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Szanowni Mieszkańcy Rembertowa,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu informacyjnego. Dziękujemy
mieszkańcom Rembertowa za zgłaszane wnioski i interwencje w sprawach lokalnych. Liczymy na
dalszą współpracę.
Zarząd Stowarzyszenia

ZAPRASZAMY NA CIUCHY
Tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze
biuletynu teren po dawnym bazarze „Ciuchy” przy
ul. Paderewskiego 15 został otwarty. W kaŜdą środę
w godz. 7-18 odbywa się tam bazar.
Ze względu na zainteresowanie mieszkańców i
sprzedających planuje się, aby bazar był takŜe
czynny w soboty w godz. 7–14. Warto zajrzeć, zrobić zakupy i powspominać dawne czasy świetności
„Ciuchów”.
W pozostałe dni na tym terenie moŜna – bez Ŝadnych formalności - zostawiać samochody. Mamy
nadzieję, jako inicjatorzy tego przedsięwzięcia, które zyskało aprobatę burmistrza, Ŝe rozpowszechnienie tej informacji wśród parkujących np. na Chruściela, Katiuszy czy Paderewskiego poprawi sytuację na chodnikach i umoŜliwi opracowanie docelowej organizacji ruchu na głównych ulicach Rembertowa.
Agnieszka Kądeja

KOLEBKA ORŁA BIAŁEGO
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” w dniu 30
maja br. zorganizowało spacer po najciekawszych miejscach Akademii Obrony Narodowej
pod hasłem „Rembertów – kolebka Orła Białego”, w którym uczestniczyło ok. 100 osób.
Oprowadzali nas specjaliści z dziedziny historii
wojskowości: Przemysław Boguszewski i Zbigniew Tucholski (z PAN-u).
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w
1918 r. na nowo rozpoczęły się procesy odbudowy
ostoi państwowości. Jednym z filarów silnego państwa była siła militarna. Nic dziwnego, Ŝe na poligonie w Rembertowie powstały doświadczalne centra wyszkolenia wojsk lądowych, mieściła się tu od

1918 r. Oficerska Szkoła Artylerii oraz Szkoła
Aplikacji Piechoty. W latach 20. XX w. utworzono
tutaj Doświadczalne Centrum Wyszkolenia Armii, a
w 1931 r. Centrum Wyszkolenia Piechoty.
Po 1945 r. istniała jeszcze WyŜsza Szkoła Piechoty,
którą w 1947 r. przekształcono w Akademię Sztabu
Generalnego WP. Od 1990 r. tradycje wojskowe
kontynuuje Akademia Obrony Narodowej.
ZaląŜkiem stworzenia najwaŜniejszego w skali
kraju – w przedwojennej i powojennej Polsce –
ośrodka rozwoju rodzimej myśli wojskowej oraz
kształcenia kadry oficerskiej miało być takŜe załoŜenie architektoniczne, którego myślą przewodnią
było ukształtowanie zabudowy i ciągów komunikacyjnych w całość tworzącą z lotu ptaka obraz Orła –
symbolu niepodległego Państwa Polskiego.
W styczniu 2010 r. Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu
do rejestru zabytków historycznego zespołu Akademii Obrony Narodowej. Niestety, od decyzji odwołały się od lokalne instytucje wojskowe nie mające przekonania o wielkiej wartości posiadanego
przez nie dziejowego spadku. Najstarsze zabytki
dekadami nieremontowane, przez lata wykorzystywane na składy, magazyny, warsztaty, pralnie, magle, stale niszczeją.
Apelujemy do mieszkańców Rembertowa, aby
dzielili się pomysłami, co robić, aby chronić nasze
zabytki dla przyszłych pokoleń. MoŜe ktoś z Państwa ma doświadczenia w tej dziedzinie i mógłby
się nimi podzielić.
Ta sprawą - w imieniu Stowarzyszenia „Lepszy
Rembertów” - zajmuje się Robert Jarząbek, społeczny opiekun zabytków, przy skromnym wsparciu
niŜej podpisanego. Więcej na ten temat moŜecie
Państwo przeczytać na stronie tytułowej „Mojej
Gazety Regionalnej” nr 210(108) z 27 maja br.
Andrzej Kasprzewski
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NOWY POMNIK W REMBERTOWIE?
Na ostatniej sesji (26.05.2010 r.) 9 radnych poparło (tym samym uchwała rady została przyjęta) inicjatywę wzniesienia pomnika „Czynu Niepodległościowego Józefa Piłsudskiego” na skwerze przy ratuszu, dokładnie przed wejściem na
plac zabaw.
Pomnik ma mieć wysokość 7 metrów (tyle co
dwie kondygnacje budynku mieszkalnego).Więcej
informacji na temat pomnika znajdą Państwo na
stronie internetowej Urzędu Dzielnicy.
Przed sesją poszłam na skwer i zapytałam kilka
osób, pokazując projekt, co sądzą o lokalizacji pomnika w tym konkretnym miejscu. Wszystkie osoby były przeciwne. Jedni podkreślali zasługi marszałka Piłsudskiego i mówili, Ŝe pomnik jest wciśnięty w kąt, Ŝe skwer jest zbyt mały a pomnik za
duŜy, Ŝe skwer ma inne funkcje, Ŝe jest to niegodne
miejsce i naleŜałoby znaleźć inną lokalizację np. na
terenie Akademii Obrony Narodowej (są tam duŜe
przestrzenie i tej wielkości pomnik pasowałby do
otoczenia). Jeszcze inni mieli zastrzeŜenia w ogóle
do budowy kolejnych pomników. Oczywiście
wspomniano takŜe historyczne miejsce usytuowania
pomnika marszałka Piłsudskiego przed bramą
AON, które dzisiaj nosi nazwę ronda gen. Fieldorfa.
Na sesji poinformowałam radnych o przeprowadzonej rozmowie z mieszkańcami Rembertowa i
wątpliwościach związanych z usytuowaniem projektowanego pomnika. Dla radnych z rządzącej
Rembertowem koalicji jak zawsze nie miało to Ŝadnego znaczenia. Nawet brak wymaganej opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oceniającej projekt pod względem historycznym i artystycznym, o który poprosiłam, nie stanowił dla radnych z
koalicji problemu i nawet nie starali się wyjaśnić,
czy rzeczywiście taka opinia jest potrzeba na tym
etapie całego przedsięwzięcia.
Nasze wątpliwości budziło takŜe sformułowanie
uŜyte przez Związek Piłsudczyków, inicjatora budowy pomnika, w piśmie z lutego 2009 r. do Rady
Ochrony Pamięci: „Jednocześnie władze dzielnicy
Warszawa Rembertów zapewniły lokalizację Pomnika i pomoc techniczno – organizacyjną przy jego wzniesieniu”. Burmistrz Golónka podczas sesji
zaprzeczył, by Zarząd zobowiązywał się do zapewnienia lokalizacji i pomocy w budowie pomnika.
Obecny na sesji prezes Związku, stwierdził, Ŝe gdyby przewidział, iŜ radni Rembertowa będą temat
drąŜyli, takie stwierdzenie nie znalazłoby się w ich
piśmie.
Pytaliśmy takŜe o przebieg konkursu, działalność
Związku, finansowanie (deklarowane przez inicja-

torów), zgodność budowy pomnika z zapisami planu miejscowego. W związku z brakiem odpowiedzi
na liczne pytania złoŜyłam w imieniu Klubu Radnych „Lepszy i Samorządny Rembertów” wniosek
o odesłanie projektu uchwały do właściwej komisji
tak, aby radni mogli zapoznać się z innymi pracami,
które wpłynęły na konkurs, a takŜe rozwaŜyć ewentualną inną lokalizację pomnika. Oczywiście wniosek został odrzucony przez radnych koalicji.
Na kaŜdej sesji, takŜe i na tej, radni większościowi działają następująco: punkt znalazł się w porządku obrad, a więc bez względu na przebieg dyskusji i wnioski radnych spoza koalicji, głosowanie
jest z góry przesądzone. Sprawa została przekazana
do Rady Warszawy i to stołeczni radni podejmą
ostateczną decyzję o budowie pomnika.
Przy okazji usytuowania pomnika w tym niefortunnym miejscu, pojawiło się wiele innych problemów dotyczących procesów decyzyjnych w rembertowskim ratuszu, odpowiedzialnego kształtowania przestrzeni publicznej, współudziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą,
wreszcie poczucia estetyki. Nie mam wątpliwości w tej kadencji większość radnych te pojęcia definiuje inaczej niŜ ja, niŜ radni ze Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”, uŜytkownicy rembertowskiego forum i mieszkańcy, z którymi rozmawiam.
Agnieszka Kądeja

WIEśOWCE W REMBERTOWIE???
Na stronie internetowej Towarzystwa Budowlanego PROBUD z Warszawy znajduje się następująca
informacja: „Aktualnie trwają prace projektowe budynku mieszkalnego w Rembertowie przy ulicy
StraŜackiej. W pierwszej połowie 2010 r. rozpoczniemy roboty budowlane. Będzie to budynek 8kondygnacyjny z dwiema kondygnacjami garaŜy i
sześcioma kondygnacjami mieszkalnymi. Przewidujemy powstanie 108 mieszkań o wielkości od 40
do 96 m2 oraz 2 lokale handlowo-usługowe o powierzchni 170 m2”. Jak się dowiedzieliśmy wieŜowiec ma stanąć na trzech działkach naprzeciwko
StraŜy PoŜarnej.
Radni ze Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”
poprosili o stanowisko w tej sprawie Zarząd Dzielnicy. Zobaczymy jaka jest wizja rozwoju centrum
Rembertowa obecnych włodarzy dzielnicy? Zastanawiające jest jednak to, Ŝe przepisy planu miejscowego obszaru Chruściela, przyjęte przez część z
obecnych decydentów (wówczas w Gminie Warszawa-Rembertów), nie ograniczają wysokości zabudowy w części centrum Rembertowa, a wszelkie
inicjatywy radnych ze Stowarzyszenia „Lepszy
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Rembertów” dotyczące zmiany tego planu miejscowego nie spotykają się z odpowiednim zaangaŜowaniem Władz Dzielnicy.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i ZrównowaŜonego Rozwoju Rady Dzielnicy Rembertów nie
zajmie się tą sprawą, poniewaŜ juŜ prawie od 2 lat
Przewodniczący Rady Dzielnicy Waldemar Sobczyk nie doprowadził – mimo wniosków radnych –
do ustalenia jej składu osobowego.
Bierność obecnych władz Rembertowa w zakresie
kreowania ładu przestrzennego moŜe doprowadzić
do tego, Ŝe w Rembertowie powstaną bez spójnej
wizji centrum Rembertowa nowe dominanty przestrzenne. O ironio losu! MoŜe wówczas ciekawa
bryła rembertowskiego ratusza – autorstwa tego
samego architekta co i plan miejscowy obszaru
Chruściela – zostanie przesłonięta przez wyrastające wieŜowce.
Arkadiusz Piotrowski

KŁOPOTLIWY PLAC ZABAW
Plac zabaw na rogu Al. Chruściela i ul. Konwisarskiej ze względu na dobrą lokalizację, a zwłaszcza
sąsiedztwo Osiedla „Przy Ratuszu”, cieszy się duŜą
popularnością. Ale coraz więcej opiekunów rezygnuje z przyprowadzania tutaj dzieci. Z powodu
złej nawierzchni nadmiernie szybko niszczą się buty. Ponadto dzieci, szczególnie po zabawie w ciepłe
dni, są zapylone po kolana kurzem z tłucznia.
W maju br. w imieniu radnych klubu „Lepszy i
Samorządny Rembertów” złoŜyłam wniosek do Zarządu Dzielnicy o zmianę nawierzchni na placu zabaw zlokalizowanym przy ratuszu. Problem związany z uciąŜliwością obecnej nawierzchni z tłucznia
sygnalizowaliśmy juŜ kilkakrotnie, proponując nawierzchnię miękką z tworzyw sztucznych.
Z dokonanego w 2008 r. przez urzędników stołecznego ratusza przeglądu placów zabaw na terenie
naszej dzielnicy wynika, Ŝe zostały one ocenione
jako przeciętne (ocena 3,8), a obniŜenie przyznanej
punktacji spowodowała m.in. nawierzchnia.
Agnieszka Kądeja

NIEPOKOJĄCE WYNIKI KONTROLI
Wypadające gniazda wtykowe groŜące poraŜeniem
prądem, uszkodzone włazy na dach, niesprawna
ochrona przeciwpoŜarowa – to główne wady techniczne budynków oświatowych w Rembertowie.
Zgodnie z prawem budowlanym właściciel lub zarządca budynków uŜyteczności publicznej ma obowiązek zlecania okresowych pomiarów stanu tech-

nicznego, m.in. instalacji gazowych, elektrycznych,
przewodów kominowych, itd. Komisja Rewizyjna
Rady Dzielnicy skontrolowała w tym zakresie przedszkola i Szkołę Podstawową Nr 217. W trzech z pięciu placówek sygnalizowano usterki techniczne.
Podczas pomiarów w przedszkolu na osiedlu wojskowym przy ul. Admiralskiej specjaliści stwierdzili
na dachu skorodowane złącza drutu, uszkodzone i
niezamocowane instalacje odgromowe oraz uszkodzone oświetlenie awaryjne.
W Szkole Podstawowej nr 217 kontrolujący, dokonując przeglądu przewodów kominowych, mają problem z wejściem na dach. Ponadto właz na dach przy
sali gimnastycznej grozi zawaleniem ze względu na
uszkodzenie desek. Dyrektor placówki juŜ w lutym
2009 r. zwracała się do burmistrza Rembertowa o wyasygnowanie środków finansowych na remont – do tej
pory nie zostały przyznane. Stwierdzono teŜ wypadanie gniazd wtykowych w sali komputerowej, co grozi
poraŜeniem prądem. Pismo w tej sprawie przesłane do
władz dzielnicy we wrześniu ub.r. pozostało bez echa.
Kontrolerzy zalecają równieŜ inne prace remontowe, m.in. wyrównanie nawierzchni chodnika i schodów prowadzących do szkoły, naprawę wywietrzników na dachu oraz instalacji odgromowej, wykonanie
odprowadzeń wód opadowych wokół sali gimnastycznej. TakŜe o tych zaleceniach pokontrolnych dyrektor szkoły w marcu 2009 r. informowała burmistrza dzielnicy – środki zostały przyznane jedynie na
częściowy remont rozbieralni przy sali gimnastycznej.
W przedszkolu przy ul. Kordiana stwierdzono brak
prawidłowej ochrony przeciwpoŜarowej. Uznano, Ŝe
instalacja odgromowa i przyciski przeciwpoŜarowe są
niesprawne. 18 lutego 2010 r. dyrektor placówki wystąpiła do burmistrza dzielnicy o zainstalowanie
ochrony odgromowej i wykonanie nowego otoku dookoła budynku przedszkola.
Szkoły i przedszkola w sposób szczególny powinny
spełniać wysokie standardy techniczne. Dlatego, chociaŜ Rembertów bardzo dotkliwie odczuwa okrojenie
budŜetu w związku z planem oszczędnościowym prezydenta Warszawy, na prace związane z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych pieniądze powinny się znaleźć.
Jadwiga Cegielska

CZWARTY ROK TONĄ W BŁOCIE
Mieszkańcy ul. Drogistów. Madziarów ( odcinek
Zecerska - Roty), Masztalerskiej i Zecerskiej kolejny rok nie mogą swobodnie wjechać i wejść do
swoich posesji.
Na sesji 26 maja wystąpiłam wraz z kolegami z klubu „Lepszy i Samorządny Rembertów” o wygospodarowanie 30 tys. z 200 tys. środków przeznaczonych na
remonty i naprawę dróg gminnych na remont znajdu-
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jących się w skandalicznym stanie ulic: Drogistów,
Madziarów, Masztalerskiej i Zecerskiej. Niestety, kolejny raz odrzucono mój wniosek. Wśród głosujących
byli oczywiście takŜe radni tzw. koalicyjni ze Starego
Rembertowa.
Burmistrz Golónka pocieszając mnie obiecał, Ŝe w
tym roku, o ile znajdą się środki, zostaną przeznaczone na naprawę dróg w tym rejonie. Niestety ostatnia
OBIETNICA ZASTĘPCY BURMISTRZA M.B.
HANAKA, złoŜona podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i BudŜetu, iŜ do końca maja sytuacja się
poprawi, gdyŜ zostaną zasypane doły na ulicach, a teren wyrównany, NIE ZOSTAŁA DOTRZYMANA.
Po co więc deklaracje, skoro ich wykonanie nie idzie
w parze z realizacją. Jak długo cierpliwość mieszkańców będzie wystawiana na próbę?
Agnieszka Kądeja

MŁODZIEśOWA RADA – STRACONA
SZANSA?
Dlaczego rembertowska młodzieŜ nie ma swoich
przedstawicieli w MłodzieŜowej Radzie Warszawy,
dlaczego inicjatywa radnych klubu „Lepszy i Samorządny Rembertów” dotycząca utworzenia Rembertowskiej MłodzieŜowej Rady Dzielnicy z marca
2007 r. nie została poparta przez innych radnych ani
Zarząd Dzielnicy i dlaczego mimo upływu ponad 3 lat
nie powstała w Rembertowie MłodzieŜowa Rada? Na
te pytania znajdą Państwo odpowiedź w artykule
Agnieszki Kądei w „Mojej Gazecie Regionalnej”
nr
9
z
13
maja
2010
r.,
(link:
http://www.regionalna.waw.pl/gazeta_w_pdf/MGR20
10/MGR9%28107%292010.pdf. (na str. 5).
Poszukując poparcia dla utworzenie MłodzieŜowej
Rady Dzielnicy w Rembertowie Stowarzyszenie
„Lepszy Rembertów” nawiązało współpracę z MłodzieŜową Radą Warszawy, która popiera dąŜenia
Stowarzyszenia. Przewodniczący MłodzieŜowej Rady
Warszawy Adam Malczak pisze do przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów: „W imieniu własnym,
całej MłodzieŜowej Rady m.st. Warszawy oraz przedstawicieli władz miasta, pragnę zaapelować do Pana
Przewodniczącego o podjęcie działań, zmierzających

do jak najszybszego powołania młodzieŜowej rady. Jej
brak stanowi swoiste ograniczenie dla młodych
mieszkańców dzielnicy w formułowaniu swoich potrzeb i ich zaspokajaniu, a takŜe nie sprzyja edukacji
w zakresie działalności samorządu terytorialnego w
Polsce i partykularnie – w Warszawie. (…) Pozostaje
mi wyrazić nadzieję, iŜ najpóźniej z początkiem nowego roku szkolnego do grona młodzieŜowych radnych
miejskich dołączą reprezentanci Pana dzielnicy
(Rembertowa)”.
Radni ze Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” teŜ
mają nadzieję, Ŝe Waldemar Sobczyk Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów pozwoli Radzie Dzielnicy
rozpatrzyć projekt uchwały złoŜony przez Klub Radnych „Lepszy i Samorządny Rembertów” w marcu
2007 r. i umoŜliwi utworzenie do końca wakacji
2010 r. MłodzieŜowej Rady Dzielnicy. Lepiej późno
niŜ wcale. Rembertów mógł być jedną z pierwszych
dzielnic z radą młodzieŜową, teraz pozostało jedynie
uzupełnianie wakatów w MłodzieŜowej Radzie Warszawy.
Arkadiusz Piotrowski

ZAPRASZAMY...
...na cotygodniowe spotkania członków Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” z mieszkańcami we wtorki
w godz. 18.00-20.00 w Szkole Języków Obcych T&T
przy ul. Paderewskiego 3 lok. 11 (I piętro) w Rembertowie. (wejście: I klatka idąc od al. gen. Chruściela,
domofon).
Te stałe spotkania, bez ustalonego z góry programu,
dają moŜliwość ciekawej rozmowy, przedstawienia
swoich spraw, inicjatyw i wniosków dotyczących Ŝycia w Rembertowie, wymiany poglądów i pomysłów
na działalność Stowarzyszenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na te
spotkania, będące okazją do poznania nowych sąsiadów i swobodnej rozmowy.
W tym samym czasie w lokalu moŜna spotkać się
takŜe z radnymi Dzielnicy Rembertów związanymi z
naszym Stowarzyszeniem, uzyskać pomoc prawną,
zapoznać się z bieŜącą działalnością Stowarzyszenia.
(red.)

Zainteresowanych współpracą ze Stowarzyszeniem prosimy o kontakt z redakcją.
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