
NASZE CENTRUM

Dotychczas decydujący o przyszłości naszej Dzielni-
cy nie zaplanowali kompleksowego zagospodarowania
centralnego miejsca wokół przystanku PKP, a z góry na-
rzucono nam – jako części Wielkiej Warszawy – budowę
brzydkiego, za wielkiego jak na nasze skromne potrzeby,
dwupiętrowego parkingu „Parkuj i jedź”.

Dlatego grupa mieszkańców Rembertowa postano-
wiła wziąć sprawy w swoje ręce i stanąć w obronie ostat-
niej, bodajże, wolnej przestrzeni przy przystanku
kolejowym w Rembertowie. Powstał Społeczny Komitet
Zagospodarowania Centrum Rembertowa.

Pięknie położony w samym środku dzielnicy, po po-
łudniowej stronie torów plac, obecnie bardzo zaniedba-
ny, użytkowany przez kolej, Wojskową Agencję
Mieszkaniową i Urząd Miasta, zanieczyszczony przez
składy węgla i zaśmiecony, jest wspaniałym miejscem,
aby stworzyć przestrzeń publiczną służącą wszystkim
mieszkańcom. Jest ona dostatecznie rozległa, aby zapla-
nować tu miejsce rekreacji i rozrywki, handel i usługi,
a nawet plac miejski, na którym mogłyby się odbywać róż-
ne imprezy kulturalne, targi lub koncerty.

Czyż to nie atrakcyjna alternatywa dla betonowej bu-
dowli, którą chce nam z góry narzucić Zarząd Transpor-
tu Miejskiego, choć wystarczą dwa mniejsze parkingi
po obu stronach torów? Przecież mieszkańcy Starego

Rembertowa nie przyjadą na Nowy, żeby zostawić samo-
chód, bo i tak musieliby czekać na otwarcie szlabanu, któ-
ry nas dzieli.

Potrzeby w tym względzie przedstawiliśmy 6 grud-
nia na spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego. Wysłu-
chano nas z uwagą i przekonaliśmy dyrekcję Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st.
Warszawy do fachowego zajęcia się naszym centrum.
Zwróciliśmy się także do obecnych administratorów dzia-
łek, do radnych i do Zarządu Dzielnicy o współpracę. Pro-
simy ich, a także wszystkich mieszkańców o wsparcie idei
kompleksowego zagospodarowania wspólnej przestrze-
ni tak, aby służyła naszym potrzebom i aby była napraw-
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Szanowni Pań stwo
Świę ta Bo że go Na ro dze nia, naj bliż sze ser cu Po la ków, to czas ra do ści, bli -
sko ści i cie pła. Wszyst kim miesz kań com Rem ber to wa, na szym sym pa ty kom
i Czy tel ni kom ży czę, aby świę to wa li w zdro wiu, szczę ściu i w oto cze niu naj bliż -
szych ser cu osób. Oby No wy Rok 2012 przy niósł nam wszyst kim po myśl ność, speł -
nie nie w pra cy za wo do wej i sa mo rzą do wej, a na szym ro dzi nom do bro byt i spo kój.

Wi told Po tę ga
Pre zes Za rzą du Sto wa rzy sze nia „Lep szy Rembertów”

ZBROD NIA W LI TE RA TU RZE

Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów” za -
pra sza 13 stycz nia o godz. 18.00, do Bi blio te -
ki przy ul. Ga wę dzia rzy 8 na wy jąt ko wy
li te rac ko -mu zycz ny wie czór. Przy do brej ka wie
i ciast kach na te mat zbrod ni w li te ra tu rze po -
roz ma wia my z pi sa rza mi An ną Frycz kow ską,
Mag da le ną Zim niak i Jac kiem Skow roń skim.
W pro gra mie po kaz tań ca in dyj skie go w wy ko -
na niu uczen nic szko ły tań ca „Mo hi ni”.



dę na sza, a nie wy my ślo na na pa pie rze przez miej skich
urzęd ni ków.

Ko mi tet pla nu je cykl spo tkań miesz kań ców i spe cja -
li stów nt. Cen trum Rem ber to wa. Pierw sza de ba ta od bę -
dzie się w lu tym 2012 r. Za chę ca my do udzia łu.

Agniesz ka Zie liń ska (agniesz ka.zet@op.pl.)

Z NA RU SZE NIEM PRA WA

W li sto pa dzie 1995 r. Ra da Gmi ny War sza wa Rem -
ber tów przy stą pi ła do spo rzą dza nia miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go (mpzp) No we go
Rem ber to wa pod na zwą „Płat ner ska”. Pro jekt pla nu,
zgod nie z ów cze sny mi prze pi sa mi usta wy o za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym, zo stał uzgod nio ny przez 21 in -
sty tu cji. Rów nież ten pro jekt pla nu zo stał przed ło żo ny
Ra dzie m. st. War sza wy do stwier dze nia je go zgod no ści
z usta le nia mi wią żą cy mi gmi ny war szaw skie przy spo rzą -
dza niu miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go i wy ło żo ny do pu blicz ne go wglą du
la tem 1997 r.

W pro jek cie mpzp „Płat ner ska” przy ję to, że funk cją
pod sta wo wą dla na sze go osie dla bę dzie bu dow nic two
miesz ka nio we, przy czym wy so kość bu dyn ków ogra ni -
czo na do 12 m lub 4 kon dy gna cji. Plan do pusz czał drob -
ne usłu gi rze mieśl ni cze i han dlo we, któ rych uciąż li wość
nie wy kra cza po za gra ni ce dział ki.

Jed nak na se sji w dniu 21 kwiet nia 1998 r. Ra da
Gmi ny przy ję ła in ną treść miej sco we go pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go już nie pod na zwą „Płat ner ska”,
a pod na zwą „Ob szar No we go Rem ber to wa”. Tym sa -
mym na ru szy ła prze pi sy ów cze śnie obo wią zu ją cej usta -
wy z 7 lip ca 1994 r. o za go spo da ro wa niu prze strzen nym
i in te res praw ny miesz kań ców No we go Rem ber to wa.

Pro jekt mpzp „Płat ner ska” i mpzp Ob sza ru No we go
Rem ber to wa nie róż nią się ry sun ka mi, na to miast wy stę -
pu ją za sad ni cze róż ni ce w tek ście. Wy kre ślo ne zo sta ły
ogra ni cze nia wy so ko ści bu dyn ków do 12 m i in ten syw -
ność za bu do wy 0,3-0,4 cha ra kte ry stycz na dla ni ski ego
bu dow nic twa, bra ku je usta leń szcze gó ło wych dla kil ku
kwar ta łów.

Co wię cej, w przy ję tym pla nie nie po wtó rzo no prze -
pi su o ogra ni cze niu wy so ko ści za bu do wy do 15 m z miej -
sco we go pla nu ogól ne go za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go m. st. War sza wy, z 28 wrze śnia 1992 r.
Jed nak że mpzp No we go Rem ber to wa od wo łu je się do te -
go pla nu, co umoż li wia od ma wia nie wy da wa nia po zwo leń

na bu do wę dla wyż szych bu dyn ków.
Dwóch in we sto rów już zło ży ło wnio ski o po zwo le nie

na bu do wę 5-pię tro wych bu dyn ków – je den dla do mu
przy ul. Ko man do sów 9 róg ul. Ja worz nia ków, dru gi dla
do mu i mar ke tu przy ul. Grzy bo wej (po mię dzy uli ca mi:
Grzy bo wą, Dzia łyń czy ków i ks. Skrze szew skie go). Na ra -
zie po stę po wa nia zo sta ły za wie szo ne, ale do cza su.

Urząd Dziel ni cy Rem ber tów zwró cił się do Biu ra Ar -
chi tek tu ry i Pla no wa nia Prze strzen ne go o przy go to wa nie
pro jek tu uchwa ły Ra dy War sza wy w spra wie przy stą pie -
nia do zmia ny mpzp No we go Rem ber to wa. Pro ce du ry
zmia ny pla nu po trwa ją jed nak co naj mniej rok.

Dla te go w po ło wie grud nia kil ku miesz kań ców zło ży -
ło do Ra dy War sza wy wnio sek o stwier dze nie na ru sze nia
ich praw przez uchwa łę w spra wie miej sco we go pla nu.
W tym przy pad ku pro ce du ra uchy le nia pla nu mo że być
skró co na do kil ku mie się cy.

Ja dwi ga Ce giel ska (j.ce giel ska@in te ria.pl.)

KA NA LI ZA CJA
KA WĘ CZY NA -WY GO DY 

Je sień 2010 r. przy nio sła na dzie ję na wy po sa że nie
ko lej nej czę ści Osie dla Ka wę czyn -Wy go da w ka na li za -
cję. Nie ste ty, złud ną. Choć umo wa z wy ko naw cą zo sta ła
pod pi sa na w paź dzier ni ku 2010 r., pra ce w te re nie ru szy -
ły do pie ro w kwiet niu 2011 r. Za tem już na star cie stra ci -
li śmy kil ka mie się cy, choć w stycz niu 2012 r. bu do wa
ka na li za cji po win na się za koń czyć.

W sierp niu 2011 r. pra ce sta nę ły. Za nie po ko jo ny
zwró ci łem się do MPWiK, któ re re ali zu je in we sty cję,
z proś bą o wy ja śnie nie. Za py ta łem, kie dy moż na spo dzie -
wać się wy ko na nia prac okre ślo nych w pro jek cie i ja ki jest
ich har mo no gram na po szcze gól nych uli cach (szcze gól -
nie na ul. Sze ro kiej)? Kto i kie dy wy ko na prze pom pow -
nie i po łą cze nie ka na łów ście ko wych z in fra struk tu rą
ogól no miej ską?

Mie siąc ocze ki wań i …otrzy ma łem od po wiedź
od Ro ma na Bu ga ja, rzecz ni ka pra so we go MPWiK. Po in -
for mo wał mnie, że „w dniu 19 paź dzier ni ka 2010 r. zo sta -
ła pod pi sa na umo wa z Przed się bior stwem Bu dow nic twa
Ogól ne go i Ro bót In ży nie ryj nych „In ży nie ria” Sp. z o.o.
Na bu do wę ka na li za cji ście ko wej w Rem ber to wie (re ali -
zo wa ną w ra mach Po dza da nia 5.7 IV Fa zy Pro jek tu „Za -
opa trze nie w wo dę i oczysz cza nie ście ków
w War sza wie”).

W ra mach kon trak tu na le ży wy ko nać ka nał ście ko wy
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głów ny w na stę pu ją cych uli cach Rem ber to wa: Sze ro kiej,
Chło pic kie go, Kro biń skiej, Stel ma chów, Szkut ni ków, Tra -
czy, Ora czy, Agrar nej, Pod ha lań skiej, To po row skiej, Szy -
mań skie go, Nie po ło mic kiej. Wy ko na nie ka na łu
gra wi ta cyj ne go ka na li za cji sa ni tar nej w ul. Sze ro kiej
zgod nie z za war tym kon trak tem na obec nym eta pie jest
nie moż li we do zre ali zo wa nia. Pro jek to wa ny ka nał
(od stud ni w ul. Chło pic kie go do stud ni w ul. Sze ro kiej
na skrzy żo wa niu z ul. Mir ską) po kry wa się w znacz nym
stop niu z tra są ist nie ją ce go ka na łu tłocz ne go, któ ry
na eta pie opra co wy wa nia pro jek tu był prze wi dzia ny do li -
kwi da cji. Obec nie wia do mo, że w ter mi nie wy ni ka ją cym
z kon trak tu, tj. do 18 stycz nia 2012 r. ist nie ją cy ka nał
tłocz ny nie bę dzie zli kwi do wa ny.

W kwiet niu 2011 r. wy ko naw ca roz po czął bu do wę
ka na li za cji sa ni tar nej w dwóch uli cach: Chło pic kie go
i Kro biń skiej. Tam tra sa za pro jek to wa ne go ka na łu nie ko -
li du je z ist nie ją cym ka na łem tłocz nym.

Wy ko na nie ro bót ob ję tych kon trak tem uza leż nio ne
jest jed nak od wy bu do wa nia dwóch pom pow ni ście ków
wraz z prze wo da mi tłocz ny mi.

Z uwa gi na skom pli ko wa ne uwa run ko wa nia w tym
re jo nie (śro do wi sko we, wła sno ścio we, in fra struk tu ral ne),
pro ce du ry zwią za ne z wy da wa niem nie zbęd nych de cy -
zji, umoż li wia ją cych roz po czę cie tych in we sty cji, ule gły
znacz ne mu wy dłu że niu.”

Na stęp nie rzecz nik MPWiK szcze gó ło wo wy mie nia,
o ja kie pro ce du ry, de cy zje, zgo dy cho dzi, np. o usta le nie
lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go dla te re nu za mknię -
te go PKP, wy da nie wa run ków przy łą cze nia do sie ci elek -
tro ener ge tycz nej z RWE, po zy ska nie zgo dy
dys po no wa nia te re nem dla bu do wy pom pow ni ście ków
P2 oraz prze wo dów tłocz nych, czy wresz cie otrzy ma nie
zgo dy od Mi ni stra In fra struk tu ry na od stęp stwo od prze -
pi sów roz po rzą dze nia w spra wie wa run ków tech nicz nych,
ja kim po win ny od po wia dać dro gi pu blicz ne i ich usy tu -
owa nie, ale po prze dzo ne uzy ska niem opi nii z Urzę du
Dziel ni cy Rem ber tów w spra wie za opi nio wa nia przed sta -
wio nej tra sy prze wo dów ka na li za cyj nych.

Pan Ro man Bu gaj koń czy swo je pi smo „opty mi stycz -
ny mi” sło wa mi: „Nie zwłocz nie po uzy ska niu po zy tyw ne go
po sta no wie nia Mi ni stra In fra struk tu ry wy stą pi my z wnio -
skiem o wy da nie de cy zji o po zwo le niu na bu do wę.
W związ ku z po wyż szym ter min re ali za cji Po dza da nia 5.7
mu si ulec zmia nie. Spół ka po dej mu je sta ra nia, by je go re -
ali za cja za koń czy ła się w 2013 r.”

Sza now ni Pań stwo, wy da je się, że bez do brze po ję -
te go spo łecz ne go na ci sku nie do cze ka my się ka na li za cji
na sze go Osie dla. Do je go zor ga ni zo wa nia mo że przy czy -

nić się re ak ty wa cja Ra dy Osie dla. Z po sia da nych prze ze
mnie in for ma cji ma to na stą pić (wresz cie!) w pierw szym
kwar ta le przy szłe go ro ku. Weź my udział w wy ło nie niu re -
pre zen ta cji na sze go Osie dla, tak by na sze po trze by, pro -
ble my, po my sły by ły ar ty ku ło wa ne, na gła śnia ne
i dys ku to wa ne we wszyst kich moż li wych gre miach.

Wię cej na:
http://or lin ski.oran ge spa ce.pl/ar ty ku ly.html

Krzysz tof Or liń ski (wpko ko@wp.pl.)

NIC O NAS BEZ NAS

W la tach 1996-97 zo stał opra co wa ny i uzgod nio ny
plan za go spo da ro wa nia No we go Rem ber to wa, w któ rym
do pusz czal ną wy so kość bu dyn ków prze wi dzia no
na 12 m. Nie ste ty, w kwiet niu 1998 r. rad ni uchwa li li in ny
tekst, w któ rym ogra ni cze nie wy so ko ści zo sta ło wy kre -
ślo ne i do pu bli ka cji po sła no tekst z po mi nię ciem te go
pod sta wo we go pa ra me tru. Opu bli ko wa ny tekst stał się
pra wem, a nikt za tę ma ni pu la cję nie od po wia da.

Kra je ko rzy sta ją ce do tych czas ze środ ków eu ro pej -
skich wpa da ją w ta ra pa ty. Nie dzi wię się, jak się przy glą -
dam wy ko rzy sty wa niu fun du szy eu ro pej skich w Pol sce.
By wa, że wy ko rzy sty wa nie fun du szy eu ro pej skich szko dzi
spo łe czeń stwu, co wła śnie ma na stą pić w Rem ber to wie,
przy ak cep ta cji lub bier no ści więk szo ści na szych rad nych.

Za pro jek to wa no par king na 300 sa mo cho dów po po -
łu dnio wej stro nie to rów, gdy miejsc par kin go wych bra ku -
je po pół noc nej. Sta no wi sko do par ko wa nia ma w tym
be to no wym mo lo chu kosz to wać oko ło 35 tys. zł! W za ło -
że niach wy da tek po nad 10 mln zł miał słu żyć uspraw nie -
niu ko mu ni ka cji, a w prak ty ce za szko dzi ru cho wi
dro go we mu na ul. Il skie go, przy oka zji blo ku jąc two rze nie
Cen trum Rem ber to wa. Nie mo że my zna leźć oso by od -
po wie dzial nej za tę nie go spo dar ność. Od po wia da ją ko -
lek ty wy..., czy li nikt. Dla te go Spo łecz ny Ko mi tet
Za go spo da ro wa nia Cen trum Rem ber to wa dą ży do ta kich
roz wią zań urba ni stycz nych w na szym cen trum, aby słu -
ży ły miesz kań cóm, nie urzęd ni kom.

Trze ba or ga ni zo wać się tak że w każ dej in nej istot -
nej spra wie, two rząc prze ciw wa gę dla si ły pie nią dza. Je -
że li się po szcze gól ne śro do wi ska nie zin te gru ją, to bę dą
po ko lei prze gry wać w róż nych kwe stiach.

Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów” chce w tym
wspie rać miesz kań ców, bo sa mi nie je ste śmy w sta nie
roz wi kłać wszyst kich jed nost ko wych spraw, a na wet mo -
że my je źle ar ty ku ło wać. 

Wi told Po tę ga (w.po te ga@neo stra da.pl.)
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KO MU NI KA CJA PO NO WE MU 

Po wie lu la tach sta rań o lep sze po łą cze nie z Cen -
trum War sza wy, rem ber tow ska ko mu ni ka cja zo sta ła
uwzględ nio na w pla nach roz wo jo wych mia sta. De cy zją
Za rzą du Trans por tu Miej skie go no we roz wią za nia wpro -
wa dza się 16 stycz nia 2012 r.

Obec nie kur su ją cą co 30 min. li nię przy śpie szo -
ną 515 na ca łej obec nej tra sie od pę tli Rem ber tów -Ko lo -
nia do pę tli GUS, za stą pi – ma ją ca już dłu gi do ro bek
w rem ber tow skiej ko mu ni ka cji – li nia 143. Pla no wa na jest
ja ko li nia zwy kła od by wa ją ca kur sy w czę sto tli wo ściach
co 10 min. W dni powszednie po za szczy tem ko mu ni ka -
cyj nym oraz w soboty i święta – co 15 min.

Na stęp ną zmia ną zo sta nie ob ję ta li nia 168, któ ra
w do tych cza so wej re la cji od pę tli Rem ber tów -Ko lo nia zo -
sta nie skró co na do pę tli Go cław, ze zmie nio ną nu me ra -
cją (na li nię 345), prze bie giem tra sy oraz dnia mi
kur so wa nia. Li nia 345 na te re nie Dziel ni cy Rem ber tów
zo sta nie wy co fa na z pę tli Re ber tów -Ko lo nia i od przy stan -
ku Rem ber tów -Ra tusz skie ro wa na do pę tli Mo kry Ług
po do tych cza so wej tra sie li nii 415 uli ca mi: Pa de rew skie -
go i Czwar ta ków, któ rej kur so wa nie po dob nie jak li nii 415
zo sta nie za cho wa ne je dy nie w dni po wsze dnie.

ZTM w swo ich in for ma cjach nie po dał czę sto tli wo ści
kur sów dla li nii 345. Wła dze Dziel ni cy wy stą pi ły o czę sto -
tli wość kur so wa nia au to bu sów co 15 min. w szczy cie oraz
co 20 min. po za szczy tem ko mu nik cyj nym. Na to miast li -
kwi da cji ule gnie li nia 415 kur su ją ca po do tych cza so wej
tra sie od pę tli Mo kry Ług do pę tli GUS, ma ją ca wspól ną
tra sę z li nią 515.

Pro po no wa ne przez miesz kań ców, a za ra zem po ży -
tecz ne wy dłu że nie prze bie gu li nii 215 przez Ma ry sin Wa -
wer ski do pę tli Mię dzy le sie nie zo sta ło uwzględ nio ne
w kon ce pcji zmian obec nie re ali zo wa nej przez ZTM.

De cy zje ZTM zo sta ły pod ję te po trwa ją cych od po ło -
wy kwiet nia do po ło wy ma ja 2011 r. kon sul ta cjach spo -
łecz nych, pod czas któ rych roz pa trzo no wnio ski
wpły wa ją ce od miesz kań ców Rem ber to wa, a koń co we

za ło że nia skon sul to wa no z Za rzą dem Dziel ni cy w rem -
ber tow skim Ra tu szu.

Na le ży wspo mnieć i po dzię ko wać na więk szym ak ty -
wi stom zmian na „lep sze” w ko mu ni ka cji, czy li stu den tom
i sa mo rzą do wi stu denc kie mu Aka de mi Obro ny Na ro do wej.

Ro bert Ja rzą bek (ro bert.lep szy rem ber tow@gma il.com)

REM BER TOW SKIE PRIO RY TE TY

Rem ber tów nie dys po nu je sa mo dziel no ścią gmi ny,
bo jest czę ścią gmi ny War sza wa. Ist nie je dość skom pli -
ko wa ny sys tem uzgod nień, wy ma ga ją cy ak tyw no ści
i umie jęt no ści współ dzia ła nia. Waż ne jest spo łecz ne
wspar cie. Bur mistrz Dziel ni cy jest otwar ta na współ pra cę,
za rów no z in sty tu cja mi War sza wy jak i z miesz kań ca mi. 

Mi nął rok obec nej ka den cji Ra dy Dziel ni cy. Za rząd
i rad ni kon cen tro wa li się w tym cza sie m. in. na roz wią zy -
wa niu pro ble mu nie do bo ru środ ków na bie żą ce po trze -
by, w szcze gól no ści na pro wa dze nie przed szko li i szkół,
nie za nie dbu jąc sta rań o po zy ski wa nie in we sty cji. 

Bur mi strzo wi uda ło się w krót kim cza sie do pro wa -
dzić do bu do wy par kin gu przy ul. Cy ru li ków 37, za sta cją
kon tro li po jaz dów. Od przy szłe go ro ku miej sca po sto jo -
we bę dą słu żyć kie row com, któ rzy z sa mo cho dów prze -
sia da ją się na po ciąg. 

Trud niej szym za da niem jest prze dłu że nie pod ul. Cy -
ru li ków tu ne lu dla pie szych. W roz mo wach Bur mi strza
i Ko mi sji Go spo dar ki Prze strzen nej z Biu rem Dro go wnic -
twa m. st. War sza wy usta lo no, że Biu ro Dro go wnic twa
zle ci Biu ru Pla no wa nia Roz wo ju War sza wy opra co wa nie
kon cep cji prze dłu że nia tu ne lu. Zo sta ły opra co wa ne dwa
wa rian ty – pierw szy za kła da pro ste prze dłu że nie ist nie ją -
ce go tu ne lu, dru gi – prze bieg rów no le gły do al. gen. A.
Chru ście la „Mon te ra”. Po do ko na niu wy bo ru wa rian tu
Dziel ni ca Rem ber tów przy stą pi do sta rań o umiesz cze -
nie za da nia w pla nie in we sty cyj nym War sza wy.

Mi chał Zy ga

44 Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” | Nr 23 | grudzień 2011

Wydawca i redakcja: Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW”, ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa, 
tel. 606 621 052, 609 561 441, 693 98 00 56, e-mail: biuro@lepszyrembertów.pl, www.lepszyrembertow.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji oraz zmiany tytułów w nadesłanych materiałach. 


