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Szanowni Mieszkańcy Rembertowa !
Założyliśmy Stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest podnoszenie
jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju Rembertowa.
Wszyscy obecnie na zebraniu założycielskim przyjęli deklarację programową
pt. „Manifest Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW”. Wśród członków
założycieli stowarzyszenia są: Piotr Abratański, Aneta Bernacka, Jarosław Bułka,
Ryszard Chrobak, Agnieszka Kądeja, Andrzej Krzyśpiak, Włodzimierz Kunach,
Tadeusz Masiowski, Tadeusz Panecki, Tomasz Peszke, Arkadiusz Piotrowski,
Krzysztof Płatek, Teresa Wrześniewska, Michał Zyga. Liczba sympatyków i
członków stowarzyszenia stale rośnie.
Poniżej prezentujemy „Manifest Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW”:

Manifest Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW”
My, mieszkańcy Rembertowa, którym jest bliska sercu poprawa jakości życia
w naszej Dzielnicy, postanowiliśmy działać wspólnie tworząc niezależną,
niezwiązaną z partiami politycznymi grupę osób pod hasłem „LEPSZY
REMBERTÓW – LEPSZE JUTRO”.
Pod egidą Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW” staramy się skupić ludzi
aktywnych, zaangażowanych społecznie, specjalistów posiadających wiedzę z
różnych dziedzin i działających skutecznie. Wśród nas są przedstawiciele Rad
Osiedli, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorcy, nauczyciele, urzędnicy,
pracownicy samorządowi, pracownicy akademiccy, prawnicy, ekonomiści,
menedżerowie, a przede wszystkim mieszkańcy Rembertowa.
Lepszy Rembertów w rozwijającej się Warszawie to nasze podstawowe
wyzwanie.
Chcielibyśmy, aby nasza Dzielnica nadrobiła wreszcie wieloletnie zaniedbania i
stała się zieloną, czystą, estetyczną, uporządkowaną, przyjazną mieszkańcom,
wygodną do życia częścią Warszawy z zapewnionym sprawnym dojazdem do
centrum miasta.
www.lepszyrembertow.pl
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Uważamy, że bez względu na strukturę administracyjną Warszawy,
Rembertów powinien być zarządzany sprawnie i fachowo. Władze lokalne powinny
szczególną uwagę zwracać na potrzeby lokalnej społeczności i aktywnie
reprezentować je w kontaktach z władzami Warszawy, tak aby wygrywać szanse
dla Rembertowa.
Jesteśmy grupą osób, które chcą działać dla dobra mieszkańców i rozwoju
Rembertowa. Mamy pomysły, z których część już wprowadziliśmy w życie.
Szczegóły niebawem na naszej stronie internetowej www.lepszyrembertow.pl
Kiedy w naszej Dzielnicy rozglądamy się wokół siebie widzimy ile jest jeszcze
do zrobienia. Braki w infrastrukturze – większość mieszkańców nie ma
możliwości korzystania z wodociągów, całe obszary jeszcze nieskanalizowane,
wiele ulic nieutwardzonych, bez chodników. Dzikie wysypiska śmieci. Postępujący
chaos w zabudowie. Powstające nowe osiedla, do których nie ma właściwego
dojazdu. Wielokilometrowe korki przy wyjeździe do centrum. Zniszczony
dworzec kolejowy. Zaniedbane i brudne przystanki autobusowe.
Nic dziwnego, że mieszkańcy Rembertowa czują, że ich głos nie jest słyszany,
rzeczywiste potrzeby nie realizowane, a wiele obietnic władz uważają za frazesy
bez pokrycia. Dlatego tak wiele osób nie uczestniczy w wyborach
samorządowych do władz Dzielnicy.
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców Rembertowa.
Zmieńmy to razem!
Zbudujmy lepszy Rembertów!
LEPSZY REMBERTÓW – LEPSZE JUTRO
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym dobro Rembertowa leży na
sercu. Wymieniajmy się pomysłami i problemami, nie bądźmy bierni, a wspólnie
znajdziemy mądre rozwiązania dla lepszego Rembertowa.
"LEPSZY REMBERTÓW" jest otwarty dla każdego.

Mieszkańcy Rembertowa – członkowie założyciele i sympatycy
Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW”

Co mi przeszkadza w Rembertowie
Mieszkam w Rembertowie od dziewięciu lat. Przez ten czas poznałem i
polubiłem tę kameralną dzielnicę Warszawy. Uważam, że potoczna negatywna
opinia wygłaszana przez wielu Warszawiaków na temat naszej dzielnicy i w ogóle
prawobrzeżnej części Warszawy jest fałszywa i niesprawiedliwa. Co nie znaczy,
że nie ma w Rembertowie rzeczy, które mi przeszkadzają a czasem denerwują i
irytują.
www.lepszyrembertow.pl
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I takimi sprawami chciałbym się z Państwem podzielić. Nie po to, żeby sobie
ponarzekać, lecz po to by wspólnie zacząć działać na rzecz poprawy istniejącego
stanu.
Dziś kilka słów o dworcu kolejowym.
Kiedy kilka lat temu PKP przeprowadziło generalny remont naszego dworca
kolejowego cieszyłem się, że będzie to nowa elegancka wizytówka naszej
dzielnicy. Nadzieja nie trwała długo. Dworzec nie sprzątany i nie nadzorowany
ulegał błyskawicznej dewastacji. Powybijano prawie wszystkie okna, w
pomieszczeniu poczekalni zdemolowano grzejniki, drzwi, ściany – prawie
wszystko co dało się zniszczyć. Podjazdy dla niepełnosprawnych zamieniły się w
cuchnące wychodki. Odpiłowano poręcz schodów, regularnie kradzione są kratki
osłaniające odpływ wody, wyrwano nawet kawał ściany. Chuliganom udało się też
zniszczyć schody, zrzucając betonowy kosz na śmieci po schodach dworca.
Dworzec nie jest regularnie sprzątany, w sobotę i niedzielę walają się na nim
śmieci i potłuczone butelki po alkoholu. Ławki dla podróżnych lepią się od brudu,
a nielicznych ocalałych okien nikt nie mył chyba od dnia oddania dworca do
użytku. Po deszczu w przejściu podziemnym dworca tworzy się ogromna kałuża,
której nie ma jak ominąć. Kiedy zdarza mi się wychodzić na dworzec po
znajomych, którzy do mnie przyjeżdżają zwyczajnie mi wstyd.
Domyślam się, że dewastacja jest dziełem kilkunastu osób popisujących się w
grupie swoją „odwagą” i „siłą”. Ale winny jest także właściciel – PKP, który nie
należycie dba o swój majątek. Część odpowiedzialności ponoszą też służby
powołane do pilnowania porządku – SOK, Straż Miejska i Policja. A po części jest
to także wina nas samych - zwyczajnych obywateli – zbyt biernych i obojętnych
na to co się wokół nas dzieje.
Zastanówmy się, co zrobić aby stan naszego dworca kolejowego poprawić.
Oczywiście – konieczny jest kolejny remont, który będzie drogo kosztować.
Tylko, że te pieniądze zostaną wyrzucone w błoto, jeśli nie uda się zapobiec
kolejnym dewastacjom. Pozytywnym przykładem inwestycji publicznej chronionej
przed dewastacją jest metro. A zastosowaną metodą ochrony przed wandalami –
system monitoringu i częsta obecność na stacjach metra służb porządkowych.
Może więc należałoby wziąć przykład z metra? Oczywiście, zaraz ktoś powie, że
to kosztuje, a kolej i władze miejskie nie mają pieniędzy. Ale czy dewastacje nie
kosztują? Czy utrata klientów, którzy nie chcą podróżować w takich warunkach
nie kosztuje? Czy negatywny wizerunek dzielnicy, który może sobie wyrobić
każdy, kto wysiada na dworcu w Rembertowie nie jest kosztem?
Zapraszam do dyskusji.

Tomasz Peszke

www.lepszyrembertow.pl
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TAK DLA:

Nasz program

usprawnienia dojazdu do centrum:
połączenia drogowego wiaduktem ul. Marsa z ul. Cyrulików,
budowy połączenia ul. Strażackiej z ul. Zabraniecką,
Szybkiej Kolei Miejskiej do centrum,
bezkolizyjnego wyjazdu z ul. Czwartaków w ul. Żołnierską,
nowych przystanków kolejowych Kawęczyn i Mokry Ług,
zakazu ruchu TIRÓW na ulicach lokalnych i w centrum Rembertowa,
tworzenia przestrzeni przyjaznej dla ludzi: deptaków, placów zabaw, boisk, ciągów
pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych, skateparków,
ochrony lasów w naszym Rembertowie,
szybkiego skanalizowania i doprowadzenia wodociągów w Rembertowie,
szybkiej budowy dróg i chodników w naszym Rembertowie,
ogólnie dostępny punkt czerpania wody pitnej z ujęcia AON,
solidarności społecznej i pomocy potrzebującym,
oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży,
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia,
integracji społeczności Rembertowa poprzez wspólne działania i imprezy,
sprawnego i przyjaznego ludziom urzędu,
współpracy i konsultacji z mieszkańcami w ważnych sprawach lokalnych,
przejrzystości decyzji władz dzielnicy Rembertów,
rzetelnego informowania społeczności lokalnej o działaniach samorządu Rembertowa i
Warszawy.

NIE DLA:

budowania bloków wśród zabudowy jednorodzinnej,
korków przy dojeździe do centrum,
zaśmiecania lasów i dzikich wysypisk,
połączenia drogowego tunelem w osi ul. Marsa i al. gen. Chruściela,
dewastacji i chuligaństwa na ulicach,
dzikiego handlu i parkowania na chodnikach,
marnowania publicznych pieniędzy na niepotrzebne, nie racjonalnie zaplanowane i źle
wykonane inwestycje,
biurokracji i bezczynności urzędników,
aroganckiej władzy nie liczącej się ze zdaniem mieszkańców.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z redakcją.
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