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Inwestycje
w Rembertowie
str. 4-5

Navarrete
śpiewa

Lutosławskiego
„Warszawski Lutosławski”
to niezwykły projekt
muzyczny Magdy Navarrete
i Piotra Steczka, których
na rembertowskiej scenie
zobaczymy już 6 listopada
o godz.18:00.
Koncert odkrywający
zapomnianą i owianą
tajemnicą twórczość
kompozytora odbędzie
się w Akademii Sztuki
Wojennej, a bezpłatne
wejściówki dostępne będą
już od 24 października.

Czytaj na str. 7
Piotr Steczek i Magda Navarrete wystąpią w Rembertowie na początku listopada

„Bądźmy bliżej siebie”
na Wembley
Trzeci już festyn rodzinny „Bądźmy bliżej siebie” odbędzie się 1 października, w godzinach od 11.00 do 15.00 na terenie zielonym przy ul. Działyńczyków
(tzw. „Wembley”). Wydarzenie organizowane jest przez Radę Osiedla „Nowy
Rembertów” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
oraz Proboszcza Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej.
Na mieszkańców naszej dzielnicy czeka
szereg atrakcji. Swoje stoiska promocyjne
wystawią domy kultury, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Rembertowska Akademia
Seniora, Przedszkole nr 158, Zespół Szkół
nr 76 oraz LI Liceum Ogólnokształcące.
Będzie można wziąć udział w warsztatach
plastycznych, kulinarnych i artystycznych,
zagrać w szachy lub bule. Podczas pikniku
możemy liczyć również na występy wokalne w wykonaniu najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy. Straż Miejska oraz

Policja udostępnią do oglądania swoje
pojazdy oraz wyposażenie. Atrakcją będzie również występ grupy pokazowej
Straży Miejskiej, która zaprezentuje techniki i taktyki podejmowania interwencji. Odbędą się również pokazy boksu,
musztry i ratownictwa medycznego, a na
najmłodszych będzie czekała zjeżdżalnia
pneumatyczna.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego
spędzenia czasu i życzymy dobrej zabawy.
WKU

Wspaniały młodzieniec
Aleksy Kielak, 15-letni
mieszkaniec dzielnicy Rembertów, został laureatem XXII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
i otrzymał zaszczytny tytuł
„Wspaniałego Polski” oraz nagrodę w postaci bursztynowej
ósemki.
Aleksy w czerwcu tego roku
ukończył Gimnazjum nr 128 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Zespole Szkół nr 76 w Rembertowie. Od września podjął
naukę – zgodnie ze swoją pasją - w warszawskim Technikum
Gastronomiczno-Hotelarskim
nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza
Pijanowskiego.
(dokończenie na str. 2)

Aleksy Kielak i Joanna Fabisiak, prezes Fundacji „Świat na Tak”

Medale od kombatantów
Burmistrz dzielnicy Rembertów Mieczysław Golónka został uhonorowany odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.
Uroczystość wręczenia tego wyróżnienia odbyła się 29 lipca w sali kolumnowej ratusza.
Wraz z burmistrzem, odznaczeni zostali pracownicy urzędu - naczelnik Wydziału
Kultury i Promocji Monika Sochacka oraz
główny specjalista wydziału Zofia Bednarz,
a także szef Wydziału Wychowawczego
Akademii Obrony Narodowej ppłk Marek
Szewczyk. Wyróżnionym medale wręczy-

li płk dr hab. Ryszard Sobierajski, prezes
Zarządu Głównego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz
kmdr Henryk Leopold Kalinowski, wiceprezes Zarządu Głównego i przewodniczący Krajowej Rady Kombatantów WP.
WKU

Wspaniały młodzieniec
(dokończenie ze str. 1)

W gimnazjum należał do Szkolnego
Klubu Wolontariusza „Ośmiu”, w którym
ostatnio pełnił funkcję gospodarza klubu.
Aleksy jest osobą odpowiedzialną, kreatywną, wrażliwą, cierpliwą i – jak o sobie mówi nieco upartą. Jego przyjaciele zawsze mogą
na niego liczyć, w trudnych chwilach ich
wspiera i im doradza. Aleksy nie odmawia
pomocy w dużych i małych sprawach. Na
niego zawsze można liczyć. Pomaganie innym zarówno najbliższym, jak i obcym sprawia mu przyjemność.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 76, Anna Posmyk oraz opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariusza „Ośmiu” w Zespole Szkół nr 76,

Jeszcze przed wakacjami rembertowscy radni - Marek Jarzęcki i Henryk
Wróbel – wybrali się z wizytą do prezydent
Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz.
Podczas spotkania omówiono bardzo ważną nie tylko dla mieszkańców dzielnicy, ale
też znacznej części Warszawy i okolic, kwestię budowy placu apelowego, czyli tzw.
Tarczy pod Pomnikiem Bitwy pod Olszynką
Grochowską. Każdy, kto uczestniczy w odbywających się tam dwa razy do roku uroczystościach patriotycznych, dobrze wie,
jak istotna jest ta inwestycja. Warto zaznaczyć, że jest to jedyne miejsce w dzielnicy
Rembertów o znaczeniu państwowym. Co
roku, podczas uroczystości, gromadzą się tu
przedstawiciele władz państwowych, władze m.st. Warszawy, duchowni, kombatanci, uczniowie szkół warszawskich, a przede
wszystkim liczni mieszkańcy Warszawy
i okolic. Udział w obchodach tak znamienitych gości świadczy o randze miejsca w historii Polski. Dlatego też, podczas spotkania
radni podkreślali, że uwłaczającym jest to,
że zgromadzeni na uroczystościach brodzą
niejednokrotnie w błocie. W efekcie tych
rozmów, Prezydent m.st Warszawy podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 600 000
zł na wykonanie placu apelowego przed
pomnikiem. Ponadto, Zarząd Dzielnicy
Rembertów uchwałą nr 87/352/2016
z dnia 15 lipca 2016 roku wprowadził do
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Magdalena Dudrewicz-Walczak tak charakteryzują dokonania Aleksego:
Mimo swoich dużych osiągnięć i możliwości jest niezwykle skromny, nie wywyższa się
i nigdy nie wytyka komuś niewiedzy. Warto
także podkreślić jego wysoką kulturę osobistą,
która przejawia się w każdym jego działaniu.
Jego zachowanie jest wzorowe. Jest osobą,
którą z całą odpowiedzialnością, można
wskazać jako wzór do naśladowania.
Serdecznie gratulujemy Aleksemu sukcesu, który jest nagrodą za jego zaangażowanie, pracowitość i uznaniem dla jego talentu. Podziękowanie kierujemy również na
ręce pani Magdaleny Dudrewicz-Walczak,
opiekuna Klubu Wolontariusza „Ośmiu”, za
serce włożone w wychowanie młodzieży.

Pomysłodawcą Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest Fundacja „Świat na Tak”.
Celem konkursu jest promowanie
pozytywnych, działań, postaw dzieci
i młodzieży oraz upowszechnianie
młodzieżowego wolontariatu. Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” promuje
młodych ludzi mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego
życia, z drugiej – wielką wrażliwość
na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych zawsze
wyciągnąć rękę do potrzebującego
i pospieszyć mu z pomocą.
Zofia Bednarz
Wydział Kultury i Promocji
Aleksy Kielak

Plac apelowy przed Pomnikiem
Bitwy pod Olszynką Grochowską
Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy każdego roku uczestniczą w obchodach
rocznicowych Bitwy pod Olszynką Grochowską. W tym szczególnym miejscu pamięci powstanie plac apelowy. O istocie sprawy nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st.
Warszawy na lata 2016-2042 zadanie pod
nazwą „Zagospodarowanie miejsca czynu
zbrojnego 1831 roku Bitwa pod Olszynką
Grochowską”. Zaledwie dziesięć dni później,

Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
uchwałą nr 71/XXIII/2016 wnioskowała
o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w planowanych na 2016 rok wydatkach, w wysokości 30 000 zł z przezna-

czeniem na prace przygotowawcze, w tym
opracowanie dokumentacji projektowej
oraz sporządzenie operatów szacunkowych
wartości nieruchomości, a także zabezpieczenie kwoty 570 000 zł w budżecie na
2017 rok z przeznaczeniem na realizację tej
inwestycji. Teren planowanej inwestycji położony jest pomiędzy Pomnikiem Bitwy pod
Olszynką Grochowską, ul. Traczy oraz ul.
Szeroką i przylega bezpośrednio do pomnika. W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie miejsca Bitwy pod Olszynką
Grochowską poprzez wybudowanie placu
apelowego i zagospodarowanie pobliskiej
zieleni.
Warto przypomnieć, że już w grudniu
2015 roku, z inicjatywy grupy radnych na
czele z Markiem Jarzęckim, Rada Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr 47/XVI/2015, w której wnioskowała do
Prezydent m.st. Warszawy o zabezpieczenie w budżecie m.st. Warszawy na rok 2016
środków finansowych w wysokości 600 000
zł, umożliwiających wybudowanie placu
apelowego z przeznaczeniem na organizację uroczystości upamiętniających miejsce
czynu zbrojnego 1831 roku zwanego „Bitwą
pod Olszynką Grochowską”. Można chyba
zatem powiedzieć, że starania radnych przyniosły oczekiwane rezultaty.
UD Rembertów
www.rembertow.waw.pl

Ścieżka rowerowa w ul. Marsa!

Porozumienie na ostatniej prostej

Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawy ogłosił przetarg na zaprojektowanie i
wykonanie trasy rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul.
Cyrulików. Zgodnie ze specyfikacją przetargową, wykonawca będzie miał czas na
realizację inwestycji do końca listopada 2017 roku.

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy z niecierpliwością wyczekują wieści
co dalej z budową tunelu! Podczas spotkania pomiędzy przedstawicielami PKP PLK i
Miasta st. Warszawy, które odbyło się w ratuszu 19 września, ustalano ostateczną wersję
porozumienia dającego zielone światło budowie.

Ścieżka rowerowa zostanie wytyczona po południowo-wschodniej stronie
jezdni, wzdłuż muru jednostki wojskowej. Oprócz samej trasy dla rowerzystów
planowane są także: remont chodników,
przystanków autobusowych, zagospodarowanie zieleni, budowa rowów melioracyjnych i przepompownia wód deszczowych w celu zabezpieczenia jezdni przed
zalaniem w czasie obfitych opadów deszczu.

długo oczekiwała na umożliwienie bezpiecznego przejazdy rowerem wzdłuż
ulicy Marsa.
Ponadto 27 września 2016 r. odbędzie
się spotkanie dotyczące realizacji zadania
pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej w
ul. Niemcewicza (dzielnica Wesoła)”. Na
spotkaniu zostanie omówiona wstępna
koncepcja opracowana przez pracownię
KOM – Projekt oraz możliwość połączenia
dzielnicy Rembertów i dzielnicy Wesoła

Zgodnie z dokumentacją przetargową, ostateczny termin składania ofert
inwestor określił na dzień 26 września
2016 r. Oznacza to, że lada dzień zostanie
wyłoniona firma, która zajmie się budową
ścieżki rowerowej. Decyzja ta cieszy tym
bardziej, że społeczność rembertowska

m.st. Warszawy. Przypomnieć również
należy o pracach związanych z połączeniem rowerowym PKP Rembertów z przystankiem metro Trocka na Targówku, o
którym pisaliśmy w majowym numerze
„Gazety Rembertowskiej”
WKU

Z informacji przekazanych przez
Dyrektora Jerzego Stępniaka, pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie
drogowym, podczas spotkania z udziałem
przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta i
Biura Prawnego pracowano nad ostatnimi
szczegółami porozumienia.
- W piśmie nadesłanym przez pełnomocnika Miasta otrzymaliśmy zapewnienie,
że na etapie prac projektowych, będziemy
mieli wgląd w dokumentację, umożliwiający zagwarantowanie interesu lokalnego, zarówno mieszkańców Starego jak i

Nowego Rembertowa. Budowanie tunelu
musi uwzględniać sprawne włączanie się
do ruchu w ul .Marsa jadącym w kierunku Centrum .Szczególnie dotyczyć to ma
Nowego Rembertowa.
Następnym krokiem po uzgodnieniach merytorycznych będzie podpisanie
porozumienia które wkrótce ma nastąpić.
Ten krok cieszy, szczególnie że o potrzebie
budowy bezkolizyjnej przeprawy przez
tory kolejowe mówiono już od dawna, a
droga do obecnego etapu wcale nie była
łatwa, o czym przypominamy na str. 4.

Nowa szatnia
w Domu
Kultury
„Rembertów”
Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
w Domu Kultury „Rembertów” przeprowadzono w okresie wakacyjnym generalny remont szatni i reżyserki oświetlenia. Ocieplono podłogę, odnowiono
ściany i sufit. Przestrzeń szatni i reżyserki
oddzielono ścianką działową z przesuwnymi drzwiami. Reżyserka oświetlenia
uzyskała nową bezpieczną metalową antresolę. Zainstalowane zostały nowe wieszaki i piękne lustra. W pomieszczeniu
wykonana została zabudowa w postaci
szaf oraz nowe stanowisko dla portiera.
Z całą pewnością nowa szatnia to znakomite rozwiązanie, które ułatwi korzystanie z bogatej oferty kulturalnej placówki.
DK Rembertów
www.rembertow.waw.pl
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Inwestycje w Rembertowie
TUNEL REMBERTÓW
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) i PKP PLK S.A. 50 / 50%. Budżet zadania
(m.st. Warszawy): 21.000.000 zł
Lata realizacji: 2016-2018
Rada m.st. Warszawy zabezpieczyła środki na budowę tunelu pod torami kolejowymi w Rembertowie - to olbrzymi
sukces władz i mieszkańców dzielnicy.
Warto jednak pamiętać, jak długa i kręta była droga do
tego przełomowego momentu.
Nie sposób prześledzić wieloletnie starania, dlatego
przedstawiamy ostatnie z nich, które okazały się najbardziej
owocne. Dzielnica oczekuje na podpisanie porozumienie
przez PKP PLK S.A.
• 11 czerwca 2015 r. – W Urzędzie Dzielnicy Rembertów
odbywa się spotkanie zarządu i radnych dzielnicy z przedstawicielami PKP PLK S.A. Tematem rozmów były oczywiście możliwości budowy tunelu w Rembertowie. Dzielnica
otrzymała zielone światło od PKP i zapewnienie współfinansowania inwestycji.
• 11 czerwca 2015 r. – Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia do
Wieloletniej prognozy Finansowej m.st. Warszawy zadania
o charakterze ogólnomiejskim z zakresu rozbudowy systemu drogowego na terenie Dzielnicy Rembertów – tunelu
drogowego pod torami PKP. Radni wskazują również termin realizacji inwestycji na lata 2017-2019.
• 16 czerwca 2015 r. - Uchwała trafia do Prezydent m.st.
Warszawy oraz Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy
• 3 września 2015 r. – Władze dzielnicy Rembertów biorą
udział w spotkaniu z przedstawicielami jednostek miejskich, podczas którego omawiają możliwości realizacji bezkolizyjnego przejazdu tunelem w ciągu ulic Marsa i Chruściela.

• 5 listopada 2015 r. – Grupa warszawskich radnych wnosi
do Przewodniczącej Rady m.st Warszawy o wprowadzenie do porządku obrad na najbliższej sesji projektu stanowiska radnych na temat budowy tunelu w Rembertowie.
• 10 grudnia 2015 r. – Podczas obrad Rady m st. Warszawy,
Prezydent m.st. Warszawy deklaruje, że budowa bezkolizyjnego połączenia Starego i Nowego Rembertowa jest
priorytetem inwestycyjnym w najbliższym okresie.
• 26 listopada 2015 r. – Rada m.st. Warszawy podczas obrad podejmuje stanowisko w sprawie budowy tunelu.
W dokumencie czytamy, że Rada popiera budowę tunelu
w Rembertowie.
• 12 stycznia 2016 r. – Przewodniczący Rady Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy występuje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o patronat nad pracami przygotowawczymi do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie tunelu w Rembertowie.
• 20 stycznia 2016 r. – Komisja Dialogu Społecznego ds.
Transportu i Remontów, działająca przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym podejmuje
uchwałę, w której zwraca się do Prezydent m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy i Zarządu PKP PLK S.A. o wprowadzenie do planów inwestycyjnych budowy tunelu
w Rembertowie i wiaduktu w ul. Chełmżyńskiej.
• 29 stycznia 2016 r. – PKP PLK S.A. zgłasza do m.st. Warszawy oficjalną propozycję wspólnej budowy trzech bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe, w tym również
rembertowskiego tunelu i wiaduktu w ul. Chełmżyńskiej.
• 15 lutego 2016 r. – Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym przygotowuje i składa do Biura
Rozwoju Miasta wniosek o zapewnienie środków finansowych na budowę trzech bezkolizyjnych przejazdów.
• 18 lutego 2016 r. – Minister Infrastruktury i Budownictwa popiera ideę budowy tunelu w Rembertowie i wyraża gotowość realizacji wspólnie z samorządem Warszawy
projektów zlokalizowanych na linii kolejowej w obrębie
miasta, w tym tunelu w naszej dzielnicy.

PRZEJŚCIE PODZIEMNE PKP-CYRULIKÓW
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych (ZMID)
Budżet zadania: 4.365.000zł
Lata realizacji: 2013-2016
Inwestycja polegała na budowie przejścia podziemnego
pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów. Nowe przejście
jest połączone z istniejącym tunelem pod torami.

MODERNIZACJA CIĄGU ULIC
MARSA - ŻOŁNIERSKA
ODC. WĘZEŁ MARSA - GRANICA MIASTA
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych (ZMID)
Budżet zadania: 286.934.896 zł
Lata realizacji: 2013-2018
Inwestycja polega na przebudowie ciągu ulic Marsa Żołnierska na odcinku od ulicy 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.
Zakończyła się wycinka drzew, niezbędna do poszerzenia jezdni na w/w odcinku i trwają roboty budowlane.
Zakończenie prac II etapu inwestycji przewidywane jest
w roku 2018.
Przebudowa obejmie ciąg ulic Marsa i Żołnierskiej od
ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta o długości 4,8 km.
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Dodatkowo powstaną dwa wewnętrzne wiadukty nad torami kolejowymi w ul. Marsa, wschodnia estakada nad skrzyżowaniami z ul. Chełmżyńską i Okularową oraz Żołnierską
i Rekrucką, dwupoziomowe skrzyżowanie ul. Żołnierskiej i
Czwartaków, kładka dla pieszych w rejonie osiedla Wygoda.
Wyburzone i wybudowane od nowa będą wiadukty nad
torami kolejowymi w ul. Żołnierskiej oraz na węźle z ul.
Strażacką.
Całość prac została podzielona na dwa zasadnicze etapy.
W etapie pierwszym, który rozpoczął się w maju br. planowane jest wykonanie następujących prac:
1. zamknięcie i przebudowa wschodniej jezdni Żołnierskiej
od Marsa do Strażackiej, rozbiórka i odbudowa wschodnich wiaduktów nad torami i Strażacką,
2. budowa zachodniej jezdni Żołnierskiej od Strażackiej do
granicy miasta,
3. budowa łącznic węzła Czwartaków, a po ich wykonaniu
przełożenie na nie ruchu i rozpoczęcie budowy wiaduktów jezdni głównych,
4. rozpoczęcie budowy pozostałych obiektów: wiaduktów
wewnętrznych nad torami w ul. Marsa, estakady i kładki
dla pieszych.

• 19 lutego 2016 r. m.st. Warszawa występuje do PKP
PLK S.A. z deklaracją, że w najbliższym czasie podejmie
stosowne działania w kierunku zabezpieczenia środków
na budowę trzech bezkolizyjnych przepraw przez tory,
w tym tunelu w Rembertowie.
• 17 marca 2016 r. – Rada Miasta st. Warszawy zabezpiecza
w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na budowę
tunelu w ciągu ulic Marsa i Chruściela oraz wiaduktu w ul.
Chełmżyńskiej.
• 5 kwietnia 2016 r. – m.st. Warszawa przekazuje PKP PLK
S.A. projekt umowy, regulujący wzajemne zobowiązania
w zakresie wykonania inwestycji.
• 15 kwietnia 2016 r. - PKP PLK S.A. informuje m.st. Warszawa o konieczności doprecyzowania zapisów umowy.
• 19 września 2016 r. - spotkanie odnośnie końcowych
ustaleń treści porozumienia pomiędzy władzami miasta
a PKP PLK.
Trwają bieżące uzgodnienia projektu umowy pomiędzy
stronami.
W obecnych uwarunkowaniach budowa tunelu jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym zlikwidowanie paraliżu komunikacyjnego w rejonie przejazdu przez linię kolejową Warszawa - Białystok.
Przedmiotowa inwestycja jest rozwiązaniem umożliwiającym bezkolizyjne skrzyżowania ruchu drogowego
i kolejowego.
Istniejące dotychczas przejście podziemne przebiegało tylko pod torami i prowadziło do peronów oraz w stronę
chodników znajdujących się wzdłuż ul. Cyrulików. W rejonie
skrzyżowania ul. Cyrulików z al. gen. Chruściela „Montera”
przejście zlokalizowane było na jezdni. Wybudowanie przejścia podziemnego zwiększyło bezpieczeństwo pieszych i
polepszyło płynność ruchu samochodowego w tym rejonie.
Szczególnie umożliwiło zjazd z przejazdu kolejowego, który
dotychczas zablokowany był przez pieszych przechodzących
po pasach, a samochody stały w kilkusetmetrowych korkach.
Inwestycja została oddana do użytkowania w lipcu 2016 r.
W drugim etapie, który zacznie się w drugim kwartale
2017 r., zaplanowano następujące działania:
1. przełożenie ruchu na nowo wybudowaną jezdnię
wschodnią Żołnierskiej, zamknięcie i budowa jezdni zachodniej, rozbiórka i odbudowa zachodnich wiaduktów
nad torami i Strażacką,
2. przełożenie ruchu na nowo wybudowaną jezdnię zachodnią Żołnierskiej od Strażackiej do granicy miasta, zamknięcie i przebudowa starej jezdni,
3. kontynuacja budowy pozostałych obiektów.
ZMID

www.rembertow.waw.pl

OBJAZD CENTRUM STAREGO
REMBERTOWA
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica
Rembertów
Budżet zadania: 3.304.686zł
Lata realizacji: 2015-2017

BUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Fiszera 28
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Rembertów
Budżet zadania: 5.499.393zł
Lata realizacji: 2014-2016
Dobiegają końca prace budowlane związane z budową
pierwszego w naszej dzielnicy żłobka zlokalizowanego przy
ul. Fiszera / Cyrulików dla 150 dzieci.
Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie umowy z wykonawcą z dnia 10 czerwca 2015 r., obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i budowę obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz
dostawą pierwszego wyposażenia.
W budynku znajdują się sale pobytu dziennego i zajęć
dzieci, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, węzeł
żywieniowy z kuchnią, magazyny i pomieszczenia pomocnicze. Dla dzieci korzystających ze żłobka na terenie działki
powstaje plac zabaw.
W jednopiętrowym budynku żłobka znajdują się:
1. część podpiwniczona z przeznaczeniem na magazyny
2. parter z przeznaczeniem na sale zajęć, węzeł żywieniowy
z kuchnią, część administracyjną i sanitariaty
3. piętro z przeznaczeniem na sale zajęć, część administracyjną i sanitariaty
4. część terenu działki z przeznaczeniem na plac zabaw oraz
infrastrukturę komunikacyjną z oświetleniem zewnętrznym.
Budynek żłobka wyposażony jest w wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do
kanalizacji miejskiej w ulicy Fiszera, instalację elektryczną,
instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych
z własnej kotłowni gazowej.

RONDO STRAŻACKA – CHEŁMŻYŃSKA
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID)
Budżet zadania: 8.330.000zł
Lata realizacji: 2013-2016
Skrzyżowanie zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Warszawa – Terespol. Częste i długie
zamknięcia zapór kolejowych powodują,
że przejechanie przez skrzyżowania w godzinach szczytu komunikacyjnego jest utrudnione. Głównym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w
www.rembertow.waw.pl

Trwają prace nad realizacją tak zwanego „by-passu”,
czyli objazdu centrum Rembertowa. Inwestycja polegać ma na przebudowie ulic Cyrulików od przejazdu
kolejowego do ulicy Zesłańców Polskich i dalej ul. Zesłańców Polskich do ul. Strażackiej. Ponadto na skrzyżowaniu ulic Strażacka i Zesłańców Polskich wybudowane zostanie rondo.
Obecnie dzielnica dysponuje decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) dla budowy odcinka od ul. Strażackiej do ul. Cyrulików. Po
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego planowane jest jeszcze w tym
roku rozpoczęcie robót budowlanych.
W ramach inwestycji
powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik wykonany z płyt chodnikowych
i dwukierunkowa ścieżka
rowerowa.
Dodatkowo
Budynek zaopatrywany będzie w wodę i gaz z miejskiej
sieci wodociągowej i gazowej w ulicy Fiszera.
Ponadto budynek jest wyposażony w instalacje: alarmową i monitoringu, alarmową ppoż. SAP, instalacje sieci
strukturalnej / telefon i Internet /, TV, z montażem urządzeń
i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji. Od
strony ulicy Cyrulików teren żłobka zamknięty jest parterowym budynkiem gospodarczym.
Wjazd od strony ulicy Fiszera prowadzi na wewnętrzny
parking. Wykonane zostało również wejście od strony ul. Cyrulików.
Parametry obiektu:
budynek żłobka – częściowo podpiwniczony, parter i piętro
1. powierzchnia zabudowy inwestycji:
659,00 m2,

na całej długości zostanie wybudowane nowoczesne
oświetlenie.
Po wykonaniu tej inwestycji, ruch samochodów ciężarowych zostanie poprowadzony nowo wybudowanym
ciągiem ulic, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu ciężarowego miedzy innymi w al. gen. A. Chruściela „Montera”.
Parametry techniczne inwestycji:
1. jezdnia o szerokości 6,0-7,0 m
2. chodnik jednostronny o szerokości 2,0- 2,50 m
3. ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,50
m.

2. powierzchnia całkowita:			
555,00 m2,
3. powierzchnia użytkowa:			
1 025,00 m2
4. kubatura:				6 314,00 m2
budynek gospodarczy - nie podpiwniczony, parterowy z
nieużytkowym poddaszem
1. powierzchnia zabudowy:			
123,00 m2
2. powierzchnia całkowita:			
123,00 m2
Kompleksowe zakończenie inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazanie go przyszłemu użytkownikowi (Zespół Żłobków m.st. Warszawy) planowane jest do końca br.

tym rejonie. W 2014 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót
budowlanych związanych z rozbudową skrzyżowania ulic
Strażackiej i Chełmżyńskiej. Zakres prac obejmował budowę
ronda, przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej, uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego. Inwestycja została oddana
do użytku w bieżącym roku.
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska
stanowiła kontynuację wybudowanej ulicy Strażackiej na
odcinku ZUSOK – ul. Chełmżyńska.
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Młodzi i weterani
Dnia 1 września, w Dniu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, władze dzielnicy Rembertów wraz z kombatantami, duchowieństwem, młodzieżą szkolną, dyrektorami i nauczycielami szkół, pocztami sztandarowymi, mieszkańcami dzielnicy oraz przedstawicielami Akademii
Obrony Narodowej oddali hołd polskim oficerom i żołnierzom, którzy walczyli na frontach II wojny
światowej, przelewając krew za naszą Ojczyznę.
W intencji bohaterów II wojny światowej, a także
z okazji nowego roku szkolnego ksiądz ppłk. Krzysztof
Kacorzyk odprawił Mszę Świętą w kościele Świętego Ojca Rafała Kalinowskiego. Celebrans, zwracając
się do młodzieży, przypomniał słowa Świętego Jana
Pawła II: Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które
musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą
nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od
której nie można się uchylić, od której nie można zdezerterować.

Po zakończeniu Mszy Świętej pod Tablicą Pamięci
Żołnierzy Garnizonu Rembertowskiego, która znajduje się na frontonie kościoła, złożono kwiaty i zapalono
znicze. W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Rembertów kwiaty złożyli: burmistrz Mieczysław Golónka,
przewodniczący rady dzielnicy Stanisław Kowalczuk
oraz radni dzielnicy Józef Melak i Leszek Piórkowski.
Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku pamięci ofiar egzekucji niemieckich dokonywanych w lasach Kawęczyna w latach 1939-1944 przy ul.
Powroźniczej. Kwiaty na pomniku złożyła delegacja

Rady i Zarządu Dzielny w składzie: przewodniczący rady Stanisław Kowalczuk, zastępca burmistrza Barbara Augustynowicz-Figat oraz radny
dzielnicy Marek Jarzęcki.
Zofia Bednarz
Wydział Kultury i Promocji

Filmowe wakacje za nami!

Wszyscy, którzy tegoroczne wakacje spędzali w Rembertowie, mogli wziąć udział w pokazach filmowych,
organizowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy współpracy z Filmową Stolicą Lata.
Miłośnicy kina zbierali się w siedem środowych wieczorów lipca i sierpnia w pobliżu górki przy ul. Strażackiej.
Tegoroczne filmowe lato upłynęło nam pod znakiem kryminalnych zagadek. Motywem przewodnim wszystkich, prezentowanych w Rembertowie filmów były bowiem mroczne tajemnice, które detektywi za wszelką cenę starali się rozwikłać. Na pneumatycznym ekranie obejrzeliśmy m.in. „Sherlocka
Holmesa” z 2009 roku, gdzie w rolę tytułową wcielił
się Robert Downey Jr, a także drugą część przygód

detektywa – film „Sherlock Holmes – Gra cieni”. Nie
zabrakło też starszych filmów, jak chociażby „Rybka
zwana Wandą”, czy „Różowa Pantera”, ani też nowszych takich jak „Bogowie ulicy”. Z kolei fani łączenia
wątków kryminalnych z historiami miłosnymi znaleźli coś dla siebie w filmie „Dla niej wszystko”, który
zakończył nasze rembertowskie kino pod chmurką.
Anna Sajnog

Kantata o Bożym Miłosierdziu
Przez jedną godzinę grupa artystów pod kierunkiem Romana Kołakowskiego dała świetny koncert w ramach projektu „Faustyna – kantata o Bożym Miłosierdziu”, choć de facto mieliśmy bardziej do czynienia ze
spektaklem muzycznym czy wręcz oratorium.
Spektakl, który rembertowska publiczność miała okazję podziwiać 11 września w Kościele św. O. Rafała Kalinowskiego stworzyli artyści współpracujący na co dzień
z wrocławskim Teatrem Piosenki: Dominika Figurska, Agata Klimczak, Ewa Serwa, Michał Chorosiński, Paweł Lipnicki, Damian Łukawski przy udziale zespołu muzycznego
Bartłomieja Abramowicza. Podczas koncertu gościnnie
wystąpił wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich konkursach Chór Świętej Łucji z Parafii Świętej Łucji.
Reżyserem oratorium oraz autorem libretta i muzyki
jest Roman Kołakowski - bard, kompozytor, poeta, autor
wielkich widowisk plenerowych. Dzięki niemu w spektaklu słowom św. Faustyny towarzyszą melodia i rytm.

Temat życiowego świadectwa tej wrażliwej, rozmodlonej
dziewczyny długo dojrzewał w autorze oratorium - Kiedy pierwszy raz przeczytałem „Dzienniczek” św. Faustyny,
pomyślałem, że to grafomania i nie warto się tym zajmować – przyznaje. Jednak jego treść ciągle nie dawała mu
spokoju. Zdecydował, że stworzy spektakl na podstawie
pieśni kościelnych pochodzących z czasów świętej. – Pracując nad nim, odkryłem piękno „Dzienniczka” i niezwykłe
przesłanie św. Faustyny – dodaje. Spektakl, opierając się
na historii życia orędowniczki Bożego Miłosierdzia, przedstawia i przypomina słuchaczom głęboko humanistyczny
wzorzec ludzkiej egzystencji, opierającej się na wartościach dobra, prawdy i piękna.
WKU

Kwiaty dla żołnierzy
W dzielnicy Rembertów nie zapominamy o żołnierzach I Warszawskiej
Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, poległych w 1944 r. na przedpolach Pragi w
walce o wyzwolenie Warszawy. W rocznicę tego wydarzenia delegacja przedstawicieli władz dzielnicy z burmistrzem
Mieczysławem Golónką na czele złożyła
kwiaty pod tablicą pamięci na frontonie
budynku Domu Kultury „Rembertów”
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przy al. Komandosów 8, a następnie udała się na cmentarz przy ul. Grzybowej,
gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze na
żołnierskich mogiłach.
W uroczystości uczestniczyli również
przedstawiciele
kombatantów
oraz nauczyciele i młodzież z LI Liceum
Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 126,
Szkoły Podstawowej nr 217.
WKU
www.rembertow.waw.pl

Chwała Bohaterom!

Każda kolejna rocznica Powstania Warszawskiego gromadzi licznych mieszkańców stolicy, którzy
chcą uczcić pamięć bohaterów. Tak też było i tym razem, 1 sierpnia, w godzinę W, w Rembertowie.
W uroczystości, która odbyła się pod pomnikiem Obrońców Radiostacji Komendy Głównej AK
uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowisk kombatanckich, władz dzielnicy, liczne grono kibiców
Legii Warszawa oraz wielu mieszkańców, dla których ten dzień jest szczególnie ważny.
Po części oficjalnej uroczystości, w ramach której zebrani pomodlili się wspólnie, a także wysłuchali okolicznościowych wystąpień i złożyli wieńce,
przyszedł czas na program artystyczny. Muzycy

„Od słowa do słowa…”
Już w październiku rusza cykl spotkań z ludźmi znanymi, lubianymi i śmiało można powiedzieć, że wybitnymi w dziedzinach, które reprezentują. Ciekawe rozmowy będą prowadzone w wybrane środy w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Rembertowie.
Postacie, które odwiedzą naszą dzielnicę są gwarancją, że od słowa do słowa.. wynikną
bardzo ciekawe dyskusje!
Pierwsze z cyklu spotkań relacji z biegów narciarskich,
zaplanowane zostało już na zawodów pływackich, lek12 października, na godz. koatletycznych, łyżwiarstwa
18:00, a naszym gościem figurowego, a także wielu,
będzie Przemysław Babiarz wielu innych dyscyplin. Nie
– dziennikarz i komenta- raz komentował dla widzów
tor sportowy. Chyba każdy, zmagania sportowców podkomu tematyka sportowa czas Olimpiad. Wielokrotnie
nie jest obca, zna tę postać nominowany do nagrody
chociażby z telewizyjnych Telekamery, otrzymał swoją

statuetkę już dwukrotnie – w 2013 i 2014 r.
W listopadzie do Rembertowa przyjedzie ks. Piotr Pawlukiewicz – rekolekcjonista, legenda polskiego kaznodziejstwa, wieloletni duszpasterz akademicki
Warszawy. Jego książka „Katechizm podręczny” to zapis audycji, które pod tym
samym tytułem ukazywały się na antenie
Radia Józef w 2002 r. Ks. Piotr opowiadał
w nich na pytania słuchaczy, dotyczące
wiary i życia codziennego. Z pewnością
podczas spotkania w Rembertowie uraczy
publiczność kilkoma cennymi wskazówkami na całkiem zwyczajne życie.
Kolejną osobistością, która przyjedzie
do naszej dzielnicy będzie poeta Ernest
Bryll. Chociaż najbardziej znane wśród
czytelników są właśnie jego wiersze, to

Jesień z teatrem
Spektakl „Zofia” to monodram w wykonaniu znakomitej w tej roli Małgorzaty Pieńkowskiej, którą już
nie po raz pierwszy będziemy mieli okazję zobaczyć na rembertowskiej scenie. Na sztukę teatralną zapraszamy 23 października, o godzinie 18:00 do sali widowiskowo-konferencyjnej im. gen. F. Gągora,
Akademii Sztuki Wojennej. Wstęp z bezpłatnymi wejściówkami!
Ta niezwykła, dramatyczna historia inspirowana biografiami matek Powstańców Warszawskich,
opowiedziana jest narracją matki Jana Rodowicza
„Anody”, która na tydzień przed 27. urodzinami
syna dowiedziała się, że zginął po upadku z okna
IV piętra gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego.
„Zofia” to historia jednego życia, w którym
mieściło się żyć co najmniej kilka. To historia,
która nie dzieje się w podręcznikach, tylko
w pojedynczym istnieniu. To wreszcie historia

scen warszawskich zaprezentowali się w koncercie
„Stolico, damy krew…”. Repertuar przypadł publiczności do gustu, ponieważ znalazły się w nim dobrze
znane powstańcze melodie.
Na zakończenie uroczystości nowi członkowie
Jednostki Strzeleckiej 1309 „Dęby” złożyli uroczyste
przyrzeczenie strzeleckie. Mieszkańcy zaś zapalili
białe i czerwone znicze i ułożyli z nich znak Polski
Walczącej.
AS

www.rembertow.waw.pl

Wydział Kultury i Promocji

czego tęsknią panie w domu starców? Co jest w głowie czterdziestolatki, która musi pogrzebać dzieci?
Odpowiedzi na te pytania spróbujemy poszukać podczas godzinnego
spektaklu, 23 października o godz.
18:00. Wszystkich chętnych do
obejrzenia przedstawienia, zapra-

szamy po odbiór bezpłatnych wejściówek, które dostępne będą już
od 10 października od godz.17:00
w Wydziale Obsługi Mieszkańców
Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy. Przypominamy, że jedna
osoba może pobrać maksymalnie
dwie wejściówki.
WKU

tych, którzy musieli dać sobie radę z najcięższym
zadaniem po wojennej zawierusze – z życiem.
Młodzi twórcy spektaklu, we współpracy
z Małgorzatą Pieńkowską tworzą opowieść o doświadczeniu matek pokolenia Kolumbów. O traumie
po śmierci dzieci, zakamarkach pamięci, przemijaniu
i bezradności wobec wojny i stalinowskiego terroru.
Ile trwa tydzień, jeśli składa się z nieustającej niedzieli? Kim są starsze panie w tramwajach? Te, których powolne ruchy ironicznie komentują młodzi i zdrowi?
Co myśli trzydziestolatka, gdy bawi się z dziećmi? Do

Navarrete śpiewa Lutosławskiego
Po występie Magdy Navarrete podczas
III Rembertowskiego Festiwalu Muzyki
Kameralnej i gorącym przyjęciu jej przez tutejszą publiczność jasne było, że ta artystka
do Rembertowa jeszcze zawita. Tym razem
zobaczymy i usłyszymy ją w zupełnie innej
odsłonie…
„Warszawski Lutosławski” to spotkanie świata klasyki i rozrywki, szlachetne-

nie należy zapominać, że ma on na swoim koncie również kilka książek pisanych
prozą, a także teksty piosenek, śpiewane
przez gwiazdy polskiej estrady. Oprócz
twórczości artystycznej, angażował się w
rozwój kultury polskiej także poza granicami kraju. Jego wkład w kulturę był nie
raz doceniany. Ernest Bryll został m.in.
odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”. Spotkanie z tym
niezwykłym człowiekiem w rembertowskiej bibliotece odbędzie się w grudniu.
O dokładnych terminach poinformujemy
wkrótce na stronie internetowej www.
rembertow.waw.pl i oficjalnym profilu
dzielnicy na Facebooku.

go brzmienia i nowoczesności. Magda
Navarrete i Piotr Steczek – doświadczeni
i znakomici muzycy postanowili uchylić
wieko “starych skrzyń” i przybliżyć słuchaczom tę jakże fascynującą stronę twórczości kompozytora. Stworzyli projekt, który
swoim brzmieniem nawiązuje do tradycji
kiedy orkiestry grały na żywo, bez przeprodukowanych, komputerowych brzmień.

„Warszawski Lutosławski” to kwintet smyczkowy, intrumety akompaniujące, kontrabas
i perkusjonalia w opracowaniach Piotra
Steczka, a także retro głos Magdy Navarrete.
Bez wątpienia będzie to uczta dla wszystkich tęskniących za melodiami z duszą
i charakterem. Wspaniałe widowisko, podczas, którego artyści wspólnie z publicznością łączyć będą klasykę z nowoczesnością.

Dzięki uprzejmości władz uczelni, koncert odbędzie się w sali konferencyjno-widowiskowej im. gen. F. Gągora Akademii
Sztuki Wojennej (do 1 października br.
Akademia Obrony Narodowej). Bezpłatne
wejściówki dla mieszkańców będą dostępne 24 października (od godz. 17:00)
w Wydziale Obsługi Mieszkańca Urzędu
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Tradycyjnie jedna osoba może pobrać
maksymalnie dwie wejściówki.
AS
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Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
zaprasza mieszkańców Rembertowa
z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym
na grupowe bezpłatne ćwiczenia ruchowe.
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zaprasza mieszkańców Rembertowa z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym na grupowe, bezpłatne
ćwiczenia ruchowe rozciągające z elementami stretchingu, wzmacniające mięśnie głębokie, odpowiadające za poprawną postawę ciała.
Zajęcia, trwające 45 minut, odbywać się będą w salce gimnastycznej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10, okresie od 06.09.2016 do 10.12.2016 r.
dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki:
• grupa A : 9.00 – 9.45
• grupa B : 9.45 – 10.30
Ćwiczenia poprowadzi wykwalifikowana fizjoterapeutka.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy u prowadzącej zajęcia.
Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie fizjoterapeutce zaświadczenia lekarskiego lub złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w zajęciach.
WSR

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zaprasza na zajęcia
gimnastyki usprawniającej dla osób po 50. roku życia w ramach
programu „Senior Starszy Sprawniejszy”
Zajęcia będą organizowane w okresie od dnia 5 września 2016 r. do dnia 9 grudnia
2016 r. według harmonogramu :
Program

SENIOR STARSZY
SPRAWNIEJSZY

Miejsce zajęć
Gimnazjum nr 126
ul. K. Ziemskiego 22
(od dnia 05.09.2016 r.)
Zespół Szkół nr 76
ul. Dwóch Mieczy 5
(od dnia 06.09.2016 r.)
DK Rembertów
ul. Komandosów 8
(od dnia 06.09.2016 r.)
Szkoła Podstawowa
nr 217
ul. Paderewskiego 45
(od dnia 19.09.2016 r.)

poniedziałek

wtorek

środa

19.15-20.00

18.30-19.30

czwartek

piątek

19.15-20.00
18.00-18.45

18.00-18.45

11.00-11.45

11.00-11.45

19.45-20.30

Celem programu jest:
• podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych - emerytów i rencistów,
• wdrażanie nawyku do prozdrowotnego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne, dietę i pozytywne myślenie,
• podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania,
• podniesienie jakości życia,
• przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
• uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,
• rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi dla osób samotnych.
ZAPRASZAMY!!!

TELEFONY ALARMOWE
• Infolinia m.st. Warszawy - 19 115

• Numer alarmowy – 112

• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
tel. 999, (22) 52 51 200, fax (22) 52 51 345
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
– 998, (22) 59 67 998, fax (22) 596 79 00
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13 Warszawa - Rembertów dyżurny – (22) 596 71 30
• Komenda Stołeczna Policji - 997,
(22) 603 65 55, fax (22) 603 85 16
• Komisariat Policji Warszawa - Rembertów
dyżurny (22) 611 90 08
• Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego – 19 656, (22) 443 01 12, 800 707 112,
fax (22) 443 03 18
• Straż Miejska m.st. Warszawy - 986,
(22) 598 69 86, fax (22) 598 69 04

• MPWiK Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne – 994, (22) 445 50 00, fax (22) 445 5005
• Pogotowie Ciepłownicze – 993
• RWE Polska Całodobowe Pogotowie Energetyczne – (22) 821 31 31, (22) 821 31 11,
fax (22) 821 41 05
• Pogotowie gazowe – 992
• Pogotowie drogowe – 19 633
• Pogotowie energetyczne - 991
• Pogotowie oświetlenia ulic: (22) 886 48 26,
19633, (22) 624 25 35, (22) 620 6870
• Informacja o wypadkach – 19 790
• Infolinia Lekaro - (22) 112 02 84
• Niebieska Linia - 801 12 00 02
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Dom Kultury „Rembertów” zaprasza
Dom Kultury „Rembertów” zaprasza dzieci do udziału w projekcie filmowym
„Animujemy Bajki i Legendy Warszawy” realizowanym wspólnie z Domem Kultury Praga
w ramach Funduszu Animacji Kulturalnej 2016 Warszawskiego Programu Edukacji
Kulturalnej. W programie: spacer z przewodnikiem szlakiem bajek i legend Warszawy,
spotkanie z bajkopisarką, praca nad scenariuszem filmowym, rysowanie storyboardów,
warsztaty filmu animowanego z Magdą Bryll, uroczysta premiera zrealizowanych filmów. Wstęp wolny. Zapisy przyjmuje sekretariat domu kultury, tel. 22 611 96 87. Na
najlepszych filmowców czekają cenne nagrody!
* * *
Dom Kultury „Rembertów” zaprasza młodzież do udziału w projekcie teatralnym
„W nicość śniąca się droga…” koordynowanym przez Sławomira Kosyla w ramach
Funduszu Animacji Kulturalnej 2016 Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Projekt składał się będzie z cyklu warsztatów aktorskich, muzycznych i filozoficznych,
których efektem stać się ma spektakl słowno-muzyczny dotyczący rozważań egzystencjalnych. Wstęp wolny. Zapisy przyjmuje sekretariat domu kultury, tel. 22 611 96 87.

GAZETA REMBERTOWSKA
Bezpłatny biuletyn informacyjny
ISSN 1234-8570
Wydawca: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy www.rembertow.waw.pl
Redakcja: 04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, pokój 613
tel. (22) 443 38 55
Anna Sajnog, e-mail: asajnog@um.warszawa.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji oraz zmiany tytułów w nadesłanych materiałach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

