Konsultacje
społeczne
str. 4

ISSN 1234-8570 Nr 6(195) grudzień 2016 rok XXII
KAWĘCZYN-WYGODA * NOWY REMBERTÓW * POLANKA * POCISK * STARY REMBERTÓW * STARY REMBERTÓW-KOLONIA

Budujemy
tunel –
Rembertów
bez szlabanu
Mieszkańcy Rembertowa na tę chwilę czekali
od wielu lat. Wreszcie stało się i podpisano porozumienie dotyczące budowy trzech bezkolizyjnych
przejazdów przez tory kolejowe na terenie Rembertowa i Wesołej. Podczas konferencji prasowej,
która odbyła się w rembertowskim ratuszu 29 listopada, porozumienie o budowie dwóch tuneli
oraz wiaduktu na linii z Warszawy do Sulejówka
podpisały przedstawicielki Miasta Stołecznego
Warszawy i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dzięki tym inwestycjom będzie bezpieczniej a kierowcy zyskają lepsze połączenie pomiędzy częściami
dzielnic rozdzielonymi torami kolejowymi.
Umowę o współpracy przy budowie rembertowskiego tunelu podpisały przedstawicielki PKP PLK S.A. - dyrektor Sławomira Wierzchowska
i Miasta st. Warszawy - zastępca prezydent Renata Kaznowska

Spokojnych, radosnych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przyjaciół
oraz
wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów

Czytaj na str. 3

Kolędowanie z tradycją
Na koncert Joszka Brody z zespołem Dzieci z Brodą, którzy wystąpili 11 grudnia
w sali widowiskowej Akademii Sztuki Wojennej, przybyły licznie całe rodziny. Wydarzenie stało się doskonałą okazją do wysłuchania oryginalnych, ludowych kolęd – zarówno tych sprzed dziesiątek lat, jak i w nowych aranżacjach.
(dokończenie na str. 5)

w nadchodzącym 2017 roku
życzą
Rada i Zarząd
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Zespół Dzieci z Brodą podczas występu bożonarodzeniowego

Rektor ASzWoj generałem

Zasłużony dla Policji

Rektor - Komendant Akademii Sztuki Wojennej płk dr inż. Ryszard Parafianowicz otrzymał
nominację generalską z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, Prezydenta Andrzeja Dudy.
Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, 29 listopada 2016 r. Rektor - Komendant
znalazł się w zaszczytnym gronie 15 oficerów Wojska Polskiego, którzy otrzymali generalską
gwiazdkę. Gratulujemy!

Burmistrz Rembertowa Mieczysław Golónka otrzymał medal za Zasługi dla Policji, nadawany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Uroczystość odbyła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy pl. Bankowym w Warszawie 18 listopada 2016 r.

gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz
Akademii Obrony Narodowej (obecnie ASzWoj). W 2014 roku
ukończył studia doktoranckie. W swojej karierze zajmował stanowiska dowódcy plutonu i kompanii w 1 Brygadzie Saperów.
W 2006 roku został dowódcą 3 Batalionu Ratownictwa
Inżynieryjnego. W latach 2008-2011 pełnił funkcję szefa wojsk
inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego. Do 2014 roku
służył w Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa
Obrony Narodowej, a następnie w Ośrodku Monitorowania
i Analiz MON. W marcu tego roku minister Antoni Macierewicz
wyznaczył pułkownika na stanowisko Rektora - Komendanta
Akademii Obrony Narodowej, która od 1 października nosi nazwę Akademia Sztuki Wojennej.

Budżet partycypacyjny 2018
Zarząd Dzielnicy Rembertów przeznaczył na realizację IV edycji budżetu partycypacyjnego kwotę 700 000 zł. Na spotkaniu
w dniu 5 października 2016 r. Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na rok 2018 wypracował rekomendacje dla Zarządu Dzielnicy
Rembertów dotyczące:
• możliwość składania projektów o charakterze ogólnodzielnicowym;
• braku podziału na obszary terytorialne;
• limitu wartości jednego projektu –
350 000 zł,
• definicji ogólnodostępności projektów:
− projekty inwestycyjne: ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać
bezpłatnie, obiekt jest udostępniony
wszystkim mieszkańcom przez cały
czas eksploatacji obiektu co najmniej
30 godzin w tygodniu, w godzinach
8.00 – 22.00 z uwzględnieniem weekendów.
− projekty miękkie: ogólnodostępne pod
względem całości działań prowadzonych w przestrzeni publicznej, skierowane do wszystkich mieszkańców pod
warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony
www. Urzędu Dzielnicy) oraz realizacji
projektu w godzinach umożliwiających
udział w nim wszystkich zainteresowanych.
− projekty mające na celu doposażenie,
remont lub przebudowę obiektów
będą każdorazowo analizowane przez
Zespół pod względem spełniania kryterium ogólnodostępności.
Uchwałą nr 104/424/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na rok 2018
Zarząd Dzielnicy przyjął rekomendacje Zespołu.
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Od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia
2017 roku będzie można zgłaszać projekty:
• mieszczące się w zakresie zadań własnych
m.st. Warszawy przypisanych do realizacji
dzielnicom lub jednostkom (np. Zarząd
Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta),
• spełniające kryterium ogólnodostępności,
• zlokalizowane na terenie będącym własnością m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Rembertów,
• możliwe do realizacji w trakcie jednego
roku budżetowego, tj. 2018,
• mieszczące się kosztorysem w kwocie
700 000 zł.
W trakcie trwania etapu składania projektów organizowane będą dyżury konsultacyjne, na których będzie można uzyskać
pomoc w przygotowaniu projektów.
Termin dyżuru: 21 grudnia, godz. 16.00 –
20.00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów,
al. gen. A. Chruściela 28, sala 201/3 (I piętro).
Terminy styczniowych dyżurów będę zamieszczone na stronie www.rembertow.
waw.pl oraz na profilach Facebook (Budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Rembertów
oraz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy).

W Galerii Porczyńskich obchodzono połączone Święto Niepodległości
z Dniem Służby Cywilnej. Z tej okazji wręczono medale 11 osobom, w tym burmistrzowi dzielnicy Rembertów, jako jedynemu burmistrzowi w Warszawie.
Ponadto listami gratulacyjnymi oraz
nagrodami rzeczowymi za długoletnią

służbę uhonorowano wyróżniających się
funkcjonariuszy oraz członków korpusu
służby cywilnej stołecznego garnizonu
policji.
Spotkanie zakończył program artystyczny – koncert chóru Komendy Stołecznej Policji.
WKU

Nastrojowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości,
zdrowia i pogody ducha na każdy dzień
Nowego 2017 Roku
Mieszkańcom Rembertowa
życzy
Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Dalsza realizacja budżetu partycypacyjnego
na rok 2018 obejmuje następujące etapy:
• weryfikacja zgłoszonych projektów i dyskusje mieszkańców – od 24 stycznia do
8 maja 2017 roku
• odwołania i ponowna weryfikacja – od
8 do 26 maja 2017 roku
• spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie – od 1 do 30 czerwca 2017 roku
• głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017
roku
• ogłoszenie listy projektów do realizacji –
do 14 lipca 2017 roku.
Anna Koczorowska

www.rembertow.waw.pl

Budujemy tunel – Rembertów bez szlabanu
(dokończenie ze str. 1)
Umowa, którą w świetle fleszy aparatów
podpisały dyrektor Sławomira Wierzchowska
i zastępca prezydent Warszawy Renata
Kaznowska określa zasady i warunki wspólnej realizacji oraz utrzymania i eksploatacji
obiektów po zakończeniu budowy.
– Ruch kolejowy na linii w kierunku
Sulejówka i Mińska Mazowieckiego jest bardzo intensywny, a w ciągu ostatnich lat przybyło również samochodów. Wspólnie z miastem wypracowaliśmy umowę na przeprowadzenie inwestycji, która usprawni komunikację i podwyższy poziom bezpieczeństwa
pociągów. Koszt będzie rozłożony pół na pół.
– powiedziała Sławomira Wierzchowska,
dyrektor Regionu Centralnego Centrum
Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A.
W pierwszym etapie przedsięwzięcia,
w latach 2017-18, opracowana zostanie
dokumentacja projektowa, pozyskane
stosowne decyzje administracyjne, w tym
także decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID). Prowadzeniem inwestycji zajmie się Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Polskie Linie
Kolejowe będą na tym etapie opiniowały
elementy inwestycji z zakresu infrastruktury i ruchu kolejowego. Drugi etap to już

budowa w terenie. Po wyborze wykonawcy inwestycja będzie skoordynowana tak,
aby w jak najmniejszym stopniu wpływała
na utrudnienia w ruchu w mieście i na kolei. O gotowe obiekty będzie dbało miasto,
zaś kolej będzie zarządzała infrastrukturą
służącą ruchowi pociągów.
– Chcemy, aby budowa trzech skrzyżowań bezkolizyjnych odbywała się równolegle. To pozwoli na szybsze oddanie
inwestycji i ograniczy utrudnienia. Planujemy, że prace budowlane rozpoczną się
w 2019 roku i zakończą w 2021 – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
W ramach wspólnej inwestycji wybudowany zostanie wiadukt drogowy na ul.
Chełmżyńskiej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 2 z ulicą w okolicy istniejącego
przejazdu jednopoziomowego, tunel wraz
z układem drogowym w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. gen.
A. Chruściela „Montera” i tunel wraz z układem drogowym w ciągu ul. 1 Praskiego
Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką
nr 637 – ul. Okuniewską. Szacowany koszt
całego przedsięwzięcia to ok. 115 mln zł,
w tym roboty budowlane ok. 90 mln zł.
Miasto i PKP PLK S.A. pokryją je po połowie. PLK wpisały zadanie budowy tuneli
i wiaduktu w projekt z Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Środowisko „Poprawa
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii
kolejowych z drogami”. W ramach tego zadania na Mazowszu kolej zamierza wybudować także tunele w Sulejówku. Łącznie
w projekcie zarządca infrastruktury przeznaczy 400 mln zł na modernizację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę
skrzyżowań bezkolizyjnych.
Dla Rembertowa jest to bez wątpienia
ogromny sukces. Zrealizowana inwestycja w znacznym stopniu poprawi komunikację w dzielnicy i pomoże zmniejszyć
korki, co cieszy nie tylko władze samorzą-

dowe, ale również mieszkańców. Podczas
swojego wystąpienia burmistrz dzielnicy
Mieczysław Golónka powiedział, że miejsce podpisania porozumienia zostało
wybrane nieprzypadkowo. Podziękował
władzom miasta i PKP PLK za dostrzeżenie
roli dzielnicy Rembertów, a także za to, że
zostały docenione zaangażowanie i działania zarządu i rady, które zintensyfikowane
zostały w ostatnich dwóch latach. Teraz zarówno władze dzielnicy, jak i mieszkańcy
z niecierpliwością będą czekać na pierwsze, symboliczne wbicie łopaty.
UD Rembertów

Dobra współpraca z MPWiK
Spotkanie zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A z burmistrzami wszystkich dzielnic odbyło się na terenie Zakładu
Centralnego, 1 grudnia 2016 r. Podczas rozmów poruszono najważniejsze tematy
inwestycyjne z punktu widzenia mieszkańców poszczególnych dzielnic, w tym dzielnicy Rembertów.
Spółka MPWiK działa w oparciu o roczne i wieloletnie plany inwestycyjne, jednocześnie starając się reagować na bieżące potrzeby mieszkańców i władz dzielnic, jako reprezentantów interesu społecznego. W związku z tym, że koniec roku
to zawsze dobry czas na podsumowania,
w spółce prowadzona była weryfikacja
zadań umieszczonych w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym, między innymi
pod kątem potrzeb inwestycyjnych w za-

kresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgłaszanych przez Urzędy Dzielnic.
Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom
mieszkańców zarząd spółki zorganizował
spotkanie z burmistrzami poszczególnych dzielnic, aby ustalić inwestycyjne
priorytety dla każdej z dzielnic i zacieśnić
współpracę. Dzielnicę Rembertów reprezentowali burmistrz Mieczysław Golónka
i zastępca burmistrza Marek Karpowicz.
Anna Sajnog

Budowa „by – passu”
Zapaliło się zielone światło na realizację objazdu centrum Rembertowa, popularnie
nazywanego „by-passem”. Inwestycja ta pozwoli na wyeliminowanie ruchu ciężarowego między innymi z al. gen. A. Chruściela. Finału inwestycji możemy spodziewać
się w trzecim kwartale 2017 roku.
Wykonawca prac budowlanych został
wyłoniony na podstawie procedury przetargowej. Podpisano umowę i natychmiast
przystąpiono do jej realizacji. Inwestycja
polega na przebudowie ulic Cyrulików od
www.rembertow.waw.pl

przejazdu kolejowego do ulicy Zesłańców
Polskich i dalej ul. Zesłańców Polskich do ul.
Strażackiej. Budowa tych ulic wymaga też
przebudowy istniejącego uzbrojenia w postaci sieci elektroenergetycznych, oświe-

Zarząd MPWiK spotkał się z burmistrzami wszystkich dzielnic

tlenia czy teletechnicznych. Ponadto na
skrzyżowaniu ulic Strażackiej i Zesłańców
Polskich wybudowane zostanie rondo.
- Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy Starego
Rembertowa odetchną od natężonego ruchu
pojazdów z Węgrowa w kierunku Centrum –
informuje zastępca burmistrza ds. inwestycji Marek Karpowicz. – Ponadto inwestycja
ta wspomoże układ komunikacyjny naszej
dzielnicy w okresie budowy tunelu pod torami
kolejowymi, która rozpocznie się najprawdopodobniej po zakończeniu budowy „by-passu” – dodaje.

Warto przypomnieć, że na całą inwestycję zabezpieczono w budżecie dzielnicy Rembertów kwotę 3 059 186 zł, z czego znaczną część, bo 2 495 000 zł będzie
kosztowała przebudowa ul. Zesłańców
Polskich, a 809 686 zł – ul. Cyrulików.
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.
Anna Sajnog
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Zakończyliśmy konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne, dotyczące powstania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „Chruściela”
w Rembertowie, zakończyły się 5 grudnia 2016 r. W ramach trwających od 28 października konsultacji, Urząd Dzielnicy zorganizował kilka interesujących spotkań.
Obszar Centrum Lokalnego„Chruściela”
w Rembertowie swoim zasięgiem obejmuje obecny skwer u zbiegu ulic Chruściela
i Konwisarskiej, teren ratusza i parking
za budynkiem oraz teren biblioteki przy
ul. Gawędziarzy. W ramach konsultacji
społecznych zorganizowane zostały trzy
spotkania w formie warsztatów, podczas
których omawiane były obecne funkcje
obszaru Centrum oraz te, które może pełnić w przyszłości. Ponadto do dyspozycji
zainteresowanych przygotowane zostały
dwa punkty konsultacyjne z makietami
wstępnej koncepcji. Na zakończenie odbyło się zaś spotkanie podsumowujące.
Wszystkie spotkania prowadzili moderatorzy Centrum Doradztwa Strategicznego
s.c. przy wsparciu ze strony projektanta
– Architektonicznego Biura Projektów ABPROJEKT i pracowników Urzędu Dzielnicy
Rembertów. Podczas konsultacji zastoso-

wano kilka technik prac warsztatowych:
mini-wykład z prezentacją, pracę w grupach przy użyciu metody World Cafe
oraz dyskusję na forum. Spotkania miały
charakter konsultacyjny i pozwoliły m.in.
na wstępne zidentyfikowanie zwyczajów
i sposobów związanych z użytkowaniem
obszaru określonego jako CL „Chruściela”,
określenie głównych użytkowników tej
przestrzeni, poznanie potrzeb i problemów związanych z tym miejscem.
W ankietach wypełnianych w czasie
konsultacji najczęściej wskazywano na
potrzebę zachowania funkcji parkingowej, jednakże w postaci parkingu podziemnego. Ponadto planowane centrum
lokalne powinno zawierać również takie
elementy, jak pawilon z funkcją kawiarenki i toaletą publiczną, zadaszenie całoroczne, fontannę posadzkową, plac zabaw,
miejsce do gry w szachy, obszar organizacji stanowisk wystawienniczych i jarmarkowych.
Jeszcze w tym roku projektanci przekażą dzielnicy gotową koncepcję zagospodarowania tego terenu.
Jacek Grabowski
Agnieszka Wilimowska

„Od słowa do słowa” z Barbarą Wachowicz
„Kto Cię Polsko będzie kochał?” to tytuł
spotkania, które odbędzie się 19 stycznia o
godz.18.00 w Bibliotece Publicznej im. Jana
Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8. Spotkanie
będzie kontynuacją cyklu rozpoczętego
w 2016 roku.
Barbara Wachowicz opowie czym dla
niej są pojęcia bohater, patriotyzm, korzenie i tradycja. Opowieść będzie więc krążyć

wokół ulubionych i wielkich postaci z historii Polski takich, jak: Sobieski, Kościuszko,
Mickiewicz, Chopin, Żeromski, Sienkiewicz,
Baczyński. Nawiąże także do swoich wspomnień z dzieciństwa i młodości. Opowie
o ulubionych książkach, wierszach. Jak
trudny jest dziś patriotyzm? Jak mamy go
dziś rozumieć? Jak ważne jest wychowanie
w tym duchu naszej młodzieży i dzieci? Ale

jak to zrobić? Być może receptę uda nam się
zdobyć właśnie podczas tego spotkania.
Barbara Wachowicz - polska pisarka, autorka biografii wielkich Polaków, fotografik,
scenarzystka, publicystka. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego, a także Studium Historii
i Teorii Filmu w łódzkiej Państwowej Wyższej
Szkole Teatralnej i Filmowej. Pisarka, któ-

ra propaguje patriotyzm, postawy honoru i prawości. Autorka opowieści o życiu,
twórczości, miłościach i tajemnicach wielkich Polaków. Autorka scenariuszy filmowych i telewizyjnych, audycji radiowych, wystaw, widowisk scenicznych (np. Wigilie polskie w 1988). Jest członkiem Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich.
WKU

Z okazji Święta Babci i Dziadka
Kto nie zna takich przebojów, jak
„Papierowy księżyc” czy„Serca gwiazd”, które
przed laty wykonywała Halina Frąckowiak.
Te i inne hity mieszkańcy Rembertowa usłyszą już 22 stycznia 2017 roku o godz. 18.00,
podczas koncertu artystki, organizowanego
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Recital odbędzie się w sali widowiskowo-konferencyjnej Akademii Sztuki Wojennej, a bezpłatne
wejściówki na to wydarzenie będzie można
otrzymać już dwa tygodnie wcześniej.
Chociaż większość żyje atmosferą zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia to
już warto pomyśleć o babciach i dziadkach,
którzy swoje święto będą obchodzić w drugiej połowie stycznia. Specjalnie dla nich
Urząd Dzielnicy Rembertów przygotował
propozycję spędzenia wieczoru w towarzystwie artystki o nietuzinkowym głosie i wyjątkowym talencie. Halina Frąckowiak, bo to
o niej mowa, zadebiutowała w 1963 roku.
Początkowo współpracowała z zespołami
Tony, Takty i Tarpany, a od 1972 roku roz-
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poczęła swoja karierę solową. To wówczas
można dostrzec rozkwit jej kariery i ogromny wzrost popularności. Artystka wielokrotnie nagradzana była w plebiscytach na
najpopularniejszą piosenkarkę. W czasie
swojego zawodowego życia nagrała ponad 20 płyt i wylansowała liczne przeboje,
jak chociażby „Bądź gotowy dziś do drogi”,
„Mały elf” i wiele, wiele innych.
Koncert Haliny Frąckowiak z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego i pianisty,
którego uczestnikami będziemy mieli okazję być już 22 stycznia, to wydarzenie pełne
klasy i wysublimowanej elegancji. Bez wątpienia jest dobrą propozycją dla słuchaczy
o wyrafinowanym guście, lubiących stare,
dobre przeboje w ciekawych aranżacjach.
Wejściówki na to wydarzenie będą dostępne w Wydziale Obsługi Mieszkańców
Urzędu Dzielnicy Rembertów już 9 stycznia
od godz. 17:00. Zapraszamy!
Anna Sajnog

www.rembertow.waw.pl

Kolędowanie z tradycją
(dokończenie ze str. 1)

Joszko Broda na scenie w Akademii Sztuki Wojennej

Koncert „Kolędy z Brodą” z pewnością mógł zaskoczyć, ale też zachwycić
publiczność, gustującą w nietypowych
brzmieniach. Osoby, które spodziewały się standardowych kolęd typu „Wśród
nocnej ciszy”, czy „Przybieżeli do Betlejem”,
mogły czuć się odrobinę rozczarowane.
Wydarzenie to było bowiem okazją do
spotkania z kulturą, w której Joszko się
wychował i którą do dziś stara się kultywować razem ze swoją liczną rodziną. Już na
wstępie widownia miała okazję wysłuchać
oryginalnych, góralskich kolęd, nagranych
dziesiątki lat temu, wykonanych przez rodowitą góralkę. Następnie artyści wykonali te same utwory, lecz w nowszych aranżacjach. Podczas trwającego ponad 1,5 go-

dziny koncertu nie zabrakło też śpiewania
wspólnie z publicznością, w co najbardziej
zaangażowała się męska część widowni.
Koncert urozmaiciły niezwykłe, archaiczne instrumenty – drumla, trombita prawie
czterometrowej długości, fujara sałaska,
okaryna, gajdy – towarzyszące góralskim
pasterzom, a zarazem kolędnikom, od
wielu wieków. Pomiędzy utworami Joszko
przybliżał słuchaczom góralskie obrzędy i tradycje bożonarodzeniowe. Jeden
z nich - wręczanie przystrojonych gałązek
świerku, zwanych „połaźniczkami” - został
nawet zaprezentowany, a młodzi artyści
z zespołu Dzieci z Brodą obdarowały „połaźniczkami” osoby z publiczności.
W tak niezwykłym bożonarodzeniowym koncercie mieszkańcy dzielnicy
Rembertów mieli okazję uczestniczyć
dzięki współpracy Urzędu Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy z Akademią
Sztuki Wojennej.
Anna Sajnog

Obchody 186. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego
W niedzielę 27 listopada z wielkim rozmachem w Rembertowie obchodziliśmy 186.
rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Uroczystość zorganizowała nasza
dzielnica wraz z proboszczami parafii pw. Świętego Wacława i Najczystszego Serca
Maryi oraz Kręgiem Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem Olszynka Grochowska,
a także Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wydarzenie religijno-patriotyczne zgromadziło bardzo wielu uczestników, licznie
przybyli kombatanci, poczty sztandarowe,

harcerze, uczniowie wraz z nauczycielami
warszawskich szkół. W uroczystości wzięło
udział też wiele ważnych osobistości, między

innymi.: przedstawiciel Prezydenta RP Adam
Kwiatkowski, sekretarz stanu – szef gabinetu
Prezydenta RP; poseł RP Anita Czerwińska,
reprezentująca Marszałka Sejmu; poseł RP
Ewa Tomaszewska; poseł RP Andrzej Melak,
współorganizator uroczystości; podsekretarz
stanu w MON Bartłomiej Grabski, reprezentujący ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza; p.o. szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jan Józef Kasprzyk; zastępca dyrektora Biura
Administracji i Spraw Obywatelski Zbigniew
Pałasz, reprezentujący prezydent m.st. Warszawy; radny m.st. Warszawy Piotr Szyszko
występujący w imieniu Rady Miasta Stołecznego Warszawy; przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Rembertów na czele z burmistrzem dzielnicy Mieczysławem Golónką
i przewodniczącym rady dzielnicy Stanisławem Kowalczukiem.
Poszczególne delegacje złożyły wieńce
przed pomnikiem Bitwy o Olszynkę Grochowską. Wcześniej została odprawiona Msza Święta polowa, której przewodniczył ks. biskup
Antoni Dydycz, senior diecezji drohiczyńskiej.

Do uczestników uroczystości poświęconej 186 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego listy skierowali Prezydent RP
Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu Marek
Kuchciński. Zebrani wysłuchali też przemówienia posła Andrzeja Melaka, ministra Bartłomieja Grabskiego oraz ministra Jana Józefa Kasprzyka.
Godną oprawę uroczystości zapewniła asysta honorowa z Wojskowej Akademii
Technicznej oraz Orkiestra Wojskowa w Warszawie z dowódcą kapelmistrzem majorem
Arturem Czereszewskim. Tradycyjnie podczas uroczystości został odczytany Apel Pamięci i została oddana salwa honorowa. Obchody ubogacił też udział Pierwszego Pułku
Ułanów Krechowieckich pod dowództwem
rotmistrza Adama Sujeckiego w umundurowaniu z epoki Powstania Listopadowego. Po
zakończeniu uroczystości można było posilić
się wojskową grochówką, wydawaną z kuchni polowej.
Zofia Bednarz
Wydział Kultury i Promocji

Spotkań wigilijnych czas…
Zbliżają się święta najbardziej rodzinne
– Święta Bożego Narodzenia, czas bliskości
i serdeczności. W tym przedświątecznym
okresie szczególną uwagę kierujemy ku
osobom starszym, samotnym, pozostającym bez rodziny. Tradycja spotkań wigilijnych organizowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy sięga 2004 roku. W grudniu po raz trzynasty – wspólnie z Radnymi
Dzielnicy Rembertów, Radami Osiedli, parafiami i związkami kombatanckimi, dzięki przychylności Zarządu i Rady Dzielnicy
Rembertów – przygotowaliśmy spotkania
www.rembertow.waw.pl

opłatkowe dla około 500 mieszkańców naszej dzielnicy. Wspólne kolędowanie przy
tradycyjnie zastawionym stole pozwala
ogrzać się w cieple najszczerszych życzeń
świątecznych i noworocznych, składanych
przez sąsiadów i znajomych z naszego najbliższego otoczenia. Tej bliskości i serdeczności nie tylko w czasie Świąt Narodzenia
Pańskiego, ale także na cały 2017 rok, życzą wszystkim mieszkańcom Dzielnicy
Rembertów pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Monika Dubanowska

Wigilia osób samotnych z Osiedla Stary Rembertów

6(195) 2016

5

Święto Niepodległości
Rembertowianie 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczcili zarówno
podczas centralnych obchodów na terenie Akademii Sztuki Wojennej, jak i dzień wcześniej, 10 listopada w Szkole Podstawowej nr 217 podczas uroczystej akademii.
Szkolna akademia z okazji Święta
Niepodległości odbyła się jak co roku.
Zgodnie z tradycją dla podkreślenia wagi
tego święta w szkole obowiązywał strój
galowy. Dzięki temu, choć poza akademią
lekcje odbywały się całkiem zwyczajnie,
dzień ten zyskał szczególną oprawę. Sam
program akademii obejmował okolicznościowe wiersze, pieśni patriotyczne oraz
krótkie scenki dramatyczne, mające ożywić
i unaocznić przekaz muzyczno-literacki. W
tle działań scenicznych były wyświetlane
tematycznie dopasowane slajdy. Ukazywały
one m.in. piękno ojczystych krajobrazów,
mapę rozbiorów Polski, związaną z danym
momentem dziejowym twórczość malarską
czy też historyczne zdjęcia. Oprócz chóru
prowadzonego przez Alinę Idzikowską wy-

stąpili również laureaci szkolnego konkursu pieśni patriotycznej: Inka Budny, Julia
Leśniewska (I miejsce); Zofia Krupińska,
Jakub Mróz (II miejsce); Karolina Kozłowska,
Maria Antosiewicz (III miejsce). Dekorację
przygotowała Iwona Szymaniak, a niektóre
rekwizyty Mirosława Płusa. Teksty i scenki
prezentowali uczniowie klasy VI a.
Następnego dnia obchody, organizowane wspólnie przez Urząd Dzielnicy
Rembertów, Akademię Sztuki Wojennej,
Radę Osiedla Stary Rembertów oraz Parafię
rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw.
św. o. Rafała Kalinowskiego. Po wspólnej
modlitwie oraz złożeniu wieńców pod tablicą na frontonie Kościoła, o godz. 11:11 zostały wypuszczone białe i czerwone baloniki, napełnione helem. Dzieci zainaugurowa-

ły w ten sposób piknik niepodległościowy.
Dla wszystkich uczestników organizatorzy
zapewnili pyszną, wojskową grochówkę.
Nie zabrakło również wspólnego pieczenia
kiełbasek przy ognisku. W samo południe
rozpoczęła się wycieczka „Szlakiem Orła
Białego”, a od godz. 14:00 można było zwiedzić salę Tradycji Akademii Sztuki Wojennej.

Obchody niepodległościowe zakończył
koncert Orkiestry VICTORIA i Chóru TĘCZA
Rembertowskiej Akademii Seniora w programie „Niepodległa, Niepokonana”.
Bożena Brych, nauczyciel polonista
SP 217
WKU

Premiera w Domu Kultury Rembertów
„W nicość śniąca się droga” to tytuł spektaklu w wykonaniu aktorów teatru Foyer
działającego w Domu Kultury Rembertów. Premiera sztuki miała miejsce 23 listopada 2016 r. Przedstawienie to było finalizacją projektu współfinansowanego przez
m.st. Warszawę w ramach Funduszu Animacji Kultury Warszawskiego Programu
Animacji Kulturalnej 2016.
Przez kilka miesięcy uczestnicy warsztatów aktorskich, filmowych, muzycznych
i filozoficznych poznawali i opracowywali
teksty związane tematycznie z zagadnieniem sensu bytu, przemijania, egzystencjalizmu. Przedstawienie jest efektem
tychże działań i ukazuje sceniczną wersję
dokonanych interpretacji.
Widz może prześledzić myśl filozoficz-

ną od Sartre’a aż do Tomasza z Akwinu
i ich spojrzenie na problem egzystencjalizmu i sensu życia. Ogromną wartością
tego spektaklu są filmy stworzone przez
uczestników warsztatów, muzyka - piosenki oraz sceniczna interpretacja poezji
i prozy tematycznie dopasowana do całości.
Dom Kultury Rembertów

Spotkanie z gwiazdą w Domu Kultury „Wygoda”
Dom Kultury „Wygoda” uzyskał dofinansowanie w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2016 – Wspieranie Ruchu Amatorskiego. Zostały zrealizowane
dwa projekty, które skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach projektu „Synestezja sztuk – warsztaty
taneczno-muzyczne” odbywały się od września warsztaty taneczne pod kierunkiem artystycznym Justyny
Kolendy, warsztaty muzyczne pod kierunkiem artystycznym Patrycji Kuś i Michała Szafraniec oraz akrobatyka
sportowa. Dodatkowe warsztaty wokalne były prowadzone przez wokalistkę Olę Nowak. Ola Nowak współtworzy „Zespół Dziewczyny”, który ma na swoim koncie wiele nagród oraz debiutancką płytę „Dziewczyny
z sąsiedztwa”. Corocznie prowadzi warsztat wokalny
Festiwalu Fama w Świnoujściu. Bogate doświadczenie,
które mogło otworzyć uczestników na inne formy komunikacji przy współpracy z profesjonalistą – artystą.
Finalny występ wszystkich uczestników warsztatów tanecznych i wokalnych odbył się 3 grudnia w sali koncertowej Zespołu Szkół Nr 74.
Natomiast w dniach od 21 do 23 listopada w Domu
Kultury „Wygoda” w ramach projektu ” Droga do suk-
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cesu – warsztaty mistrzowskie z wirtuozem” odbyły się
warsztaty instrumentalne z wirtuozem gitary Jackiem
Królikiem. Jacek Królik to jeden z najlepszych polskich
gitarzystów. Znany ze współpracy z największymi nazwiskami na polskiej scenie muzycznej, takimi jak zespół
Chłopcy z Placu Broni, Brathanki, Grzegorz Turnau, Edyta
Górniak i wiele innych, nagrał ponad 140 płyt. W Domu
Kultury „Wygoda” zaprezentował się jako świetny pedagog i niesamowity człowiek. Zarażając dzieci, młodzież i dorosłych uczniów lekcji gitary w Domu Kultury
„Wygoda” pasją do muzyki, i instrumentu, prezentował uczestnikom warsztatów swój fenomenalny styl
gry, sprawność techniczną i doświadczenie sceniczne.
Warsztaty przyjęte zostały bardzo ciepło. o czym świadczą między innymi autografy złożone przez gościa na
wielu gitarach młodych muzyków.
Dom Kultury „Wygoda”

www.rembertow.waw.pl

Poczuj smak prawdziwej
przygody
420 Warszawska Drużyna Harcerska „Wagabunda”, to jednostka z wieloletnią
tradycją. Należymy do Hufca ZHP Praga Południe i działamy w warszawskim
Rembertowie od 2008 roku.
„Wagabunda” w języku staropolskim
oznacza podróżnika, wędrowca. To oznacza, że nasza drużyna jest nastawiona na
wędrówki. Często wyjeżdżamy na rajdy,
biwaki, wycieczki…
Drużynę prowadzi kadra przeszkolona do swojej funkcji, dbająca o to, aby
na zbiórkach zawsze było coś nowego,
ciekawego, pasjonującego, a przy tym
rozwijającego. Zajęcia prowadzimy w klimatycznej harcówce, a także na świeżym
powietrzu. Uczymy się nowych rzeczy poprzez działanie i zabawę. Nie ma tu miejsca na wykłady, nudę. Tu działasz, bawisz
się, poszerzasz swoje horyzonty!
Jak każda drużyna harcerska, co roku
wyjeżdżamy na obóz. Jest to ponad trzy
tygodnie szkoły życia - śpimy w lesie
w namiotach, które sami rozstawiamy
i na łóżkach, które samodzielnie buduje-

my. Kąpiemy się w jeziorze, pomagamy
w kuchni, bierzemy udział w zajęciach
na łonie natury i śpiewamy przy prawdziwym, harcerskim ognisku! Obóz jest
to coś niezwykłego, co powinien przeżyć
każdy młody człowiek, aby zrozumieć,
że czasem samodzielnie umyta menażka
jest lepsza niż talerz wyciągnięty ze zmywarki, a nocna gra jest o wiele bardziej
pasjonująca niż codzienne sesje przed
komputerem.
Chcesz się o tym przekonać na własnej skórze?
Przyjdź na naszą zbiórkę!
Czekamy na dzieci z klas IV-VI szkoły
podstawowej w schronie koło sklepiku
w Szkole Podstawowej nr 217 w każdy
piątek o godzinie 17:30 (do 19:00).
przyboczna 420 WDH Wagabunda
Joanna Łokieć

W imieniu Miasta Stołecznego Warszawy

Burmistrz Dzielnicy Rembertów

POMOC KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM
W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM

ogłasza:

Konkurs pisemny na wyłonienie najemcy powierzchni części korytarza o pow.
2 m2 położonego na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów przy al. gen.
A. Chruściela 28 z przeznaczeniem na eksploatację kabiny fotograficznej.
Powierzchnia korytarza ma 2 m2 i jest położona na parterze Urzędu Dzielnicy
Rembertów al. gen. A. Chruściela 28:
- czynsz minimalny 120 zł plus należny VAT miesięcznie.
- opłata eksploatacyjna 50 zł plus należny VAT miesięcznie.
Okres związania z ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony trzech lat.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 700 zł na
konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Rembertów
71 1030 1508 0000 0005 5000 9064
Wadium oferenta, który podpisze umowę zostanie zaliczone na poczet kaucji.
Oferty w zamkniętych i ostemplowanych kopertach bądź podpisanych
w miejscu ich zaklejenia, opatrzonych informacją z danymi identyfikującymi
oferenta, należy składać do dnia 16.01.2017r. do godz. 9:30 w Wydziale Obsługi
Mieszkańców, dziennik podawczy na parterze Urzędu Dzielnicy Rembertów al.
gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa. W przypadku składania oferty drogą
korespondencyjną decydująca będzie chwila wpływu do Urzędu Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2017r. o godz. 10:00 w sali 201/3 tutejszego
Urzędu Dzielnicy.
Wymogi dotyczące treści oferty i żądane dokumenty dołączone do oferty oraz
pozostałe warunki konkursu pisemnego określa regulamin konkursowy, który
można uzyskać w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym m st. Warszawy
Dzielnicy Rembertów al. gen. A. Chruściela 28 pok. 415, 417 tel. 22 4433839 lub
22 4433837
Burmistrz Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy

www.rembertow.waw.pl

Jesień i zima to ciężki czas dla wszystkich zwierząt. Miasto
stołeczne Warszawa apeluje do mieszkańców, aby w tym
okresie czynnie włączyli się w pomoc zwierzętom, które
stanowią stały elementem miejskiego ekosystemu.
Bytowanie dzikich kotów w piwnicach budynków w zdecydowany
i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się myszy
i szczurów.
Miasto stołeczne Warszawa prosi zarządców budynków,
administratorów nieruchomości i wszystkich warszawiaków
o umożliwienie kotom całorocznego, swobodnego dostępu do
pomieszczeń piwnicznych.
Zgodnie ze Światową Deklaracją
Praw Zwierząt wszystkie zwierzęta
rodzą się równe wobec życia i mają
te same prawa do egzystencji. Polska
ustawa o ochronie zwierząt
nakazuje humanitarnie traktować
wszystkie zwierzęta, w tym również
koty wolno żyjące.

Szczegółowe informacje:
Biuro Ochrony Środowiska
Urzędu m.st. Warszawy
tel. 22 443 25 99, 22 443 25 79
www.bip.warszawa.pl/bos
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Mistrzostwa w tenisie stołowym
Mistrzostwa dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w tenisie stołowym dla uczniów
szkół gimnazjalnych oraz szkół podstawowych odbyły się 29 listopada 2016 roku
w Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26. Zawody przeprowadzone były
zgodnie z regulaminem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
W zmaganiach prawie bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z Zespołu
Szkół nr 74, którzy zajęli pierwsze miejsca
w trzech kategoriach: chłopców i dziewcząt ze szkół podstawowych - SP nr 254
- oraz chłopców szkół gimnazjalnych Gimnazjum nr 127. Jedynie w kategorii
dziewcząt szkół gimnazjalnych pierwsze
miejsce zajęło Gimnazjum 126.
Zwycięzcom gratulujemy!

Szkoły gimnazjalne:
Chłopcy: I miejsce- Gim 127, II miejsce
– Gim 128, III miejsce – Gim 126 Dziewczęta: I miejsce- Gim 126, II miejsce – Gim
127, III miejsce – Gim 128
Szkoły podstawowe:
Chłopcy: I miejsce- SP 254, II miejsce
– SP 217, III miejsce- SP 189 Dziewczęta:
I miejsce- SP 254, II miejsce – SP 217.
WSR

Finały Dzielnicowe programu
„Od Zabawy do Sportu”
Finały dzielnicy Rembertów w turnieju programu „Od zabawy do sportu” odbyły się
8 listopada 2016 roku. W rywalizacji wzięły udział trzy szkoły z dzielnicy Rembertów
- numer: 217, 254 i 189.

W trakcie zawodów przeprowadzono
jedenaście konkurencji, które były oceniane
przez sędziego pod względem szybkości
i punktacji. Drużyna, która wygrywała pojedynczy wyścig otrzymywała 3 punkty, za
drugie miejsce 2 punkty i za trzecie 1 punkt.
W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła drużyna
ze szkoły nr 217, która zdobyła 27 punktów,
drugie miejsce zajęła szkoła nr 254 z 20,5

punktu. i trzecie miejsce zdobyła szkoła nr
189 zdobywając 18,5 punktu.
Prowadzeniem rywalizacji i komentarzem zajmował się specjalista od gier i zabaw z AWF Warszawa, a ekipę sędziowską
stanowili absolwenci AWF w Warszawie.
Po zakończeniu turnieju uczniom i nauczycielom wręczono pamiątkowe medale
i puchary. WSR

Turniej judo „Rembertów 2016”
Zakończenie XLIX Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży
Uroczyste zakończenie XLIX
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
odbyło się 27 października 2016
roku. W uroczystości wzięli udział
dyrektor Biura Sportu m.st.
Warszawy oraz burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy.
Liceum im. Tadeusza Kościuszki
zajęło I miejsce w klasyfikacji szkół
ponadgimnazjalnych. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych
sportowych sukcesów.
WSR

z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W piątek 11 listopada dzieci i młodzicy uczcili na sportowo dzień Narodowego Święta Niepodległości. Do rywalizacji
w turnieju stanęło 159 zawodników i zawodniczek z 24 klubów z Polski oraz jeden
klub z białoruskiego Brześcia. Zawodnicy
gospodarza Uczniowskiego Klubu Judo
„AON Warszawa” zdobyli medale: w grupie
dzieci Wiktoria Rochalska drugie miejsce
i Maciek Wardziak, Jerzy Majonek oraz Dominka Grzeszkiewicz trzecie miejsca. W grupie młodzików: Tadeusz Majonek pierwsze

miejsce, Jakub Małolepszy oraz Mateusz
Rybicki drugie miejsca i Bartłomiej Wardziak
i Tomasz Jaskuła trzecie miejsca. W łącznej
klasyfikacji drużynowej wygrał Uczniowski
Klub Judo „Lemur”, drugie miejsce Uczniowski Klub Judo Józefów, a trzecie miejsce
gospodarz Uczniowski Klub Judo „AON
Warszawa”. Turniej był współfinansowany ze
środków Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy.
Cezary Majewski

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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1 miejsce: Tadeusz Majonek, 2 miejsce: Kuba Małolepszy
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