BIULETYN
INFORMACYJNY
STOWARZYSZENIA
Rej.Pr.243/06, Nr 8, czerwiec 2007
MOKRY ŁUG – NOWY REMBERTÓW – POCISK – POLANKA – STARY REMBERTÓW – KOLONIA – WYGODA–KAWĘCZYN

Szanowni Mieszkańcy Rembertowa,

po krótkiej przerwie przekazujemy Państwu kolejny numer naszego biuletynu.
Ostatnie miesiące to okres wielu nowych inicjatyw i działań Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Rembertowa za zgłaszane uwagi i wnioski. Liczymy
na dalszą współpracę.
Zarząd Stowarzyszenia
Dyżury naszych radnych
Mieszkańców chcących spotkać się z naszymi radnymi zapraszamy na ich dyżury w
Urzędzie Dzielnicy przy al. gen Chruściela
28 w p. 603 we wtorki między 7:30 a 8:00
(Michał Zyga) oraz w drugą środę miesiąca
od godz. 18.00 do 19.00 (Agnieszka Kądeja
i Arkadiusz Piotrowski).

Skrzynka kontaktowa
Aby 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.

Rembertowskie forum internetowe
Chcesz się wypowiedzieć na dowolny temat, poznać historię Rembertowa, informacje z życia dzielnicy, wydarzenia, znaleźć lokalne ogłoszenia drobne, szukasz w
okolicy osób o podobnych zainteresowaniach, dowiedzieć się czym żyją mieszkańcy
Rembertowa, w co angażują się rady osiedli, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, władze lokalne i jaki są tego efekty w
ocenie mieszkańców, i nie tylko, wejdź na

www.rembertow.fora.pl

Zadaj pytanie Burmistrzowi
Jeśli macie Państwo pytanie do Zarządu
lub Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów w sprawach dotyczących ich zadań,
kompetencji i decyzji, a także we wszelkich sprawach dot. życia społeczności Rembertowa, prosimy o kontakt z redakcją.
Pytanie przekażemy poprzez naszych
radnych. Zarząd i Przewodniczący Rady
zobowiązani są udzielić odpowiedzi w ciągu
14 dni na piśmie. Czekamy na pytania.

Koło wędkarskie w Rembertowie
Otrzymaliśmy sygnały od kilku mieszkańców, że dobrze byłoby założyć w Rembertowie koło wędkarskie. Prosimy osoby zainteresowane tym tematem o kontakt pod nr
tel. 0 663 321 200.

Co dalej z przedłużeniem ul. Strażackiej?
Na łamach „Mojej Gazety Regionalnej”
(nr 5/2007 r.) oraz w aktualnościach na
www.lepszyrembertow.pl ukazał się artykuł radnych ze Stowarzyszenia „Lepszy
Rembertów” pt. „Czy mieszkańcom Rembertowa przez kolejne 10 lat grozi paraliż
komunikacyjny?”. Można tam znaleźć historię i przyszłość budowy przedłużenia
ul. Strażackiej. Zachęcamy do lektury.
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POZNAJEMY REMBERTÓW
I OKOLICE
Zdecydowana większość podejmowanych
przez członków Stowarzyszenia działań dotyczy naszych rembertowskich bolączek:
dróg, komunikacji, kanalizacji itp. Nie zapominamy także o integracji społeczności
lokalnej.
Zaproponowaliśmy Państwu wspólne spacery z przewodnikiem po pięknych okolicach Rembertowa. W lutym w zimowej scenerii dotarliśmy do pomnika harcerzy w
Zielonce Bankowej, w marcu do willi „Milusin”, miejsca, w którym mieszkał Marszałek
Józef Piłsudski, a maj zakończyliśmy spacerem po lesie do Olszynki Grochowskiej.
Fotorelacja ze spacerów jest na stronie
http://www.rembertow.fora.pl/zdarzylosie-na-rembertowie-f23.html
Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych spacerów. W czerwcu przewidujemy
kolejny – trasa niespodzianka, i jak zawsze
z naszym przewodnikiem Panem Janem nie
będziemy się nudzili. Proszę obserwować
naszą stronę internetową i tablice ogłoszeń
– tam znajdą Państwo informacje o terminach spacerów. Już dzisiaj zapraszamy.

Agnieszka Kądeja

PRZEPRAWA PRZEZ TORY I
INNE NASZE INICJATYWY
Po 2 miesiącach od inicjatywy Klubu
Radnych „Lepszy i Samorządny Rembertów” w sprawie zlecenia koncepcji bezkolizyjnej przeprawy między Nowym i Starym
Rembertowem oraz budowy przedłużenia
ul. Cyrulików do ul. Żołnierskiej, Rada
Dzielnicy Rembertów przyjęła 24 maja br.
stosowną uchwałę aby wnioskować do Rady
m.st. Warszawy o umieszczenie takich zadań w wykazie inwestycji ogólnomiejskich.

Aby jakiekolwiek warianty przeprawy
drogowej przez tory kolejowe – poza tunelem w osi Marsa-Chruściela – były możliwe,
konieczna jest zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (mpzp)
obszaru al. Chruściela. Także w tej sprawie
Klub Radnych „Lepszy i Samorządny Rembertów” przygotował projekt uchwały, który został podjęty na majowej Sesji Rady
Dzielnicy.
Zmiana mpzp obszaru al. Chruściela
umożliwi także budowę Parkingu typu „Parkuj i jedź” przy stacji PKP Rembertów.
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” od
początku jest za budową tego typu parkingów, ale po obu stronach torów kolejowych
(a nie jednego dużego po stronie nowego
Rembertowa jak zakładała koncepcja), uzupełnionych o usługi handlu (szczegółowe
uwagi do koncepcji P&R w Rembertowie na
www.lepszyrembertow.pl).

Arkadiusz Piotrowski

ZMIANA NUMERÓW I TRAS
LINII NOCNYCH
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
wprowadził 1 czerwca br. reorganizację
układu nocnej komunikacji autobusowej.
Została zmieniona numeracja autobusów:
600-setki zastąpiono numerami dwucyfrowymi poprzedzonymi literą „N”. Autobusy
skierowano na zmienione trasy, także w rejony miasta, w które dotychczas nie docierały autobusy nocne.
W Rembertowie:
 linia 605 została zastąpiona linią N 24 i
na trasie z Dw. Centralnego (ze stanowiska 35) od skrzyżowania ul. Strażackiej i
Żołnierskiej kursuje teraz jednokierunkowo wykonując pętle po Starym Rembertowie po trasie: Strażacka, al. Chruściela,
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Cyrulików, pętla Kolonia, Szatkowników,
Czerwonych Beretów, Frontowa, Republikańska, al. Chruściela, Paderewskiego,
Czwartaków, Żołnierska, Strażacka i dalej po dawnej trasie do Dw. Centralnego.
Mimo starań ze strony Stowarzyszenia
„Lepszy Rembertów” ZTM nie skierował
linii N24 do krańca Mokry Ług.
 linia 601 została zastąpiona dwoma liniami
N 21 i N 71 kursującymi naprzemiennie
co godzinę z Dw. Centralnego (ze stanowiska 35) najpierw wspólną trasą: Świętokrzyska, Marszałkowska, Solidarności,
Targowa, podjazd Kijowską do Dworca
Wschodniego, Grochowska, Podskarbińska, Szaserów, Chłopickiego, Grochowska,
Płowiecka do ul. Marsa, następnie:
* N 71 przez Nowy Rembertów do Woli
Grzybowskiej (Wesoła) i z powrotem
przez Marysin do ul. Marsa i ww. trasą
do Dw. Centralnego,
* N 21 przez Marysin do Starej Miłosnej
i z powrotem przez Nowy Rembertów do
ul. Marsa i ww. trasą do Dw. Centralnego.

Michał Zyga

ZTM PROPONUJE ZMIANY
W KOMUNIKACJI
Na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji
Rady Dzielnicy Rembertów 16 maja 2007 r.
przedstawiciele ZTM przedstawili – wynikające z zasad polityki transportowej miasta – propozycje zmian w komunikacji autobusowej, których celem jest optymalizacja czasu podróży. Te zasady to:
 priorytet dla komunikacji szynowej, co
zobowiązuje ZTM do podejmowania działań zachęcających do korzystania z
tramwajów i pociągów oraz wycofywania
autobusów z relacji obsługiwanych przez
pojazdy szynowe,

 zmniejszanie liczby linii autobusowych z
jednoczesnym zwiększaniem częstotliwości ich kursowania w celu zapewnienia
sprawniejszych połączeń w poszczególnych relacjach.
Z powyższych zasad i z problemów powodowanych zakorkowaniem tras wylotowych z Rembertowa wynikają propozycje
ZTM wprowadzenia linii krótkich o wysokich częstotliwościach łączących wszystkie
części Rembertowa z SKM i miejscami
przesiadkowymi (Okularowa, Wiatraczna),
a więc m.in. rozważa się:
- przywrócenie linii 143 na historyczną
trasę do ronda Wiatraczna,
- zwiększenie częstotliwości linii 145,
- zwiększenie częstotliwości linii 183 i
wydłużenie jej do nowego krańca przy
ul. Dokerów róg ul. Fizylierów,
- wydłużenie linii 196 do Wiatracznej
przez Marysin (ul. Korkową),
- skierowanie linii 137 przez Nowy Rembertów (uzupełnienie dla linii 183),
- uruchomienie nowej lokalnej linii 305
ze Starego Rembertowa ul. Strażacką
przez Wygodę, Marysin (koło przychodni na
ul. Strusia) do Międzylesia, ale także
- ograniczenie linii 514 i
- wycofanie linii 515 z obecnej trasy i
skierowanie jej na trasę Siekierkowską np.
do Okęcia (szybsze połączenie z Ursynowem i Służewem niż obecnie linią 143).
Propozycje ZTM będą podstawą do prac
Zespołu ds. komunikacji miejskiej w Rembertowie, który został powołany z radnych i
przedstawicieli Rad Osiedli.
Pojawiające się wstępne krytyczne opinie wskazują na konieczność pracy na konkretnych propozycjach rozkładowych, analizy korzyści i strat oraz szerokich konsultacji społecznych.
Michał Zyga, Arkadiusz Piotrowski
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WNIOSKI DOTYCZĄCE WOW
Toczy się postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW)
od węzła „Marki” do węzła „Lubelska”.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła 3 podstawowe warianty przebiegu ze wskazaniem na drugi.
Wojewoda Mazowiecki wyda decyzję środowiskową po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień. Na jesieni 2006 r. Wojewódzki
Inspektor Sanitarny uzgodnił wariant
pierwszy oznaczony IIIA, a w lutym
2007 r. Minister Środowiska uzgodnił wariant trzeci.
Na wniosek Burmistrz Halinowa uzgodnienie Ministra Środowiska jest ponownie
rozpatrywane, tym razem przez Minister
Rozwoju Regionalnego, która postanowiła o
przeprowadzeniu w tej sprawie otwartej
rozprawy administracyjnej.
Rozprawa odbędzie się w środę 20
czerwca o godz. 10.00 w Sali Chopina w
Centrum
Konferencyjno-Kongresowym
Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, przy ul. Bobrowieckiej 9 w
Warszawie.
WOW na terenie Rembertowa (ok. 900 m
przez Mokry Ług) ma praktycznie uzgodniony przebieg. Jednakże Zarząd Dzielnicy,
ani Rada Dzielnicy nie przyjęli w tej sprawie formalnego stanowiska. Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” przedstawiło wraz
z uzasadnieniem m.in. następujące wnioski
w tym postępowaniu administracyjnym:
 Obniżenie docelowej klasy obwodnicy z
ekspresowej (S) o przekroju 2x3 do
głównej ruchu przyspieszonego (GP) o
przekroju 2x2.

 Wydłużenie ekranów akustycznych na
estakadzie nad linią kolejową do Zielonki i ul. Budniczą na całą długość estakady, łącznie z częścią po zachodniej
stronie torów.
 Poprowadzenie obwodnicy po wspólnej
trasie
razem
z
przedłużeniem
ul. Żołnierskiej wiaduktem nad skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 634
(rondo) i dalej aż za linię kolejową łączącą Ząbki z Zielonką.
 Budowa przejść pod obwodnicą na szlakach pieszych do Zielonki i Wesołej.
 Budowa ul. Budniczej pod estakadą
WOW wzdłuż linii kolejowej do Zielonki
na odcinku od ul. Mokry Ług do granicy
Dzielnicy Rembertów
 W przypadku wyboru wariantu przez
Wesołą przeanalizowanie możliwości
przesunięcia trasy obwodnicy o ok.
100 m na przedłużeniu al. Chruściela w
celu ominięcia od strony zachodniej sieci rowów melioracyjnych i terenu podmokłego. Obwodnica przebiegałaby wtedy ok. 600 m zamiast ok. 700 m od ciepłowni na końcu al. Chruściela.

Michał Zyga, Arkadiusz Piotrowski

POMIARY NATĘŻENIA RUCHU
W dniu 18 kwietnia br. odbyła się wizja
lokalna w Dzielnicy Rembertów z przedstawicielem Zarządu Dróg Miejskich w celu
rozpatrzenia możliwości wprowadzenia
zmian na wybranych skrzyżowaniach w
Rembertowie. Po spotkaniu ZDM wykonał
pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniach
Czwartaków - Paderewskiego oraz Marsa Ilskiego. Szczegóły pomiarów zamieścimy w
aktualnościach na www.lepszyrembertow.pl

Michał Zyga, Arkadiusz Piotrowski
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NOWA WIOSENNA ZEBRA
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
zwróciło się w styczniu br. do Zarządu
Dróg Miejskich (ZDM) z prośbą o wyznaczenie i wykonanie przejść dla pieszych
przez jezdnię ul. Paderewskiego przy
skrzyżowaniach z następującymi ulicami:
Kordiana,
Roty,
Szafarzy
i
przez
ul. Czwartaków. Przed Wielkanocą wykonawca przystąpił do realizacji zadania. W
drugiej połowie maja położono ostatnią
warstwę farby. Dzisiaj możemy wszyscy
korzystać z 3 nowych przejść, kolejne są w
fazie uzgodnień u Inżyniera Ruchu.
Ulica Paderewskiego jest drogą kategorii powiatowej zarządzaną przez ZDM i w
związku z tym Urząd Dzielnicy nie zajmuje
się nią. Członkowie Stowarzyszenia uważają, że wszystko co jest w Rembertowie nas
dotyczy i jeśli tylko możemy coś zrobić –
robimy. Jak widać skutecznie.

Agnieszka Kądeja

MŁODZIEŻOWA RADA
DZIELNICY REMBERTÓW
W celu zwiększenia udziału młodzieży w
podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą,
reprezentowania interesów młodzieży wobec samorządu lokalnego oraz integracji i
współpracy środowisk młodzieżowych ze
szkół ponadpodstawowych w Rembertowie,
radni Klubu „Lepszy i Samorządny Rembertów” wystąpili w marcu br. do Rady Dzielnicy Rembertów z inicjatywą utworzenia
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.
Stowarzyszenie przeprowadzi w szkołach. konsultacje w sprawie utworzenia
Młodzieżowej Rady. O rezultatach będziemy informować.

Agnieszka Kądeja, Arkadiusz Piotrowski

POSZUKIWANIE PRZYCZYN
OPÓŹNIEŃ INWESTYCYJNYCH
W kolejnym (czerwcowym) numerze
„Głosu mieszkańców” oraz w aktualnościach
na www.lepszyrembertow.pl ukaże się
artykuł Arkadiusza Piotrowskiego pt. „Planowanie rozwoju lokalnego w dzielnicy”. Inspiracją do napisania tekstu były poszukiwania autora dotyczące przyczyn opóźnień
inwestycyjnych oraz niskiego poziom budżetu inwestycyjnego na mieszkańca w stosunku do potrzeb w niektórych dzielnicach
m.st. Warszawy. Zachęcamy do lektury.

Agnieszka Kądeja

CO DALEJ Z DZIAŁKAMI
PO „CIUCHACH”
PRZY UL. PADEREWSKIEGO 15?
Teren dawnego bazaru "Ciuchy" przy ul.
Paderewskiego 15, stanowi była działka
ewidencyjna nr 60/1 z obrębu 3-09-25 o
powierzchni 8756 m2, która została podzielona na 6 działek (o numerach od 60/3 do
60/8), w tym drogę we wschodniej części i
5 działek, które Urząd m. st. Warszawy
zamierzał sprzedać na przetargu.
Ze względu na ograniczony zasób nieruchomości miejskich na terenie Dzielnicy
Rembertów, Zarząd Dzielnicy wystąpił o
wstrzymanie sprzedaży tych działek. Równocześnie wystąpił z propozycją przeznaczenia ich pod budowę domów komunalnych.
Powyższe działki zostały wymienione w piśmie z marca 2007 r. skierowanym przez
Burmistrza Dzielnicy Rembertów do Zastępcy Prezydenta Warszawy Andrzeja
Jakubiaka przedstawiającym najpilniejsze
potrzeby Dzielnicy w zakresie lokalowym i
wykaz nieruchomości, które mogą być na
ten cel przeznaczone.
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Zastępca
Prezydenta
Warszawy
wstrzymał sprzedaż działek byłego bazaru i
oczekuje na przedstawienie przez Władze
Dzielnicy konkretnej propozycji zagospodarowania.
W czasie Święta Rembertowa w sobotę
9 czerwca 2007 r. będziemy zbierali opinie
mieszkańców nt. różnych propozycji zagospodarowania dawnych „Ciuchów”.

Agnieszka Kądeja, Michał Zyga

SPOTKANIA WS. PRZYŁĄCZY
DO SIECI KANALIZACYJNEJ
Przy zlecaniu projektów sieci kanalizacyjnej przed majem 2006 r. Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(MPWIK) nie zlecało projektów przyłączy
do posesji położonych w obszarze inwestycji. W związku z tym właściciele posesji
aby przyłączyć się do sieci indywidualnie
zlecają wykonanie projektów przyłączy.
Mieszkańcy mogą zaoszczędzić przy
wspólnym zleceniu projektów przyłączy z
grupą osób z jednej lub sąsiednich ulic.
Aby przedstawione korzyści skali przy
projektowaniu przyłącza oraz wynikające z
wykonania przyłącza w trakcie budowy
przewodu głównego w ulicy (jednokrotny
wykop w ulicy) były możliwe Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”, w związku z inwestycjami MPWiK (Paderewskiego, Orbity,
Madziarów, Magenta, zlewnia Pacholęca,
Zawodowa), zorganizowało kilka spotkań z
mieszkańcami zachęcając do zlecania projektowania przyłączy wspólnie z sąsiadami.
Równocześnie Stowarzyszenie w celu
przyspieszenia i usprawnienia całego procesu koordynuje działania mieszkańców i projektantów zmierzające do uzyskania wskazanych korzyści.

W celu zgłoszenia chęci przystąpienia
do projektowania oraz w razie pytań prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.

Arkadiusz Piotrowski

INWESTYCJE MPWiK
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji (MPWiK) ogłosiło w kwietniu i
maju 2007 r. kilka przetargów na projekty
kanalizacji sanitarnej, w tym pierwsze na
obszarze Dzielnicy Rembertów, w których
zleca wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej kanału głównego łącznie z
projektami
przyłączy
kanalizacyjnych,
zgodnie ze zmienionymi ponad rok wcześniej (27.02.2006 r.) przepisami Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na
terenie m. st. Warszawy.
Taka sytuacja dotyczy obszaru Karolówki. Właściciel nieruchomości może zlecić
MPWiK wykonanie projektu przyłącza, a
projekt zostanie opracowany przez tego
samego projektanta, który projektuje kanał główny. Koszt projektu przyłącza jest
różny dla poszczególnych zadań zlecanych
przez MPWiK.
Łączny czas projektowania może trwać
315 dni, a w szczególnych przypadkach nawet dłużej, co oznacza, że projekty powinny zostać wykonane w ciągu jednego roku.
W tabelach przedstawiamy wykaz prac
prowadzonych aktualnie na zlecenie MPWiK
w Dzielnicy Rembertów.
W 2007 r. MPWiK planuje jeszcze
zlecenie budowy:
 kanalizacji w al. Chruściela na
odcinku od ul. Cyrulików do
ul. Paderewskiego,
 kanalizacji w al. Chruściela na
odcinku od ul. Bombardierów do
rondo Fieldorfa,
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 kanalizacji w ul. Magenta na odcinku
od ul. Paderewskiego w kierunku
ul. Kadrowej i od ul. Szyszaków za
ul. Listonoszy,
 kanału sanitarnego w ul. Zawodowej
od ul. Paderewskiego w kierunku
ul. Kadrowej,
 kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej
od ul. Kadrowej za liceum w kierunku
ul. Bombardierów

 wodociągu w al. Chruściela na odcinku
od ul. Paderewskiego do rondo
Fieldorfa,
 wodociągu w ul. Gawędziarzy,
 wodociągu w ul. Fiszera
 wodociągu w ul. Chłopickiego na
odcinku od ul. Chełmżyńskiej do
ul. Szerokiej,
 wodociągu w ul. Stelmachów przy
ul. Chełmżyńskiej.

Michał Zyga

Roboty budowlane zlecone przez MPWIK w I połowie 2007 r.
Zakres
Budowa kanału sanitarnego o średnicy
20 cm i długości 79 m w ul. Pilarzy przy
ul. Roty
Budowa kanału ściekowego o średnicy
20 cm i długości 722,5 m w zlewni
Pacholęca, tj. w ulicach: Pacholęcej,
Jerzego, Licealnej i Szyszaków (między
ul. Pacholęcą a al. Sztandarów)
Budowa przewodu wodociągowego o
średnicy 10 cm i długości 549 m w
ul. Paderewskiego (od ul. Katiuszy do
ul. Roty)
Budowa przewodu wodociągowego o
średnicy 10 cm i długości 116 m w
ul. Szerokiej (od ul. Niepołomickiej do
ul. Mirskiej) na Wygodzie
Budowa przewodu wodociągowego o
średnicy 10 cm i długości 165 m w
ul. Toporowskiej, Koniecpolskiej,
Świetlickiej (od ul. Toporowskiej w
kierunku ul. Podhalańskiej ) na Wygodzie
Budowa przewodu wodociągowego o
średnicy 10 cm i długości 548 m w
ul. Szerokiej na odcinku od ul. Agrarnej do
ul. Szymańskiego z włączeniem w
ul. Podhalańską na Wygodzie.

Wykonawca robót
Zespół Inicjatyw Technicznych
„ECOLOGY” Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa 30,
04-228 Warszawa
Zespół Inicjatyw Technicznych
„ECOLOGY” Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa 30,
04-228 Warszawa
STD Nasiłowski
ul. Poniatowskiego 63 H,
05-220 Zielonka
Tunelling Experts
Michał Grzegrzółka
ul. Podskarbińska 51,
03-829 Warszawa
Tunelling Experts
Michał Grzegrzółka
ul. Podskarbińska 51,
03-829 Warszawa
„INSTAL – WOD” s.c.
Henryk Przybysz,
Stanisław Sadocha
ul. Sezamkowa 7,
05-092 Łomianki

Cena z VAT
49 833,65 zł

426 676,78 zł

284 765,39 zł

32 011,11 zł

65 015,12 zł

133 247,43 zł
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Prace projektowe zlecone przez MPWIK w I połowie 2007 r.
Zakres
Pompownia P3 o wydajności maks. 35,09 l/s i
2 przewody tłoczne o średnicy 16 cm i długości ok.
1600 m dla osiedla Wygoda – Kawęczyn od ul.
Chłopickiego do ul. Podolskiej na Gocławku.
Kanalizacja ściekowa o średnicy 20 cm i długości
ok. 500 m w ul. Czwartaków (od ul. Paderewskiego
do ul. Zesłańców Polskich) i ul. Zesłańców Polskich
(od ul. Czwartaków w kierunku północnym) wraz z
przyłączami
Kanalizacja o średnicach 20 i 25 cm wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 2750 m w ul. Zesłańców Polskich, Kaletniczej, Drogistów, Szafarzy,
Masztalerskiej, Zecerskiej, Madziarów, Roty i
Orbity na osiedlu Karolówka.
Kanały ściekowe o średnicy 20 cm o łącznej
długości ok. 2170 m w ulicach Strażackiej,
Cyrulików, Katiuszy, Kordiana, Zawiszaków wraz
z przyłączami

NIE dla wandalizmu!!
Na ul. Paderewskiego jakiś barbarzyńca
zniszczył
kilka
młodych
niedawno
posadzonych kasztanowców. Te drzewa
miały
upiększać
otoczenie
dla
nas
wszystkich - już nie będą. Nie bądźmy
obojętni na wandalizm wokół nas. Nie
wstydźmy się interweniować, gdy ktoś na
naszych oczach niszczy nasze wspólne
mienie - zieleń, przystanki, ławki, tablice z
nazwami ulic...

Projektant
Cena z VAT
„LIMA” Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjnych i Doradztwa Go198 921 zł
spodarczego Sp. z o.o., ul. Skowieszyńska 33A, 24-100 Puławy
„BUDMEX BIS” Jan Furmanek
70 760 zł,
ul. Królowej Marysieńki 96B,
w tym 1 220
02-954 Warszawa
zł za projekt
przyłącza
Biuro Projektów „ANKAN” –
Anna Mazurek
ul. Żytnia 15A m. 14,
01-014 Warszawa
Kanprojekt – Tadeusz Pilzak
ul. Czarnieckiego 16,
05-502 Piaseczno

240 112 zł,
w tym
480 zł
za projekt
przyłącza
229 848 zł,
w tym 1 464
zł za projekt
przyłącza

Kontakt z POLICJĄ
Komisariat w Rembertowie, ul. Plutonowych 6, dyżurny: tel. 611 90 07, 611 90 08,
tel. policyjny 603 68 42.
W razie konieczności powiadomienia
Policji należy dzwonić pod bezpłatny nr
alarmowy 112 (bezpośrednio z telefonu
stacjonarnego i komórkowego). Nie ma
obowiązku przedstawiania się przez osobę
zgłaszającą zdarzenie.
Zgłoszenia interwencji realizowane są
w pierwszej kolejności z numeru 112.

Zainteresowanych współpracą ze Stowarzyszeniem prosimy o kontakt z redakcją.
LEPSZY REMBERTÓW Biuletyn Informacyjny, Rej. Pr. 243/06

Wydawca: Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW” www.lepszyrembertow.pl
Redaktor naczelny: Marek Grabowski
Redakcja: ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa, tel. 606 62 10 52, 609 561 441,
663 321 200, e-mail: biuro@lepszyrembertów.pl
Kolegium Redakcyjne: Aneta Bernacka, Agnieszka Kądeja, Andrzej Krzyśpiak,
Tadeusz Masiowski, Tomasz Peszke, Arkadiusz Piotrowski, Krzysztof Płatek,
Teresa Wrześniewska, Michał Zyga

8
Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”, nr 8, czerwiec 2007 r.

