Rembertów zasługuje na swój klub sportowy

P

o przeczytaniu artykułu “W trosce o zdrowe ciało
i rywalizację w duchu fair play” na temat działań
Urzędu Dzielnicy dla rozwoju bazy i zajęć sportowych
w Nr 7 (120) “Gazety Rembertowskiej” z października
2006 r. nasunęły mi się następujące refleksje.
Na terenie Rembertowa działa kilka Uczniowskich Klubów Sportowych, które mają znaczące osiągnięcia sportowe. Działają w nich zapaleńcy i społecznicy, oddani
całym sercem dzieciom i młodzieży rembertowskiej.
Ale prawdą jest to że jesteśmy chyba jedyną dzielnicą
Warszawy, która nie ma profesjonalnego klubu sportowego. Klubu, który zrzeszałby wszystkich sympatyków
sportu w Rembertowie. Dzieci, młodzież i dorosłych.
Tych co uprawiają judo i piłkę nożną. Ale i tych, którzy
chcieliby grać w tenisa, piłkę siatkową, koszykówkę czy
uprawiać strzelectwo czy pływanie. Klubu , który mógłby być dotowany z kasy miasta Warszawy. Klubu, który byłby odskocznią dla młodzieży od “uciech” ulicy,
papierosów, alkoholu, narkotyków i chuligaństwa. Klubu, który by uczył i wychowywał a jednocześnie spajał
i jednoczył społeczeństwo Rembertowa. Przecież mamy
takie wspaniałe, sięgające lat dwudziestych ubiegłego
stulecia tradycje. Sportowców, którzy byli reprezentantami Polski, którzy zdobywali medale na mistrzostwach
Polski, Europy i Świata.
DLACZEGO nie można było reaktywować działalno-

Dyżury radnych Stowarzyszenia

Lepszy Rembertów

M

ieszkańców chcących spotkać się z naszymi
radnymi zapraszamy na ich dyżury:
Agnieszka Kądeja i Arkadiusz Piotrowski – II środa
miesiąca 18.00-19.00 Urząd Dzielnicy al. gen Chruściela 28 pokój 504
Michał Zyga – III środa miesiąca 19.00 – 20.00
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10
Przypominamy także o możliwości kontaktu drogą
elektroniczną:

ści profesjonalnego klubu sportowego chociażby pod
nazwą Rembertowskiego Towarzystwa Sportowego
lub podobnie.
Z prostej przyczyny, gdyż władze dzielnicy nie były
tym zainteresowane. Władze chcą się chwalić wynikami młodych ludzi z LI LO im. T. Kościuszki, a
jednocześnie przyzwalają na likwidację zajęć z wychowania fizycznego na krytej pływalni. Zajęć objętych autorskim programem nauczania jakiego nie ma
w innej szkole średniej w Warszawie. Nie dbają o to,
że liceum nie ma praktycznie bazy do prowadzenia
zajęć z wychowania fizycznego (boisko sportowe to
klepisko a hala sportowa to niewymiarowe boisko do
piłki siatkowej), że brakuje sprzętu sportowego, że jest
bardzo wysoka absencja na zajęciach z wychowania
fizycznego. Władze chcą się chwalić wynikami UKSów osiąganymi dzięki niewielkiej grupce pasjonatów i
dobrej woli wspierających ich rodziców zawodników
nie dając prawie nic w zamian.
Dlaczego dzieje się tak, ze nasze dzieci nie potrafią pływać pomimo tego, że w zasięgu ręki znajduje się kryta
pływalnia? Dlaczego obowiązkowa nauka pływania
jest ignorowana i traktowana przez szkoły po macoszemu? Dlaczego pozaszkolne zajęcia sportowe są marginalizowane i brak na nie odpowiednich nakładów? ¢
Mirosław Doroszkiewicz

e-mail: biuro@lepszyrembertow.pl,
strona internetowa: www.lepszyrembertow.pl ¢

Nowa skrzynka kontaktowa

A

by umożliwić mieszkańcom lepszy kontakt
z naszym stowarzyszeniem na zielonej budce
warzywnej w al. gen. Chruściela przy stacji kolejowej
(obok punktu totolotka) umieściliśmy skrzynkę, do której mogą Państwo wrzucać korespondencję do nas. ¢
Agnieszka Kądeja
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„Lepszy Rembertów” po wyborach

S

zanowni Mieszkańcy, jesteśmy ponad 2
Miasta” (4) i “Mieszkańców Starego Rembertowa
miesiące po wyborach samorządowych, w
i Kawęczyna” (1) został wybrany Zarząd Dzielnicy
wyniku których radnymi Dzielnicy Rembertów ze
zgodnie z parytetem: po jednym członku zarządu
Stowarzyszenia “Lepszy Rembertów” zostali Agz “Naszego Miasta” – Mieczysław Golónka (burnieszka Kądeja, Michał Zyga i moja skromna osomistrz), PiS – Stanisław Choiński (z-ca burmistrza
ba. Tą drogą jeszcze raz chcieliśmy podziękować
ds. społecznych) i PO – Bogdan Maria Hanak (z-ca
za poparcie i zapewnić, że Stowarzyszenie, dzięki
burmistrza ds. infrastruktury technicznej).
przedstawicielom w Radzie Dzielnicy Rembertów
Stowarzyszenie “Lepszy Rembertów” poprzez
jeszcze skuteczniej będzie realizować
swoich radnych chce zgłaszać różne
swoje statutowe cele.
inicjatywy, z nadzieją, że “koaliW wyniku wyborów każdy
cja”, podczas merytorycznej
Rembertowskie
z zarejestrowanych komitetów
dyskusji zaczerpnie choć
kolędowanie
wyborczych otrzymał mandaty
trochę ze zgłaszanych
w Radzie Dzielnicy Remprojektów. Mając na
- ZAPROSZENIE
bertów, co doprowadziło
względzie
rozwój
do dużego rozdrobnienia.
Rembertowa, StowaStowarzyszenie “Lepszy Rembertów” zaprasza
W składzie 21-osobowej
rzyszenie będzie takRady Dzielnicy Rember- mieszkańców na “Rembertowskie kolędowanie”, któ- że popierać wszelkie
tów jest po 4 radnych z list re odbędzie się w sobotę 27 stycznia o godzinie 16.00 inicjatywy (dobrze
PiS, PO i “Naszego Mia- w ratuszu przy al. gen. Chruściela 28 w Sali Kolum- przygotowane i uzasta”, po 3 radnych z list
sadnione) zmierzająnowej (I piętro). Wspólnie z mieszkańcami kolędy
“Lepszego Rembertowa”
ce
w tym kierunku.
będzie śpiewał chór Gold Old Ave. Druga część
i “Samorządnego RemberPo czterech sesjach
spotkania – poczęstunek przygotowany przez
towa”, 2 radnych z listy “LeRady Dzielnicy Remczłonków i sympatyków stowarzyszenia bę- bertów, uważamy, że
wica i Demokraci” i 1 radna
dzie okazją dla wszystkich uczestników
z listy “Mieszkańców Starego
zasady współpracy prefeRembertowa i Kawęczyna”.
rowane przez nowo powstałą
do miłej rozmowy i lepszego
Mając na względzie pilne po“koalicję” w Radzie Dzielnipoznania się.
trzeby Rembertowa odzwierciedlone w
cy Rembertów nie idą w kierunku
programie Stowarzyszenia “Lepszy Remberzmian oczekiwanych przez mieszkańców
tów”, skład Rady Dzielnicy oraz dotychczasowe
Rembertowa – tj. szerokiej współpracy dla dodoświadczenia samorządności lokalnej w Remberbra Rembertowa. Wnioski i propozycje zgłaszane
towie, po konsultacjach z członkami i sympatykami
przez radnych spoza koalicji są bez merytoryczneStowarzyszenia oraz po rozmowach z radnymi, radgo uzasadnienia odrzucane zgodnie z zasadą: “są w
ni ze Stowarzyszenia “Lepszy Rembertów” wraz z
mniejszości więc i tak ich przegłosujemy”. W spraradnymi z KWW “Samorządny Rembertów” wniowie powołania komisji Rady Dzielnicy Rembertów
skowali o wybór Burmistrza Dzielnicy Rembertów
(kluczowa kwestia dla organizacji prac Rady Dzielw drodze konkursu. Niestety, wniosek ten został
nicy) mieliśmy do czynienia z projektami uchwał,
odrzucony.
których treść poznawaliśmy dopiero na sesji Rady
Głosami radnych z PiS (4), PO (4), “Naszego
Dzielnicy, i w dodatku bez jakiegokolwiek uzasadBiuletyn Informacyjny Stowarzyszenia LEPSZY REMBERTÓW

1

nienia. Złożony w tej sprawie przez radnych Klubu
“Lepszy i Samorządny Rembertów” wniosek nie
był nawet przedmiotem dyskusji. Przedłożyliśmy
koncepcję podziału zadań Rady Dzielnicy Rembertów na 5 komisji problemowych (szczegóły na
www.lepszyrembertow.pl).
Koalicja potrzebowała znacznie więcej komisji. Wskazany przez nas przepis Regulaminu pracy
Rady Dzielnicy Rembertów, obowiązujący zresztą już od długiego czasu, który stanowi, że radny
nie może być członkiem więcej niż dwóch komisji
stałych, utrudnił koalicji powołanie dużej liczby
komisji stałych. Koalicja powołała jednak 11 komisji (inne dzielnice o podobnej wielkości zwykle
nie przekraczają 6), wykorzystując formułę komisji
doraźnych (takie komisje powołuje się okresowo
do czasu wykonania konkretnego zadania i przed-

stawienia Radzie sprawozdania z jego realizacji).
Obecnie na 11 komisji Rady Dzielnicy Rembertów
mamy 5 komisji o charakterze doraźnym m.in. doraźną Komisję Budżetu i Finansów, doraźną Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia, doraźną Komisję
ds. Młodzieży, doraźną Komisję Integracji Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że zadania wymienionych komisji nie mają charakteru doraźnego.
Ciekawe jaki cel przyświecał pomysłodawcom projektu powołania 11 komisji w 21-osobowej Radzie
dzielnicy Rembertów.
Możemy mieć tylko nadzieję, że taka liczba komisji zmobilizuje wszystkich radnych do działania,
ułatwi pracę Rady Dzielnicy Rembertów, a zasada
współpracy wszystkich radnych dla dobra Rembertowa będzie realizowana. ¢
Arkadiusz Piotrowski

Wybrane inwestycje w Rembertowie
prowadzone przez instytucje inne niż Urząd Dzielnicy
1 Opracowanie projektu przebudowy przedłużenia ul. Strażackiej na odc. od ul. Chełmżyńskiej do Zabranieckiej
zlecone przez ZDM zostało przesunięte do marca
2007 r. W grudniu 2006 r. na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków został przeprowadzony
remont kapliczki przy skrzyżowaniu ul. Chełmżyńskiej
i Strażackiej, którą projektant drogowy zamierzał przesunąć w ramach przebudowy ulicy.
W ul. Strażackiej na odc. od ul. Zabranieckiej do
ul. Kordiana ma zostać zlokalizowana magistrala wodociągowa o średnicy 40 i 30 cm, dla której projekt
jest opracowywany na zlecenie MPWiK S.A. i ma być
gotowy w połowie 2007 r.
Powyższe oznacza, że administracja publiczna weszła w ostatni rok przygotowań do znaczących inwestycji na odcinku między ul. Zabraniecką
a ul. Chełmżyńską. Są to:
- uprzątnięcie śmieci zalegających wzdłuż drogi,
- położenie magistrali wodociągowej w wykopie na głębokości ponad 2 m,
- budowa nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej.
Mam nadzieję, że powyższa kolejność nie zostanie odwrócona.
W następnej kolejności, moim zdaniem, potrzebne będzie:
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- zainstalowanie kamery monitorującej ww. obszar na jednym z pobliskich kominów,
- poprawienie przepustowości skrzyżowania ul.
Strażackiej i Chełmżyńskiej np. poprzez odsunięcie skrzyżowania od torów i budowę ronda przy
ul. Chełmżyńskiej 169 lub 168 wraz z łącznikami
do ul. Strażackiej w kierunku zachodnim za ruinami pałacyku Granzowa oraz na skos przez działkę
w kierunku wschodnim.
Magistrala wodociągowa będzie przebiegała ul. Strażacką do ul. Kordiana, dalej w kierunku torów kolejowych ul. Kordiana, ul. Zesłańców Polskich do ul. Cyrulików, gdzie zostanie połączona z magistralą dochodzącą
od strony ul. Marsa.
2. MPWiK zleciło również budowę:
- kanalizacji w ul. Bombardierów na odcinku od ul. Kordiana do ul. Zawodowej
- kanalizacji w ul. Strycharskiej od ul. Bombardierów w
kierunku ul. Kadrowej
- kanalizacji w ul. Orbity do ul. Madziarów i w ul. Madziarów do szkoły
- wodociągu w ul. Krobińskiej i Chłopickiego
3. Niebawem zostanie zlecona budowa wodociągu w
ul. Paderewskiego na odcinku od ul Katiuszy do
ul. Roty. Przewód wodociągowy zostanie położony w
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chodniku i częściowo w jezdni po stronie dawnego bazaru i SP nr 217.
4. Komenda stołeczna Policji zleciła rozbudowę komisariatu
Policji przy ul. Plutonowych 6. Wykop już jest gotowy.
5. W pierwszych dniach stycznia 2007 r. został położony
przewód gazowy na większej długości ul. Fiszera. Ta
inwestycja była możliwa dzięki zaangażowaniu odpowiedniej liczby osób chętnych do przyłączenia swoich
domów do sieci gazowej.
6. ZTM zlecił studium wykonalności budowy parkingów
“Parkuj i Jedź”, w tym parkingu przy stacji kolejowej
w Rembertowie. Założono budowę parkingu po południowej stronie stacji kolejowej, tj, na Nowym Rembertowie na działce, gdzie teraz znajduję się komis
meblowy. W koncepcji przewidziano budowę trzypoziomowego parkingu na ponad 250 miejsc postojowych
dla samochodów i 40 dla rowerów oraz przedłużenie

tunelu pod torami do dolnego poziomu parkingu.
W Biuletynie nr 5 z października 2006 r. Stowarzyszenia “Lepszy Rembertów” przedstawiliśmy nasze uwagi do
wstępnej koncepcji budowy parkingu przy stacji kolejowej, które podtrzymujemy. Uważamy, że parking wielopoziomowy na ponad 250 miejsc jest kilkakrotnie za duży.
Aktualna koncepcja nie uwzględnia przepisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności:
- parking powinien stanowić element szerszej koncepcji
zagospodarowania tego terenu – np. jako część zespołu
usługowo-handlowego
- przedłużenie tunelu pieszego do parkingu jest kolizyjne z
tunelem pod torami na osi ul. Marsa i al. Chruściela przewidzianym w miejscowym planie. ¢
Michał Zyga

Spotkanie radnych
z Radą Osiedla „Rembertów Stary”

3

stycznia 2007 roku w Szkole
Podstawowej Nr 217 przy ul
Paderewskiego odbyło się posiedzenie Rady Osiedla “Rembertów
Stary”, na które Rada zaprosiła
wszystkich radnych ze swojego
terenu. Niestety spośród zaproszonych radnych na spotkaniu był
tylko Arkadiusz Piotrowski i ja.
Głównym celem spotkania było
zapoznanie radnych z problemami

mieszkańców i Rady Osiedla. Przewodniczący i członkowie Rady
Osiedla poruszyli m.in. następujące
tematy: inwestycje drogowe w tym
na ul. Zesłańców Polskich, oświetlenie ul. Kadrowej, podpisywanie
umów przez właścicieli nieruchomości na wywóz nieczystości, wybudowanie zatok autobusowych na
ul. Strażackiej przy skrzyżowaniu
z ul. Kordiana, zorganizowanie

klubu seniora, a także problemy
dot. nawierzchni naszych ulic,
budowy instalacji kanalizacyjnej,
publikowania informacji z posiedzeń Rad Osiedli w Gazecie
Rembertowskiej wydawanej przez
Urząd Dzielnicy, udziału przedstawicieli Rad Osiedli w komisjach
odbiorczych inwestycji.
Uzgodniono
współdziałanie
z Radą Osiedla podczas załatwiania spraw dotyczących obszaru
Starego Rembertowa. ¢
Agnieszka Kądeja

WSPÓLNY BILET na KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ i KOLEJ

O

d stycznia 2007 r. osoby korzystające z biletów
okresowych 30- lub 90-dniowych (kodowanych
na Warszawskiej Karcie Miejskiej) mogą podróżować w granicach Warszawy bez dodatkowych opłat:
- pociągami podmiejskimi Kolei Mazowieckich
- pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej pomiędzy stacjami Śródmieście a Salomea.
Obszar obowiązywania Karty Miejskiej obejmuje wszystkie stacje na terenie Warszawy, z wyjątkiem stacji Warszawa Wileńska.
W pociągach Kolei Mazowieckich oraz WKD
w granicach Warszawy honorowane są wszystkie
uprawnienia do przejazdów ulgowych zgodnie z
zasadami obowiązującymi w komunikacji miejskiej

nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie, to jest:
- bezpłatne przejazdy przysługują m. in. dzieciom do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym oraz
osobom, które ukończyły 70 rok życia.
- przy korzystaniu z biletów 30- lub 90-dniowych (z wyłączeniem biletów na jedną linię):
- ulga 48% przysługuje m.in. uczniom szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz emerytom i rencistom do ukończenia 70 roku życia.
- ulga 50 % przysługuje m.in. kombatantom i studentom ¢
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Michał Zyga
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