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Za nami Święto Rembertowa
W weekend 11-12
czerwca chyba nikt
w Rembertowie nie
mógł się nudzić.
W tym czasie z okazji
Święta Rembertowa
Urząd Dzielnicy
przygotował mnóstwo
atrakcji zarówno
dla najmłodszych,
jak i nieco starszych
mieszkańców.
Zwieńczeniem
dwudniowej, wspólnej
zabawy był występ
gwiazdy wieczoru –
zespołu IRA oraz pokaz
sztucznych ogni.

(dokończenie na str. 4)
Podczas Święta Rembertowa na scenie zaprezentowali się artyści z rembertowskich szkół i przedszkoli

Rembertowskie
„Zagadki kryminalne”
Pod takim hasłem odbędą się pokazy filmowe, zorganizowane w naszej
dzielnicy w ramach Filmowej Stolicy
Lata. Startujemy 13 lipca na terenie
rekreacyjnym przy ul. Strażackiej. Te
miejskie wakacje przypadną do gustu
głównie miłośnikom kina detektywistycznego, bowiem w każdą środę obejrzymy film z zagadką w tle.
Filmowa Stolica Lata od 11 lat organizuje wakacyjne pokazy dla miłośników kina z całej Warszawy. Projekcje
odbywają się wieczorami, w różne dni
tygodnia, na terenie poszczególnych
dzielnic. W tym roku jako pierwszy, bo
już 28 czerwca, wystartuje Mokotów.
Jednak dla tych mieszkańców naszej
dzielnicy, którzy nie mają ochoty przemieszczać się w odległe krańce miasta,
mamy bardzo dobrą wiadomość.
(dokończenie na str. 5)

Fot. Roman Kalinowski

Nieprawidłowości w bibliotece
Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań
i kompetencji m.st. Warszawy oraz § 4 Statutu Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, wykonuje zadania organizatora względem przedmiotowej
instytucji kultury.
W związku z powziętymi wątpliwościami w zakresie
prawidłowości funkcjonowania Biblioteki, Zarząd Dzielnicy w grudniu 2014 roku rozpoczął proces pozyskiwania szczegółowych informacji z Biblioteki będący realizacją funkcji nadzorczych nad tą instytucją.
Wobec trudności w pozyskiwaniu informacji
z przedmiotowej instytucji kultury (dyrektor nie udzielał
odpowiedzi na pisma lub robił to z dużym opóźnieniem,
a odpowiedzi w niektórych przypadkach były niespójne
i wzajemnie się wykluczały) uniemożliwiających Zarządowi wykonywanie czynności nadzoru nad instytucją,
Zarząd Dzielnicy w lutym 2015 r. wystosował wniosek do
Prezydent m.st. Warszawy o zlecenie przeprowadzenia
niezwłocznej kontroli funkcjonowania Biblioteki w latach 2013-2015. Przeprowadzone kontrole wykazały liczne nieprawidłowości w zarządzaniu instytucją. Podczas
ostatniej sesji Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

podjęła stanowisko w sprawie poprawy zarządzania Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
W stanowisku czytamy, że: Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy popiera działania zmierzające
do poprawy zarządzania Biblioteką Publiczną im. Jana
Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, mające
na celu zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania.
W uzasadnieniu do stanowiska, swoją decyzję radni motywują w następujący sposób: „Przedstawiona na XXI
i XXII Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej oraz informacji Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy sytuacja
funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wykazała szereg
nieprawidłowości w zarządzaniu biblioteką.
W związku z faktem, iż biblioteka stanowi ważny
społecznie element funkcjonowania dzielnicy istotne
jest zapewnienie prawidłowego kierowania jednostką.
Obecny stan zarządzania jednostką wykazuje szereg nieprawidłowości które wymagają niezwłocznej naprawy.
Te okoliczności powodują, iż Rada Dzielnicy popiera
działania zmierzające do poprawy zarządzania Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy.”

(dokończenie na str. 6)

Gaude, Mater Polonia
W budynku remebrtowskiego ratusza 15 czerwca 2016 r. Pan Wacław Grzybowski,
mieszkaniec naszej dzielnicy, otrzymał Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości
za wybitne zasługi poniesione w walce z bronią w ręku o suwerenność i niepodległość
Państwa Polskiego w latach 1939-1956. Order wręczył, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Artur Standowicz, II wicewojewoda mazowiecki. W uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych dzielnicy Rembertów na czele
z burmistrzem Mieczysławem Golónką i przewodniczącym Rady Dzielnicy Stanisławem
Kowalczukiem.
W ten tak radosny i jednocześnie wzruszający dzień dla Pana Wacława chciałoby
się powiedzieć za XIII-wiecznym autorem:
Gaude, Mater Polonia, ciesz się, Matko Polsko,
ciesz się, Rembertowie, bo syna masz szlachetnego. Sław liczne, niezwykłe czyny godnego
swego mieszkańca.
Wacław Grzybowski „Strzała” urodził
się 4 czerwca 1922 r. w Dębinie. W 1941 r.
wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej.
Został przydzielony do 1. plutonu sierż.
Tomasza Miazgi „Młota”, w składzie 3. kompanii por. Bolesława Kiełbasy “Gniewosza”,
8. Rejonu VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK. Był kolporterem prasy
podziemnej, zajmował się gromadzeniem
i konserwacją broni i amunicji.
W czasie Powstania Warszawskiego walczył z Niemcami w składzie „Grupy Kampinos”, początkowo jako strzelec 4. kompani
kpt. „Karasia”, a następnie 1. kompanii por.
Zygmunta Sokołowskiego, „Zetesa”. Uczestniczył między innymi w walkach o lotnisko
bielańskie, Brzozówkę, Łany. Po okrąże-

niu i rozbiciu oddziału w dniu 29 września
1944 r. w bitwie pod Jaktorowem, uniknął
niewoli i przedostał się wraz z częścią oddziału w okolice Opoczna, prowadząc walkę z okupantem do połowy października
1944 r.
Po zajęciu Mazowsza przez Armię Czerwoną i wojsko gen. Berlinga, w czasie powrotu w rodzinne strony został zatrzymany
6 marca 1945 r. przez sowietów w okolicach
Płońska. Za działalność w Armii Krajowej został skazany na 10 lat pobytu w sowieckich
łagrach. Wywieziony na Syberię pracował
w kopalni złota i wolframu. Zwolniony z łagru 8 kwietnia 1953 r, na mocy amnestii,
do listopada 1955 r. pracował jako piekarz
w miejscowości Prysk Olczan. Do Polski powrócił jako repatriant w grudniu 1955 r.
(Biogram Pana Wacława Grzybowskiego
otrzymany dzięki uprzejmości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie)
Zofia Bednarz
Wydział Kultury i Promocji

Nowy rektor –
komendant AON
Od marca Akademia Obrony Narodowej ma nowego rektora komendanta płk. dr. inż.
Ryszarda Parafianowicza. Niedawno, w rembertowskim ratuszu odbyło się spotkanie
nowego szefa wojskowej uczelni z władzami dzielnicy. Podczas rozmowy poruszono
m.in. kwestię dalszej współpracy Urzędu Dzielnicy z AON-em.
W spotkaniu, oprócz rektora – komendanta, uczestniczyli kanclerz AON
dr Tomasz Baszczyński oraz burmistrz
Rembertowa Mieczysław Golónka i przewodniczący rady Stanisław Kowalczuk.
Głównym celem tego spotkania było nawiązanie wzajemnych relacji i rozmowa
o współpracy pomiędzy dzielnicą i wyższą uczelnią. Przedstawiciele władz dzielnicy zapoznali nowego szefa AON-u z zakresem działań i kompetencjami dzielnicy, a także opowiedzieli o dotychczasowych działaniach, jakie były podejmowane wspólnie przez obie strony. W czasie
rozmowy rektor – komendant podzielił
się swoimi pierwszymi wrażeniami po
objęciu stanowiska, a także zapewnił

o swojej chęci kontynuacji współpracy
z rembertowskim ratuszem w ramach
współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych, sportowych oraz uroczystości
patriotycznych. Zarówno komendant jak
i kanclerz dopuszczają możliwość rozszerzenia współpracy także i na inne pola
działania.
W związku z trwającymi ćwiczeniami Anakonda 2016, obecny czas jest
dość trudny dla AON-u i absorbujący dla
władz uczelni. Jednak, jak zapewnia przewodniczący rady Stanisław Kowalczuk,
po zakończeniu ćwiczeń, zostanie zaplanowane spotkanie przedstawicieli obu
instytucji .
Anna Sajnog

Od lewej: przewodniczący rady dzielnicy Stanisław Kowalczuk, kanclerz AON dr Tomasz Baszczyński, rektor – komendant AON płk dr inż. Ryszard Parafianowicz, burmistrz dzielnicy Mieczysław Golónka

Dom Kultury „Rembertów” zaprasza

Uczestnicy uroczystości

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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dzieci i rodziców na imprezy organizowane
w ramach projektu „Bezpieczne dziecko na drodze w Rembertowie”,
realizowanego z budżetu partycypacyjnego 2016.
Najbliższe wydarzenia, tj. warsztaty o bezpieczeństwie, zostaną zorganizowane
w czasie akcji „Lato w mieście”, w okresie 18 – 29 lipca 2016 r.
Po wakacjach zaplanowany został piknik rodzinny.
Bliższe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Domu Kultury
i w harmonogramie akcji „Lato w mieście”.
Do tej pory w ramach w/w projektu odbył się cykl warsztatów plastycznych,
połączonych z projektowaniem gier planszowych, konkursami i pogadankami
o bezpieczeństwie na drodze.

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.
www.rembertow.waw.pl

Flow Park już otwarty!
Na działce należącej do miasta, w sąsiedztwie „Syrenki” oraz siłowni plenerowej, powstał pierwszy w dzielnicy wielofunkcyjny obiekt sportowy tego typu.
Tak zwany „Street workout” to coraz
popularniejsza forma aktywności fizycznej,
polegająca na wykorzystaniu wyłącznie
swojej masy ciała. Teraz w Rembertowie
jest miejsce, gdzie można doskonalić swoje umiejętności w tej dyscyplinie. Obiekt
stanowią: zestaw poręczy – niskich i wysokich, drążków, drabinek oraz ławeczek
do ćwiczeń oraz tablica z regulaminem.
Powierzchnia inwestycji wraz ze strefą bez-

pieczeństwa to około 190 m2. Kolorystyka
elementów została dostosowana do sąsiadującej siłowni. Dominującymi kolorami
są czerwony i żółty. Wszystkie elementy
spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa i zakotwione są w fundamentach.
Nawierzchnia placu wykonana jest z mat
przerostowych, które zapewniają bezpieczeństwo ćwiczącym.
WIR
Fot. Anna Koczorowska

Przejście prawie gotowe
Prace przy budowie przejścia podziemnego dla pieszych pod ul. Cyrulików przy stacji PKP dobiegają już końca.

Wybudowany tunel połączył się z istniejącym dotychczas przejściem pod linią
kolejową. Jak zapewnia Zarząd Miejskich

Inwestycji Drogowych, przejście dla pieszych zostanie otwarte już w lipcu!
W ramach inwestycji powstał już tunel
pod ul. Cyrulików, ułatwiający komunikację pieszych ze stacją PKP. Dzięki tej inwestycji dotarcie do stacji PKP Warszawa
Rembertów z osiedli znajdujących się po

obydwu stronach linii kolejowej z całą
pewnością będzie bezpieczniejsza i wygodniejsza dla mieszkańców.
Info: ZMID
Fot. Robert Chrzanowski

Już w lipcu z nowego przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików będą mogli korzystać mieszkańcy dzielnicy Rembertów

Nowe środki na infrastrukturę sportową
Dzięki decyzji Rady m.st. Warszawy,
podjętej podczas obrad 16 czerwca, dzielnica Rembertów otrzyma ponad 2,5 miliona zł na cztery nowe inwestycje. Każda
z nich dotyczy zadań z zakresu sportu
i rekreacji. Zgodnie z tą decyzją dzielnica
będzie realizowała takie inwestycje, jak:
• Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego. Łączny koszt tej inwestycji to
1.095.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016-2018.
W bieżącym roku zostanie opracowana
dokumentacja projektowa, a w latach
www.rembertow.waw.pl

kolejnych realizowane będą prace budowlane. Planowana inwestycja obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska
oraz części lekkoatletycznej (bieżnia
oraz skocznia) na działce przylegającej
do terenu szkoły. Obiekt będzie przeznaczony dla potrzeb szkoły oraz udostępniony mieszkańcom.
• Budowa boiska na terenie LI Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej za kwotę 830.000,00 zł. Realizacja
zadania zaplanowana została na lata
2016-2017. W tym roku stworzona
zostanie dokumentacja projektowa,
a w przyszłym – zrealizowane roboty

budowlane. Liceum jest jedyną placówką szkolną na terenie dzielnicy, która
nie posiada urządzonego boiska.
• Budowa ogólnodostępnego obiektu
rekreacyjnego przy ul. Strażackiej.
Planowany koszt tego przedsięwzięcia
to 465.000,00 zł. Zgodnie z planem,
jeszcze w tym roku ma powstać projekt,
a kolejne dwa lata będzie trwała budowa. W ramach tej inwestycji powstanie
integracyjny plac zabaw, siłownia, ciągi
spacerowe, mała architektura parkowa,
miejsca postojowe dla samochodów,
a także zagospodarowana zostanie zieleń.

• Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego
i Pociskowej. Na ten cel zostały zarezerwowane środki w wysokości 150.000,00
zł. Jeszcze w tym roku nie tylko powstanie projekt, ale również rozpocznie się
jego realizacja. W przyszłym roku roboty będą kontynuowane. W ramach
inwestycji planuje się zagospodarowanie terenu po dawnym składzie węgla
na cele rekreacyjne, a w szczególności
urządzenie zieleni oraz małą architekturę parkową.
WIR
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Za nami Święto Rembertowa
(dokończenie ze str. 1)

Pierwszy dzień tegorocznego Święta
Rembertowa bez wątpienia należał do dzieci. Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy zawładnęli dosłownie całym terenem rekreacyjnym przy ulicy Strażackiej. Aktywnie uczestniczyli w atrakcjach przygotowanych przez
organizatorów i partnerów wydarzenia,
niestrudzenie czekali w długich kolejkach,
by choć przez chwilę poszaleć na wielkich
dmuchanych zjeżdżalniach czy wypełnionych piłeczkami basenach, a chętni prezentowali także swoje talenty na dużej scenie.
Jak się okazało uzdolnionych dzieci i młodzieży nie brakuje w Rembertowie, ponieważ do występów zgłosiło się łącznie blisko
400 wykonawców! Jedni tańczyli w przeróżnych stylach, inni śpiewali zarówno solo, jak
i w większych zespołach. Młodych artystów
dopingowali licznie zgromadzeni pod sceną
rodzice i dziadkowie oraz koleżanki i koledzy

biście, pod okiem mistrzów, jak trudnym
sportem jest„Zośka”. Kto wie, może podczas
Święta Rembertowa zrodził się nowy talent
i zaszczepiła pasja w nowym, przyszłym mistrzu świata? Dla tych, którzy nie pasjonują
się sportem i drzemie w nich artysta, z pewnością dużo ciekawsza była propozycja nagrania zupełnie nowej piosenki w ramach
Studyjnego Laboratorium Muzycznego.
Z niewielką pomocą profesjonalistów,
uczestnicy zabawy po kolei tworzyli tekst,
ścieżkę dźwiękową, wybierali rytm i styl,
by w konsekwencji powstał całkowicie
nowy utwór, finalnie odśpiewany wspólnie i nagrany na pamiątkę. Przez cały dzień
można było odwiedzić stoiska partnerów
wydarzenia, którymi byli m.in. Policja, Straż
Pożarna, Akademia Obrony Narodowej,
warszawski ZTM, wszystkie instytucje kultury z terenu dzielnicy, Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz sponsor wydarzenia – firma
Selgros. Pierwszy dzień imprezy zakończył

Wśród występujących nie zabrakło zdolnych tancerzy

ze szkół i przedszkoli. W przerwach pomiędzy występami artystycznymi, publiczność
miała okazję przyjrzeć się popisom umiejętności gry w „Zośkę” w wykonaniu mistrzów
świata w tej dyscyplinie – Gosi i Wiktora
Dębskich. A że do odważnych świat należy,
to chętni mieli też okazję sprawdzić oso-

występ aktorki telewizyjnej i teatralnej Ewy
Konstanciak. Kolorowo ubrana artystka
zaprosiła na scenę dzieci, by mogły razem
z nią śpiewać i tańczyć, a także wziąć udział
w konkursach.
Po sobotnich harcach mieszkańcy
Rembertowa mieli trochę czasu na odpo-

Rembertowska strefa kibica w czasie meczu Polska - Irlandia Płn.
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Mali artyści z naszej dzielnicy

czynek, zanim w godzinach popołudniowych wystartowały atrakcje drugiego dnia
Święta Rembertowa. Tym razem teren przy
ul. Strażackiej zmienił się z wielkiego placu zabaw w prawdziwą strefę kibica i fana

Mistrzowie świata gry w „Zośkę”

muzyki rockowej. Najpierw na scenie wystąpił zespół Krab Cover Band, który bawił
publiczność znanymi i lubianymi przebojami nie tylko polskimi, ale tez światowymi.
Część widzów wolała jednak rozgrzewać się
w ogródku piwnym, przygotowanym przez
partnera imprezy. Przed godziną 18:00 na

terenie imprezy zaczęło się robić coraz bardziej biało-czerwono. A wszystko to za sprawą kibiców piłki nożnej, którzy gromadzili
się licznie, by dopingować polską drużynę
w meczu z Irlandią Północną odbywającym się w ramach Euro 2016. Tym razem,
wszyscy wspólnie mogli obejrzeć pierwszy
na tych rozgrywkach mecz reprezentacji
Polski, transmitowany na dużym ekranie.
Radość była niesamowita, kiedy Polacy
strzelili pierwszą i jedyną bramkę, jaka padła
w tym meczu. Zwycięstwo drużyny trenera Adama Nawałki wyjątkowo pozytywnie
nastroiło Rembertowian do dalszej zabawy. A było przy czym się bawić, bo tuż po
zakończonym meczu na scenie pojawiła się
gwiazda wieczoru – zespół IRA. Obchodzący
w tym roku swoje 30-lecie zespół, znany jest
z takich hitów, jak „Nadzieja”, „Mój dom”,
„Mocny” czy „Ona jest ze snu”. W wykonaniu
wszystkich przebojów wokaliście, Arturowi
Gadowskiemu, towarzyszyła niestrudzona
publiczność. Nie obyło się również bez bisów, po których na scenie pojawił się burmistrz dzielnicy Mieczysław Golónka, by
podziękować artystom za występ i rozpocząć wspólne odliczanie pokazu sztucznych
ogni. Tym głośnym akcentem zakończyły się
tegoroczne obchody Święta Rembertowa.
Anna Sajnog
Fot. Roman Kalinowski

Gwiazda wieczoru - Zespół IRA
www.rembertow.waw.pl

Rembertowskie „Zagadki kryminalne”
(dokończenie ze str. 1)

Po krótkiej przerwie Filmowa Stolica Lata
wraca także do Rembertowa! Tym razem
motywem przewodnim będą mroczne tajemnice i kryminalne zagadki, które postarają się rozwikłać całkiem bystrzy detektywi…
Fanów kinematografii zapraszamy w środowe wieczory na teren rekreacyjny przy
ul. Strażackiej. Tak jak dawniej, spotykamy
się przy górce, gdzie na widzów będą czekały leżaki i duży ekran pneumatyczny. Jako
pierwszy zostanie wyświetlony „Sherlock
Holmes” z 2009 roku, gdzie w rolę tytułową wcielił się Robert Downey Jr. Tydzień

później będziemy mogli zobaczyć drugą
część przygód detektywa, ponieważ 20 lipca zostanie zaprezentowany film „Sherlock
Holmes – Gra cieni”. Nie zabraknie też starszych produkcji, jak chociażby „Rybka zwana Wandą”, czy „Różowa Pantera”, ani też
nowszych takich jak „Bogowie ulicy”.
Na wspólnym oglądaniu filmów w plenerze spotykamy się w trzy kolejne środy
lipca (13, 20, 27) oraz cztery środowe wieczory sierpnia (3, 10, 17, 24 ). W lipcu projekcje zostały zaplanowane na godzinę 21:45,
w sierpniu zaś na 21:15.
Anna Sajnog

Górka przy ul. Strażackiej
13.07. g. 21.45 - „Sherlock Holmes” – 2009
20.07. g. 21.45 - „Sherlock Holmes – Gra cieni” 2011
27.07. g. 21.45 - „Różowa Pantera” – 2006
3.08. g. 21.15 - „Koneser” – 2013
10.08. g. 21.15 - „Rybka zwana Wandą” 1988
17.08. g. 21.15 - „Bogowie ulicy” 2012
24.08. g. 21.15 - „Dla niej wszystko” 2010

Letnie granie przy Frontowej
Właśnie dobiega końca III Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej, który tradycyjnie już odbywa się w niedzielne, czerwcowe popołudnia. Jak dotąd pogoda dopisała a publiczność nie zawiodła i licznie uczestniczyła w dwóch, dotychczasowych
występach. Przed nami jeszcze koncert finałowy – w niedzielę, 26 czerwca!
Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiemy, że odbywający się już po raz
trzeci, Rembertowski Festiwal Muzyki
Kameralnej wystartował z niezłym przytupem. Cykl plenerowych koncertów
rozpoczęła bowiem niesamowita Magda
Navarrete z zespołem Caravana Banda,
składającym się nie tylko z naszych rodzimych muzyków, ale także ich czeskich kolegów. Już chwilę po rozpoczęciu koncertu
chyba nikt nie miał wątpliwości, że będzie
się działo! Artyści stworzyli niepowtarzalną atmosferę, a energia, którą emanowali
szybko udzieliła się licznie zgromadzonej
publiczności. Podczas występu mieliśmy
okazję wysłuchać wybuchowej mieszanki
muzyki europejskiej - fascynującego gypsy jazzu z nutką bałkańskich korzeni oraz
tańca i muzyki flamenco z lekko orientalnymi wpływami. Nic więc dziwnego, że
melodie starego świata zachwyciły słuchaczy i domagali się bisów.

Magda Navarrete z zespołem Caravana Banda

Drugi koncert, którego mieszkańcy Rembertowa mieli okazję wysłuchać
w ostatnią niedzielę, 19 czerwca, miał
kompletnie inny charakter. Na festiwalo-

wej scenie wystąpili kameraliści orkiestry
Sinfonia NOVA – zespół Sonoris i w przewrotny sposób zaprezentował utwory współczesnej muzyki rozrywkowej

w opracowaniu na kwintet smyczkowy.
Niecodziennie brzmiały takie przeboje,
jak „Yesterday” Beatlesów, czy „How Deep
Is Your Love” Bee Gees zagrane na skrzypcach, altówce, kontrabasie i wiolonczeli.
Zespół rzucił zupełnie nowe światło na
utwory popularne, które niekiedy nabierały dostojności, a innym razem bawiły
swoją rubasznością. Sądząc po reakcjach
publiczności i owacjach na stojąco, ten
koncert również możemy zaliczyć do
udanych!
Finał festiwalu jest co prawda jeszcze
przed nami, ale stali bywalcy parkowych
koncertów z całą pewnością nie mogą
przegapić tego wydarzenia. Jeśli pogoda
dopisze, to w parku przy ul. Frontowej,
26 czerwca, punktualnie o godzinie
16:00, zabrzmią największe szlagiery
amerykańskiej muzyki swingowej okresu międzywojennego. A wszystko to
w wykonaniu orkiestry dętej Ad Novum
w 12 osobowym składzie, pod dyrekcją
Łukasza Wojakowskiego. Po koncercie
odbędzie się losowanie nagród – niespodzianek dla osób, które nie przegapiły ani
jednego koncertu.
Anna Sajnog

Dzień Dziecka z kulturą

W tym roku w dzielnicy Rembertów święto naszych najmłodszych mieszkańców obchodzone było
aż przez trzy dni! Z okazji Dnia Dziecka okolicznościowe imprezy zorganizowały oba domy kultury
– Rembertów i Wygoda, a także Akademia Obrony Narodowej przy współpracy z Urzędem Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy.
Dziecięce świętowanie rozpoczął 1 czerwca
Dom Kultury „Rembertów”, festynem rodzinnym.
Na najmłodszych czekało wiele atrakcji, w tym zabawy prowadzone przez animatorów, kącik artystyczny, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne,
konkursy z nagrodami itp. Wszyscy uczestnicy tworzyli samodzielnie ogromne bańki mydlane. Dużym
zainteresowaniem tradycyjnie cieszył się duży,
dmuchany zamek!
W Domu Kultury „Wygoda” piknik rodzinny
z okazji Dnia Dziecka odbył się 3 czerwca. Na tej
imprezie także nie zabrakło dmuchanych zjeżdżalni, zamków z kulkami, a także zabawy i konkursów
www.rembertow.waw.pl

z animatorami, w których każdy mógł sprawdzić
swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa i wygrać
atrakcyjne nagrody. Dodatkowo dla chętnych odbywały się warsztaty robienia pieczęci z gliny.
Kolejny piknik dla najmłodszych odbył się
w Parku Militarnym Akademii Obrony Narodowej
4 czerwca. Oprócz „dmuchańców” dzieci miały do
dyspozycji całą masę atrakcji. Spotkały iluzjonistę
i klowna, zjadły coś smacznego w strefie gastronomicznej, a także pojeździły na kucykach! Tego dnia
humorów maluchów nie popsuł nawet padający na
koniec imprezy deszcz.
DK „Wygoda”, DK „Rembertów”, WKU

Zabawy z okazji Dnia Dziecka w Domu Kultury „Rembertów”
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Nieprawidłowości w bibliotece
Fragmenty najważniejszych protokołów kontroli,
które odbyły się w Bibliotece Publicznej
im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
I.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział
Kontroli Płatników Składek w Warszawie II
Rok przeprowadzenia kontroli: 2016

w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz że nie jest prowadzona
ewidencja stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach
lub szczególnym charakterze.
Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
• Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
Kontrolą objęto okres: luty 2013 r. - styczeń 2016 r,
Płatnik składek nie ustalał uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
• Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń i zasiłków
Kontrolą objęto okres: styczeń 2012 r. - grudzień 2014 r.
Płatnik składek nie wypłacał i nie dokonywał rozliczeń świadczeń z ubezpieczeń
społecznych.

Zakresy kontroli
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych
składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe.
Kontrolą objęto okres: maj 2009 - luty 2016
Płatnik składek nie opracowywał wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Ustalenia kontroli
Kontrolą objęto okres: styczeń 2012 r. - grudzień 2014 r.

II.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Urząd Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Budżetowo Księgowy

- Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Płatnik składek od 16.07.2010 r. nie zgłosił do ubezpieczeń emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego zleceniobiorcy … Zgodnie z danymi zawartymi
w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS w okresie od 16.07.2010 do chwili
obecnej w/w nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego nabyła uprawnienia emerytalne od 01 01.1999 r.
- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych
składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład
Ubezpieczenia społeczne
… skontrolowano za okres lipiec 2010 - styczeń 2016
Płatnik składek w okresie 08/2010 do 01/2016 za zleceniobiorcę … nie zadeklarował i nie odprowadził składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od rachunków za okres 08/2010-01/2016 z tytułu umów zlecenia na kwoty:
08/2010 - 889,01 zł
09/2010-02/2011 - po 592,31 zł miesięcznie
03/2011 - 01/2016 - po 620,00 zł miesięcznie
Ubezpieczenie zdrowotne
… skontrolowano za okres lipiec 2010 - styczeń 2016
Płatnik składek w okresie 08/2010 do 01/2016 za zleceniobiorcę … nie zadeklarował składki na ubezpieczenie zdrowotne od rachunków za okres 08/2010-01/2016
z tytułu umów zlecenia na kwoty:
08/2010-889,01 zł
09/2010-02/2011 - po 592,31 zł miesięcznie
03/2011 - 01/2016 - po 620,00 zł miesięcznie
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Płatnik składek w okresie 12/2012-12/2014 zadeklarował i odprowadził składki na
Fundusz Pracy od podstaw innych niż wynikające z dokumentacji źródłowej.
Zgodnie z dokumentacją źródłową podstawy składek na Fundusz Pracy w/w okresie
wynoszą:
12/2012 - 104615,42 zł; 01/2013 - 38894,66 zł; 02/2013 - 43659,46 zł; 03/2013 - 52512,72
zł; 04/2013 - 40517,77 zł; 05/2013 - 52576,46 zł; 06/2013 - 40248,40 zł; 07/2013 57767,63 zł; 08/2013 - 37774,02 zł; 09/2013 - 38347,60 zł; 10/2013 - 38147,13 zł; 11/2013
- 41 378,40 zł; 12/2013 - 99145,78 zł; 01/2014 - 42497 70 zł; 02/2014 - 45429,37 zł;
03/2014 - 43505,58 zł 04/2014 - 53191,00 zł 05/2014 - 55682,94 zł 06/2014 - 43190,20 zł
07/2014 - 60214,91 zł 08/2014 - 43120,23 zł 09/2014 - 44570,64 zł 10/2014 - 45026,30 zł
11/2014 -47043,00 zł 12/2014 - 98081,60 zł
Fundusz Emerytur Pomostowych
… płatnik składek oświadczyła do protokołu przesłuchania, że nie są zatrudniane osoby
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Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Płatnik nie wystawiał zaświadczeń ZUS Rp-7.
Płatnik nie wystawiał zaświadczeń ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b oraz zaświadczeń
dla celów ubezpieczeń społecznych.

Rok przeprowadzenia kontroli: 2016
W dniu 11.05.2016 r. w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8
zostały przeprowadzone czynności nadzorcze w zakresie prawidłowości prowadzenia
ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w tym wyposażenie oraz
przeprowadzonej inwentaryzacji.
W dniu 12.05.2016r. został wykonany tel. w sprawie dostarczenia kserokopii ksiąg inwentarzowych jednak do dnia dzisiejszego materiały nie zostały przekazane.
Z uwagi na to brak jest możliwości porównania stanów ewidencyjnych ujętych
w księgach rachunkowych ze stanem jaki jest wykazany w „Księgach inwentarzowych”
oraz w arkuszach spisu z natury.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami stwierdzono następujące uchybienia:
1. Brak jest ksiąg inwentarzowych z podziałem na „księgę inwentarzową środków trwałych” i „księgę inwentarzowa pozostałych środków trwałych” zgodnie z zapisem
w polityce rachunkowości.
2. Brak jest oznaczeń na aktywach o nadanych numerach zgodnie z księgą inwentarzową.
3. Brak możliwości stwierdzenia zgodności pozycji i kwot zgodny z zapisami w księdze
głównej z księga inwentarzową – dokument nie został dostarczony, a przyczyny jego
niedostarczenia niewyjaśnione.
4. Na arkuszach spisowych wykonanych techniką komputerową brak jest takich elementów jak:
a. pole spisowe
b. numer arkusza
c. ponumerowania każdej strony
d. daty przy podpisach członków komisji i osób odpowiedzialnych
5. Na arkuszach spisu z natury ujęte są oprogramowania antywirusowe i biurowe, dyski,
nagrywarki, wentylacja z klimatyzacją. Gdzie ustawodawca jasno określa w jaki sposób powinna być przeprowadzona inwentaryzacja spisu z natury i jakie składniki powinny być w niej ujęte.
6. W kontrolowanej jednostce brak jest księgi druków ścisłego zarachowania,
a arkusze spisu z natury nie spełniają wymogów ustawowych wynikających z art. 21
ust. 2 ustawy o rachunkowości. Ponadto w wydanym przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Zarządzeniu nr1/1/2015 w § 5 jest zapis mówiący o tym że, …. „Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej z księgowości w terminie….”
7. W protokole z rozliczenia wyników inwentaryzacji w Bibliotece przy ul. Gawędziarzy
8 w pkt. I ujęte są środki trwałe (011) na kwotę 471.892 zł, zaś w dokumencie o nazwie
„Rozliczenie końcowe (ilościowo – wartościowe)” w rozliczeniu wyników inwentaryzacji ta sama wartość ujęta jest w pozycji „ środki trwałe w używaniu (013) - wartość
ogółem 471.892 zł. Rodzi się pytanie czy są to środki trwałe czy pozostałe środki trwałe? Tym bardziej że, ze spisu z natury wynika, iż wartości spisanych aktywów wskazują
na różnorodność co do klasyfikacji ze względu na ich wartość.

www.rembertow.waw.pl

8. Ponadto w arkuszu spisu z natury w kolumnie przychód jest podana zaokrąglona
kwota do pełnych dziesiątek złotych w podsumowaniu, co jest niezgodne z wymogami.
9. W protokole z rozliczenia wyników inwentaryzacji z dnia 26.04.2013 r. w Bibliotece
przy ul. Chełmżyńska 27/35 w pkt. I ujęte są środki trwałe (011) na kwotę 87.040,03 zł
zaś w dokumencie o nazwie „Rozliczenie końcowe (ilościowo – wartościowe)” w rozliczeniu wyników inwentaryzacji ta sama wartość ujęta jest w pozycji „środki trwałe”
(011) – wartość ogółem 87.040,03 zł jak i w pozycji „środki trwałe w używaniu (013)
- wartość ogółem 87.040,03 zł. Należy wyjaśnić czy obie te wartości są ujęte w księgach rachunkowych na poszczególnych kontach.
10. Protokołu z rozliczenia inwentaryzacji w Bibliotece przy ul. Niedziałkowskiego 25/2
nie dostarczono.
11. Nazewnictwo i przyjęte oznakowania w zakładowym planie kont powinny być spójne i mieć odzwierciedlenie w tworzonej dokumentacji. Z Wydruków sporządzonych
z prowadzonej za pomocą komputera ewidencji księgowej wynika, iż konto – środki
trwałe jest oznakowane jako 010 bez rozbicia na klasyfikację środków trwałych zaś
w protokołach z rozliczenia wyników inwentaryzacji wskazane jest konto 011.
12. W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. w pozycji „Wprowadzenie” pkt. 3a. – Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne
i prawne ujęty jest zapis iż, „…. Biblioteka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
• urządzenia techniczne i maszyny
30%
• meble i wyposażenie		
14%
• budynki – adaptacje		
2,5%
W polityce rachunkowości w dziale VII pkt. 5 Dyrektor ujmuje zapis iż, „… w ewidencji pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość początkową ujmuje się meble.” Zaś odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo
w miesiącu oddania ich do użytkowania. Te dwa zapisy są niespójne.
13. Należy wyjaśnić datę podpisania Sprawozdania z przebiegu spisu z natury. Inwentaryzacja odbyła w dniach 21 - 22.11.2015r. a została podpisana w dniu 22.11.2012 r.
14. Należy zwrócić uwagę na przyjęcie przekazanego majątku, na podstawie Zarządzenia Nr 1929/2012 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 stycznia
2012 r. Prezydent Miasta upoważnia i zobowiązuje Burmistrza Dzielnicy Rembertów
do protokolarnego przekazania Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy
Rembertów majątku o wartości początkowej 8.003.179,71. Zobowiązuje do wyksięgowania z ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Dzielnicę Rembertów wartości
początkowej składników majątku określonych w załączniku do zarządzenia wraz
z naliczonym umorzeniem do końca miesiąca, w którym nastąpi przekazanie zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym. Zaś Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana
Pawła II do zaksięgowania w księgach rachunkowych biblioteki składników majątku
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia oraz protokołem zdawczo - odbiorczym.
15. Na podstawie przeprowadzonych czynności stwierdza się brak ujęcia naliczonego
umorzenia zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym. Przekazany majątek został
przyjęty w wartości brutto a naliczenie amortyzacji nastąpiło w miesiącu następnym
po przyjęciu do ksiąg rachunkowych bez naliczonego umorzenia z protokołu zdawczo – odbiorczego.
III.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Rok przeprowadzenia kontroli: 2016
Wnioski z kontroli
Dużo zastrzeżeń budzi racjonalność gospodarowania w Bibliotece np.:
- zakup materiałów reklamowych, na co przeznaczono 10 811,31 zł,
- zakup materiałów i słodyczy na spotkania autorskie (ok. 7000 zł), faktury nie pokrywają
się z terminami spotkań, po drugie uczestnicy spotkań nie muszą być częstowani słodyczami i napojami, po trzecie, w jakim celu zakupiono 18 opakowań makaronu i 15 kg cukru,
po czwarte ciekawostką są faktury z 20, 22, 31 grudnia oraz faktura wystawiona w dniu
29.06.2013r. w ciastkarni w Przasnyszu na kwotę 84,73 zł i opisana, jako spotkanie autorskie,
- zakup materiałów papierniczo – biurowych wydatkowano 42 883,91 zł,
- zakup tonerów koszt to 29 633,81 zł,
- zakup płyt DVD na większości opakowań istnieje informacja o zakazie ich kopiowania
i udostępniania, a były kopiowane i wypożyczane, co jest niezgodne z przepisami prawa.
- w latach 2012-2015 zakupiono dla administracji książek za kwotę 4 655,54 zł, które nie
zostały zaewidencjonowane,
- osoba czy też osoby dokonując zakupu sprzętu wykazały się niestarannością przy
wyborze najkorzystniejszej ceny np.: zakupiono drukarkę HP M 125a za 774,9 zł, a iden-
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tyczną drukarkę można było kupić za 502 zł, zakupiono dwa zasilacze LESTAR S-1550
każdy w cenie 1099 zł, a identyczny można było kupić za 729 zł.
IV.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy
Rok przeprowadzenia kontroli: 2015
- Gospodarka kasowa i obrót gotówkowy
Ustalono, że Dyrektor Biblioteki pełniła obowiązki Kasjera Biblioteki, co nie znajdowało
odzwierciedlenia w przepisach wewnętrznych. Ponadto powyższe było niezgodne ze
standardami kontroli zarządczej nr 10 i 14 wprowadzonymi komunikatem 23 Ministra
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. , dotyczącymi dokumentowania systemu kontroli
zarządczej oraz szczególnych mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych - w szczególności podziału kluczowych obowiązków. Połączenie funkcji Kasjera i Dyrektora wiązało się zarówno z zatwierdzaniem i dokonywaniem
wypłat z kasy i rachunku bankowego oraz dokonywaniem wpłat do kasy, jak też sporządzaniem dokumentów kasowych w tym raportów, oraz sprawowaniem nadzoru
nad kasą. W aktach osobowych Dyrektor Biblioteki nie było dokumentu powierzenia
pełnienia obowiązków Kasjera.
Zgodnie z Instrukcją gospodarki kasowej ustanowionej przez Dyrektor i obowiązującej
w Bibliotece w § 5 ust.5-6 zapisano, że raporty kasowe sporządza się raz w miesiącu na
koniec każdego miesiąca, zapisy w raporcie winny być dokonywane chronologicznie,
wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówki dokonywane w danym
dniu, powinny być wpisane w tym dniu do raportu kasowego sporządzanego przez
Kasjera.
Zbadana próba 10 raportów kasowych wykazała, że wszystkie ujęte w raportach operacje miały potwierdzenie w załączonych dowodach księgowych, zachowano zgodność zapisów raportów kasowych z ewidencją księgową konta 101-Kasa. Jednak skontrolowana dokumentacja kasowa - raporty kasowe, była sporządzona z naruszeniem
art. 21 ust.1 pkt 5 oraz art. 22 ust.1 i ust.3 ustawy o rachunkowości.
W raportach kasowych nie wpisywano pełnego oznaczenia dowodów księgowych, raporty nie były sporządzane chronologicznie i na bieżąco, dowody kasowe KW - Kasa
wypłaci załączone do raportów kasowych były niekompletne i nie były należycie udokumentowane - brakowało podpisu kasjera i osoby która otrzymała wypłaconą kwotę , co było niezgodne z uregulowaniami § 5 - Dokumentacja kasowa ust. 2 Instrukcji
gospodarki kasowej obowiązującej w Bibliotece Publicznej: „Wypłaty gotówki z kasy
następują na podstawie zatwierdzonych źródłowych dowodów kasowych uzasadniających wypłatę”. Skontrolowane raporty kasowe nie zawierały podpisu (sprawdzenia
przez) Głównego Księgowego; 2 raporty na 10 nie zawierały podpisu kasjera, co było
niezgodne z Instrukcją gospodarki kasowej (§ 5 ust. 10). Stwierdzono również przypadek poprawienia błędu w dowodzie wewnętrznym KP 10/2014 r. z dnia 7 marca 2014 r.
kwoty wpłaty przez skreślenie bez zaparafowania i daty. Ustalono, że saldo kasy na
dzień 31 grudnia 2014 r. było zgodne z ewidencją księgową, a inwentaryzacja środków
pieniężnych i bieżąca kontrola kasy w trakcie czynności kontrolnych również nie wykazały nieprawidłowości w zakresie salda kasy.
Dyrektor Biblioteki ustanowiła w 2014 roku limit gotówki przechowywanej w kasie Biblioteki w wysokości do kwoty 42 000 zł, co było niezgodne z zapisem § 1 Instrukcji
gospodarki kasowej obowiązującej w Bibliotece Publicznej zobowiązującej do „ograniczenia do minimum obrotu gotówkowego”. Ustalenie tak wysokiego limitu gotówki
przetrzymywanej w kasie nie miało racjonalnego uzasadnienia w wydatkach gotówkowych, gdyż średnie miesięczne zrealizowane wydatki z kasy Biblioteki w okresie
kontrolowanym wynosiły tylko 4 944,32 zł. Należy nadmienić, że najwyższe wydatki
gotówką łącznie wyniosły 12 882,10 zł we wrześniu 2014 r. Zgodnie z § 4 Instrukcji
gospodarki kasowej punkt 4, gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie
określonych rodzajów wydatków powinna być przeznaczona na cel określony przy
jej podjęciu. W ciągu 2014 roku kasa była zasilona z rachunku bankowego kwotą 61
850,00 zł; środki stanowiące dochody własne wpłacone do kasy wyniosły 18 106,30 zł;
dlatego saldo końcowe kasy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło: 40 718,26 zł, saldo
końcowe bieżącego rachunku bankowego 767,89 zł na dzień 31 grudnia 2014 r. Z porównania tych kwot wynika, że rachunek bankowy Biblioteki nie służył do przechowywania wolnych środków podlegających oprocentowaniu, natomiast kasa Biblioteki
służyła do przetrzymywania wolnej gotówki.
Dopiero w lutym 2015 roku z kasy dokonano wpłaty na rachunek bankowy Biblioteki
kwoty 37 721,20 zł zmniejszając faktycznie gotówkę w kasie do poziomu ok. 5 000,00
zł, jednak bez dokonania zmiany zarządzenia w sprawie wysokości pogotowia kasowego, polegającej na obniżeniu limitu gotówki przetrzymywanej w kasie.
- Zaliczki na wynagrodzenia miesięczne i tytułem nagrody
Dyrektor Biblioteki Publicznej udzielała w 2014 roku na wniosek pracowników zaliczek
na poczet przyszłego wynagrodzenia miesięcznego na kwotę 12 900 zł oraz na poczet
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uznaniowej nagrody przyznanej i wypłaconej w grudniu, co było nie zgodne z obowiązującym Regulaminem wynagradzania z dnia 1 września 2013 r, który nie przewiduje
tego rodzaju wypłat oraz Regulaminem pracy z dnia 2 września 2013 r, który gwarantuje regularną wypłatę wynagrodzeń: „§ 21 Wyplata wynagrodzenia następuje 23 dnia
każdego miesiąca”. Natomiast zgodnie z § 14 Regulaminu wynagradzania pracowników Biblioteki, nagrodę uznaniową przyznawał Dyrektor z funduszu nagród, oceniając
całoroczną pracę pracownika i jego wzorowe wypełnianie obowiązków w grudniu.
Zaliczki na wynagrodzenia rozliczano z bieżącego miesięcznego wynagrodzenia; zaliczki na nagrodę wypłacone w maju i październiku w kwocie 3 200,00 zł rozliczono
dopiero w grudniu 2014 r.
Ustalono, że od wypłaconych zaliczek na poczet przyszłej nagrody nie potrącano składek ZUS jak też nie potrącono podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu
wypłaty zaliczek, co było niezgodne z przepisem art. 32 ustawy z dnia z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz § 2 ust. 6 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS.
Rozliczenie zaliczek z tytułu nagrody nastąpiło dopiero w dniu 29 grudnia 2014 r. Zaliczki na poczet wynagrodzenia lub nagrody traktowane są jako przychód ze stosunku
pracy pracownika w momencie wypłaty, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie nastąpił obowiązek odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą zaliczek.
- Odbiór przepracowanych nadgodzin w postaci czasu wolnego
Dyrektor Biblioteki ustaliła termin odbioru czasu wolnego za wypracowane nadgodziny przez pracowników w 2014 roku, z uwagi na konieczność oddania pracownikom
godzin wypracowanych w 2014 r. w związku z przepisem z art. 151§2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w okresie mniejszej ilości odwiedzin czytelników
w czasie około świątecznym.
Dyrektor Biblioteki prawidłowo wyprzedzająco wydała zarządzenie dotyczące godzin
otwarcia Biblioteki w dniach od 28 listopada 2014 r. do 6 stycznia 2015 r.
Informacja o dniach wolnych Biblioteki Publicznej w dniach 24 i 31 grudnia 2014 r.
oraz w dniach 2 i 5 stycznia 2015 r. w celu odbioru czasu wolnego za wypracowane
nadgodziny, była upowszechniona na stronie internetowej oraz w drzwiach Biblioteki
i Filii.
Nadgodziny wypracowane przez pracowników według kart ewidencji czasu pracy
w 2014 r, zostały poprawnie rozliczone w zamian za czas wolny według art.151 § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, udzielony w terminie wskazanym przez
pracodawcę w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, co było uzasadnione zmianowością pracy, stosowaną polityką bieżących
zastępstw oraz zmniejszoną ilością klientów Biblioteki w dniach około świątecznych
w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r.
Godziny nadliczbowe w przypadku Dyrektora oraz kwestia obecności w pracy w dniach
24 i 31 grudnia 2014 r oraz w dniach 2 i 5 stycznia 2015 r.
Dyrektor była nieobecna w pracy w dniu 24 grudnia 2014 r. i w dniu 5 stycznia 2015 r.
i należy to zakwalifikować jako nieobecność nieusprawiedliwioną. Co prawda Dyrektor
Biblioteki pracowała w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto łącznie 8 godzin
(w dniach 2 listopada 2014 r. niedziela - 4 godziny, 11 listopada 2014 r. Święto narodowe - 4 godziny oraz w dniu 11 stycznia 2015 r. niedziela - WOŚP), niemniej, wg zasad
określonych w art. 151 § 2 ustawy Kodeks pracy, nie miała prawa odebrać czasu wolnego w dniu 24 grudnia 2014 r. i w dniu 5 stycznia 2015 r., gdyż przepis ten nie miał zastosowania w stosunku do osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
Ponadto ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014 r. oraz dniu 2 stycznia 2015 r. Dyrektor
była obecna w pracy i za te dwa dni, nie odbierała dni wolnych. Należy podkreślić, że
zgodnie z § 18 Regulaminu pracy: „Pracownicy zarządzający zakładem pracy (dyrektor
i główny księgowy) wykonują w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami
pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych”.
- Polityka rachunkowości
Polityka rachunkowości nie zawierała opisu systemu i programów przyjętych do ewidencji elektronicznego kwitariusza druków KP i KW przez program informatyczny
dla bibliotek „Mateusz”. Program ten został wprowadzony w styczniu 2015 r. Polityka
rachunkowości nie zawierała powiązania programu „Mateusz”’ i „Kasia” z programami Finka oraz opisania procedur lub funkcji ewidencji opłaty za nieterminowy zwrot
książek i kserokopie - KP (kasa przyjmie) według elektronicznego kwitariusza oraz KW
(kasa wyda), w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów
i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich przetwarzania programu „Mateusz” i „Kasia”.
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W zakładowym planie kont stanowiącym załącznik nr 2 do zasad (Polityki) rachunkowości nie zostały ujęte i opisane konta stosowane w 2014 i 2015 roku. Polityka rachunkowości nie była na bieżąco aktualizowana o stosowane programy i konta księgowe,
według zasad wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej i sprawozdanie z działalności za rok
2014
Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej wymagany zarządzeniem nr 1613/2011
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 października 2011 ze zm., w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie złożony został po
terminie tj. w dniu 2 stycznia 2015 r, pomimo iż zgodnie z pismem Burmistrza Dzielnicy Rembertów z dnia 2 grudnia 2014 r. powinien być przekazany nie później niż do
31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła
II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z działalności za rok 2014 zostało złożone
po terminie (69 dni) w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w dniu 8 maja
2015 r. , co było niezgodne z § 15 ust.2 Statutu Biblioteki.
- Regulamin organizacyjny Biblioteki
W Bibliotece Publicznej nie dokonywano zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej zgodnie z zasadą ustaloną w § 11 Statutu Biblioteki. Ustalono, że w Bibliotece nie
ma dokumentów potwierdzających przekazanie regulaminu organizacyjnego z 2011 r.
oraz z 2013 r. w celu zaopiniowania przez Burmistrza Dzielnicy m. st. Warszawy zgodnie
z § 11 Statutu Biblioteki. Natomiast regulamin organizacyjny z 2005 r. zaopiniowany
w trybie § 11 Statutu Biblioteki, przedstawia nieaktualną już strukturę organizacyjną,
co jest niezgodne ze standardami kontroli zarządczej wprowadzonymi komunikatem
23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. - standardem A. Środowisko wewnętrzne nr 3 - struktura organizacyjna oraz standardem C - mechanizmy kontroli - nr 10
dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi zobowiązano Panią Dyrektor do:
1. Dokonania podziału kluczowych obowiązków zgodnie z normą standardów nr
10 i nr 14 wprowadzonych komunikatem 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2009 r., dotyczących dokumentowania systemu kontroli zarządczej oraz szczególnych mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych.
2. Ustalenia wysokości pogotowia kasowego na poziomie adekwatnym do potrzeb
gotówkowych Biblioteki Publicznej.
3. Przestrzegania przepisów art. 21 ust.1 pkt 5 oraz art. 22 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości przy sporządzaniu dokumentacji kasowej.
4. Uzupełnienia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki, Instrukcji gospodarki kasowej o zapisy w sprawie prowadzenia kasy w Bibliotece.
5. Uzupełnienia Regulaminu wynagradzania oraz Regulaminu pracy o zapisy w sprawie możliwości otrzymania zaliczki na wynagrodzenie miesięczne pracownika.
6. Uzupełnienia Instrukcji gospodarki kasowej o zapis procedury udzielania zaliczki
na miesięczne wynagrodzenie pracownika Biblioteki z podaniem dokumentów
stanowiących podstawę dla Kasjera do wypłaty zaliczki.
7. Wpłaty odsetek, od wypłaconej trzem pracownikom zaliczki w łącznej wysokości
3 200 zł tytułem nagrody grudniowej, na podatek od osób fizycznych do Urzędu
Skarbowego i składek na rzecz ZUS.
8. Wyprzedzającego informowanie Burmistrza Dzielnicy m. st. Warszawy o planowanym zamknięciu Biblioteki w celu odbioru nadgodzin przez pracowników według
art. 151 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
9. Stosowanie się do zapisów § 18 Regulaminu pracy: „Pracownicy zarządzający zakładem pracy (dyrektor i główny księgowy) wykonują w razie konieczności, pracę
poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku
z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych”
10. Skorygowania błędów w dwóch umowach o pracę z pracownikiem na zastępstwo
za długotrwale nieobecnych pracowników Biblioteki.
11. Uzupełnienie zakresów obowiązków pracowników zgodnie z normą standardu
kontroli zarządczej nr 3.
12. Przestrzegania obowiązku bieżącego aktualizowania polityki rachunkowości
w myśl przepisu art.10 ust.2 ustawy o rachunkowości.
13. Terminowego składania sprawozdania z działalności Biblioteki w myśl § 15 ust. 2
Statutu Biblioteki.
14. Terminowego wypełniania kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej zgodnie z terminami ustalonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy.
15. Dokonywania zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Biblioteki zgodnie
z zasadą ustaloną w §11 Statutu Biblioteki oraz normami standardów kontroli zarządczej nr 3 i nr 10 .
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V.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy
Rok przeprowadzenia kontroli: 2015
Wnoszę o:
- Zapoznanie pracowników … z oceną ryzyka zawodowego ... oraz o zasadach ochrony
przed zagrożeniami.
- Zapewnienie niezwłocznego po otrzymaniu wiadomości o wypadku, przystąpienia
przez zespół powypadkowy do ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia.
- Zapewnienie wskazywania braku właściwej przesłanki ustawowej przy kwalifikowaniu wypadku jako: nie jest wypadkiem przy pracy”
- Zapewnienie właściwego określenia przeszkód lub trudności, które uniemożliwiły
sporządzenie protokołu powypadkowego w wymaganym terminie 14 dni od daty
uzyskania zawiadomienia o wypadku
Dyrektor Biblioteki dopiero po 4 latach wykonała, wydane w 2011 r., Zarządzenie
Nr 2/12/2011/K dotyczące wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Bibliotece Publicznej.
Dyrektor Biblioteki dopiero po 2 miesiącach od zgłoszenia wypadku przy pracy
powołała zespół powypadkowy, mimo iż była świadkiem zdarzenia.
VI.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy
Rok przeprowadzenia kontroli: 2015
nakazuję:
- Założyć rejestr wypadków przy pracy
Termin wykonania 30.09.2015

2. W 2012 r. ubezpieczeniem grupowym w PZU objętych było ośmiu pracowników.
Sześciu pracownikom nie potrącano z wynagrodzeń składek z tytułu ubezpieczenia grupowego i nie odprowadzano do ubezpieczyciela przez okres od jednego do
sześciu miesięcy. Ponadto płatności składek regulowano z opóźnieniem (od 10 do 44
dni). Dyrektor Biblioteki wyjaśniła, że opóźnienia w płatnościach wynikały z urlopów
osób upoważnionych do podpisywania przelewów.
3. W czterech przypadkach zobowiązania na kwotę brutto 7 240,59 zł zostały uregulowane z opóźnieniem (od 5 do 70 dni). Biblioteka nie została obciążona odsetkami od
nieterminowej zapłaty. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w terminach
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Na wszystkich objętych próbą, fakturach i rachunkach osoby dokonujące kontroli pod
względem merytorycznym, pod względem formalno-rachunkowym składały nieczytelne podpisy, na 13 fakturach nie zamieszczono dat wpływu do Biblioteki, co było
niezgodne z § 6 pkt 2 ppkt e Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej im.
Jana Pawła II w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
4. Księga druków ścisłego zarachowania prowadzona była niezgodnie z § 9 Instrukcji
gospodarki kasowej w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła Il w dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy, który stanowi, że pod odpowiednią liczbą rejestruje się numery przyjętych, wydanych oraz zwróconych formularzy i wprowadza każdorazowo stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania. Zapisy w księdze uniemożliwiały ustalenie
ilości druków na dzień 31 grudnia 2013 r. z powodu braku zapisów stanów dowodów
przychodowych KP i rozchodowych KW oraz zapisów informujących o rozliczaniu się
pracowników z pobranych druków.

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych na koniec
roku, środki na rachunku bankowym oraz w kasie
Biblioteka

Środki w kasie

Środki na
rachunku
bankowym

Razem

VII.

2011

11 320,07

99 829,59

111 149,66

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu
m.st. Warszawy

2012

18 211,68

125 585,16

143 796,84

2013

20 093,85

20 810,84

40 904,69

2014

40 718,26

767,89

41 486,15

2015

6 047,23

22 817,64

28 864,87

Rok przeprowadzenia kontroli: 2014
W nawiązaniu do audytu analitycznego pt. „Ocena bezpieczeństwa informacji w wybranych jednostkach organizacyjnych oraz osobach prawnych m.st. Warszawy z wyłączeniem spółek prawa handlowego” przeprowadzonych w Instytucjach kultury m.st.
Warszawy (Biblioteki)
przedstawiam informację dotyczącą stanu realizacji rekomendacji krótkoterminowych
udzielonych jednostkom w badanym obszarze.
Stan realizacji rekomendacji w Dzielnicy Rembertów.
Jednostka z dzielnicy Rembertów nie dostarczyła wymaganego raportu.
VIII.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy
Rok przeprowadzenia kontroli: 2014
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:
1. Przekazana w 2012 r. dotacja podmiotowa nie została wykorzystana w pełnej wysokości w danym roku budżetowym. Biblioteka otrzymała z budżetu m.st. Warszawy dotację na działalność statutową w wysokości 1 301 000,00 zł, a koszty działalności poniesione z dotacji organizatora wg informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za
2012 r. stanowiły ogółem kwotę 1 284 855,24 zł (różnica 16 144,76 zł). Dyrektor Biblioteki
podejmowała czynności w sprawie dotacji informując Dzielnicę Rembertów m.st. Warszawy, że w związku z niewykorzystaniem dotacji za 2012 r. w kwocie 16 144,76 zł zostanie ona zwrócona do dnia 31 stycznia 2013 r. oraz ponownie zwróciła się z prośbą o zgodę na niezwracanie środków z dotacji za 2012 r i przeznaczenie ich na realizację zadań
w roku następnym. Pan Burmistrz poinformował Biuro Kontroli, że dotacja podmiotowa
z budżetu miasta została przekazana i zrealizowana w wysokości 1 301 000 zł, w kolejnym wyjaśnieniu z dnia 11 lutego 2014 r, że dotację podmiotową rozliczono w wysokości
1 284 855,24 zł oraz, że do dnia 31 stycznia 2013 r. nie wpłynęła niewykorzystana część
dotacji w kwocie 16 144,76 zł, z uwagi na wycofanie pisma przez dyrektora Biblioteki.

www.rembertow.waw.pl

IX.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli
Rok przeprowadzenia kontroli: 2013
Numer i tytuł kontroli: P/13/182 – Realizacja obowiązków z zakresu bezpieczeństwa
w budynkach użyteczności publicznej w Warszawie.
Ocena kontrolowanej działalności
Ocena ogólna: Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację przez Dyrektor
Biblioteki obowiązków związanych z utrzymaniem budynku placówki w należytym
stanie techniczno - użytkowym oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w latach
2011-2013 (do czasu zakończenia kontroli).
Uzasadnienie oceny ogólnej: Biblioteka nie przeprowadziła wszystkich wymaganych
kontroli stanu technicznego budynku. W sposób nierzetelny realizowano obowiązki
z zakresu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej kontrola wykazała szereg nieprawidłowości
w tym: nieprzeprowadzenie corocznego, praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, nieprzeprowadzanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych
instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji służących do usuwania
dymu z klatek schodowych, oraz instalacji oddymiania atrium, niezapewnienie sprawności technicznej drzwi przeciwpożarowych oraz czujek dymowych, braki w oznakowaniu wyjść ewakuacyjnych, nierzetelne sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
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Co słychać w Rembertowskiej Akademii Seniora?
Czas na podsumowanie kolejnego, dziewiątego roku działalności RAS, tj. 2015/2016. Był to rok obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń. Powołano
nową koordynator do spraw RAS-u, Paulinę Chojecką, w miejsce Joanny Sosińskiej, która z powodów rodzinnych zrezygnowała z opieki nad
Seniorami. Samorząd i wszyscy Słuchacze bardzo dziękują pani Asi za kilkuletnią pracę z nami, za cierpliwość, wyrozumiałość i zaangażowanie.
Trzymamy kciuki!
W minionym roku odbywały się wykłady, zajęcia fakultatywne, ogniska, wycieczki według ustalonego harmonogramu.
Seniorzy uczestniczyli w zajęciach komputerowych, malarskich, plastycznych, tanecznych oraz w próbach chóru.
Chór „Tęcza” pod kierownictwem p.
Piotra Kurpika uświetniał okolicznościowe
imprezy, takie jak: Święto Niepodległości,
Boże Narodzenie oraz Dzień Matki. Wiele
miłych wrażeń przeżyły chórzystki uczestnicząc w różnych konkursach. Jurorzy
– autorytety muzyczne - podkreślali starannie dobrany repertuar, ciekawą interpretację, wzruszającą prezentację, radość
muzykowania i dobry kontakt dyrygenta
z zespołem. Koło malarskie prezentowało
swoje piękne, profesjonalne obrazy na wystawach, konkursach i koncertach chóru.
Kółka plastyczne i malarskie wzięły udział

(14 czerwca br.) w V edycji warszawskiego
konkursu „Seniorzy mają talent” w kategoriach: malarstwo, różne formy plastyczne
oraz w kategorii poezja. Nie można pominąć udziału studentów RAS-u w wielu wycieczkach organizowanych przez Leszka
Korneluka, naszego ulubionego przewodnika, który imponuje nam rozległą wiedzą
(historia, geografia, etnografia i inne), pokazuje Polskę daleką i bliską.
Słuchacze w minionym roku akademickim byli po raz siódmy na wycieczce
„Warszawa nocą”, zwiedzali Toruń, Gniezno,
Kampinos, Mazury, Podlasie, Tarnowskie
Góry, Wilno. We wrześniu jadą do Szwajcarii
Saksońskiej. Ponieważ nie wszędzie możemy pojechać, słuchamy z chęcią wykładów
podróżniczych przygotowanych przez charyzmatycznego Sławomira Kosyla. Z nim
przenieśliśmy się, oglądając zdjęcia i słu-

chając ciekawych komentarzy, do Boliwii,
Chile, Holandii, Tybetu, Francji. Są to bardzo
popularne wykłady, uczestniczy w nich
zawsze ponad 100 słuchaczy. Również
Słuchacze RAS-u przygotowują wykłady,
np. Apolinary Prokop, czy Longinus Kawka.
Seniorzy chodzą do muzeów, teatrów,
kin, bawią się na zabawach tanecznych
organizowanych przez Domy Kultury oraz
aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez Dzielnicę.
Dzięki burmistrzowi Rembertowa
Mieczysławowi Golónce, który ma zawsze
czas dla Seniorów, przewodniczącemu
Rady Dzielnicy Stanisławowi Kowalczukowi
i radnym, którzy przyjmują zaproszenia na
imprezy organizowane przez RAS i wspierają naszą działalność, dzięki dyrektor OPS
Monice Dubanowskiej, która wspomaga
nas finansowo oraz wszystkim sympaty-

kom, słuchaczom RAS, nasza Akademia
w przyszłym roku obchodzić będzie swoje
10 – lecie. Dziękujemy!
Wszystkich, którzy są już na zasłużonej emeryturze, chcą poznawać nowych
ludzi, nowe miejsca, rozwijać swoje zainteresowania i talenty zapraszamy do
Rembertowskiej Akademii Seniora.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.ras.edu.pl.
Oficjalne zakończenie roku akademickiego odbyło się 20 czerwca 2016 r.
w Sali Kolumnowej Ratusza o godz. 16.00.
Rozpoczęcie nowego roku 2016/2017 –
3 października 2016 r. o godz.15.30.
Wszystkim Seniorom i mieszkańcom
Rembertowa Rada RAS życzy udanego
letniego wypoczynku.
Danuta Zawadzka
Przewodnicząca Rady RAS

II Turniej Strzelecki o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Rembertów

V edycja konkursu
„Seniorzy mają talent”

Druga edycja Turnieju Strzeleckiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy odbyła się 21 maja 2016 r. Organizatorem zawodów, przy wsparciu finansowym Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, był Centralny Wojskowy Klub Sportowy
„Legia” Sekcja Strzelecka.

Finał V edycji konkursu „Seniorzy mają talent” pod patronatem honorowym Burmistrzów Dzielnic Białołęka, Bielany, Rembertów, Śródmieście, Ursynów, Wawer, Wesoła i Żoliborz odbył się 14 czerwca 2016 r. w dzielnicy Wesoła. Po raz pierwszy w tej
imprezie wzięli udział słuchacze Rembertowskiej Akademii Seniora.

W turnieju wzięli udział mieszkańcy naszej dzielnicy, łącznie 80
zawodników i zawodniczek. Podczas
trwania imprezy zorganizowane zostały warsztaty udzielania pierwszej
pomocy. Cieszyły się one powodzeniem wśród dzieci i młodzieży, którzy kibicowali swoim rodzicom oraz
opiekunom biorącym udział w zawodach. Zwycięzcy otrzymali puchary
i pamiątkowe dyplomy.
WSR

W konkursie uczestniczyło 93 seniorów z ośmiu dzielnic Warszawy. W części
oficjalnej życzenia sukcesów w konkursie
oraz udanej zabawy przekazywali burmistrzowie poszczególnych dzielnic. Rembertów reprezentowała burmistrz Barbara Augustynowicz-Figat, która podczas
swojego wystąpienia podkreśliła bardzo
ważną rolę, jaką pełnią seniorzy w życiu
społecznym, jak wiele talentów i mądrości życiowej mogą przekazać młodszym pokoleniom. Podczas uroczystości
obecna była również Beata Humięcka
naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia, Monika Dubanowska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Tomasz
Grabowski – zastępca dyrektora OPS oraz
Paulina Chojecka – koordynator RAS.
Przewodnicząca Rady RAS Danuta
Zawadzka pełniła rolę jurora wraz z siedmioma innymi jurorami z poszczególnych
dzielnic. Jurorzy oceniali każdą prezentację przyznając jeden, dwa lub trzy punkty,
nie oceniając swojej dzielnicy. Uczestnicy
prezentowali swoje talenty w pięciu kategoriach: plastyka (malarstwo, rękodzielnictwo lub inne techniki), plastyka
(fotografia i grafika), taniec i zajęcia ruchowe, teatr oraz literatura. Ufundowano 15 nagród, po trzy w każdej kategorii.
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Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach:
TRAP
I miejsce: Molęgowski Krzysztof
II miejsce: Dawidek Tomasz
III miejsce: Dziwulski Piotr
Pistolet/rewolwer sportowy
I miejsce: Brzeziński Jacek
II miejsce: Maciocha Mirosław
III miejsce: Dziwulski Piotr
Karabin sportowy
I miejsce: Pastuszka Wojciech
II miejsce: Brzeziński Jacek
III miejsce: Decuk Robert

W konkursie wzięło udział 19 seniorów
z Rembertowa w dwóch kategoriach:
plastyka (malarstwo, rękodzielnictwo lub
inne techniki) oraz literatura. Słuchaczka
RAS Halina Bodo zdobyła I nagrodę za
piękny obraz „Gęsiarka”, zwyciężczyni serdecznie gratulujemy. Nagrodę Specjalną
otrzymała mieszkanka Bielan w kategorii
literatura.
Impreza trwała od 9.30 do 16.00.
W tym czasie oprócz oglądania prezentacji konkursowych można było pośpiewać „Głęboką studzienkę”, „Jarzębinę
czerwoną” i inne piosenki razem z Dorotą
Czajkowską, a także posłuchać występu
Teatru Muzycznego „Niebieskie Migdały”, który obchodził piąte urodziny. Wielu
Seniorów z Rembertowa przyjechało kibicować i oklaskiwać uczestników konkursu. Było to ciekawe doświadczenie,
zaowocowało nawiązaniem kontaktów
z seniorami z sąsiednich dzielnic. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku liczniejsze
grono Seniorów – mieszkańców Rembertowa – zechce pochwalić się swoimi talentami we wszystkich kategoriach konkursowych.
Danuta Zawadzka
Przewodnicząca Rady RAS OPS
www.rembertow.waw.pl

Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbył się 4 czerwca 2016 r. w budynku Gimnazjum Nr 126. Sędzią głównym imprezy była
Agnieszka Brustman – arcymistrzyni i sędzia szachowy klasy międzynarodowej. W rozgrywkach uczestniczyło 37 zawodników w wieku od 7 do 78 lat.

Klasyfikacja ogólna:

Organizatorzy nie spodziewali się takiej
ilości graczy, bo warunki pogodowe bardziej
sprzyjały odpoczynkowi na świeżym powietrzu niż koncentracji na grze przez kilka godzin. Jednak, jak się okazało, szachy są całkiem
popularną dyscypliną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w naszej dzielnicy. Pośród zawodników znalazły się zarówno osoby grające w klubach i kołach, a także zawodnicy nie-

zrzeszeni oraz amatorzy tej królewskiej dyscypliny. Po raz pierwszy wśród graczy gościliśmy
przedstawiciela parlamentu obecnej kadencji
– Marka Borowskiego, senatora niezależnego,
byłego marszałka Sejmu. Najlepszych szachistów nagrodzono za sportową i zaciętą grę
pucharami, medalami, nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
WSR

I miejsce Roman Kalinowski, Warszawa Rembertów - 6 pkt
II miejsce Krzysztof Sacharewicz, UKSz Hetman Warszawa - 6 pkt.
III miejsce Tomasz Pęśko, Warszawa Ursynów - 5,5 pkt.
Najlepsi Rembertowianie
I miejsce Roman Kalinowski, Warszawa Rembertów - 6 pkt.
II miejsce Artur Ułanowicz, Warszawa Rembertów - 4,5 pkt.
III miejsce Maciej Pluciński, Warszawa Rembertów - 3,5 pkt.
Najlepszy Parlamentarzysta, Marek Borowski, Warszawa - 3 pkt.
Najstarszy Zawodnik, Apoloniusz Sebzda, Warszawa - 4 pkt.
Najlepszy Licealista, Alan Hryncewicz, Warszawa Rembertów -1,5 pkt.
Najlepszy Gimnazjalista, Michał Szulejko, UKS MDK Otwock - 4 pkt.
Najlepszy uczeń SP, Przemysław Zdybel, TMGU Klub Szach. - 4 pkt.
Najlepszy do 10 lat, Przemysław Zdybel, TMGU Klub Szach - 4 pkt.
Najlepszy do 8 lat, Dawid Skowron, UKS Czternastka Warszawa - 3 pkt.
Najmłodszy Zawodnik, Szymon Zdybel, TMGU Klub Szach. Warszawa - 2 pkt.

REMBERTOWSKA SIATKÓWKA PLAŻOWA
W piknikowej, rodzinnej atmosferze,
przy zapachu grilla i dobrej muzyce miłośnicy siatkówki plażowej 12 czerwca tego
roku we właściwy dla siebie sposób celebrowali Święto Rembertowa na stadionie Klubu
Strefa Sportu przy ul. Strażackiej 121. Na
boisku do siatkówki plażowej od wczesnych
godzin rannych rywalizowało ze sobą osiem
drużyn, zagrzewanych do gry przez kibiców
i energetycznego spikera. Po wielu godzinach zmagań stało się jasne, kto tym razem
zabierze ze sobą Puchar Burmistrza.
Wygrała Kolonia w składzie: Ilona
Wąsowska, Mikołaj Gojdź, Łukasz Hat, Jacek
Prasek, Krzysztof Prasek. Drugie miejsce wywalczyła drużyna AON, trzecie Karolówka,
a tuż za podium znalazł się Pocisk. Miejsca
5 do 8 przypadły: LI LO, Latawcom, 217
Reaktywacji i drużynie Starego Rembertowa.
Za najlepszą zawodniczkę uznano Karolinę

Pietraszek (Karolówka), a za najwartościowszego zawodnika Krzysztofa Praska.
Była to także okazja do podziękowania członkom Międzyosiedlowej Rady
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Rembertów,
która w ubiegłym roku obchodziła swoje 15-lecie. Panie Bożena Kumięga, Irmina
Jachimowicz oraz panowie Andrzej Gburek,
Jacek Piecychna i Stanisław Piwowar, którzy
od początku istnienia MRSiR do chwili obecnej działają społecznie na rzecz rozwoju
kultury fizycznej i integracji mieszkańców
Rembertowa, otrzymali z rąk burmistrza
dzielnicy Mieczysława Golónki pamiątkowe
statuetki.
Organizatorami turnieju siatkówki plażowej i pikniku byli: Zespół Sportu Urzędu
Dzielnicy, MRSiR oraz Rada Osiedla Pocisk,
wsparci przez liczne grono sponsorów.
WSR

Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
W dniu 7 czerwca 2016 r. na terenie Przedszkola
nr 243 odbyła się Olimpiada przedszkolaków, w której do sportowych zawodów stanęły dzieci z siedmiu
przedszkoli naszej dzielnicy. Impreza sportowa jest
organizowana pod patronatem burmistrza dzielnicy Rembertów i przy współpracy z Wydziałem
Sportu i Rekreacji oraz LI LO. Młodzież przygotowała różne dyscypliny sportowe, w których dzieci
mogły wykazywać się sprawnością i wzbogacić
swoją wiedzę, a także rozbudzić zainteresowania
różnymi dyscyplinami sportowymi. Spotkanie jest
realizowane w ramach Innowacji Pedagogicznej dopuszczonej do realizacji przez Kuratorium Oświaty
www.rembertow.waw.pl

i Wychowania przygotowanej przez nauczycielki
z Przedszkola nr 243. Podczas Olimpiady dbamy
o rozwój fizyczny dzieci, ale też psychiczny i społeczny. Postanowiłyśmy rozwijać sprawność wykorzystując różne formy aktywności ruchowej - zabawy,
do której zostały zaproszone dzieci z innych placówek. Spotkanie odbywało się w bardzo radosnej atmosferze, sprzyjającej dobrej zabawie dzieci, a także
rozwijaniu działania zbiorowego i gry fair play.
Irmina Jachimowicz,
dyrektor Przedszkola nr 243
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