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Wreszcie pojedziemy tunelem!
Rada m.st. Warszawy przeznaczyła 61 milionów złotych
na budowę tunelu i wiaduktu
w Rembertowie! Decyzja ta jest
zwieńczeniem wielu dziesiątek lat
starań mieszkańców i władz dzielnicy. Teraz mamy powód do radości
– tunel powstanie do 2019 roku! To
bez wątpienia ogromny sukces!
Rembertów od zawsze podzielony był torami kolejowymi na
dwie części. Niejednokrotnie kierowcy tracili długie godziny stojąc
w korkach w okolicy przejazdu,
przecinającego ciąg ulic Cyrulików
i Marsa. Przeprawa przez tory stała
się istną zmorą mieszkańców dzielnicy. Dlatego też decyzja, podjęta
przez Radę m.st. Warszawy 17 marca podczas sesji, jest przełomowym
krokiem w stronę połączenia osiedli Starego i Nowego Rembertowa
i usprawnienia komunikacji w dzielnicy.
(dokończenie na str. 3)

185. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską
Tradycją stało się, że dwie dzielnice Praga Południe i Rembertów wspólnie oddają hołd
bohaterom walczącym w Bitwie o Olszynkę Grochowską. Jak co roku, w ostatnią niedzielę
lutego modlono się w ich intencji i składano wieńce pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów tamtych wydarzeń.
(dokończenie na str. 4)

Ciepłych, pełnych radości
Świąt Wielkiej Nocy,
dużo wiosennego słońca,
odpoczynku w rodzinnym gronie,
a także wiele pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym
życzą:
Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Polityka finansowa dzielnicy
Polityka finansowa Dzielnicy Rembertów realizowana była na podstawie załącznika Nr VIII do Uchwały Nr IV/40/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 roku
w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok.
Przyjęte uchwałą wielkości finansowe kształtowały się następująco:
• Dochody do realizacji przez Dzielnicę
14.295.874 zł
• Wydatki 73.322.457 zł
w tym:
wydatki bieżące 63.602.119 zł
wydatki majątkowe 9.720.338 zł.
W trakcie realizacji budżetu, plan i wykonanie na 31.12.2015 r. przedstawiały się następująco:
• plan po zmianach - dochody 14.295.874 zł
zrealizowane dochody 12.554.627,54 zł
co stanowi 88% realizacji planu,
• plan po zmianach - wydatki ogółem
76.984.728 zł
w tym:
wydatki bieżące 66.998.517 zł
wydatki majątkowe 9.986.211 zł
zrealizowane wydatki ogółem wyniosły
74.753.958,8 zł
co stanowi 97,1% realizacji planu,
w tym:
wydatki bieżące 65.764.159,75 zł
co stanowi 98,2% realizacji planu
wydatki majątkowe 8.989.799,05 zł
co stanowi 90% realizacji planu.

Oznacza to, że planowane wydatki do
pierwotnego planu zwiększyły się ogółem o kwotę 3.662.271 zł, w tym: wydatki
bieżące o 3.396.398 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 265.873 zł.
W roku 2016 został przyjęty budżet Uchwałą
Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy
w dniu 10 grudnia 2015 roku w sprawie
budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na
2016 rok.
Przyjęte uchwałą wielkości finansowe kształtowały się następująco:
• Dochody do realizacji przez Dzielnicę
13.985.151 zł
• Wydatki 77.014.906 zł
w tym:
wydatki bieżące 65.340.333 zł
wydatki majątkowe 11.674.573 zł
DOCHODY
Dzielnica, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st.
Warszawy pozyskiwała dochody w zakresie:
• 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
- podatku od nieruchomości,

Tablica 1. Realizacja dochodów w 2015 r. oraz plan na 2016 rok

Wyszczególnienie
Dochody bieżące
Podatki i opłaty lokalne ogółem
Inne opłaty pobierane na podstawie
odrębnych ustaw (opłata adiacencka,
opłata za zajęcie pasa drogowego)
Dochody z mienia

Plan po
zmianach
w 2015 roku

Ogółem
wykonanie
dochodów za
2015 rok

Dział
I

Transport i komunikacja

II

Ład przestrzenny i gospodarka
nieruchomościami

III

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

V

Edukacja

VI

11 487 848

97%

13 058 607

98%

8 339 438

329 000

340 653,58

104%

325 000

90%

3 293 255

Pozostałe dochody (m.in. odsetki
od nieterminowych płatności,
opłaty za korzystanie z lokalnej
sieci kanalizacyjnej, zwrot kosztów
upomnień, odpłatność za dzieci
uczęszczające do przedszkoli, zwrot
odpłatności za media)

1 173 957

DOCHODY MAJĄTKOWE

1 451 242

133 393,56

9%

926 544

Wpływy ze sprzedaży lokali
i nieruchomości

1 390 242

16 544,10

1%

862 544

Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Wpływy z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
OGÓŁEM

Roczne wykonanie wydatków wyniosło
77.014.906 zł. Strukturę wydatkowanych
środków przedstawia tablica 2.

Plan wg
uchwały
budżetowej na
2016 rok

7 991 544,94

1 262 272,67

Największe znaczenie wśród własnych źródeł finansowania, mają środki pochodzące
z wpłat wnoszonych przez podatników w zakresie podatków i opłat lokalnych, które stanowią 63,6% udziału w dochodach własnych.
Kolejną grupą dochodów, która stanowi 22,5
% są dochody z mienia, na które składają się
m.in. odpłatności za użytkowanie wieczyste,
wpływy z czynszu za mieszkania komunalne,
najem lokali użytkowych, garaży, dzierżawy
gruntów. Pozostałe dochody stanowią13,9%
wypracowanych dochodów i dotyczą odpłatności za przedszkola, zwrot odpłatności
za media, a także odsetki od nieterminowych
płatności.

Wskaźnik
wykonania
planu

8 190 239

2 826 762,79

WYDATKI
Strona wydatkowa budżetu Dzielnicy
Rembertów obrazuje roczną realizację
ustawowych zadań z identyfikacją ich
struktury oraz zakresu.
Ustawa o finansach publicznych wyróżnia
kategorie wydatków:
• majątkowych, które związane są z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego - realizacja ich w 2015 r. stanowiła 12,02% całości,
• bieżących - pozostałych, związanych
z normalnym tokiem realizacji zadań
publicznych, niebędących wydatkami
majątkowymi, wykonanie ich wyniosło
87,98% całości wydatkowanych środków.

108%

Realizowane w 2015 r. wydatki ponoszone były w sposób oszczędny, celowy
i zgodnie z przyjętymi założeniami planistycznymi.
Wykonanie roczne wydatków dzielnicy
Rembertów wyniosło 97,1% planu.
UDR

Tablica 2 Struktura wydatków budżetowych za 2015 rok oraz wydatki planowane w 2016 roku

11 792 471

3 151 436

- podatku od środków transportowych,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- opłat lokalnych uiszczanych na podstawie
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
• 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy,
znajdującego się na obszarze dzielnicy,
który przed dniem wejścia w życie ustawy
był własnością gmin warszawskich;
• 100% wpływów z innych dochodów m.st.
Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę
w wyniku realizacji zadań statutowych
dzielnicy.
Wśród zrealizowanych dochodów budżetowych w 2015 r.:
• 98,94% ogółu stanowią dochody bieżące,
• 1,06% ogółu stanowią dochody majątkowe.

1 100 914

0

3 868,79

0

61 000

112 980,67

185%

64 000

14 295 874

12 554 627,54

88%

13 985 151

Wyszczególnienie

Wydatki zrealizowane
w 2015 roku

Wskaźnik
wykonania
(wykonanie do
planu)

1 418 321

1 413 324,11

99,6%

1 179 139

2 483 758

2 187 919,34

88,1%

2 032 377

Plan po
zmianach
w 2015 roku

Plan wg uchwały
budżetowej na 2016
rok

1 538 211

1 290 026,31

83,9%

1 683 060

36 298 282

36 071 601,22

99,4%

35 272 950

Ochrona zdrowia i pomoc
społeczna

8 483 797

8 395 806,96

99%

7 891 404

VII

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

2 671 696

2 669 793,70

99,9%

2 740 021

VIII

Rekreacja, sport i turystyka

594 802

574 102,88

96,5%

462 903

IX

Działalność promocyjna
i wspierania rozwoju
gospodarczego

98 500

96 286,68

97,8%

94 500

X

Zarządzanie strukturami
samorządowymi

13 261 263

12 916 321,08

97,4%

13 702 485

XI

Finanse i różne rozliczenia

149 887

148 997,49

99,4%

281 494

66 998 517

65 764 159,75

98,2%

65 340 333

9 986 211

8 989 790,05

90%

11 674 573

76 984 728

74 753 958,80

97,1%

77 014 906

RAZEM
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.

Zapisz się do newslettera
Każdy, kto chce otrzymywać bieżące informacje, dotyczące wydarzeń, odbywających
się w dzielnicy Rembertów, może zapisać się do newslettera. Wystarczy wejść na stronę www.rembertow.waw.pl i kliknąć w zakładkę NEWSLETTER, znajdującą się po prawej stronie, pod menu głównym. Następnie trzeba wpisać swój adres e-mail, wybrać
kategorie, z których informacje mają być przesyłane, kliknąć „zapisz” i gotowe!
Chcesz być na bieżąco – zapisz się do newslettera już dziś.
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Wreszcie pojedziemy
tunelem!
(dokończenie ze str. 1)

Decyzja ta cieszy tym bardziej, że starania o rozwiązanie tego problemu, trwały od blisko pół wieku. Pomimo to, jak
dotąd, kolejnym zarządom Rembertowa
nie udawało się odnieść sukcesu na tym
polu. Dopiero w ostatnim czasie sprawy
nabrały tempa. Obecny zarząd i radni
dzielnicy nie poddawali się i wydeptywali ścieżki do warszawskiego ratusza,
by przekonać władze i radę miasta, że
tunel w Rembertowie jest inwestycją
priorytetową. W działania te włączyli się także mieszkańcy, pisząc petycje
i organizując protesty. Wreszcie udało
się! Środki nie tylko na budowę tunelu, ale też na budowę wiaduktu w ul.
Chełmżyńskiej, zostały zabezpieczone
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
m.st. Warszawy. Ogrom wagi tej decyzji
podkreśla dodatkowo fakt, że przyznana
kwota 61 milionów złotych stanowi prawie trzyipółkrotność rocznego budżetu
majątkowego dzielnicy.
Kolejnym etapem na drodze do wybudowania tunelu będzie podpisanie

przez miasto porozumienia z PKP PLK,
które już wcześniej deklarowało chęć
partycypowania w kosztach realizacji
tej inwestycji. Jak zapewniają władze
dzielnicy, nie zamierzają zaniedbać tego
tematu, lecz będą wciąż monitorować
przebieg sytuacji.
Zgodnie z ostatnimi planami prace
przy budowie obu obiektów – tunelu
i wiaduktu – mają być zakończone do
2019 roku. Niebawem powinny ruszyć
prace projektowe.
Aby do czasu zrealizowania inwestycji ułatwić kierowcom wyjazd z dzielnicy
do centrum miasta, władze Rembertowa
przygotowują tak zwany by-pass (więcej
na ten temat w artykule „Objazd centrum
Rembertowa”). Równolegle realizowana jest też inwestycja, mająca na celu
usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu
ulic Chełmżyńskiej i Strażackiej. O kolejnych postępach prac będziemy informować czytelników w kolejnych numerach
„Gazety Rembertowskiej”.
Anna Sajnog

Objazd centrum Rembertowa
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.

Na budowę zabezpieczono łącznie
1 855 000 zł, z czego 1 195 000 zł zostanie przeznaczonych na przebudowę ul.
Zesłańców Polskich, a 660 000 zł – na ul.
Cyrulików. Obecnie, na podstawie wykonanych projektów rozpoczął się proces
uzyskania pozwolenia na budowę. Po
wydaniu ZRID-u będzie można przystąpić
do robót. W ramach inwestycji powstanie
jezdnia o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik, wykonany z płyt chodnikowych i dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Dodatkowo na całej długości zostanie
wybudowane nowoczesne oświetlenie.
Po wykonaniu tej inwestycji, ruch
samochodów ciężarowych zostanie po-

prowadzony nowowybudowanym ciągiem ulic, co pozwoli na wyeliminowanie
ruchu ciężarowego miedzy innymi w al.
Chruściela.
Parametry techniczne inwestycji:
- jezdnia o szerokości 6,0-7,0 m
- chodnik jednostronny o szerokości 2,0 2,50 m
- ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,50m
Przebudowa ulicy Strażackiej na długości
km 0,130
Długość ulicy Zesłańców polskich
km 0,390
Długość ulicy Cyrulików km 0,310

Pętla na AON

Środki na budowę pętli autobusowej w okolicy skrzyżowania Al. Chruściela
z ul. E. Gierczak zostały przyznane podczas ostatniej sesji Rady Miasta Stołecznego
Warszawy – 17 marca. To dobra wiadomość nie tylko dla studentów Akademii Obrony
Narodowej, ale też mieszkańców okolicznych terenów, ponieważ już w przyszłym
roku po wakacjach bliżej będą mieli do autobusu.
AS

Przedszkole będzie większe
Dla dzieci z Przedszkola nr 243, znajdującego się przy ul. Kordiana w Rembertowie, mamy dobrą wiadomość! Od września placówka będzie większa o dodatkowych 150 metrów kwadratowych. Ruszają właśnie prace nad jej rozbudową.

Umowę z wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, Urząd Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy podpisał w lutym. Zaledwie tydzień później, pracownicy firmy
TEL – BUD weszli na teren budowy i zabrali się do pracy. Obecnie trwają przygotowania
istniejącego obiektu do rozpoczęcia budowy. Inwestycja będzie realizowana bez wyłączenia z użytkowania istniejącego budynku, dlatego też firma zwróci szczególna uwagę na
zapewnienie bezpieczeństwa, przebywających w nim dzieci i personelu. W związku z realizowaną inwestycją, konieczne do wykonania są również roboty budowlane w istniejącym
budynku. Będą one wykonywane w okresie wakacyjnym, kiedy w przedszkolu nie będą
prowadzone zajęcia.
Zakres robót na jaki została zawarta umowa przewiduje rozbudowę obecnego budynku
przedszkola o dodatkowe 150 m2 powierzchni użytkowej, na której znajdą się między inny-

www.rembertow.waw.pl

mi szatnie, sanitariaty i dwie sale zajęć dla 50 dzieci. Taką powierzchnię udało się uzyskać
poprzez nadbudowę jednej kondygnacji nad parterową częścią obecnego budynku przedszkola, która zostanie połączona z istniejącym budynkiem nadbudową opartą konstrukcyjnie na słupach. Rozbudowane przedszkole stanowić będzie całość pod względem funkcjonalnym. Przy okazji prowadzonych prac, przebudowane zostanie przyłącze i wewnętrzna
instalacja gazowa. Powstanie też system sygnalizacji pożarowej oraz usprawniona zostanie
instalacja hydrantowa w budynku. Doposażone zostanie zaplecze kuchenne placówki.
Zgodnie z zawartą umową, inwestycja o wartości 777 tys. zł., będzie zakończona do
10 września bieżącego roku.
WIR
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185. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską
(dokończenie ze str. 1)

Kolejne rocznice Bitwy pod Olszynką Grochowską stały się bez wątpienia największym
świętem patriotycznym obchodzonym w naszej dzielnicy. W organizację obchodów tradycyjnie włącza się nie tylko sąsiednia dzielnica Praga Południe, ale też wiele innych organizacji i podmiotów, jak chociażby parafie pw. Najczystszego Serca Maryi oraz Świętego
Wacława, Krąg Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Olszynka Grochowska, Komitet
Katyński, Federacja Kawalerii Ochotniczej, Stowarzyszenie Reduta Ordona i Ostrołęckie
Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy”.

Fot. Tomasz Deszczyński

Wieniec składa delegacja Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

W tym roku, to organizowane z rozmachem wydarzenie, rozpoczęło się 27 lutego inscenizacją bitwy. W parku im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” odbyła się koncentracja wojsk
i odprawa dowódców. Historyczne oddziały wojskowe wraz z licznie zgromadzoną publicznością przemaszerowały na pole bitwy w rejonie Pomnika Bitwy pod Olszynką Grochowską.
Tam rozpoczęła się walka. Ten niezwykle widowiskowy spektakl przeniósł zgromadzonych
do roku 1831, by mogli stać się naocznymi świadkami walk o niepodległość ojczyzny.
Szczególnie dla młodych ludzi była to bez wątpienia żywa lekcja historii.
Następnego dnia uroczystość miała bardziej oficjalny charakter. Obchody rozpoczęto
mszą świętą w kościele pw. Najczystszego Serca Maryi. Po wspólnej modlitwie w intencji
poległych na polu bitwy, mieszkańcy dwóch dzielnic i zaproszeni goście zebrali się w Alei
Chwały, czyli przy ul. Traczy w Rembertowie. Przy głazach upamiętniających wybitne postacie naszej historii, odegrano „Warszawiankę”, po czym w uroczystym pochodzie przemaszerowano na ul. Szeroką, gdzie mieści się Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską. Tam, tradycyjnie już po odegraniu hymnu narodowego, modlono się w intencji poległych. W swoich
wystąpieniach organizatorzy obchodów wspominali wydarzenia sprzed 185 lat i podkreślali
wagę bohaterskich czynów naszych rodaków. Po oficjalnym apelu pamięci oddano salwę
honorową i złożono symboliczne kwiaty pod pomnikiem.
Anna Sajnog

Chwała bohaterom!
Marzec to tradycyjnie miesiąc, upływający pod znakiem uroczystości patriotycznych. Jak co roku
1 i 4 marca spotykaliśmy się pod pomnikami, aby oddać hołd bohaterom. Przed nami jeszcze
ostatnia marcowa uroczystość, która odbędzie się 23 marca.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 1 marca, odbyła się uroczystość pod pomnikiem u zbiegu ulic Marsa i Płatnerskiej. Uczestnicy wydarzenia odmówili modlitwę w intencji
bohaterów, a także złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalili znicze.
Z kolei 4 marca, w 72. rocznicę obrony Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, wieńce złożono
przy pomniku u zbiegu ulic Gawędziarzy i Haubicy. Zanim jednak to nastąpiło władze i mieszkańcy
dzielnicy na czele z burmistrzem Mieczysławem Golónką, a także zaproszeni goście wzięli udział
w uroczystym apelu w Szkole Podstawowej nr 217, która nosi imię Obrońców Radiostacji KG Armii
Krajowej.
W najbliższą środę, 23 marca odbędzie się zaś uroczystość upamiętniająca 71. rocznicę transportu
więźniów z obozu NKWD do ZSRR. Ceremonia złożenia wieńców pod pomnikiem Więźniów Obozu
NKWD u zbiegu ulic Marsa i Płatnerskiej planowana jest na godz. 12:00.
Anna Sajnog

4

1(190) 2016

www.rembertow.waw.pl

Gratka dla miłośników operetki
Urząd Dzielnicy Rembertów we współpracy z Akademią Obrony Narodowej dla wszystkich rembertowian przygotowuje wyjątkowe wydarzenie artystyczne. Operetkę „Muzyczna baśń dla dorosłych - Wesoła
wdówka”- bo o tym widowisku mowa - mieszkańcy będą mogli obejrzeć już 24 kwietnia. Na rembertowskiej scenie wystąpią uznani muzycy polskich scen operowo-operetkowych.
Przygotowywane z rozmachem widowisko koncertowe, stworzone na motywach popularnej wśród
miłośników operetki „Wesołej wdówki”, z pewnością
przypadnie do gustu lokalnej publiczności. Libretto
bowiem skrzyć będzie dowcipnymi tekstami, a partytura rozbłyśnie prawdziwymi perełkami muzycznymi. Podczas dwuipółgodzinnego spektaklu Baron
Zeta, poseł księstwa Pontevedry we Francji, będzie
miał nie lada orzech do zgryzienia… Hanna Glawari,
dziedziczka fortuny po zmarłym mężu bankierze,
przyjedzie do Paryża, by rzucić się w wir wielkomiejskich uciech i znaleźć kogoś, kto pocieszy ją we wdowieństwie. W związku z tym, że oznaczałoby to transfer okrągłej sumki poza granice księstwa, dzielni pontevedryjscy dyplomaci gotowi będą poświęcić się dla
ojczyzny i stanąć w konkury, by zdobyć rękę wesołej
wdówki oraz jej 20 milionów dolarów. Niestety żaden
z nich nie będzie w stanie podbić serca kapryśnej
damy. Na pomnik w odległej bałkańskiej stolicy zasłużyć ma szanse chyba tylko birbant hrabia Daniłło,
sekretarz poselstwa i tajna broń Zety. Niestety, Hanna

okazuje się jego dawną, utraconą miłością i honor nie
pozwala hrabiemu ubiegać się o jej pieniądze. Los
Pontevedry wydaje się przesądzony…
W rolę Hanny Glawari wcieli się primadonna
Małgorzata Długosz - sopran. Towarzyszyć jej będą
m.in. Ryszard Wróblewski i Robert Dymowski, a także
artyści Chóru teatru Wielkiego - Opery Narodowej.
Opracowaniem muzycznym widowiska zajęła się
Orkiestra Romantica pod dyrekcją Anny BarańskiejWróblewskiej.
Operetkę „Muzyczna baśń dla dorosłych - Wesoła
wdówka”, dzięki uprzejmości Akademii Obrony
Narodowej, obejrzymy w sali widowiskowo-konferencyjnej im. gen. F. Gągora w niedzielę – 24 kwietnia
o godzinie 18.00. Bezpłatne bilety na to wydarzenie
będą dostępne w punkcie informacyjnym Wydziału
Obsługi Mieszkańców Urzędu dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy od 11 kwietnia. Więcej szczegółów
już wkrótce na stronie internetowej urzędu i oficjalnym profilu dzielnicy na Facebooku.
Anna Sajnog

W rolę tytułowej Wesołej Wdówki wcieli się Małgorzata Długosz. Towarzyszył jej będzie m.in. Ryszard Wróblewski

„Promieniowanie” na AON-ie
Monodram „Promieniowanie. Sceny z życia Marii Skłodowskiej-Curie”, wystawiony 12 marca na deskach Klubu Akademii
Obrony Narodowej, jest kontynuacją nawiązanej w ubiegłym roku współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. Podobnie jak
w grudniu 2015 r., w sali widowiskowo-konferencyjnej zgromadzili się najwięksi miłośnicy teatru.
Przed rozpoczęciem spektaklu, na scenie pojawiła się dyrektor Mazowieckiego
Instytutu Kultury Iwona Wujastyk, która
przywitała zgromadzonych mieszkańców
dzielnicy i zaproszonych gości. Po krótkim
wstępie, nawiązującym do owocnej współpracy z dzielnicą, zaprosiła do obejrzenia
przedstawienia.
Rembertowska publiczność tym razem
miała okazję zobaczyć Marię SkłodowskąCurie, nie tylko jako noblistkę, światowej
klasy fizyka i chemika, ale jako kobietę
z krwi i kości – żonę, matkę i kochankę z pasją i temperamentem, mającą odwagę
żyć po swojemu, wbrew konwenansom

i innym, wyprzedzającą swój czas. Historia
Marii Skłodowskiej-Curie jest też opowieścią
o rzeczywistości przełomu XIX i XX wieku,
o świecie, który był światem mężczyzn...
i o kobiecie, która tym światem zachwiała.
W tytułowej roli wystąpiła Ewa Wencel
- aktorka teatralna i filmowa, znana z głośnego, nagrodzonego Złotymi Lwami filmu „Plac Zbawiciela” Krzysztofa Krauzego
i uwielbianego przez polskich widzów serialu „Czas honoru”. Aktorka przez dwie godziny hipnotyzowała publiczność swoim
niesamowitym kunsztem aktorskim, bawiła
i wzruszała na zmianę, a także skłaniała do
refleksji. Z pewnością po objerzeniu spekta-

klu wielu zadało sobie pytanie, czy warto za
wszelką cenę podążać za swoimi ideałami,
wbrew wszystkim dookoła i wbrew otaczającej rzeczywistości. Ewa Wencel za tę niesamowitą rolę została doceniona przez widownię i nagrodzona owacjami na stojąco.
To jednak nie koniec rembertowskiej
przygody z teatrem, a dopiero początek. Dzięki uprzejmości Mazowieckiego
Instytutu Kultury i Akademii Obrony
Narodowej, która zgodziła się udostępnić
salę na te wydarzenia, mieszkańcy dzielnicy już w maju będą mieli okazję obejrzeć
kolejny spektakl, który na co dzień widzowie mogą oglądać na deskach Teatru

Operetka nie tylko dla pań
Z okazji Dnia Kobiet, 9 marca, w Domu Kultury „Rembertów” odbył się koncert
muzyki operetkowej, klasycznej, filmowej i kabaretowej. Program ”Miłość, Kobieta
i Śpiew” w wykonaniu sopranistki Katarzyny Kowalskiej-Smoleń zgromadził liczną
publiczność.
Widownia z zapartym tchem wysłuchała znanych i lubianych utworów,
wśród których znalazły się między innymi fragmenty z opery „Wesele Figara”
Wolfganga Amadeusza Mozarta, pieśni
i walce Fryderyka Chopina, przeboje Louisa
Armstronga i Franka Sinatry. Nie zabrakło też muzyki filmowej z takich popularnych produkcji, jak „Amelia” i „Nietykalni”.
www.rembertow.waw.pl

Ponadto publiczność miała okazję pokołysać się w rytm walca z filmu „Polskie drogi”
Andrzeja Kurylewicza. Artystce przy fortepianie akompaniował Wojciech Świętoński.
Stali bywalcy Domu Kultury „Rembertów”, szczególnie ci związani z muzyką, mieli już okazję spotkać Katarzynę
Kowalską - Smoleń chociażby podczas lekcji
śpiewu i emisji głosu, które odbywają się

Katarzyna Kowalska-Smoleń na scenie rembertowskiego Domu Kultury

Fot. Andrzej Wencel
Mazowieckiego przy ul. Elektoralnej 12.
Szczegóły pojawią się na około dwa tygodnie przed spektaklem na stronie internetowej dzielnicy Rembertów i oficjalnym profilu na Facebooku.
Anna Sajnog
w tej instytucji. Warto zaznaczyć, że sopranistka poza wybitnym talentem ma również w dziedzinie śpiewu solidne wykształcenie. Ukończyła bowiem Zespół Szkół
Muzycznych w Białymstoku w klasie śpiewu
prof. Violetty Bieleckiej oraz Uniwersytet
Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie.
Na co dzień jest solistką Warszawskiej
Opery Kameralnej i Mazowieckiego Teatru
Muzycznego Operetka.
Swoim występem na rembertowskiej
scenie zachwyciła miłośników muzyki klasycznej, o czym bez wątpienia świadczyły
gromkie brawa i wyrazy uznania dla artystów po koncercie.
Dom Kultury „Rembertów”
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„Słodkie owoce” w Domu Kultury „Rembertów”
„Słodkie owoce” w reżyserii Sławomira Kosyla to tytuł spektaklu, którego premiera odbyła się w rembertowskim Teatrze Foyer 2 marca. Tę mądrą, ale też i zabawną
sztukę obejrzała licznie zgromadzona publiczność w sali widowiskowej Domu Kultury
„Rembertów”.
W role współczesnych trzydziestolatków wcielili się Anna Kamionka, Zuzanna
Grubek, Michał Miksztal oraz Kacper
Bieńkowski. Młodzi i niezwykle utalentowani aktorzy przenieśli widzów w świat perypetii miłosnych, które na przemian wywoływały salwy śmiechu i skłaniały do refleksji.
Bohaterowie sztuki, to ludzie wiecznie niezadowoleni, poszukujący czegoś „Innego”,
eksperymentujący ze swoimi uczuciami,
tęskniący za czymś, czego w danej chwili
nie mają i przeżywający rozczarowanie, gdy
to coś „Innego” okazuje się nie być takie, jak
sobie wyobrażali.
Komizm postaci potęgowała ich nie-

zwykła umiejętność komplikowania sobie
życia. Przedstawienie pokazało jak pozornie
atrakcyjne nowinki mogą stać się powodem
frustracji i tęsknoty za przeszłością.
Po reakcjach widzów śmiało można
wnioskować, że spektakl przypadł wszystkim do gustu. Niektórzy nawet pokuszą się
o stwierdzenie, że „Słodkie owoce” to jedno
z najbardziej udanych przedstawień w dorobku artystycznym Teatru Foyer.
Premierę spektaklu zwieńczyło spotkanie w Galerii Rem i słodki poczęstunek
w postaci smacznego tortu, ufundowanego
przez cukiernię Ryszarda Radzikowskiego.
Dom Kultury „Rembertów”

Aktorzy teatru Foyer podczas występu

Komedia na Dzień Kobiet

Piec do wypału ceramiki

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rembertowie na 8 marca przygotowała dla
wszystkich mieszkanek dzielnicy teatralną gratkę. Spektakl Komediowy „Klub 50+”, zaprezentowany z okazji Dnia Kobiet, w sali widowiskowej placówki, rozbawił panie w każdym wieku, nie tylko te 50+.

Dom Kultury „Wygoda” doczekał się własnego pieca do wypału ceramiki, którego już używają uczestnicy warsztatów, odbywających się przy ul. Koniecpolskiej
w każdy czwartek. Zakup był możliwy dzięki środkom z Budżetu Partycypacyjnego
na 2016 rok.

Fot. Biblioteka Publiczna im. Jana
Pawła II

Sala na pierwszym piętrze biblioteki, za pomocą
scenografii przemieniła się w typowe wnętrze zwykłego
mieszkania – kwiaty w wazonie, obraz na ścianie, a na
stoliku rozrzucone gazety. A w tym wnętrzu ona – kobieta
dbająca o siebie i o porządek w domu, gotująca obiady
i tylko czasem zerkająca w telewizor. W tej roli Lidia
Sycz, aktorka teatru „Wariacja” rozbawiła publiczność
do łez. Smaczku całemu widowisku dodał tylko fakt, że
bohaterka spektaklu za sąsiadkę miała sopranistkę Opery
Kameralnej, przygotowującą się właśnie do występu.
Licznie zgromadzeni tego dnia w bibliotece
mieszkańcy mieli okazję obejrzeć spektakl dzięki środkom
przyznanym w ramach Budżetu Partycypacyjnego
2016 na „Organizację imprez kulturalnych w Bibliotece
Publicznej w Dzielnicy Rembertów”.
BP

Z miłości do Sztuki
W sobotę 5 marca Dom Kultury „Wygoda” gościł Elżbietę Czajkę na
kolejnym wieczorze poetycko-muzycznym, który poetka poprowadziła razem z zaproszonymi autorkami wierszy. Tematem przewodnim
całego wieczoru i wierszy była szeroko rozumiana miłość.
Iwona Buczkowska i Lidia Lewandowska-Nayar zaprezentowały swoją twórczość pisarską w sposób humorystyczny. Przerywnikami wierszy
były piosenki wykonane przez Ilonę Grużewską. Pikanterii zaś dodały
monologi kabaretowe o miłości w wykonaniu Wiesława Ruteckiego.
Młody pianista Mikołaj Plak zachwycił publiczność granymi na pianinie
utworami muzyki nowoczesnej. Profesjonalne dekoracje do poezji wykonała Agnieszka Sobieraj-Plak, a oprawą techniczną zajął się Janusz
Gzyl. Poezja przekazana widzom była zrozumiała i ciekawa.
Na zakończenie wieczoru obejrzeliśmy pokaz wschodnich sztuk walk
w wykonaniu Jarosława Malika. W czasie słodkiego poczęstunku widzowie mogli porozmawiać z poetkami oraz kupić tomiki poezji.
DK „Wygoda”
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To mieszkańcy dzielnicy w głosowaniu, które odbywało się za pośrednictwem strony internetowej i specjalnych
formularzy, zadecydowali, że Dom Kultury
„Wygoda” zostanie wyposażony w piec do
wypału ceramiki. Za tym projektem zagłosowało aż 240 rembertowian. Dzięki temu,
w styczniu, za kwotę 8075 zł zakupiono
specjalny piec i już jest on w pełni wykorzystywany.
- Nasz piec jest wykorzystywany podczas
zajęć ceramicznych prowadzonych przez
znakomitego nauczyciela sztuki ceramiki
panią Edytę Ceranowską-Wójcicką. Można
w nim wypalać wszelkiego rodzaju naczynia, ozdoby, wazony, modele i figurki. Wy-

starczy odrobina wyobraźni i kreatywności!
– mówi dyrektor placówki Agnieszka Niemyjska. - Nasz nowy nabytek przynosi wiele
radości, a powstałe prace z gliny rozwijają
wyobraźnię i zręczność naszych małych i dużych miłośników ceramiki. Oczywiście cały
czas można dołączyć do grupy, ponieważ
dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami –
informuje dyrektor Niemyjska.
Godzinne zajęcia prowadzone są
w każdy czwartek w trzech grupach.
Pierwsza z nich startuje o godzinie 17:00,
druga o 18:15, a trzecia – o 19:15. Jednorazowy koszt uczestnictwa w warsztatach to
15 zł, miesięczny – 60 zł.
Anna Sajnog

„Wejrzenie”
Popatrz jak słońce
W złoty pierścień
Przemienia kamień
A zaraz po tym
Półmrok zatruwa tę strzałę
Popatrz jak człowiek
Skarży się co rano
Wznosi ramiona
Przed tym krajobrazem
Czasami promień
Ucisza bezradność
W zieleni czasem
Czai się zaraza
Budzi się jednak
Uśmiech pod tą tarczą
I zegar prawdą
W swój dzwonek uderza
Stanisław Choiński

www.rembertow.waw.pl

Rembertowski Przedszkolak
w 2016 roku
Tegoroczny luty i marzec to dla rodziców dzieci urodzonych w latach 2010-2013 gorący okres
podejmowania trudnych decyzji. Czy moje dziecko zostanie w domu czy pójdzie do przedszkola? Czy w ogóle znajdzie się dla niego miejsce w przedszkolu? Czy będzie to przedszkole moich
marzeń?
Znowelizowana w tym roku ustawa o systemie
oświaty dodatkowo stworzyła rodzicom możliwość wyboru odpowiedzi na pytanie: czy mój
sześciolatek jest już gotowy do rozpoczęcia nauki
w klasie I szkoły podstawowej czy lepiej poczekać
jeszcze rok?
Po potwierdzeniu woli kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już chodzących do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (23-29 luty br.)
1 marca br. rozpoczął się za pomocą systemu elektronicznego proces postępowania rekrutacyjnego
do warszawskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rembertowski samorząd przygotowując się do
wypełnienia od 1 września 2017 r. zadania wynikającego z ustawy o systemie oświaty (Rozdział 2 Art.
3b: „Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu
lub innej formie wychowania przedszkolnego”)
podjął działania zmierzające do zwiększenia liczby

miejsc w przedszkolach. Udało się już dzisiaj przygotować 3 nowe oddziały do rekrutacji dla maluchów, a w pobliskiej perspektywie są jeszcze dwa.
W Rembertowie w 5 przedszkolach na dzień
1 września 2016 przygotowano 765 miejsc
(o 75 więcej niż w roku ubiegłym) w 31 oddziałach i dodatkowo w 2 szkołach podstawowych
69 miejsc w 3 oddziałach przedszkolnych dla dzieci
6-letnich i z odroczonym obowiązkiem szkolnym
(razem 834 miejsc).
Po potwierdzeniu przez rodziców wspomnianej już tzw. woli kontynuacji - pozostało 180 wolnych miejsc w przedszkolach (w tym 5 dla dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia integracyjnego) i 66 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tej puli zawarte jest 137
miejsc tylko dla 3-latków.
Ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych opublikowana zostanie o godz. 13.00 28
kwietnia 2016 r.
WOW

Idę do szkoły

Harmonogram działania Wakacyjnych Punktów Edukacyjnych i Domów Kultury
w okresie od 27 czerwca 2016 roku do 26 sierpnia 2016 roku
w Dzielnicy REMBERTÓW
Termin

Nazwa placówki

Adres

Telefon

Uwagi

27 czerwca - 15 lipca 2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 217
z Oddz. Integracyjnymi

ul. Paderewskiego 45

22 611 94 33

WPE

18 - 29 lipca 2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 254

ul. Niepołomicka 26

22 612 30 71

WPE

18 - 29 lipca 2016 r.

Dom Kultury „Rembertów”

al. Komandosów 8

22 611 96 87

Ograniczona liczba
miejsc

1 – 12 sierpnia 2016 r.

Szkoła Podstawowa z Oddz.
Integracyjnymi nr 189

ul. Dwóch Mieczy 5

22 611 95 66

WPE

1 – 12 sierpnia 2016 r.

Dom Kultury „Wygoda”

ul. Koniecpolska 14

22 812 06 33

16 - 26 sierpnia 2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 254

ul. Niepołomicka 26

22 612 30 71

Ograniczona liczba
miejsc
WPE

Harmonogram dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie
od 1 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku
w Dzielnicy REMBERTÓW
Termin dyżuru

Nazwa placówki

Adres

Telefon

Liczba miejsc

Turnus I
1- 15 lipca 2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 217
z Oddz. Integracyjnymi

ul. Paderewskiego 45

22 611 94 33

25

Turnus I
1 - 15 lipca 2016 r.

Przedszkole nr 423

ul. Kadrowa 9

22 243 26 57

75

Turnus II
18 – 29 lipca 2016 r.

Przedszkole nr 158

ul. Dwóch Mieczy
30/36

22 611 91 32

75

Turnus III
1 - 12 sierpnia 2016 r.

Przedszkole nr 160

ul. Niepołomicka 26

22 815 23 12

75

Turnus III
1 - 12 sierpnia 2016 r.

Szkoła Podstawowa z Oddz.
Integracyjnymi nr 189

ul. Dwóch Mieczy 5

22 611 95 66

25

Przedszkole nr 376

ul. Admiralska 17

261 813 757

100

Turnus IV
16 – 31 sierpnia 2016 r.
www.rembertow.waw.pl

1 września 2016
Zmiany
jakie
wprowadzono
w ustawie o systemie oświaty spowodowały, że w roku szkolnym
2016/2017 do klas I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
• 8-letnie (ur. 2008 r.) - którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego
• 7-letnie (ur. 2009 r.) - objęte obowiązkiem szkolnym
• 6-letnie (ur. 2010 r.) - zgodnie z wolą
rodziców, jeżeli:
 korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2015/2016
lub
 posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej.
W klasie I kolejny rok szkolny mogą
na wniosek rodziców (złożony do
31 marca br.) kontynuować też te dzieci 7-letnie (ur. 2009), które w aktualnie
trwającym roku szkolnym 2015/2016
jako 6-latki już rozpoczęły edukację.
W trzech rembertowskich szkołach
podstawowych przygotowano 7 klas
I dla 175 uczniów.
WOW
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Brydżyści w Rembertowie
Podsumowanie rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w brydżu sportowym za
2015 rok odbyło się 9 stycznia 2016 r. w Domu Kultury „Rembertów”. W ciągu całego, ubiegłego roku zmierzyło się ze sobą 45 par brydżowych z Rembertowa, sąsiednich dzielnic i gmin. A rozgrywki poprowadził sędzia PZBS Marian Łukasiak.
Turniej brydża sportowego odbył
się w Rembertowie już po raz siedemnasty. W 2015 roku rozegrano trzy sesje,
a w każdej po pięć turniejów kwalifikacyjnych. Do punktacji ogólnej brano

pod uwagę dwanaście najlepszych wyników. I tak, w klasyfikacji par brydżowych zwycięzcami okazali się Bogusław
Chomentowski i Leszek Piórkowski oraz
Magdalena Głombińska i Zofia Szuchnik.
W klasyfikacji indywidualnej na przysłowiowym podium znaleźli się Wiktor Cała,
Bogusław Chomentowski, a także Leszek
Piórkowski.
Podczas uroczystego zakończenia
rozgrywek, zwycięzcy odebrali puchary
i nagrody z rąk burmistrza Mieczysława
Golónki i dyrektora placówki – Roberta
Jasińskiego. Miłym akcentem było też
uhonorowanie statuetką najstarszego uczestnika rozgrywek Stanisława
Śpiewaka, który skończył już 86 lat.
W swoim wystąpieniu burmistrz dzielnicy podziękował za propagowanie brydża
w Rembertowie i życzył zasilenia brydżystów młodym pokoleniem.
W dniu tym odbył się też pierwszy
z piętnastu zaplanowanych na obecny
rok turniejów.

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zaprasza na bezpłatne zajęcia gimnastyki
usprawniającej dla osób powyżej 50. roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie
oświadczenia lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w zajęciach.
GRAFIK ZAJĘĆ
Szkoła Podstawowa Nr 217,
ul. Paderewskiego 45:
poniedziałki: 18.30 - 19.15
środy: 19.45 – 20.30
Gimnazjum Nr 126, ul. Ziemskiego 22:
poniedziałki: 19.15 - 20.00
czwartki: 19.15 - 20.00

Zespół Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczy 5:
wtorki: 18.00 - 18.45
czwartki: 18.00 - 18.45
Dom Kultury REMBERTÓW,
ul. Komandosów 8:
wtorki: 11.00 - 11.45
czwartki: 11.00 - 11.45

Organizatorzy zapraszają wszystkich pasjonatów brydża do skonfrontowania swoich umiejętności z innymi. Turnieje odbywają się w soboty w Domu Kultury Rembertów

przy al. Komandosów 8. Dodatkowych informacji udziela Leszek Piórkowski pod numerem telefonu 600882055.
WSR

Zajęcia gimnastyczne
dla osób niepełnosprawnych
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zaprasza mieszkańców Rembertowa
z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu
lekkim i umiarkowanym na grupowe, bezpłatne ćwiczenia ruchowe ogólnie wzmacniające, rozciągające z elementami stretchingu, jak również wzmacniające mięśnie
głębokie odpowiadające za poprawną postawę ciała.
Zajęcia, trwające 45 minut, odbywają się
w salce gimnastycznej w budynku Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych
10, w okresie od 2 lutego do 26 kwietnia
2016 r., dwa razy w tygodniu we wtorki
i czwartki w godzinach 9.30 - 10.15 (grupa
A) oraz 10.15 - 11.00 (grupa B). Ćwiczenia
prowadzi wykwalifikowana fizjoterapeutka.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub
złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w wyżej wymienionych zajęciach
u fizjoterapeutki w dniu pierwszych zajęć.
Zgłoszenia chętnych przyjmowane są
osobiście w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. gen. Chruściela 28,
pokój 610 lub telefonicznie pod numerami: 22 44 33 868, 22 44 33 869, 22 44 33
916, a także za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adresy: b.mazurkiewicz@
um.warszawa.pl, sjaron@um.warszawa.pl.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, stopień niepełnosprawności, kontaktowy numer telefonu lub adres e-mail.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku.

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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