ponadto prowadzono
zajęcia gimnastyczne „Aktywni 55+” - program ćwiczeń dostosowany dla osób powyżej 55 r.
życia, które odbywały się trzy razy w tygodniu.
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Bal karnawałowy 2019 dla seniorów w DK Wygoda

Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu
Z myślą o seniorach zrealizowano Program pn. „Senior - starszy, sprawniejszy”.
Program był prowadzony w dwóch formach:
Pierwsza to gimnastyka usprawniająca dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Zajęcia
gimnastyki odbywały się w 4. miejscach: Szkole Podstawowej nr 217, Szkole Podstawowej nr 376,
Domu Kultury „Rembertów” oraz Szkole Podstawowej nr 189.

Drugą formą były zajęcia i warsztaty taneczne pn. „Roztańczony senior”, prowadzone w Studiu
Tańca Artdance. Łącznie przeprowadzono 250 godzin zajęć, na których odnotowano
4868 obecności.

Dom Kultury “Rembertów”
•
„Karnawałowy bal przebierańców przy muzyce mechanicznej - 55 uczestników.
• Zabawa Andrzejkowa. Impreza współorganizowana z Rembertowską Akademia Seniora
przy zaangażowaniu wolontariuszy - 60 uczestników.
• Wernisaż wystawy prac grupy malarskiej Rembertowskiej Akademii Seniora
- 70 uczestników.
• „Zioła dla zdrowia i urody”. Wiosenne spotkanie z zielarką-fitoterapeutką dr Karoliną
Smoderek. Wykład na temat ziół oraz degustacja ziołowych naparów - 25 uczestników.
•
Spotkanie z Heleną Norowicz damą polskiej sceny teatralnej i filmowej zorganizowane
z okazji Dnia Seniora w ramach Warszawskich Dni Seniora - 70 uczestników.

73

•

„To były piękne dni” - koncert gwiazdy polskiej piosenki Haliny Kunickiej zorganizowany
z okazji Dnia Seniora w ramach Warszawskich Dni Seniora - 80 uczestników.

Malina Kunicka

Fot. DK Rembertów

•

•

•
Wieczór poezji Zdzisławy Kwiatkowskiej z muzycznymi
aranżacjami - 35 uczestników.
•
Spektakl „Kobieta” z muzyką na żywo w wykonaniu „Teatru
Niepamięci” tworzonego przez seniorki z Domu Kultury „Praga” - 60 uczestników.
Działanie sekcji patchworków oraz brydża sportowego, w których biorą udział seniorzy 36 uczestników.
Spotkania z podróżnikami z cyklu „Podróże po najciekawszych zakątkach świata”.
Pokazy slajdów oraz opowieści z krańców świata przyciągają osoby dorosłe oraz seniorów
-120 uczestników.

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
Od wielu lat Biblioteka czynnie wspiera Rembertowską Akademię Seniora poprzez
współorganizację w przestrzeni bibliotecznej wydarzeń skierowanych do seniorów.
W 2019 r. zorganizowano w Bibliotece wspólnie z Rembertowską Akademią Seniora m.in.:
• wystawę prac sekcji malarskiej RAS-u,
•
koncerty chóru RAS-u,
•
pokaz mody w wykonaniu RAS-u.

W 2019 r. 876 mieszkańców Rembertowa w wieku powyżej 60 lat regularnie korzystało z bogatego
księgozbioru biblioteki. W swoich zbiorach biblioteka posiada nie tylko książkę drukowaną,
ale i książkę mówioną (audiobooki).
Ponadto w Bibliotece przy ul. Gawędziarzy 8 miały miejsce następujące wydarzenia skierowane
do osób dorosłych w tym seniorów:
•
Dyskusyjny Klub Książki - w czasie którego rozmawia się nie tylko o książkach,
ale o szeroko pojętej kulturze. W 9 spotkaniach uczestniczyło średnio po 10 osób.
• 20.01 - Operetkowy koncert Agaty Marcewicz-Szymańskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Uczestnicy: 85 osób.
•
15.02 - Miłość to dar, związek to praca... czyli Jak zadbać o to, żebyśmy „żyli długo
i szczęśliwie" - walentynkowy wykład Tatiany Mindewicz-Puacz. Uczestnicy: 65 osób.
•
18.02 - „Z miłości do kobiety” - Chór RAS im. Stanisława Moniuszki, Chór AGAT i Chór
Witolin. Współorganizator OPS - 95 uczestników.
• 8.03 - Koncert Marysi Lewandowskiej z okazji Dnia Kobiet. Uczestnicy: 50 osób.
•
11.03
III
Międzyprzedszkolny
Konkurs
Recytatorski
„Kocham
poezję”
współorganizowany z Przedszkolem nr 423 w Warszawie. Uczestnicy 100 osób.
• 6.05-Tango Dlaczego nie?-przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru 7/100 Między
Wierszami. Współorganizator OPS. Uczestnicy: 100 osób.
•
10.05 - Spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkiem - 64 osoby.
•
13.05 - Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem - 65 osób.
• 27.05 - Pokaz mody, tańca i wernisaż malarstwa Rembertowskiej Akademii Seniora.
Współorganizator OPS - uczestnicy: 100 osób.
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

9.06 - Udział w Święcie Rembertowa - uczestnicy 290 osób.
15.06 Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy ulicami Rembertowa i piknik na skwerku
przy Bibliotece promujący książkę i biblioteki, współorganizowany z Urzędem Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy.
8.09 - Narodowe Czytanie 2019 - Nowele polskie.
23.09 - Recital Tomka Grdenia z okazji Warszawskich Dni Seniorów - uczestnicy
100 osób.
27.09 - koncert zespołu „Kwiat Jabłoni” w ramach cyklu Jesienne piątki z muzyką uczestnicy: 230 osób.
7.10 - Kliknij Sprawdź Zrozum - jak świadomie korzystać z informacji - wykład
dla seniorów - uczestnicy: 25 osób.
23.10 - Warsztaty dziennikarskie dla seniorów.
25.10 - Instrukcja obsługi kobiety” - recital Anny Dereszowskiej w ramach cyklu Jesienne
piątki z muzyką - uczestnicy: 238 osób.
2.11 - Zaduszki na jazzowo - światowe standardy jazzowe i soulowe w wykonaniu
-Eli Stasiuk TRIO - uczestnicy: 130 osób.
16.11 - II Rembertowski Festiwal Poezji Śpiewanej - część konkursowa - uczestnicy:
54 osoby.
16.11 - II Rembertowski Festiwal Poezji Śpiewanej - część koncertowa - wystąpił Artur
Gotz z piosenkami Kabaretu Starszych Panów i laureaci festiwalu - uczestnicy: 167 osób.
18.11 - Niepodległościowy koncert w wykonaniu Rembertowskiej Akademii Seniora
oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 376. Współorganizator OPS i SP376 - uczestnicy:
116 osób.
20.11 - Warsztaty dziennikarskie dla seniorów cz.2.
22.11 - Koncert zespołu „Maleo Reggae Rockers” w ramach cyklu Jesienne piątki
z muzyką - 204 osoby.
15.12- Przedstawienie „Świąteczne porządki”, w którym jako aktorzy wystąpili pracownicy
biblioteki - 191 osób.

Priorytet 8 Poprawa jakości funkcjonowania osób starszych
Realizowany jest poprzez działanie:
8.2 Wspieranie i budowa solidarności międzypokoleniowej poprzez wolontariat osób starszych,
organizację imprez o charakterze wielopokoleniowym (festyny, konkursy).

Przedszkole nr 423
• Tradycyjnie przedszkole zorganizowało przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia
dla rodzin wychowanków, uczestniczą w nim rodzice, dziadkowie. Jest to impreza otwarta
dla rodziców, dziadków i babć, na którą można również zaprosić znajomych, sąsiadów.
Po występie jasełkowym dzieci zorganizowany został koncert kolęd, a później wspólne
ich śpiewanie.
•
Przedszkole organizuje również cykliczny konkurs wewnętrzny dla przedszkolaków
i ich rodziców pt. „Wiosna w obiektywie naszej rodziny”. Celem konkursu jest integracja
pokoleń, dostarczenie pomysłu na wspólne rodzinne spędzanie czasu wolnego,
rozbudzanie zainteresowań środowiskiem naturalnym najbliższego otoczenia.
• Tradycją jest również impreza środowiskowa organizowana z okazji obchodów Dnia Babci
i Dziadka łącząca pokolenia. Celem imprezy jest tworzenie i podtrzymywanie więzi
międzypokoleniowej, kształtowanie prawidłowego stosunku do osób starszych,
okazywanie im szacunku. Jest to impreza cykliczna, na która przedszkolaki zapraszają
swoich dziadków i babcie. W spotkaniu biorą również rodzice dzieci, jest to święto
rodzinne, cieszy się bardzo dużą frekwencją.
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•

W czerwcu każdego roku podsumowaniem działań jest impreza plenerowa pn. „Festyn
Rodzinny”. Odbywa się on na terenie zaprzyjaźnionego LILO, w organizacji wspierają
wolontariusze z liceum.

Przedszkole nr 160

Przedszkole zorganizowało imprezy środowiskowe łączące całą społeczność przedszkola,
osiedla Kawęczyn Wygoda.
•
Przedszkole realizuje cykliczne imprezy plenerowe takie jak „Mama, Tata I Ja”, cykl letni
i jesienny, który organizowany jest pod hasłem „Mama, Tata i Ja na sportowo”.
•
Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Dziadka i Babci (zasięg lokalny) oraz Dzień Dziecka
(zasięg osiedlowy),
• W ramach realizacji różnych projektów edukacyjnych m.in. „Baśnie, bajki i bajeczki
z przedszkolnej półeczki - przedszkolne poczytania” duży nacisk kładziono na współpracę
z seniorami zamieszkałymi na terenie osiedla Kawęczyn Wygoda a także seniorami
zamieszkałymi w całej dzielnicy Rembertów poprzez współpracę z Rembertowską
Akademią Seniora. Udział dziadków i babć w różnych wydarzeniach przedszkolnych dawał
możliwość budowania więzi międzypokoleniowej, realizowania treści programowych
w oparciu o źródła wiedzy dostarczane przez seniorów.
W ramach
•
•
•

spotkań z dziadkami realizowano takie działania jak:
warsztaty kulinarne i plastyczne,
czytanie literatury, w grupie 5 i 6 latków,
spotkania i wywiady na temat „Jak to było, gdy Babcia i Dziadek mieli 5 i 6 lat”.

Działanie 8.2. Urząd Dzielnicy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia realizował poprzez
organizowanie i zapraszanie do udziału w imprezach i uroczystościach:
•
Dzień Babci i Dziadka;
•
pasowanie na przedszkolaka;
• festyn rodzinny;
•
udział Babć i Dziadków w akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
Przedszkole, jak co roku, w czerwcu 2019 zorganizowało, Festyn Rodzinny dla przedszkolaków,
członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Festyn miał charakter otwarty. W przygotowaniu,
oprócz wszystkich pracowników przedszkola, uczestniczyli rodzice, dziadkowie, starsze
rodzeństwo, przygotowując sałatki, ciasta i inne przekąski. Członkowie rodzin przedszkolaków
angażowali
się
także
w
organizację
atrakcji,
konkursów
dla
dzieci
i dorosłych, a także w pomoc w technicznym przygotowaniu namiotów i stoisk, a na zakończenie
w uprzątnięcie terenu. Impreza spełniła swój cel, którym była integracja wielopokoleniowego
środowiska.
LI Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Warszawie podjęło działania wolontariatu
dla seniorów w liczbie 23 uczniów, takie jak:
o Zjazd absolwentów LILO.
o Pomoc w przygotowaniu” Wigilii dla seniorów”.

Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
•
Udział seniorów w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie przedszkola:
Dzień Babci i Dziadka, warsztaty przedświąteczne.
•
Spotkanie świąteczne z udziałem emerytów przedszkola.
•
Prezentowanie ciekawych zawodów przez babcie i dziadków.
•
Czytanie bajek przez seniorów w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
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Szkoła Podstawowa nr 217
Obchody „Dnia Babci” i „Dnia Dziadka”, spotkania w klasach młodszych i świetlicy szkolnej
uczniów i ich rodzin, występy słowno-muzyczne dla zaproszonych gości, docenienie roli dziadków
w wychowaniu najmłodszych, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” - całoroczna akcja w klasach
O-III, podczas której rodzice w klasach swoich dzieci czytają książki najmłodszym, ogólnopolska
akcja “Dorośli czytają dzieciom”, ogólnopolska akcja “Poczytaj mi przyjacielu”, akcja “Zaczytani”
ogólnoszkolna zbiórka książek. Efektem było tworzenie bibliotek dla dzieci i dorosłych
w placówkach medycznych i socjalnych.
• 4 marca 2019 r. w szkole odbyła się uroczystość Dzień Patrona - Obrońców Radiostacji
AK w Rembertowie. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych, przedstawicieli Akademii Sztuki Wojennej i kombatantów. W tym samym

•
•

Cykliczne spotkania z kombatantami z okazji świąt państwowych i rocznic.
Udział szkolnych pocztów sztandarowych w uroczystościach państwowych i lokalnych.
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•

•

•

•
•

8 września 2019 r. przeszła „Parada Paderewskiego”. Uczestnicy nieśli 50 - metrową flagę
Polski, a towarzyszyli im ułani i żołnierze w historycznych mundurach. Biało-czerwony
korowód dotarł do Szkoły nr 217, gdzie rozpoczął się piknik historyczny z wieloma
atrakcjami, zabawami oraz biesiadą.
Gra historyczna - 26.10.2019.- „Rembertów dla Niepodległej” wydarzenie patriotyczne
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Warszawa Rembertów i Fundacji „Baza Rembertów”
- gra historyczna propagująca pamięć o dążeniu do niepodległości przez pryzmat kart
historii Rembertowa.
Pierniki Dobroci - Wspólne z rodzicami pieczenie i malowanie przez uczniów klas
młodszych świątecznych pierniczków, program realizowany w klasach młodszych.
Jasełka dla mieszkańców Rembertowa - występy uczniów w Bibliotece Publicznej
z przedstawieniem teatrzykowym.
Tydzień Zdrowego Jedzenia - „Akcja Śniadanie daje moc”, „Wiem co jem”, „Dzień dobrego
jedzenia” - wspólne posiłki zorganizowane w klasach przy współpracy z rodzicami
uczniów.
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„Kromka chleba" - współpraca szkolnego
Wolontariatu z Caritasem parafii św. Łucji zbiórka żywności w Lidlu i Biedronce
na rzecz ludzi potrzebujących. W akcji
wzięło udział 20 wolontariuszy.

Urząd Dzielnicy - Wydział Kultury i Promocji
Zorganizowano różnorodne animacje dla każdego podczas festynów i pikników plenerowych
m.in. podczas pikniku „Święto Rembertowa”, festynu „Bądźmy Bliżej Siebie”.
Zorganizowanie uroczystości patriotycznych to również tworzenie i podtrzymywanie więzi
międzypokoleniowej - w uroczystościach biorą udział zarówno kombatanci, jak i młodzież szkolna.
Dzięki temu dzieci i młodzież uczy się jak okazywać szacunek osobom starszym, dowiadują się
co to jest patriotyzm.
Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Urząd mają charakter
wielopokoleniowy:
• „Święto Rembertowa” - Piknik rodzinny, 09.06.2019, przestrzeń parkowa u zbiegu
al. gen. Chruściela „Montera” i ul. Czerwonych Beretów; liczba uczestników w jednym
momencie nie przekroczyła 800 osób.
•
Kantata „Widma” Stanisława Moniuszki według II części „Dziadów” Adama Mickiewicza,
kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, liczba uczestników 300.
•
Koncert „Orkiestry z Chmielnej” w ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, u zbiegu ulic Gawędziarzy i Haubicy, liczba uczestników 200.
•
Koncert Orkiestry Koncertowej Victoria w 101. rocznicę odzyskania niepodległości,
kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, liczba uczestników 400.
•
Koncert Andrzeja Rosiewicza, 20.01.2019, sala widowiskowa ASzWoj, liczba uczestników
420.
•
Cztery koncerty kameralne w ramach VI Rembertowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej,
12.05, 19.05, 02.06, 16.06, Park Rekreacyjny przy ul. Frontowej, liczba uczestników
łącznie 500.
•
Parada Paderewskiego wraz z piknikiem, 08.09.2019, przemarsz spod rembertowskiego
Ratusza ulicą Paderewskiego na teren Szkoły Podstawowej nr 217, gdzie odbył się piknik
oraz koncert w wykonaniu zespołu Warszawiaki, liczba uczestników 500.
•
Koncert zespołu AudioFeels, (Zespół wykonuje znane światowe utwory w gatunku Vocal
Play. Vocal play polega na wzbogaceniu wokalnej muzyki a capella imitacją brzmienia
instrumentów muzycznych za pomocą głosu oraz dodaniu elementów improwizacji),
17.11.2019, sala widowiskowa ASzWoj, liczba uczestników 420.
•
Uroczystości patriotyczne w miejscach pamięci narodowej - 12 uroczystości,
liczba uczestników łącznie 3000.
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Dom Kultury “Wygoda”
• Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Sąsiada i Dnia Dziecka, balu karnawałowego
dla dzieci oraz spotkania ze Św. Mikołajem. Liczba przedsięwzięć: 3, Liczba uczestników
-420
Dodatkowo zrealizowano dwa projekty:
• Warsztaty kuchni wegańskiej dla każdego, 40 osób
•
Projektowanie logotypu wolontariatu oraz organizacja międzypokoleniowego pikniku
w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej - 80 uczestników.

Urząd Dzielnicy - Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu
Większość imprez Wydziału Działalności Gospodarczej i Sportu ma charakter integracyjny,
wielopokoleniowy i rodzinny. W szczególności warto wymienić takie przedsięwzięcia
jak: międzyosiedlowe turnieje piłki siatkowej ze wspólnym rodzinnym i sąsiedzkim kibicowaniem,
strzelecki z piknikową oprawą, Święto Rembertowa z atrakcjami dla osób w każdym wieku
oraz Maratony Zumba Fitness, potańcówki i warsztaty taneczne dla mieszkańców, joga,
nordic walking, zawody kolarskie, test sprawności fizycznej Coopera czy turnieje tenisa stołowego
- bez ograniczeń wiekowych. Na boiskach, trybunach, trasach, przestrzeniach rekreacyjnych
spotykają się i wspólnie spędzają czas wszyscy chętni, osoby samotne, dziadkowie, rodzice
i dzieci, sąsiedzi, znajomi. Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu był organizatorem
i współorganizatorem 25 przedsięwzięć o charakterze międzypokoleniowym.

Bieg RUNbertów od początku powstania cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców
dzielnicy. 7 edycja osiągnęła rekordową frekwencję - w biegu „MINI RUNbertów” pobiegło
199 dzieci (wzrost o 28% w stosunku do 2018 roku), a w biegu dorosłych aż 413 uczestników
(wzrost o 3%).
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Dom Kultury “Rembertów”
• „Poczytaj mi ciociu” - comiesięczne czytanie bajek dla dzieci przez wolontariuszkę panią
Grażynę Majkowską, językoznawcę i wykładowcę UW - 50 uczestników.
• „Wspólne kolędowanie”. Występ sekcji wokalnej i gitarowej domu kultury połączony
ze wspólnym śpiewaniem kolęd - 62 uczestników.
• Wieczór poezji z Agatą Kowalczyk połączony z bluesowymi aranżacjami muzycznymi
wykonanymi na żywo - 55 uczestników.
• Spotkania klubu literackiego pt. „Rembertowskie pióra”. Cykl spotkań z poezją
pt. „Rembertowskie pióra wychodzą z szafy” - 70 uczestników.
•
Rajdy
Rowerowe
Rembertowskiego
Klubu
Rowerowego
K.T.K.
„Kinowa”
- 311 uczestników.
•
Bezpłatny przegląd rowerowy prowadzony przez seniora i wolontariusza pana Jerzego
Winsze - 30 uczestników.
•
Koncert jazzowy w wykonaniu zespołu tworzonego przez seniorów „The Warsaw
Dixielanders” - 60 uczestników.
•
Cykl 8 potańcówek wielopokoleniowych z muzyką na żywo sfinansowanych ze środków
Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2019. Do tańca zagrały takie zespoły, jak:
„Dancing Pills”, „Dla Frajdy”, „Kapela Praska”, „Grzeczni Chłopcy”, „Czessband”,
„The Warsaw Dixielanders” - 600 uczestników.
• „Rembertowski Piknik Majsterkowicza” zrealizowany w ramach projektu „Rembertowska
Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego.” Projekt sfinansowany
ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2019 - 300 uczestników.
• Warsztaty artystyczne: „Projektowanie i wyszywanie makatek.” Projekt sfinansowany
z Funduszu Animacji Kultury 2019 - 30 uczestników.
•
Międzykulturowa kolacja sąsiedzka. Finał projektu „Artystyczno-Kulinarne Spotkania
Sąsiedzkie”. Projekt sfinansowany z Funduszu Animacji Kultury 2019 - 60 uczestników.
•
Międzypokoleniowe spotkania sąsiedzkie w Miejscu Aktywności Lokalnej „Szopie Dobrych
Pomysłów” m.in. podwieczorek przy akordeonie - 45 uczestników.
• Warsztaty pieczenia Chleba.
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Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
Większość organizowanych przez tę jednostkę wydarzeń kulturalnych ma charakter
wielopokoleniowy. Poczynając od „Odjazdowego bibliotekarza”, przez koncerty, spektakle
teatralne i wystawy. Znajdujące się w jednym gmachu placówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych
gromadzą kilka pokoleń czytelników.

Priorytet 8 Poprawa jakości funkcjonowania osób starszych
Realizowany jest poprzez działanie:
8.3 Zapewnienie szerokiej oferty usług społecznych, w szczególności organizację usług
opiekuńczych, specjalistycznych, rehabilitacyjnych oraz rozszerzenie oferty instytucji
m.in. Domu Dziennego Pobytu.
8.4 Zwiększenie dostępności przestrzeni użyteczności publicznej dla osób starszych
i niepełnosprawnych, w tym uwzględnienie działań na rzecz poprawy dostępności ciągów
komunikacyjnych dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, w szczególności
dla osób korzystających z wózków.

W 2019 roku kontynuowano działania związane z dostosowaniem ciągów komunikacyjnych
do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie krawężników na 8 skrzyżowaniach:
•
ul. Płatnerska 1 szt.,
•
ul. Listonoszy 2 szt.,
•
ul. Jerzego 3 szt.,
•
ul. Kapitańska 2 szt.

Priorytet 8 Poprawa jakości funkcjonowania osób starszych
Realizowany jest poprzez działanie:
8.5 Rozwój usług medycznych w zakresie opieki geriatrycznej.

W ramach realizacji działania 8.5 prowadzony jest Dom Dziennego Pobytu - szczególnie
adresowany do osób starszych. Wydawane były posiłki dla pensjonariuszy DDP oraz
mieszkańców Dzielnicy Rembertów, często odbierających dania na wynos. Usługa ta była
realizowana od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w ramach usługi cateringowej świadczonej przez
„GRANATOIL” Graniszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Czerwinie, 07 - 407, ul. Przemysłowa
l, Oddział Zagórze 3, 05 - 079 Okuniew. Wykonawca został wyłoniony w drodze zamówienia
na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zawartą umową cena jednostkowa za jeden
gorący posiłek wynosiła 8,48 zł.
Posiłki przygotowywane były zgodnie z Zasadami przygotowywania gorących posiłków (obiadów
dwudaniowych z deserem) dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy, a także w oparciu o publikację Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
pod red. naukową prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza pt. „Normy żywienia dla populacji
Polski” (2017 r.), dostępną na stronie internetowej Instytutu Żywności i Żywienia
im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła.
Od stycznia do grudnia 2019 r. wydano łącznie 11.592 obiady (tj. średnio 46 obiadów dziennie)
dla ogółem 70 osób w skali roku, co daje średnio 49 osób miesięcznie.
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Cel 4. Wykorzystanie potencjału przyrodniczo-historycznego Dzielnicy
celem stworzenia kompleksowej oferty rekreacyjno-turystycznej.

Priorytet 9 Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury kultury, sportu i turystyki
Realizowany jest poprzez działanie:
9.1 Budowa i modernizacja istniejących instytucji kultury.

Dom Kultury „Wygoda”
• zakupiono wyposażenie, tj. m.in.: komputery, drukarkę HP, oświetlenie sceniczne, szafy,
tablicę i gablotę informacyjną;
• zmodernizowano instalację elektryczną oraz pomalowano pomieszczenia wewnątrz
budynku. Łączny koszt ww. inwestycji wyniósł 84754,36 zł.
Dom Kultury “Rembertów”
•
powstała Pracownia Druku Przestrzennego 3D;
•
przeprowadzono remont i zakupiono wyposażenie pomieszczenia oraz drukarkę 3D;
•
przeprowadzono remont sali brydża sportowego.

Fot DK Rembertów. Pracownia Druku Przestrzennego 3D
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Fot DK Rembertów Pracownia Druku Przestrzennego 3D

Po wybudowaniu sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"
wykonano prace porządkowe i nasadzenia - otwarcie sceny 30.05.2019 r.

Priorytet 9 Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury kultury, sportu i turystyki
Realizowany jest poprzez działanie:
9.2 Budowa i modernizacja ogólnodostępnej bazy obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych
i sportowych.

W ramach priorytetu 9.2 zrealizowano:
•
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej
Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 09.09.2019 r., z terminem realizacji do 15
listopada br. Koszt inwestycji 428 808 PLN. Wykonawca wyłoniony w przetargu: ALLBUD
Leszek Zdziarski sp. j. z siedzibą w Warszawie. Tego samego dnia wykonawcy robót
protokólarnie został przekazany plac budowy. W procedurze wyboru wykonawcy konieczne
było rozpatrzenie wniosku jednej z firm, która została odrzucona z postępowania, co wydłużyło
postępowanie. W ramach
umowy wykonano: boisko do badmintona o nawierzchni
poliuretanowej, wygrodzony plac zabaw dla dzieci, oświetlenie terenu, elementy małej
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architektury, chodniki, parking z wiatą śmietnikową i toaletą. Na terenie uporządkowano zieleń
- przeprowadzone zostały zabiegi pielęgnacyjne istniejących drzew, jak również zostały
nasadzone nowe drzewa i krzewy. Teren posiada własny monitoring. Sądząc po dużym
zainteresowaniu mieszkańców stworzyliśmy dobre miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Priorytet 9 Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury kultury, sportu i turystyki
Realizowany jest poprzez działanie:
9.3 Powołanie dzielnicowego środka sportu i rekreacji. Budowa i modernizacja
ogólnodostępnej bazy obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych.

W 2019 roku na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

Priorytet 9 Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury kultury, sportu i turystyki
Realizowany jest poprzez działanie:
9.4 Budowa, modernizacja, rozbudowa, remont zaplecza sportowego oraz rekreacyjno
zabawowego przy placówkach edukacyjnych (m.in. sale gimnastyczne, boiska szkolne,
lodowisko).

przedstawiono wypracowaną przez Zarząd wspólnie z pracownikami Wydziału Działalności
Gospodarczej i Sportu propozycję lokalizacji Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji południowa strona ul. Strażackiej, miejskie działki nr 25,35. Łączna powierzchnia inwestycji
to ok. 10000 m2. Omówiono budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i/lub pływalni.
W 2019 r. kontynuowano prace (odpowiedzialne miejskie Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego) nad opracowaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Centrum Rembertowa, który ma zastąpić dotychczasowe plany obszarów
al. Chruściela, Kordiana i zachodniej części Nowego Rembertowa. Realizacja inwestycji
jest uzależniona od terminu uchwalenia mpzp i środków przyznanych przez władze miasta
w ramach zrównoważonego rozwoju - budowa obiektów sportowych - wszystkich obszarów
Warszawy
Przykłady zrealizowane inwestycje:
•

budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217
przy ul. Paderewskiego - zadanie zrealizowane.
• W 2019 r. realizacja polegała na pracach przygotowawczych, w związku
z rozszerzeniem zakresu zadania o wydzielenie z obiektu ogólnodostępnego
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przejścia dla pieszych, opracowana dokumentacji projektowej na podstawie

•

•

Roboty budowlane: wykonano w zakresie wydzielenia przejścia oraz w zakresie
budowy oświetlenia na podstawie umowy z 26.11.2019 r. - 5 słupów aluminiowych
4,0 m po 1 oprawie LED na słupie, przejście udostępnione mieszkańcom.
Inwestycja zakończona.
Efekt rzeczowy realizacji całego zadania inwestycyjnego: bieżnia okólna
200,0 m czterotorowa, bieżnia prosta 60,0 m czterotorowa, zeskok z rozbiegiem
do skoku w dal, boisko do piłki ręcznej (20,0 x 40,0 m), boiska do koszykówki,
2 x(28,0x14,0 m), boisko do siatkówki, 1 x(18,0x9,0 m), miasteczko ruchu
drogowego, wyposażenie boisk, oświetlenie obiektu, monitoring wizyjny,
ogrodzenie panelowe.

•

budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej zadanie zrealizowane.
o Efekt rzeczowy: bieżnia okólna 200,00 m dwutorowa, bieżnia prosta
60,0 m czterotorowa, zeskok z rozbiegiem do skoku w dal, rzutnia kulą,
boisko do piłki ręcznej (20,0 x 40,0 m), boiska do koszykówki, 2 x(28,0x14,0 m),
boisko do siatkówki, 1 x(18,0x9,0 m), wyposażenie boisk, oświetlenie obiektu,
monitoring wizyjny,

♦

zagospodarowano teren przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową
placu zabaw - zadanie powinno być zrealizowane w 2018 r.
o Efekt rzeczowy: w ramach zagospodarowania terenu przy Przedszkolu nr 376
powstały nowe tarasy przy salach zajęć, ustawiono nowe urządzenia zabawowe
na placach zabaw, powstał tor do jazdy na rowerach, a dzieci starsze otrzymały
nowe boisko z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową do gry w piłkę.
Uporządkowana została także zieleń wokół budynku przedszkola, przeprowadzono
konieczną wycinkę kilku drzew, wykonano nasadzenia krzewów oraz założono
na części terenu nowe trawniki.
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Przeprowadzono modernizację placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ulicy
Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu - zadanie powinno być zrealizowane
w 2018 r.
o Efekt rzeczowy: modernizacja placów zabaw i zagospodarowanie terenu
przedszkolnego o powierzchni ok. 2.500 m2. W ramach zadania wykonany został
demontaż starych urządzeń zabawowych, a w ich miejsce montaż nowych,
łącznie 31 szt.
o Na placu zabaw dla dzieci starszych powstało boisko do gry w piłkę i zamontowane
zostały następujące urządzenia: huśtawka podwójna (bocianie gniazdo + dwa
siedziska), linarium, zestaw wspinaczkowy, trampoliny, zestaw domek
+ zjeżdżalnia, huśtawki wagowe, zjeżdżalnia, panel zegar, panel "kółko i krzyżyk",
panel „kotki i pieski”, tablica do rysowania kredą, megafon oraz piaskownica
sześciokątna.
o Na placu pojawiły się także donice drewniane z przeznaczeniem na warzywnik
(skrzynie do uprawa roślin -13 kpi.) oraz skrzynia kompostowa.
o Dzieci młodsze również mogą korzystać z wielu pięknych, nowych urządzeń:
zestawu sprawnościowego, lokomotywy, samochodów, zjeżdżalni, mostku
ruchomego, piaskownic, huśtawek, tablic do rysowania kredą, bębenków,
dzwonków, panelu "auto", megafonu, bączków sensorycznych.
o Place zabaw wzbogaciły się o drewniane altany, spełniające funkcje rekreacyjne
oraz dydaktyczne (3 szt.). Ustawione zostały ławki ogrodowe i kosze na śmieci
(4 komplety).
o Powstało mini boisko 11x7 m z ogrodzeniem i nawierzchnią poliuretanową.
Na placach zabaw zastosowane zostały nawierzchnie piaszczyste, żwirowe
oraz nawierzchnie bezpieczne na boisku i pod urządzeniami.
o Cały teren ozdabiają krzewy z nawierzchnią z kory.
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Fot WIR U Dz. Rembertów. Odnowiony plac zabaw przy Przedszkolu nr 243

Priorytet 10 Ochrona rembertowskiei spuścizny historycznej
Realizowany jest poprzez działanie:
10.1 Uzupełnienie i promocja sieci szlaków i pasm turystycznych, w tym szlaków dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego (AON, Aleja Chwały, miejsca pamięci, stara architektura, pomniki
przyrody, granica zaborów).

*

Na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.rembertow.waw.pl opublikowana
jest informacja o trasach turystyczno-historyczne po dzielnicy Rembertów:
o Trasa 1 „Rembertów - Kolebka Orła Białego”.
o Trasa 2 „Śladami Historii po Starym Rembertowie”.
o Trasa 3 „Śladami Historii po Nowym Rembertowie”.
o

•

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”. Warszawscy
przewodnicy PTTK oraz rembertowscy miłośnicy historii organizują w ramach
tras wycieczki dla zainteresowanych grup.

W miejscach pamięci narodowej organizowane były uroczystości patriotyczne
z okazji świąt narodowych oraz rocznic historycznych. W 2019 r. zostało zorganizowanych
12 uroczystości patriotycznych.
W miejscach pamięci narodowej i na mogiłach żołnierskich są składane oraz sadzone
są kwiaty i zapalane znicze.
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Fot, WKU U Dz. Rembertów. Uroczystości Święta Niepodległości 2019 r

Priorytet 10 Ochrona rembertowskiej spuścizny historycznej
Realizowany jest poprzez działanie:
10.2 Wspieranie zintegrowanych działań o charakterze historycznym: konkursy, wystawy,
festiwale, rajdy.
o

Urząd Dzielnicy zorganizował lub współorganizował
patriotyczne w miejscach pamięci narodowej:
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następujące

uroczystości

188. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską - Aleja Chwały i pomnik Bitwy
pod Olszynką Grochowską) - liczba współorganizatorów 7, liczba uczestników
300 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - pomnik Więźniów Obozu
NKWD liczba współorganizatorów 2, liczba uczestników 80.
- 75. rocznica obrony radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej - pomnik
Obrońców Radiostacji KG AK, liczba współorganizatorów 2, liczba uczestników 80.
- 74. rocznica wywózki więźniów obozu NKWD do ZSSR - pomnik Więźniów Obozu
NKWD, liczba uczestników 80.
- 74. rocznica rozbicia obozu więźniów NKWD - pomnik Więźniów Obozu NKWD,
teren II Bazy Logistycznej, liczba współorganizatorów 2, liczba uczestników
80 osób.
75. rocznica rozstrzelania przez Niemców 10 mieszkańców Rembertowa
w tym harcerzy „Zawiszaków” - Pomnik Zesłańców Polskich oraz przy tablicy
na frontonie LI LO - liczba uczestników 80.
- 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - pomnik Obrońców Radiostacji
KG AK - liczba uczestników 200.
80. rocznica wybuchu II wojny światowej (14. rocznica odsłonięcia pomnika
przy ul. Powroźniczej) - kościół pw. Św. O. Rafała Kalinowskiego oraz pomnik
przy ul. Powroźniczej; liczba uczestników 100.
Uroczystość Pamięci Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki - tablica na frontonie budynku Domu Kultury „Rembertów”, cmentarz
przy ul. Grzybowej - liczba uczestników 30.
77. rocznica stracenia 10. Polaków przy stacji kolejowej za akcję „Wieniec” Pomnik straconych za akcję „Wieniec”, tablica na frontonie budynku
przy ul. Cyrulików - liczba uczestników 80.
189. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego - Aleja Chwały i pomnik Bitwy
pod Olszynką Grochowską - liczba współorganizatorów: 6, liczba uczestników:
300
- Koncert Orkiestry z Chmielnej w ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, u zbiegu ulic Gawędziarzy i Haubicy, liczba uczestników 200.
Koncert Orkiestry Koncertowej Victoria w 101. rocznicę odzyskania niepodległości,
kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, liczba uczestników 200.
Zorganizowano uroczystości i koncerty związane z rocznicami historycznymi
oraz bohaterami narodowymi:
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości,
w
ramach
101.
rocznicy odzyskania Niepodległości
zorganizowano: wspólne odśpiewanie
Hymnu
Narodowego,
Koncert
Orkiestry
Koncertowej
„Victoria”,
Piknik Niepodległościowy,

-

o

ii.—

Parada Paderewskiego ku czci wielkiego patrioty, przemarsz spod rembertowskiego ratusza
ulicą Paderewskiego na teren Szkoły Podstawowej nr 217, gdzie odbył się piknik oraz koncert
w wykonaniu zespołu „Warszawiaki”, 08.09.2019.
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99. rocznica Bitwy Warszawskiej, diorama historyczna 236 Pułku Piechoty Legii Akademickiej
obozowisko, przemarsz na pole Bitwy Warszawskiej, 14.08.2019, skwer przy Urzędzie
Dzielnicy Rembertów.
Uroczystości patriotyczne odbywają się z udziałem pocztów sztandarowych oraz wojskowej
asysty honorowej i orkiestry wojskowej.
Działania o charakterze historycznym wspierają także Domy Kultury, Biblioteka, OPS.

Dom Kultury “Wygoda”
•
Międzypokoleniowy piknik, na którym powstała mapa Rembertowa, gdzie zostały
umieszczone czarno-białe zdjęcia obiektów i miejsc historycznych i obok kolorowe zdjęcia
tych miejsc jak wyglądają w dzisiejszych czasach. Liczba uczestników: 70 osób.

Dom Kultury “Rembertów”
•

•
•

•

Spotkania okolicznościowe Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956
„Jaworzniacy” z udziałem wolontariuszy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Nr 2 w Warszawie - 160 uczestników.
„Niepodległa oczami dzieci” - wystawa sekcji plastycznej w holu domu kultury
- 400 uczestników.
Rajdy rowerowe zorganizowane przez działający w domu kultury Rembertowski Klub
Rowerowy K.T.K. „Kinowa” m.in. rajd „Konstancin Jeziorna” połączony ze zwiedzaniem
z przewodnikiem muzeum-domu Stefana Żeromskiego, rajd „Ziemia Kozienicka”
połączony ze zwiedzaniem dworku Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Celem rajdów
jest połączenie rekreacji na świeżym powietrzu z poznawaniem historii odwiedzanego
miejsca. Uczestnicy podczas rajdów zwiedzają muzea, zabytki oraz historyczne miejsca
pamięci -24 uczestników.
„Ocalić od zapomnienia”. Spektakl słowno-muzyczny poświęcony życiu kulturalnemu
okupowanej Polski w latach 1939-1945. Wystąpiła Estradowa Grupa Twórcza Fason
- 50 uczestników.

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
1. Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 51 prowadzi lekcje z zakresu polskich symboli
narodowych i historii Warszawy dla rembertowskich przedszkoli i szkół. Zajęcia poświęcone
historii i znaczeniu polskich symboli narodowych cieszą się wielką popularnością wśród
rembertowskich nauczycieli, w 2019 r. zorganizowano 3 lekcje dla przedszkoli i szkół.
2. W ofercie zajęć bibliotecznych wypożyczalnia ma również zajęcia poświęcone Warszawie,
w czasie których rozmawia się także o historii Rembertowa. W 2019 r. zorganizowano cztery
takie lekcje.
3. W kwietniu 2019 r. Biblioteka włączyła się w Akcję Żonkil - obchody rocznicy Powstania
w Getcie Warszawskim, z tej okazji w Bibliotece odbyła się całodniowa akcja rozdawania
papierowych żonkili.
4. W ramach obchodów 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowane zostały zajęcia
dla dzieci w ramach akcji „Lato w Mieście” - poświęcone historii Warszawy.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Słuchacze Rembertowskiej Akademii Seniora 18 listopada 2019 r. wzięli udział w koncercie
międzypokoleniowy z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Chóru RAS im. Stanisława
Moniuszki i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 376 w Rembertowie. Przedstawiciele
rembertowskich Seniorów biorą udział w wydarzeniach patriotycznych.

91

Priorytet 10 Ochrona rembertowskiei spuścizny historycznej
Realizowany jest poprzez działanie:
10.3 Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów
zabytkowych wraz z otoczeniem, w tym rewitalizacja zabytkowego zespołu Akademii Obrony
Narodowej upamiętniającego budowę Państwa Polskiego po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r.

Urząd Dzielnicy zlecił remonty miejsc pamięci narodowej.
1. Odrestaurowano i zaimpregnowano pomnik 10 Powieszonych za Akcję „Wieniec”
przy al. gen. A. Chruściela "Montera”. Obecnie znacznie lepiej widać białego orła posadowionego
na wysokim cokole.

2. Pomnik Pamięci Jaworzniaków na Nowym Rembertowie otrzymał nową licówkę postumentu,
a na nowych granitowych płytach wyryto inskrypcje oraz umieszczono mosiężne odznaczenia.
W rembertowskiej Alei Chwały został odrestaurowany pomnik poświęcony pamięci
„Jaworzniaków”, usytuowany w pobliżu Domu Kultury „Rembertów”. Nazwa „Jaworzniacy”
wywodzi się od miejsca ich uwięzienia - w Jaworznie - więzienia dla młodocianych, utworzonego
w 1951 r. w miejscu Centralnego Obozu Pracy. Związek Jaworzniaków uczestniczy w życiu
społecznym i politycznym i posiada swoje oddziały na terenie całego kraju. Głównym zadaniem
organizacji jest utrwalanie pamięci o walce powojennej młodzieży o wolność i niezawisłość Polski.
Związek wydaje miesięcznik pt. „Jaworzniacy” pismo Młodocianych Więźniów Politycznych
lat 1944-1956, wyróżniony w 1991 roku przez Fundację im. Jerzego Łojka. W tym samym
roku utworzona została również fundacja o nazwie Jaworzniacy. Fundacja Pomocy Byłym
Młodocianym Więźniom Politycznym, której zadaniem jest gromadzenie darowizn niesienie
pomocy najbardziej potrzebującym członkom Związku i „ocalenie prawdy od zapomnienia ”.

Odnowiony Pomnik „Jaworzniaków” 2019 r.
3. Przy pomniku Bitwy Pod Olszynką Grochowską przy ul. Traczy wykonano natomiast
nowe nasadzenia róż w białych i czerwonych kolorach. Układ kwiatów nawiązuje do kolorów
flagi państwowej. Pozostałe prace wykonane w otoczeniu Pomnika są opisane w ramach
priorytetu 1.3.
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