KIM JESTEŚMY?
Szanowni Państwo !
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” powstało jako organizacja pozarządowa w 2006 r.
Naszym celem jest poprawa warunków życia mieszkańców w Rembertowie. Członkowie,
sympatycy, radni Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” podejmują liczne inicjatywy
dotyczące zagospodarowania przestrzennego naszej dzielnicy, inwestycji, komunikacji,
czystości środowiska naturalnego, interweniują do różnych instytucji w sprawach lokalnych.
Oto niektóre z nich:
Wnosimy uwagi, w większości uwzględniane, często jako jedyny podmiot z dzielnicy do: studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Warszawy, projektów przedłużenia ul.
Strażackiej – ZUSOK, przedłużenia ul. Cyrulików do Żołnierskiej, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obszarów Mokry Ług, Zygmuntówka, Stary Rembertów,
projektu Wschodniej Obwodnicy Warszawy, projektu przebudowy i modernizacji ciągu ulic Marsa Żołnierska, projektu przedłużenia przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików. Przedstawiliśmy w
ramach konsultacji społecznych uwagi i propozycje dot. tras rowerowych. Radni Stowarzyszenia
zainicjowali w 2007 r. zmianę miejscowego planu „Chruściela”, który ze względu na liczne
nieprawidłowości jest opracowywany od nowa pod nazwą Centrum. Nowe zapisy planu umożliwią
m.in. zagospodarowanie terenów przy stacji PKP.
Realizujemy projekty, również współfinansowane przez podmioty zewnętrzne. 2011 r. – konkurs
fotograficzny „Las całkiem blisko nas”. 2012 r. –„Rembertów Kolebka Orła Białego” (powstał film,
wydaliśmy przewodnik, odbywają się spacery ścieżką historyczno-edukacyjną na terenie AON).
2013 r. - projekt sportowy „Rowerem przez Rembertów i okolice”, w ramach którego odbyło się 11
zorganizowanych wycieczek, opracowanymi trasami rowerowymi. 2014 r. - konkurs filmowy
„Rembertów zapisany w historii Polski – Polska zapisana w historii Rembertowa” kierowany do
rembertowskiej młodzieży (powstało 16 filmów o historii Rembertowa). Sponsorowaliśmy nagrody
w konkursie organizowanym w ramach Dni Dawnego Rembertowa.
Interweniujemy m. in. w sprawach: zaprzestania solenia dróg zimą w Rembertowie, oświetlenia
ulic, nieprawidłowego cięcia drzew i krzewów, zgłoszenia potrzeby przycięcia drzew i krzewów nad
przewodami, przy ulicach i chodnikach. Zbieraliśmy podpisy mieszkańców i przeprowadziliśmy
skuteczną akcję przeciwdziałania budowie domów komunalnych w Centrum Rembertowa oraz
zainicjowaliśmy skuteczne działania dot. przekazania w administrowanie dzielnicy terenu po
dawnym bazarze “Ciuchy” przy ul. Paderewskiego. Naszą zasługą jest także wydłużenie czasu pracy
poczty w ratuszu do 19.30, zainstalowanie kasownika ZTM na stacji Warszawa Rembertów,
obniżenie krawężników np. przy stacji PKP, wyznaczenie przejść przez ul. Paderewskiego,
oznakowanie ul. Strażackiej na odcinku ul. Żołnierska – al. Chruściela, zabezpieczenie przed
podmyciem jezdni i ogrodzenie dołów zbierających wodę przy wiadukcie pod ul. Żołnierską,
zabezpieczenie licznych odkrytych studzienek na terenie dzielnicy, ustawienie znaków drogowych
np. na ul. Orbity. Wystosowaliśmy do wojewody mazowieckiego, prezydenta Warszawy, burmistrza
Dzielnicy Rembertów protest dotyczący podjętych przez Radę Miasta uchwał tzw. śmieciowych i
ustalonych stawek za wywóz odpadów komunalnych, zwłaszcza z domów jednorodzinnych.
Ostatnie inicjatywy to złożenie przez członków i sympatyków stowarzyszenia kilkunastu projektów
w dzielnicy dot. budżetu obywatelskiego na 2015 r. (kilka z nich będzie realizowanych po uzyskaniu
Państwa akceptacji w głosowaniu), skierowanie pism do licznych instytucji w sprawach: lokalizacji
stacji benzynowej , kina w dzielnicy, budowy kanalizacji i wodociągów, stanu dworca Warszawa
Rembertów, w tym monitoringu, planowanej spalarni w Kawęczynie, budowy ze środków unijnych

tunelu i wiaduktu łączącego północną i południową część Rembertowa w perspektywie lat
2014-2020. Chronimy zabytkowy kompleks na terenie AON-u, przeciwstawiając się wycięciu
starodrzewu będącego otuliną zabytków historycznych. Dzięki naszym interwencjom przywrócono
normalny ruch na ul. Admiralskiej, niezagrażający bezpieczeństwu garażowiczów.
Organizujemy spotkania z mieszkańcami: wieczór kolęd w domu kultury, wieczory autorskie w
bibliotece. Pomagaliśmy i nadal pomagamy mieszkańcom na etapie projektów i realizacji przyłączy
kanalizacyjnych oraz wodociągowych do posesji, a także w wypełnianiu wniosków dot.
pozyskiwaniu dotacji na likwidację szamb.
Uczestniczymy w akcjach: „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata” – sprzątamy nasze lasy i rezerwat
Olszynka Grochowska. Naszą działalność prezentujemy na festynie - Dniach Rembertowa.
Pomagaliśmy studentom, którzy wybrali nasze Stowarzyszenie w napisaniu prac na temat
organizacji pozarządowych.
Od 2006 r. wydajemy swój biuletyn. Jest to biuletyn informacyjny w całości przygotowywany
przez członków stowarzyszenia, którzy piszą teksty, składają całość, drukują i własnymi siłami
kolportują. Zależy nam, aby dotarł on do każdego mieszkańca Rembertowa. W biuletynie
opisujemy ważne informacje z życia dzielnicy lub stowarzyszenia. Ostatni biuletyn nr 34 oraz
wszystkie numery archiwalne są dostępne na naszej stronie internetowej www.lepszyrembertow.pl
Jesteśmy aktywni. Mamy swoich przedstawicieli w Radzie Dzielnicy, radach osiedli, Młodzieżowej
Radzie Dzielnicy, Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, Zespole ds. Budżetu
Partycypacyjnego. Uczestniczymy w ważnych debatach odbywających się w ratuszu, bibliotece.
Wypowiadamy się na forach internetowych. Staramy się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś
ważnego dotyczącego Rembertowa i gdzie nasz głos może być przynajmniej wypowiedziany.
Dlaczego to wszystko robimy, poświęcając swój czas i energię? Bo tu mieszkamy i pragniemy,
aby Rembertów piękniał z dnia na dzień, był dla nas przyjazny, bezpieczny, czysty, sprawnie i
fachowo zarządzany i abyśmy wszyscy czuli się w swojej dzielnicy gospodarzami. Jeżeli chcą
Państwo włączyć się ze swoją kreatywnością i pomysłami w działalność na rzecz
rembertowskiej społeczności, serdecznie zapraszamy do naszego grona, gdzie spotkacie
życzliwych sobie nawzajem ludzi.

Pozdrawiają: Zarząd, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Lepszy Rembertów.

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa,
tel. 663-321-200, 601-359-768, 609-908-630
www.lepszyrembertow.pl
biuro@lepszyrembertow.pl

