Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” w 2017 r.

Zarząd spotykał się na posiedzeniach zwoływanych przez członków Zarządu.
styczeo - wystosowaliśmy pismo do Renaty Kaznowskiej, Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy,
dotyczące przygotowania do budowy tunelu drogowego pod torami kolejowymi W piśmie
poruszyliśmy w sześciu punktach następujące zagadnienia:
1) lokalizację przystanków autobusowych w rampie zjazdowej do tunelu od strony ul. Marsa i
podziemnych przejśd do peronu dla utworzenia dogodnego węzła przesiadkowego;
2) poprowadzenie chodnika w rampach zjazdowych i w tunelu. Zbudowanie wyjścia i windy na
peron;
3) poprowadzenie drogi rowerowej;
4) zaprojektowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Marsa z ul. Ilskiego;
5) budowę 280 metrowego odcinka ul. Bellony;
6) stworzenie możliwości zawracania dla pojazdów jadących al. gen. A. Chruściela „Montera” w
stronę przystanku kolejowego.
Wnioskowaliśmy także o wspólne zorganizowanie w Urzędzie Dzielnicy Rembertów spotkania
mieszkaoców, projektantów, przedstawicieli PKP PLK SA, oraz władz miasta w sprawie wszystkich
kwestii związanych z budową tunelu. Chcieliśmy już na tym etapie poznad uwagi mieszkaoców i
uniknąd sytuacji, jakie miały miejsce podczas realizacji części inwestycji na terenie dzielnicy.
Styczeo - wystosowaliśmy pismo do Renaty Kaznowskiej, Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy
dotyczące przygotowania do budowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi linii nr 2
Warszawa-Terespol na Kawęczynie. Zwróciliśmy się o uwzględnienie zaproponowanych przez nasze
Stowarzyszenie rozwiązao, ujętych w 9 punktach, dla planowanej inwestycji budowy bezkolizyjnego
połączenia drogowego przez tory kolejowe. Wnioskowaliśmy o wspólne zorganizowanie w Urzędzie
Dzielnicy Rembertów spotkania mieszkaoców, projektantów, przedstawicieli PKP PLK S. A. oraz władz
miasta w sprawie wszystkich kwestii związanych z budową wiaduktu. Spotkanie uważaliśmy za
bardzo potrzebne już na tym etapie, aby ograniczyd niepokoje i wątpliwości mieszkaoców dotyczące
budowy wiaduktu.
styczeo - udział w spotkaniu świąteczno-opłatkowym Związku Młodocianych Więźniów Politycznych
lat 1944-1956 „Jaworzniaków”.
styczeo - zorganizowaliśmy wieczór w Domu Kultury „Rembertów” pn. „Wspólne kolędowanie”
w wykonaniu: uczestników sekcji nauki gry na pianinie i akordeonie prowadzonej przez instruktor
Marię Słapek, uczestników sekcji kultury rosyjskiej, młodych instrumentalistów z Rembertowa oraz
zespołu BeJazzy z Domu Kultury „Rembertów”. Został wydany i rozwieszony plakat informujący
o wieczorze. Wieczór zakooczył słodki poczęstunek - ciasta zostały upieczone lub kupione przez
członków Zarządu SLR. Spotkanie organizowane z Domem Kultury „Rembertów” ze strony
Stowarzyszenia wieczór przygotowała J. Samociuk.
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styczeo - Stowarzyszenie złożyło wniosek w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Obrony
Narodowej w zadaniu z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.
„Kolebka Orła Białego zapisana w historii Rembertowa” (autorem wniosku była J. Samociuk). Projekt
miał byd realizowany pod patronatem i przy współpracy Akademii Sztuki Wojennej. Jego wartośd
wynosiła 55 tys. zł, aplikowaliśmy o dotację w wysokości 44 tys. zł. W ramach projektu chcieliśmy
wykonad tłoczenie 2 tys. płyt z filmem „Rembertów - Kolebka Orła Białego” w twardych okładkach
z nadrukiem, wznowid wydanie poszerzonego o tłumaczenie angielskie folderu - przewodnika pt.
„Rembertów - Kolebka Orła Białego” w nakładzie 2 tys. Egzemplarzy, wykonad 15 tablic
informacyjnych w języku polskim i angielskim, ulokowad je w pobliżu obiektów zabytkowych na trasie
Orła Białego, zorganizowad - konkurs historyczny dla młodzieży z klas o profilu wojskowym,
zorganizowad konferencję popularno-naukową na temat roli Rembertowa w kształtowaniu polskiej
paostwowości, w tym nowoczesnej myśli militarnej. Niestety, projekt nie przeszedł procedury
konkursowej i nie został zrealizowany.
luty - interwencja I. Wrześniewskiego (@-mail do burmistrza dzielnicy) w sprawie sytuacji na
skrzyżowaniu ul. Republikaoskiej i Konwisarskiej powstałej w wyniku prac wykonanych w grudniu
2016 roku. Przejeżdżające samochody oblewają pieszych, woda oblewa płoty a przejścia dla pieszych
nie funkcjonują ze względu na wysoki poziom wody. Wykonane prace na tym skrzyżowaniu to
porażka projektanta, wykonawcy i zlecającego prace.
luty - kontakt telefoniczny z mieszkanką ul. Toporowskiej w sprawie protestów przeciwko budowie
stacji telefonii GSM. Sprawę zgłosił nam radny Pragi - Południe. Przy budowie ciężki sprzęt
spowodował pękanie ścian w domu. Sprawa znana radnym z osiedla Wygoda, Kawęczyn (przekazanie
im informacji, zapytanie na sesji).
Marzec - w związku z pismem burmistrza dzielnicy wydaliśmy opinię o kandydacie na stanowisko dyr.
Domu Kultury „Wygoda”. Przedstawiliśmy stanowisko, że Pani Agnieszka Niemyjska jest właściwym
i godnym kandydatem do pełnienia tej funkcji.
marzec - interwencja na posiedzeniu dzielnicowej komisji bezpieczeostwa w sprawie zakłócania
porządku, zaśmiecania oraz spożywania alkoholu przez osoby nieletnie w okolicach ul. Orbity, tzw.
„daszków” oraz sklepu monopolowego przy ul. Paderewskiego.
marzec - udział członków Stowarzyszenia w nabożeostwie żałobnym wieloletniego sympatyka SLR,
zasłużonego mieszkaoca Rembertowa Leona Chrościckiego. Informacja o śmierci naszego kolegi
została umieszczona na stronie SLR.
Kwiecieo - wystosowaliśmy pismo do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w sprawie ciągłego
prawoskrętu z ul. Chełmżyoskiej w ulicę Marsa.
czerwiec - w ramach obowiązkowych praktyk Barbara Szlakowska studentka II roku Instytutu
Socjologii i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadziła z A. Kądeją wywiad na
temat pracy radnego, jej zalet i wad, roli w życiu miasta.
wrzesieo - mail od mieszkaoca ul. Sztukatorskiej 21 róg Strycharskiej w sprawie pomocy związanej
z systematycznym zalewaniem posesji mieszkaoców wodą z ulicy. Sprawa sygnalizowana przez
mieszkaoca kilkakrotnie w urzędzie. W październiku A. Kądeja złożyła wniosek do Przew. Rady
dzielnicy w sprawie uzupełnienia zakresu zadania pn. budowa ulicy Sztukatorskiej o budowę
kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci. Do sierpnia 2018 r. 4 razy ogłaszano przetargi
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na wykonanie dokumentacji na realizację zadania - problem z wyłonieniem wykonawcy. Sprawę
monitoruje i jest w kontakcie z mieszkaocem radna Stowarzyszenia.
październik - pomoc mieszkaocom w związku z problemem parkujących samochodów na ul.
Czerwonych Beretów od ronda do ul. Pontonierów i uciążliwością „Kreatorów Smaku”.
Listopad - wystosowaliśmy pismo do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st.
Warszawy – uwagi i wnioski do projektu Regulaminu utrzymania czystości, oraz porządku na terenie
m. st. Warszawy. Pismo zostało zamieszczone na stronie SLR.
Ponadto:








Prezes Stowarzyszenia K. Orlioski interweniował w urzędzie dzielnicy w sprawie używania
nazwy „Rembertów - Kolebka Orła Białego” również w kontekście trasy przewodnickiej,
stosownie do prawdy historycznej. Wnioskował, aby przywoływad Stowarzyszenie Lepszy
Rembertów jako autora projektu;
aktywnie uczestniczyliśmy w sprawie utworzenia placówki nocnej i świątecznej pomocy
lekarskiej w Rembertowie m. in. wizyta u wojewody, rozmowy z dyr. stołecznego biura;
wzięliśmy udział w Programie realizowanym przez Firmę TESCO „Decydujesz, pomagamy”
z naszym projektem „Nigdy nie jest za późno” polegającym na zakupie płyt CD do nauki
j. angielskiego dla seniorów (wniosek projektowy sporządziła J. Samociuk). Projekt uzyskał
ostatecznie 4301 głosów, ale było to zbyt mało, aby otrzymad środki na realizację;
braliśmy udział w konsultacjach społecznych i składaliśmy uwagi do projektów Centrum
Lokalne - al. Chruściela przy ratuszu;
uczestniczyliśmy w uroczystościach patriotycznych na terenie dzielnicy.
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