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Działamy dla Rembertowa juŜ od 5 lat!!!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego Biuletynu. Dziękujemy mieszkańcom Rembertowa za
zgłaszane wnioski i interwencje w sprawach lokalnych. Liczymy na dalszą współpracę.
Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, Ŝe Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW” juŜ od
5 lat działa na rzecz poprawy jakości Ŝycia mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju Rembertowa. Naszą
misją jest „Działać tak, aby ludzie chcieli i lubili mieszkać w Rembertowie”.
Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangaŜowanym w działalność Stowarzyszenia
za dotychczasowy wysiłek w pracy na rzecz społeczności Rembertowa, w tym szczególnie Agnieszce Kądei
- współzałoŜycielce Stowarzyszenia i obecnie Burmistrz Dzielnicy Rembertów, oraz sympatykom Stowarzyszenia za wszelkie wyrazy poparcia. Są one wyrazem akceptacji naszej działalności, ale traktujemy je równieŜ jako zobowiązanie do kontynuowania równie rzetelnej pracy.
Arkadiusz Piotrowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

LEŚNY REMBERTÓW

DZIEŃ ZIEMI W REMBERTOWIE

Bogactwem Rembertowa jest jego połoŜenie.
Otoczeni lasami, oddychamy naturalnymi „płucami”
Ziemi. Ale czy o nie dbamy? Skąd biorą się w lasach
śmieci, które rozkładają się w przyrodzie nawet wiele setek lat? W naszym interesie powinniśmy chronić
przyrodę, bowiem jej niszczenie wpływa na nasze
zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną.
Przez tysiąclecia las Ŝywił ludzi, dostarczał budulca i opału. Na polskie lasy odcisnęła piętno niełatwa historia naszego kraju – wiele w nich pamiątek
po zrywach narodowowyzwoleńczych, wojnach,
wiele mogił powstańców. Niestety, przez szereg lat
następowało systematyczne wycinanie i niszczenie
lasów. Dlatego kaŜdy z nas z osobna i wszyscy razem chrońmy nasze lasy.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła
rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów i zaprosiła m.in. polskie organizacje do promowania tej
akcji w środowisku lokalnym. Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” odpowiada na ten apel.
14 maja organizujemy na Nowym Rembertowie i
Wygodzie akcję sprzątania naszych lasów oraz konkurs fotograficzny pod hasłem Dnia Ziemi 2011 –
„Las całkiem blisko nas”. Wspierają nas: Urząd
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Nadleśnictwo Drewnica, Lasy Miejskie i Pan Jaap Hoogenbosch z Holandii.
Jadwiga Cegielska
(jadwiga@lepszyrembertow.pl)

Co roku w kwietniu obchodzony jest Światowy
Dzień Ziemi. W Warszawie imprezy związane z
promowaniem zdrowego stylu Ŝycia i dbałości o
środowisko naturalne odbyły się w niedzielę 8 maja
2011 r.. Ten rok jest szczególny, poniewaŜ obchodzimy Światowy Rok Lasów.
TakŜe i my, mieszkańcy Rembertowa moŜemy
włączyć się w te obchody. To dla nas szczególnie
istotne, poniewaŜ Ŝyjemy w otoczeniu lasów. Chcemy jako Stowarzyszenie zachęcić naszych sąsiadów
do wspólnego działania na rzecz piękna naszego
najbliŜszego otoczenia, aby było przyjazne, zielone,
czyste. Wielu z nas spaceruje w lesie, oddycha świeŜym powietrzem, podziwia piękno przyrody. Niestety trudno w pełni cieszyć się urokami natury w naszych lasach. Podobnie jak w wielu miejscach w
Polsce są zaśmiecone. Znajdujemy tam puszki, butelki po napojach, zwykłe śmieci, a nawet odpady
budowlane – gruz, folię i papę. Bardzo to smutny
widok dla miłośników przyrody, do których i ja się
zaliczam
Dlatego zachęcam wspólnie z kolegami ze Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”, abyśmy razem postarali się uczynić nasz Rembertów trochę lepszym,
dać dobry przykład młodzieŜy. Zapraszam na spacer
po lesie, w czasie którego kaŜdy z nas zbierze trochę
śmieci. Posprzątajmy las na Nowym Rembertowie i
Olszynkę Grochowską.
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Spotykamy się 14 maja, w sobotę, o 10.00 rano
w jednym z dwóch miejsc:
- Nowy Rembertów, ul. Działyńczyków na boisku,
- Wygoda przy pomniku Bohaterów Olszynki
Grochowskiej.
Od Nadleśnictwa Drewnica oraz Lasów Miejskich dostaniemy worki i rękawice. SłuŜby miejskie
sprzątną pozbierane przez nas śmieci. Mam nadzieję,
Ŝe to spotkanie posłuŜy nie tylko przyrodzie, ale takŜe integracji naszej społeczności i dyskusji jak rozwiązywać problemy ochrony środowiska.
Agnieszka Zielińska

Parking Parkuj i Jedź w Rembertowie
– głos w dyskusji
Od wielu lat obserwuję przygotowania do realizacji w Rembertowie parkingu w ramach sytemu „Parkuj i Jedź”. Wielokrotnie przekazywałem liczne
wnioski i opinie w tej sprawie podczas róŜnych Spotkań konsultacyjno-informacyjnych, w tym do inwestora, czyli Zarządu Transportu Miejskiego. UwaŜam, Ŝe obecny projekt parkingu przygotowywany w
obszarze pomiędzy ulicami Bellony, Pociskową i Ilskiego powinien być zmodyfikowany w takim zakresie aby inwestycja była realizowana jedynie w
poziomie terenu. Modyfikacja powinna takŜe dotyczyć projektu nowej ulicy dojazdową do stacji kolejowej. Przemawiają za tym następujące argumenty:
1) Budowa otwartego parkingu wielopoziomowego
nie odpowiada zasadom kształtowania Centrum
Dzielnicy określonym w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy i w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obszaru al. Chruściela. Przyjęta lokalizacja znajduje się naprzeciw wyjścia z przejścia
podziemnego dla pieszych prowadzającego na przystanek kolejowy i na północną stronę torów.
W takim miejscu poziom parteru powinien być przeznaczony na funkcje usługowe dostępne dla pieszych, a miejsca postojowe powinny być w poziomie
minus jeden lub w pewnym oddaleniu od centralnego punktu tego obszaru.
Budowa otwartego garaŜu z parterem i piętrem przeznaczonym na postój pojazdów przy jednoczesnym
zaniechaniu budowy miejsc postojowych w podziemiu nie odpowiada kierunkowemu zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w takim miejscu określonemu w dokumentach planistycznych.
2) Zaprojektowany parking na prawie 300 miejsc
postojowych jest za duŜy. Na działce kolejowej pomiędzy projektowanym parkingiem a linią kolejową

jest aktualnie 100 miejsc postojowych dla samochodów, z których ok. 80 jest wykorzystywanych.
3) Przyjęta skala parkingu powoduje, Ŝe nie są spełnione następujące cele programu budowy parkingów
parkuj i jedź: zmniejszenie negatywnych oddziaływań indywidualnego ruchu drogowego na środowisko, zmniejszenie negatywnych oddziaływań indywidualnego ruchu drogowego na zabudowę miejską.
4) Projekt nie uwzględnia moŜliwości budowy bezkolizyjnego połączenia Starego i Nowego Rembertowa – północny kraniec ul. Pociskowej koliduje z
przebiegiem tunelu w osi ulic Marsa – al. Chruściela.
Na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe zostało
opracowane Studium Wykonalności modernizacji i
rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego
(WWK), w którym przyjęto budowę dwóch bezkolizyjnych przejazdów drogowych przez tory kolejowe
w dzielnicy Rembertów - wiaduktu ul. NowochełmŜyńskiej i tunelu na połączeniu ul. Marsa i Chruściela. Zaprojektowana ul. Pociskowa w północnej części z wlotem do ul. Marsa nie uwzględnia moŜliwości poprowadzenia ul. Marsa w tunelu pod linią kolejową.
5) Dla inwestycji nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko. Powierzchnia uŜytkowa projektowanego parkingu przekracza 5000 m2. i zgodnie z przepisami taka inwestycja jest zaliczana do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
6) Przyjęta geometria skrzyŜowania ul. Ilskiego z
nowym odcinkiem ul. Pociskowej prowadzącej do
stacji kolejowej nie została podporządkowana potrzebom komunikacji zbiorowej i dogodnemu połączeniu ze stacją kolejowej, tylko oddaleniu od bocznicy kolejowej.
7) Rozwiązania przyjęte w projekcie nie poprawiają
dostępności pieszych i rowerzystów do stacji kolejowej. Miejsca dla rowerów zaprojektowane na południowym skraju parkingu 100 m od wejścia na
stację utrudnią korzystanie z tych miejsc.
8) Zaprojektowany przebieg kanału deszczowego po
działce 13/5 przy ul. Ilskiego 1 zmniejsza obszar
moŜliwy do zabudowy na tej działce
9) Odległość projektowanego parkingu od sąsiedniej
działki budowlanej jest za mała. Przepisy określają
16 m odległość od granicy działki budowlanej w
przypadku garaŜu otwartego o liczbie miejsc postojowych powyŜej 60. Zaprojektowany parking znajduję się w mniejszej odległości niŜ 16 m od granicy
działki budowlanej po stronie wschodniej.
Michał Zyga (michał@lepszyrembertow.pl)
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Kwiaty prosto z Holandii
Miłośników roślin i właścicieli ogrodów w Rembertowie z pewnością zainteresuje informacja, Ŝe w
dniu 11 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się w budynku Biblioteki przy ul. Gawędziarzy ciekawe spotkanie. Będziemy mieli przyjemność gościć doświadczonego hodowcę roślin z Holandii.
Jaap Hoogenbosch zaprezentuje film w języku
polskim na temat uprawy cebul kwiatowych, słynnej
holenderskiej giełdy kwiatowej w Alsmeer oraz
największej w Europie wystawy kwitnących roślin w
parku Keukenhof w Holandii. Pan Hoogenbosch
chętnie opowie o swoich doświadczeniach w uprawie, a takŜe przekaŜe na ręce Burmistrz Dzielnicy
Rembertów, Agnieszki Kądei upominek w postaci
sadzonek roślin kwitnących, które ozdobią rabaty w
naszej dzielnicy.
PoniewaŜ nasz gość świetnie mówi po polsku, z
pewnością będzie teŜ okazja do ciekawej rozmowy i
pytań na temat ogrodnictwa. Dodatkową atrakcją
będzie moŜliwość zakupienia roślin prosto z Holandii do posadzenia w ogrodzie.
W Bibliotece zaprezentujemy takŜe wystawę prac
fotograficznych nadesłanych na konkurs fotograficzny pod hasłem „Las całkiem blisko nas”. Zostaną
ogłoszone nazwiska laureatów konkursu, którzy
otrzymają nagrody ufundowane przez naszych sponsorów: Burmistrza Dzielnicy Rembertów, Nadleśnictwo Drewnica, Lasy Miejskie. Jaap Hoogenbosch
wręczy rembertowskim fotografikom sadzonki przez siebie wyhodowanych - kwitnących roślin.
Agnieszka Zielińska

„Rajd wokół Rembertowa” oraz ,,Wielka Pętla”.
Miłośnicy czynnego wypoczynku, członkowie i
sympatycy Stowarzyszenia Lepszy Rembertów, przy
wydatnym wsparciu i pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Agnieszki
Kądei – zorganizowali w dniu 10.04.2011 r. rowerowy ,,Rajd wokół Rembertowa”.
Pomimo nie najlepszej pogody licznie stawili się
rodzice wraz ze swymi pociechami, a takŜe nieco
starsi i bardziej zaawansowani cykliści.
Trasa rajdu wiodła poprzez miejsca nierozerwalnie związane z historią nie tylko naszej dzielnicy,
czy miasta, ale takŜe całej Polski. Podczas krótkich
prelekcji bezpośredni uczestnicy, naoczni świadkowie oraz pasjonaci historii poszerzyli wiedzę uczestników rajdu na temat Jaworzniaków, czyli młodocianych więźniów politycznych z okresu stalinizmu,
przybliŜyli nieco warunki Ŝycia, sposób traktowania

oraz akcję odbicia więźniów obozu specjalnego
NKWD, a takŜe w barwny i ciekawy sposób zrelacjonowali kulisy Bitwy pod Olszynką Grochowską –
jednego z najbardziej krwawych starć zbrojnych
Powstania Listopadowego. W zgodnej opinii uczestników impreza uznana została za udaną.
Kolejny rajd rowerowy – ,,Wielka Pętla” którego
Stowarzyszenie było współorganizatorem, a głównym pomysłodawcą Jerzy Winsze – pasjonat i działacz PTTK na rzecz rozwoju turystyki rowerowej,
odbył się 17 kwietnia 2011r. na nieco innej, dłuŜszej
trasie. Tym razem uczestnicy wycieczki opuścili
Dzielnicę Rembertów i poprzez Zielonkę udali się
do Ossowa, gdzie pani dyrektor Zespołu Szkół im.
ks. Ignacego Skorupki zaprezentowała makietę oraz
pokrótce omówiła przebieg ,,Cudu nad Wisłą”. Kolejnym celem podróŜy stał się, połoŜony nieopodal,
pomnik poświecony pamięci ks. I. Skorupki oraz
Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej. Po
krótkim pobycie w nekropolii grupa ruszyła w dalszą
drogę, aby poprzez Majdan, Cięciwę, Zabraniec,
Okuniew dotrzeć do Sulejówka, gdzie zatrzymała się
na dłuŜszy popas w willi ,,Milusin”, czyli Muzeum
Józefa Piłsudskiego. Po muzeum uczestników wycieczki oprowadził i ze swadą opowiedział o jego
słynnym lokatorze kustosz Jerzy Pawłowski. Po
opuszczeniu willi Marszałka zespól rowerzystów ruszył w drogę powrotną do Rembertowa, gdzie w
miejscu startu nastąpiło rozwiązanie rajdu.
Zwolennicy aktywnego wypoczynku, członkowie
i sympatycy Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”
serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych
na kolejne niedzielne eskapady rowerowe, szczególnie na dwa rajdy, które zaczynają się w Rembertowie przed domem kultury przy ul. Komandosów 8:
21 sierpnia pojedziemy trasą przez Nieporęt do Serocka i z powrotem do Rembertowa oraz 11 września przez Anin i Wiązowną do Falenicy.
Proponuję takŜe na bieŜąco obserwować stronę
internetową Stowarzyszenia, gdzie w aktualnościach
będzie moŜna znaleźć bieŜące informacje o wycieczkach rowerowych.
Artur Chmielewski

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„LAS CAŁKIEM BLISKO NAS” zapraszamy do udziału
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” organizuje
Konkurs Fotograficzny „Las całkiem blisko nas”.
Celem Konkursu jest spełnienie ambicji artystycznych i promowanie talentów fotograficznych mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W
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Konkursie moŜe wziąć udział kaŜdy mieszkaniec
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
KaŜdy z uczestników moŜe przedstawić do Konkursu maksymalnie 10 zdjęć na płycie CD oraz wybrane odbitki zdjęć w formacie A4 (210/297 mm).
Zdjęcia mogą być zaprezentowane na jednej planszy,
przygotowanej do wystawy. Zdjęcia powinny oddawać tematykę Konkursu i przedstawiać leśne otoczenie Rembertowa.
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa
3 czerwca 2011 r. Organizatorzy przyjmują prace
konkursowe po uprzednim umówieniu się pod numerami telefonów 693-980-056, 601-359-768.
Uczestnik składając pracę konkursową wypełnia
formularz zgłoszenia i zgodę na prezentowanie swoich zdjęć na wystawach, przy czym zachowuje pełne
prawa autorskie.
Sponsorami nagród w Konkursie są: Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Nadleśnictwo Drewnica, Lasy Miejskie, Pan Jaap Hoogenbosch. Prace konkursowe ocenia jury składające się z
przedstawicieli sponsorów oraz organizatora.
Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrodzenie laureatów odbędzie się 14 czerwca o godz. 16.00 w
Bibliotece przy ul. Gawędziarzy. (red.)

Spotkanie na temat propozycji zmian
w komunikacji autobusowej
W czwartek 12 maja o godz. 18.00 w Urzędzie
Dzielnicy Rembertów w auli w przyziemiu odbędzie
się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) na temat propozycji zmian w
komunikacji miejskiej.
Projekt zmian w komunikacji miejskiej dotyczących przede wszystkim Rembertowa, Wawra i Wesołej przygotowany przez ZTM przewiduje m.in.:
- zastąpienie linii 415 i 515 jedną linią 143 kursującą
po tej samej trasie do GUS w godzinach szczytu co
10 minut (aktualnie obie linie 415 i 515 kursują co
30 minut, a więc średnio co 15 minut),
- zastąpienie linii 514 i 216 linią 183 kursującą co 10
minut w godzinach szczytu na wydłuŜonej trasie
ul. Grzybową, Szosową, Wspólną i Brata Alberta do
pętli Zielona.
- połączenie linii 115 i 215 w linię 215 o wydłuŜonej
trasie od pętli Marysin ul. Kościuszkowców, Kajki,
PoŜarskiego, śegańską (Międzylesie), Patriotów

(jezdnia wschodnia), Izbicką (Radość) do Aleksandrowa kursującą co 20 minut w szczycie, 30 minut
poza szczytem i w dni świąteczne.
(red.)

Spotkania z Mieszkańcami
i dyŜury radnych
Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW”
Zapraszamy na spotkania z mieszkańcami
w II i IV czwartek miesiąca w godz. 18:00-19:00
w Urzędzie Dzielnicy Rembertów przy Al. Gen.
Chruściela 28 p. 302 w Rembertowie.
Są to stałe spotkania, bez konkretnego programu.
Dają moŜliwość ciekawej rozmowy, przedstawienia
swoich spraw, inicjatyw i wniosków dotyczących
Ŝycia w Rembertowie, wymiany poglądów i pomysłów na działalność Stowarzyszenia.
W tym samym czasie moŜna spotkać się takŜe z
radnymi Dzielnicy Rembertów ze Stowarzyszenia
„LEPSZY REMBERTÓW”, uzyskać pomoc prawną, zapoznać się z bieŜącą działalnością Stowarzyszenia.
Mieszkańców, którzy chcą spotkać się z radnymi
z Klubu Radnych Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub na
ich dyŜury:
- Arkadiusz Piotrowski (tel. 606 62 10 52) –
przewodniczący Klubu Radnych, w czwarty
czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00 w Urzędzie Dzielnicy przy al.gen.Chruściela 28 w
pok.302.
- Jadwiga Cegielska (tel. 693 98 00 56) w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 19.00 – 20.30 w
Domu Kultury Rembertów przy ul. Komandosów 8,
- Andrzej Kasprzewski (tel. 603 709 936) w
drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00, w
Urzędzie Dzielnicy przy al.gen.Chruściela 28 w
pok. 302.
- Stefan Soszka w pierwszy piątek miesiąca w
godz. 18.00-19.00, w Urzędzie Dzielnicy przy
al.gen.Chruściela 28 w pok. 302.
- Michał Zyga (tel.609 561 441) w czwarty
czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00, w
Urzędzie Dzielnicy przy al.gen.Chruściela 28 w
pok. 302.
(red.)

Wydawca i redakcja: Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW”, ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa,
tel. 606621052, 609 561 441, 693 98 00 56, e-mail: biuro@lepszyrembertów.pl,

www.lepszyrembertow.pl
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