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Biuletyn Biuletyn  
INFORMACYJNY  STOWARZYSZENIA

LEPSZY REMBERTÓW  
podczas obchodów  
Święta Rembertowa

Podczas Święta Rembertowa w dniu 10 czerwca br. 
mieszkańcy Rembertowa mogli spotkać się z człon-

kami i sympatykami Stowarzyszenia Lepszy Rembertów. 
Zorganizowaliśmy m.in. pokaz pierwszej pomo-
cy, jak i akcję co chciałbym zmienić lub 
usprawnić w Rembertowie.

Uważamy, że narastające zagrożenie 
związane z rozwojem cywilizacji 
wymusza konieczność stworzenia 
odpowiednich zajęć przygotowu-
jących nasze społeczeństwo do 
poprawnego udzielenia pierw-
szej pomocy. Nauka udzielania 
pomocy przedmedycznej po-
winna być powszechna, gdyż 
nie wiadomo, kiedy, i od kogo 
będziemy tej pomocy oczekiwa-
li. Byliśmy zadowoleni razem z 
mieszkańcami, że akcja ta cieszyła 
się dużym zainteresowaniem.

W akcji co chciałbym zmienić lub 
usprawnić w Rembertowie osoby, któ-
re nas odwiedziły mogły wpisać na tablicy 
swoje propozycje dotyczące życia w lepszym Rem-
bertowie. Szczegółowe postulaty, które można przejrzeć 
na stronie www.lepszyrembertow.pl, są wykorzystywane 
przez nas w bieżącej działalności.

Oto (dosłownie przepisane, pogrupowane) Państwa po-
stulaty:

	drogi i chodniki: asfalt przy przedszkolu na ul. Kordia-
na, nowa nawierzchnia na ul. Paderewskiego (liczne 
głosy), asfalt na Zesłańców Polskich, utwardzenie ul. 
Masztalerskiej, Magenty, Kadrowej, Drogistów, Dzie-
wiarskiej, szersze ulice w Rembertowie, bezkolizyj-
ny wyjazd z ul. Czwartaków na ul. Żołnierską, progi 
zwalniające (gdzie można) - dość wyścigów samocho-
dów na naszych ulicach, stała kontrola przez policję i 

straż miejską przestrzegania znaków drogowych 
– zwłaszcza ograniczenia prędkości (oko-

lice szkół - głównie ulica Paderewskie-
go (liczne głosy), ulic dojazdowych, 

wyjazdu z ul. Paderewskiego w al. 
Chruściela), dość notorycznego 
oblewania rowerzystów i pie-
szych wodą z kałuż, zwłaszcza 
dzieci idących ul. Paderewskie-
go do szkoły 217 przez kierow-
ców - kontrole w deszczowe 
dni i mandaty dla kierowców, 
lepsze drogi i chodniki – lepszy 
materiał i solidniejsi wykonaw-

cy, chodnik na ul. Czwartaków, 
ul. Sztukatorskiej, zorganizowanie 

lotnej brygady remontowej do drob-
nych napraw m.in.chodników 

 komunikacja: autobus z Ząbek do Rem-
bertowa, autobus z Rembertowa do Natolina, 

więcej autobusów na Nowym Rembertowie, połą-
czenie Starego Rembertowa z Nowym (możliwość 
bezpośredniego dojazdu do cmentarza, domu kultury, 
przychodni), przedłużenie linii tramwajowej z Goc-
ławka do Rembertowa, więcej autobusów niskopod-
łogowych (w Rembertowie też są niepełnosprawni), 

KALNA – Zbudujmy lepszy Rembertów”. Tematem 
spotkania będą przebudowa i budowa dróg dojazdo-
wych z Rembertowa do centrum miasta, tj. ciągu ulic 
Marsa-Żołnierska oraz przedłużenia ul. Strażackiej do 
ul. Zabranieckiej. Debata odbędzie się we wtorek 12 
września 2006r. o godz. 18:00. O miejscu spotkania po-
informujemy na plakatach w terminie późniejszym. 

Przygotowanie inwestycji drogowych w Rembertowie 
jest przez nas monitorowane. Stowarzyszenie „LEPSZY 
REMBERTÓW” zgłosiło następujące wnioski dotyczące 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla prze-
budowy ciągu ulic Marsa-Żołnierska:  
 Dopuszczenie bezkolizyjnego włączenia ulicy Czwar-

taków w ul. Żołnierską. 
 Dopuszczenie tunelu dla pieszych i rowerzystów pod 

zjazdem z ul. Żołnierskiej w ul. Strażacką / Nowozabra-
niecką. 
 Dopuszczenie przystanku autobusowego na ul. No-

wozabranieckiej pod wiaduktem ul. Żołnierskiej. 
 Dopuszczenie tunelu dla pieszych i rowerzystów pod 

ul. Żołnierską w połowie odcinka między ul. Marsa a to-
rami kolejowymi do Siedlec. Tunel znajdzie się na trasie 
głównego ciągu rowerowego, prowadzącego z Rember-
towa przez las od skrzyżowania ul. Marsa i Płatnerskiej 
do ul. Karlej na Wygodzie i dalej Podhalańską na Pragę 
Południe. 
 Dopuszczenie budowy ciągów pieszych i rowero-

wych po dowolnej stronie ul. Marsa i Żołnierskiej
 Dopuszczenie przejścia dla pieszych przez ul. Marsa 

przy skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską / Okularową po obu 
stronach skrzyżowania. ¢

Michał Zyga, Arkadiusz Piotrowski

KOMUNIKACJA MIEJSKA

SOd 1 lipca br. do Rembertowa kursuje SKM i zabie-
gamy o to aby pozostała na tej trasie na stałe (a nie 

tylko do końca remontu tunelu średnicowego). Apelujemy 
o korzystanie z SKM (ze względu na planowane badania 
natężenia pasażerów). 

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” przekazało do 
Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) petycję mieszkań-

ców Rembertowa o objęcie na stałe Dzielnicy Rembertów 
systemem Szybkiej Kolei Miejskiej oraz o możliwie szyb-
kie rozszerzenie obowiązywania wspólnego biletu ZTM  
i Kolei Mazowieckich na stację Warszawa – Rembertów. 

Zamierzamy problematykę komunikacji miejskiej 
przedyskutować z przedstawicielami przewoźników  
i ZTM na drugiej debacie lokalnej.

Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW” zapra-
sza Mieszkańców Rembertowa na drugie spotkanie 
dyskusyjne z cyklu „DEBATA LOKALNA – Zbu-
dujmy lepszy Rembertów”. Tematem spotkania będą 
zmiany w komunikacji miejskiej w Rembertowie po 
wakacjach. Debata odbędzie się we wtorek 5 września 
2006r. o godz. 18:00 w Domu Kultury „Rembertów” 
przy al. Komandosów 8 w Rembertowie. 

Informacja o zmianach komunikacyj-
nych po wakacjach.

Od piątku 1.09.br. zostają wprowadzone następujące 
zmiany w komunikacji autobusowej:
-  skrócenie trasy linii 183:
 WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – 

Ilskiego – al. Komandosów – NOWY REMBERTÓW 
-  uruchomienie nowej linii 196 na trasie:
 REMBERTÓW-KOLONIA – Szatkowników – Czer-

wonych Beretów – Frontowa – Republikańska – al. 
gen. Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego – al. 
Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – 
Korkowa – MARYSIN (po zakończeniu przebudowy 
skrzyżowania ulic Wspólna / Brata Alberta w Zielonej 
autobusy linii 196 będą podjeżdżać do przystanku ZIE-
LONA)

-  Nowy rozkład jazdy linii 143 (zwiększenie częstotli-
wości w dni powszednie z 16-17 minut na 15 minut, 
zmniejszenie częstotliwości kursowania w niedziele i 
święta w środku dnia z 18 na 20 minut),

-  Linia 327 zostaje zlikwidowana.
-  Linie 153 i 515 kursują zgodnie z rozkładem wprowa-

dzonym w 1 lipca br. (zmniejszona z 18 do 20 minut  
¢

Michał Zyga
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Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z redakcją

WRembertowie jest wiele osób, które nie są bierne wobec poczynań  władz Dzielnicy. My jesteśmy 
jednymi z nich. Działamy na rzecz Rembertowa od wielu lat. W marcu br. postanowiliśmy nasze 

indywidualne wysiłki połączyć i po wymianie doświadczeń oraz pomysłów założyliśmy Stowarzyszenie 
LEPSZY REMBERTÓW. 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspie-
ranie rozwoju Rembertowa jako kameralnej, bezpiecznej, czystej, estetycznej, zielonej, uporządko-
wanej, przyjaznej mieszkańcom, wygodnej do życia dzielnicy Warszawy z zapewnionym sprawnym 
dojazdem do centrum miasta i dobrze funkcjonującą komunikacją zbiorową.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym dobro Rembertowa jest bliskie sercu. Wymieniajmy 
się pomysłami i problemami, nie bądźmy bierni, a wspólnie znajdziemy mądre rozwiązania dla lepszego 
Rembertowa. „LEPSZY REMBERTÓW” jest otwarty dla każdego ¢

Zbudujmy razem lepszy Rembertów !!! LEPSZY REMBERTÓW – LEPSZE JUTRO
Mieszkańcy Rembertowa – członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW 

Szanowni 
Mieszkańcy 

Rembertowa,
Przekazujemy Państwu trzeci 

numer naszego biuletynu. Piszemy 
w nim o naszej obecności na 

Święcie Rembertowa, o zmianach w 
komunikacji po wakacjach, bieżącej 

działalności Stowarzyszenia.
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia 

LEPSZY REMBERTÓW
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Nie możemy sobie pozwolić na inwestycje, jakie mia-
ły miejsce przed laty, których skutki widoczne są gołym 
okiem. Najbardziej chyba bulwersującym przykładem 
jest monumentalny kolos w centrum Rembertowa – ra-
tusz, którego przeciągająca się budowa (towarzyszące 
budowie skandale od 1996r., łącznie z upadłością wyko-
nawcy, zmiany pierwotnych warunków umowy, dodat-
kowe kredyty bankowe, prowizje, odsetki) a co za tym 
idzie ogromne koszty spowodowały zaniechanie od 1996 
roku innych ważnych inwestycji w Rembertowie.

Ale przecież i obecnie wykonywane są nieprzemyślane 
inwestycje. Położony w 2002 roku na ulicy Kordiana ( 
na odcinku ul. Strażacka -  ul. Paderewskiego) asfalt w 
2004 roku został zniszczony i na nowo położony. A prze-
cież mieszkańców tej ulicy czeka jeszcze doprowadze-
nie kanalizacji, wodociągu, wymiana instalacji gazowej. 
Czy tych wszystkich działań nie można skoordynować, 
a dotychczas marnowane fundusze przeznaczyć na do-
brze zaplanowane i zrealizowane inwestycje na innych 
ulicach?

Do tak ważnego tematu inwestycji w naszej dzielnicy 
nie raz będziemy jeszcze wracali.

Na zakończenie życzę razem ze wszystkimi członkami 
Stowarzyszenia Lepszy Rembertów wszystkim miesz-
kańcom, aby w możliwie krótkim czasie nasze rember-
towskie potrzeby zostały zaspokojone i abyśmy wówczas 
mogli już tylko myśleć o przyjemnościach i wykorzysta-
niu walorów Rembertowa do rekreacji i wypoczynku.

Wszyscy przecież chcemy mieszkać w bezpiecznej, 
czystej, estetycznej, zielonej, wygodnej do życia dzielni-
cy Warszawy, ze sprawnym dojazdem do centrum miasta 
i  komunikacją zbiorową, miejscu do którego wszyscy  
odwiedzający nas, czy to inwestorzy, czy nasze rodziny 
bądź znajomi będą wracali z przyjemnością ¢.

Agnieszka Kądeja

PRACE PLANISTYCZNE dla  
MOKREGO ŁUGU i ZYGMUNTOWA

Obecnie opracowywane są miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego (mpzp) obszaru Zygmun-

tów i obszaru Mokry Ług. Wstępne uwagi do roboczej 
wersji projektów planów zgłoszone przez Stowarzyszenie 
„LEPSZY REMBERTÓW można znaleźć na stronie www.
lepszyrembertów.pl. Zapraszamy Państwa również do od-
wiedzenia strony www.mokrylug.waw.pl, gdzie zaprezen-
towany jest projekt mpzp obszaru Mokry Ług. Jesteśmy w 
bieżącym kontakcie z projektantami i staramy się wpływać 
na przyjęte rozwiązania. ¢

Arkadiusz Piotrowski

Drogi wyjazdowe z Rembertowa

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” przekazało do 
Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) petycje mieszkańców 

Rembertowa w sprawie przyspieszenia budowy połączenia 
drogowego ul. Strażackiej z ul. Zabraniecką i wprowadzenia 
ograniczeń w ruchu samochodów ciężarowych (TIRÓW) w 
Rembertowie. Mimo usilnych starań członków Stowarzy-
szenia, władze dzielnicy Rembertów nie zajęły się sprawą 
wprowadzenia ograniczeń w ruchu samochodów cięża-
rowych w Rembertowie, nie mówiąc już o jakimkolwiek 
stanowisku w sprawie. Obecnie Stowarzyszanie monitoruje 
bieg sprawy. Zamierzamy tę problematykę przedyskutować 
z przedstawicielami Zarządców Dróg (powiatowych i woje-
wódzkich) na trzeciej debacie lokalnej.

Już teraz zapraszamy Mieszkańców Rembertowa na 
trzecie spotkanie dyskusyjne z cyklu „DEBATA LO-

kurs autobusu nocnego na Mokry Ług, synchronizacja 
połączeń autobusowych, 

 inwestycje – kanalizacja, wodociąg i inne: kanalizacja 
ul. Roty do ul. Zesłańców, Czwartaków, Sztukator-
skiej, Szafarzy,  i innych, 

 wodociąg – Masztalerska ,Magenta, Licealna  i inne 
ulice, liczne głosy dot. dobrej wody, 

 czas wolny, rozrywka: ścieżki rowerowe (powtarza-
jąca się propozycja), więcej imprez dla dzieci i mło-
dzieży, więcej rozrywek, więcej dyskotek, więcej pla-
ców zabaw ( Wygoda, Nowy Rembertów), zadbanie o 
czystość na placu zabaw przy ratuszu, więcej miejsc z 
zajęciami dla dzieci (muzyka, plastyka itd.), wybudo-
wanie toru dla rolkowców, nowe boisko sportowe na 
Nowym Rembertowie, budowa parku wodnego, park 
rozrywki z prawdziwego zdarzenia, wykorzystanie 
stadionu na ul. Ziemskiego do organizowania imprez 
dla młodzieży np. dyskotek na powietrzu, nieodpłatne 
udostępnienie basenu np. raz w tygodniu dla dzieci i 
młodzieży a dla dorosłych promocyjne ceny,

 czystość: dbanie o czystość zarówno w miejscach 
publicznych jak i na prywatnych posesjach, sprzątanie 
lasów i parków, dbanie o trawniki w parku przy ra-
tuszu – podlewanie, więcej koszy na śmieci, częstsze 
ustawianie kontenerów, pojemnik do segregacji przy 
ul. Sztukatorskiej,

 udogodnienia dla mieszkańców: postawienie ławek 
(kilka głosów) w różnych miejscach Rembertowa, 
w tym koniecznie na przystanku autobusowym przy 
cmentarzu, zagospodarowanie lasku brzozowego - 
postawienie ławek, śmietników, latarń, barierka przy 
przejściu dla pieszych koło szkoły w al. Sztandarów, 
ograniczenie hałasu ze strzelnicy, udogodnienia dla 
niepełnosprawnych - niskie krawężniki, podjazdy do 
sklepów, barierki, więcej oświetlenia na terenie poli-
gonu, zlikwidować węglarnię na Nowym Remberto-
wie,

 nasze bezpieczeństwo: monitoring niebezpiecznych 
miejsc (przystanki, drewniane wiaty, przejścia pod-
ziemne), straż miejska w szkołach (przeciwdziałanie 
agresji), patrole straży miejskiej przy tunelach, w 
okolicach lasu (Zesłańców/Roty i Mokry Ług), zwięk-
szenie patroli w godzinach wieczorowych i nocnych 
(głównie piątek – niedziela), 

 inne: harcówka dla harcerzy, więcej spotkań z miesz-
kańcami, tani duży sklep, równe traktowanie placówek 
oświatowych, dobra opieka medyczna.

Podsumowanie:

Członków Stowarzyszenia Lepszy Rembertów cieszy 
duże zainteresowanie mieszkańców naszej dzielnicy i ak-
tywny Państwa udział w naszej akcji zbierania propozycji 
dotyczącej życia w lepszym Rembertowie. Postulaty były 
wpisywane przez osoby w różnym wieku, gdyż inne są 
przecież oczekiwania młodzieży (dyskoteki, Młodzieżowy 
Dom Kultury, ścieżki rekreacyjno–edukacyjne itp.), ma-
tek z dziećmi (place zabaw, ławki, wygodne podjazdy dla 
wózków), a jeszcze inne dorosłych (drogi, komunikacja). 

Jest także rzeczą oczywistą, że nieco inne są potrzeby 
osób mieszkających w blokach (sprawna komunikacja, 
place zabaw dla dzieci, zdecydowanie więcej postulatów 
związanych z wykorzystaniem czasu wolnego) i osób za-
mieszkałych w domkach jednorodzinnych (dobre drogi, 
chodniki, przyłącza typu kanalizacja, wodociąg).

Jesteśmy przekonani, że postulatów byłoby więcej, 
gdybyśmy naszą akcją objęli większą liczbę mieszkań-
ców. Ale i ten zbiór stanowi cenny materiał wyjściowy 
do rozpoczęcia aktywnej działalności mającej na celu 
usprawnienie naszego życia w Rembertowie, tym bar-
dziej, że nie wszystkie postulaty wiążą się z dużymi 
nakładami finansowymi. Jako Stowarzyszenie podjęli-
śmy już kilka działań (m.in. przeprowadziliśmy debatę 
lokalną o przyszłości Rembertowa, przekazaliśmy uwagi 
do projektu studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego m.st Warszawy, napisa-
liśmy pisma do urzędów w tym np. do Poczty Polskiej 
w sprawie wydłużenia czasu pracy punktu pocztowego 
w ratuszu, odbyło się spotkanie w Zarządzie transportu 
miejskiego ZTM w sprawie połączenia Starego Rember-
towa z Nowym, wprowadzenia większej liczby autobu-
sów niskopodłogowych). O kolejnych naszych inicjaty-
wach będziemy Państwa na bieżąco informowali a także 
będziecie Państwo o nich mogli przeczytać w kolejnych 
numerach naszego biuletynu.

Zdajemy sobie sprawę, że problemów tych naprawdę 
poważnych i tych mniejszych jest dużo, wręcz bardzo 
dużo i od nas wszystkich to jest rad osiedli, towarzystw, 
stowarzyszeń, radnych  i innych organizacji, radnych, a 
także aktywności każdego mieszkańca zależeć będzie 
poprawa życia w Rembertowie.

Rzeczą zasługującą na podkreślenie jest fakt, że los 
Rembertowa nie jest nam obojętny. Z jego rozwojem 
wiążemy nasze plany życiowe. Dlatego cieszą nas Pań-
stwa deklaracje pomocy, aktywności i wsparcia w podej-
mowanych działaniach na rzecz nas wszystkich a trzeba 
zaznaczyć, jest to czasami walka z wiatrakami.

Trudno bowiem zmienić czyjeś przyzwyczajenia, po-
glądy, pobudzić do działania. Spektakularnym przykła-
dem zbyt małej aktywności może być fakt, że w sprawie 
budowy ulicy Nowozabranieckiej zarząd dzielnicy ogra-
niczał się przez lata do wysyłania pism w tej sprawie bez 
propozycji rozwiązań.

A przecież tak ważne dla nas wszystkich dodatkowe 
połączenie komunikacyjne z centrum miasta i innymi 
dzielnicami powinno być potraktowane przez zarząd 
dzielnicy jako priorytet i dla jego realizacji powinny być 
wykorzystane wszystkie możliwe sposoby np. pikiety 
mieszkańców, nagłaśnianie sprawy w mediach, spotka-
nia naszych rembertowskich władz z kompetentnymi, 
odpowiedzialnymi za inwestycje osobami. Podobna jest 
sytuacja ze wszystkimi drogami powiatowymi w Rem-
bertowie. Brak tak ważnych inwestycji jak np. nowa 
nawierzchnia ul. Paderewskiego -na zebraniach miesz-
kańcy mogą usłyszeć: to nie leży w naszej gestii. Można 
i tak ale mieszkańcy oczekują odmiennych zachowań: 
aktywności, troski o nasze dobro, rozumienia i słuchania 
głosów mieszkańców,  przedkładania interesu wspólnego 
nad partykularny.

Ławki przy cmentarzu

Stowarzyszenie „Lepszy Rember-
tów” zwróciło się do Zarządu 

Transportu Miejskiego z wnioskiem o 
umieszczenie ławek na przystankach 
autobusowych „Instruktorska 01” i 
„Instruktorska 02” położonych przy 
ul. Grzybowej. Z tych przystanków 
korzysta wiele starszych, często scho-
rowanych, słabych fizycznie osób, 
które odwiedzają groby swoich bli-
skich na cmentarzu w Rembertowie. 
Uważamy, że osoby te powinny mieć 
zapewniony przynajmniej minimalny 
komfort przy oczekiwaniu na auto-
bus. 

O efektach naszego wystąpienia do-

wiedzą się Państwo z kolejnego biule-
tynu stowarzyszenia.  ¢

Agnieszka Kądeja

Poczta w ratuszu

W odpowiedzi na liczne sygna-
ły mieszkańców w sprawie 

dostępności do usług pocztowych w  
Rembertowie Stowarzyszenie „Lep-
szy Rembertów” zwróciło się do 
Centrum Sieci Pocztowej z prośbą o 
otwarcie dodatkowych okienek, wy-
dłużenie czasu pracy i umożliwienie 
odbioru listów i przesyłek awizo-
wanych w filii Urzędu Pocztowego 

mieszczącej się w ratuszu lub też w 
przypadku gdy będzie to niemożliwe 
rozważenie otwarcia nowej placów-
ki Poczty Polskiej na terenie Starego 
Rembertowa.

Zwróciliśmy się również z prośbą o 
rozpatrzenie możliwości uruchomienia 
całodobowego bankomatu na ścianie 
Urzędu Pocztowego przy ul. Niedział-
kowskiego, gdyż na obszarze Nowego 
Rembertowa nie ma bankomatu, a Urząd 
Pocztowy byłby dogodną lokalizacją.

Z Centrum Sieci Pocztowej otrzy-
maliśmy odpowiedź, z której wynika, 
że podjęto czynności wyjaśniające. 
Zapewniono nas, że wkrótce zostaną 
wprowadzone oczekiwane zmiany. 
Sprawę będziemy w dalszym ciągu 
monitorowali. ¢

Agnieszka Kądeja

Usprawnienia dla Mieszkańców


