
Rembertów stać na więcej

Nasze Stowarzyszenie w kampanii wyborczej twier-
dziło, że Rembertów stać na więcej. Czy rzeczywiście?
Co to oznacza? Jak więcej osiągnąć? Ogólna odpowiedź
w zakresie dążeń jest dosyć prosta i powszechnie akcep-
towana. Trzeba ograniczyć egoizmy i lęki oraz wzmocnić
współpracę. Pojedynczy człowiek niewiele zdziała,
zwłaszcza w warunkach skomplikowanego ustroju War-
szawy, ale razem sensownie współpracując możemy spo-
ro uzyskać.

Nie kokietowaliśmy wyborców. W minionym roku
grupa członków Stowarzyszenia wykorzystując składki
członkowskie organizowała rajdy rowerowe i imprezy kul-
turalne, sprzątaliśmy lasy, wsparliśmy mieszkańców
przy eliminowaniu TIR-ów z osiedli mieszkaniowych,
zwróciliśmy uwagę na manipulacje w stanowieniu prawa,
skutkujące brakiem ograniczeń wysokości i intensywno-
ści zabudowy oraz zabiegamy o ograniczenie wysokości
budynków w naszej dzielnicy, podważamy zasadność bu-
dowy piętrowego parkingu przy Stacji PKP w zaprojekto-
wanym usytuowaniu, żądając racjonalnego
zagospodarowania Centrum Rembertowa, po obu stro-
nach torów.

Burmistrz Rembertowa zainicjowała stworzenie par-
kingu na 72 miejsca postojowe przy ul. Cyrulików 37, ze
środków ogólnomiejskich. Radni Stowarzyszenia dopro-
wadzili do możliwości reaktywacji rad osiedli przez ich
mieszkańców. Deklarujemy współpracę z radami osiedli
i zachęcamy mieszkańców do udziału w zebraniach wy-
borczych. Nieustannie zachęcamy do brania spraw pu-
blicznych (naszych) w swoje ręce.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którym nie
jest obojętny nasz wspólny los, o współdziałanie w wy-
bieraniu spraw ważnych i w prowadzeniu ich w taki spo-
sób, aby uzyskiwać znaczące efekty. Zainteresowanych
ściślejszą współpracą prosimy o kontakt – 22 611 87 71.

Zarząd Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Reaktywacja rad osiedli

W ubiegłej kadencji samorządu przestały działać
wszystkie rady osiedla na terenie Rembertowa i nie było
woli politycznej, aby je powołać. Nie pomogły w 2010 r.
głosy mieszkańców pod wnioskiem o utworzenie Rady
Osiedla Nowy Rembertów (wniosek podpisało 300 miesz-
kańców) i Rady Osiedla Pocisk (wniosek podpisało 200
mieszkańców). Ówczesne władze Dzielnicy nie widziały
potrzeby pobudzania lokalnej aktywności. Po co kolejne
gremia miały upominać się o swoje prawa, patrzeć włoda-
rzom na ręce i niepotrzebnie krytykować?

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” startując w wy-
borach samorządowych za jedno z zadań na obecną ka-
dencję uznało reaktywację rad osiedli i nie zapomniało
o swoich zobowiązaniach. W październiku 2011 r. Rada
Dzielnicy uchwaliła statuty rad osiedli, zgodnie z którymi
będą one współdziałać z organami Dzielnicy w wykony-
waniu zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska,
kultury, sportu i rekreacji, wnioskować w sprawach zwią-
zanych z warunkami życia, stanem bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego w osiedlu, organizować samopomoc
mieszkańców, zgłaszać propozycje inwestycji, wspierać
i kreować inicjatywę mieszkańców osiedla.

Rada Osiedla będzie mogła występować z inicjatywą
uchwałodawczą do Rady Dzielnicy, składać interpelacje
i zapytania, zajmować stanowiska w sprawach istotnych
dla osiedla, uczestniczyć w roli obserwatora w odbiorach
robót budowlanych prowadzonych na terenie osiedla,
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KAWĘCZYN – WYGODA, KOLONIA, MOKRY ŁUG, NOWY REMBERTÓW, POCISK, POLANKA, STARY REMBERTÓW

Ra dy osie dla są szan są na:
� wzmoc nie nie sa mo rząd no ści w Rem ber to wie, 
� za ję cie się istot ny mi dla miesz kań ców kwe stia mi

i prze ciw dzia ła nie trwo nie niu do bra pu blicz ne go

Wy bierz my sa mo rząd miesz kań ców zło żo ny z kom pe -
tent nych miesz kań ców Rem ber to wa, ma ją cych spo -
łecz ni kow ską pa sję i go to wych uży czyć są sia dom
swo je go cza su!



uczest ni czyć w kon sul ta cjach spo łecz nych. Za tem sta tut
prze wi du je sze ro kie spec trum upraw nień dla re pre zen ta -
cji osie dli w Dziel ni cy Rem ber tów.

Ra da Dziel ni cy po wo ła ła sa mo rzą dy miesz kań ców
w sze ściu osie dlach: Ka wę czyn - Wy go da, No wy Rem -
ber tów, Po cisk, Po lan ka, Sta ry Rem ber tów i Sta ry Rem -
ber tów-Ko lo nia. 

Na se sji w dniu 31 stycz nia 2012 r. Ra da Dziel ni cy

za rzą dzi ła wy bo ry. Aby by ły waż ne, mu si w nich wziąć
udział 1,5% upraw nio nych do gło so wa nia miesz kań ców,
tj. osób peł no let nich sta le za miesz ka łych na te re nie osie -
dla. Wy bie ra ją swo ją 11-oso bo wą re pre zen ta cję w taj nym
gło so wa niu. To bar dzo waż ne, aby wszyst kie osie dla po -
sia da ły swo je ra dy, któ rych dzia łal ność tak do brze za pi sa -
ła się w hi sto rii rem ber tow skiej sa mo rząd no ści.

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

Spo łecz na, uży tecz na, 
do brze po strze ga na

Zgod nie z uchwa łą Ra dy Dziel ni cy, w nie dzie lę 19
lu te go 2012 r. o godz. 17.00, w bu dyn ku Do mu Kul tu ry
„Wy go da” przy ul. Ko niec pol skiej 14 od bę dzie się Wy bor -
cze Ze bra nie Miesz kań ców Osie dla „Ka wę czyn – Wy go -
da”. Po półtorarocz nej prze rwie bę dzie my mo gli wy brać
Ra dę Osie dla. By wy bo ry by ły sku tecz ne mu si w nich
wziąć udział co naj mniej 33 oso by. Ni by nie wie le, a jed -
nak trze ba pew nej mo bi li za cji zwłasz cza, że być mo że
mróz jesz cze nie od pu ści. 

Nie zra żaj my się! Przyjdź my i wskaż my swo ich
przed sta wi cie li do tej praw dzi wie spo łecz nej in sty tu cji.
Zwłasz cza, że wg ba da nia dia gno stycz ne go prze pro wa -

dzo ne go na te re nie Osie dla Ka wę czyn – Wy go da
w 2011 r., a opra co wa ne go przez ze spół GfK Po lo nia wy -
ni ka, że: „uży tecz ną ro lę speł nia ra da osie dla, któ ra iden -
ty fi ku je po trze by miesz kań ców i sta ra się na nie
po zy tyw nie od po wia dać”. I to po pra wie 2 la tach od cza -
su wy ga śnię cia ka den cji (wg mnie sa mo roz wią za nia się)
po przed niej Ra dy. Nie ma chy ba dru giej in sty tu cji, któ ra
by by ła tak po zy tyw nie od bie ra na.

W przy wo ły wa nym ba da niu na wet lo kal nym rad nym
przy pi sy wa ne są: „re ali za cja par ty ku lar nych in te re sów”
i „ni ska sku tecz ność w dzia łal no ści na po trze by lo kal nej
spo łecz no ści”. Być mo że wy ni ka to wła śnie z bra ku
wspar cia ich po czy nań ze stro ny szer sze go krę gu miesz -
kań ców, bra ku iden ty fi ka cji z re ali zo wa ny mi przed się -
wzię cia mi lub zgła sza ny mi po my sła mi. Ra da Osie dla da je

22 Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” | Nr 24 | luty 2012

Osiedle
liczba

uprawnionych
do głosowania 

Minimalna
wymagana
frekwencja

(1,5 %)

Data wyborów Miejsce wyborów

Kawęczyn –
Wygoda 2 167 33 

niedziela 
19 lutego 

godz. 17.00

Dom Kultury „Wygoda” 
ul. Koniecpolska 14

Nowy Rembertów 2 985 45
niedziela 
26 lutego 

godz. 16.00

Dom Kultury
ul. Komandosów 8

Pocisk 1 279 20
piątek 

24 lutego 
godz. 18.00

Dom Kultury 
ul. Komandosów 8

Polanka 3 523 53
wtorek 

28 lutego 
godz. 18.30

Gimnazjum nr 126, 
ul. gen. Ziemskiego 22

Stary Rembertów 6 121 92
niedziela 
4 marca 

godz. 14.00

Urząd Dzielnicy 
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28

Stary Rembertów -
Kolonia 1 677 26

sobota 
3 marca 

godz. 16.00

Urząd Dzielnicy 
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28



szan sę na sku tecz ne wy peł nie nie tej lu ki. Na si przed sta -
wi cie le mo gą też współ pra co wać z ra da mi in nych osie dli,
tak by śmy sta no wi li wspól ny or ga nizm w ra mach dziel ni -
cy lub na wet sze rzej w ra mach ca łe go mia sta. Usy tu owa -
ni przy gra ni cy Rem ber to wa z Waw rem, Pra gą Po łu dnie,
Tar gów kiem i Ząb ka mi ma my prze cież wspól ne z ni mi in -
te re sy. Wspo mnij my cho ciaż by Ol szyn kę Gro chow ską,
sztucz nie prze rwa ny ciąg uli cy Chło pic kie go, ko mu ni ka -
cję z Osie dlem Du dziar ska, uciąż li we są siedz two ze spa -
lar nią, a w przy szło ści roz wią za nia ko mu ni ka cyj ne
w ob rę bie wia duk tu na prze dłu że niu ul. Wia tracz nej. 

Ra da Osie dla mo że ar ty ku ło wać w spo sób bar dziej
for mal ny, niż każ dy z nas z osob na, na sze po trze by i nie -
po ko je. Mo że stać się te re nem wy mia ny zdań i po glą dów
na te mat te go, co dla na szej Ma łej Oj czy zny jest waż ne,
a co naj waż niej sze. Mo że ani mo wać dys ku sję oraz dzia -
ła nia spo łecz ne. Ostat nie 1,5 ro ku nie na pa wa opty mi -
zmem. Sa la kon cer to wa w na szej szko le da lej dla
miesz kań ców jest prak tycz nie nie do stęp na, prze su wa się
bu do wa ka na li za cji, a ostat nio do ko na ły się ra czej ma ło
po ży tecz ne zmia ny w miej skiej ko mu ni ka cji. 

Wie le z po wyż szych uwag do ty czy wszyst kich osie -
dli Rem ber to wa, ale każ de też ma swo ją spe cy fi kę. Tym
nie mniej tak się zło ży ło, że Ka wę czyn  - Wy go da bę dzie
ja ko pierw sze wy bie ra ło ra dę. Daj my do bry przy kład –
do zo ba cze nia 19 lu te go.

Krzysz tof Or liń ski 
(wpko ko@wp.pl, www.na szrem ber tow.waw.pl)

Roz rzut ność hamuje rozwój

Prze wi dzia no wy ko na nie pię tro we go par kin gu
przy uli cy Mar sa. Jed no sa mo cho do we sta no wi sko ma
kosz to wać co naj mniej 40 tys. zł. Po prze ciw nej stro nie
to rów wy bu do wa no ostat nio 72 sta no wi ska po sto jo we
i trze ba zbu do wać na stęp ne, zaś mię dzy uli ca mi Bel lo ny
i Il skie go, po zwy kłym upo rząd ko wa niu te re nu wy star czy
miej sca na sa mo cho dy. Dla cze go za tem w cen trum Rem -
ber to wa ma do mi no wać brzyd ki obiekt, gdy moż na tu taj
urzą dzić przy ja zne lu dziom miej sce?

W ja kim ce lu wy bie ra my rad nych dziel ni co wych? Ko -
mu oni ra dzą, sko ro za pa da ją de cy zje o roz rzut nym wy -
da wa niu na szych po dat ków, wbrew po trze bom
wy bor ców? Szyl du szko dli wej bu do wie przy Sta cji PKP
udzie lił Za kład Trans por tu Miej skie go, któ re go za go spo -
da ro wa nie Cen trum Rem ber to wa nie in te re su je. Słu ży
jakiejś stra te gii, której ja nie rozumiem.

Spo łecz ny Ko mi tet Za go spo da ro wa nia Cen trum

Rem ber to wa, współ pra cu ją cy ze Sto wa rzy sze niem „Lep -
szy Rem ber tów”, prze ciw sta wił się sta now czo szko dli -
wym miej skim de cy zjom. Dzię ku ję tym wszyst kim, któ rzy
w róż ny spo sób nas wspie ra li. By ło cięż ko. By li ta cy, co
pu ka li się w czo ło, gdy in for mo wa łem, że tam gdzie są
skła dy wę gla po win na być pięk na miej ska prze strzeń.
Przy zwy cza ili się, że ano ni mo wi,, oni” rzą dzą, a my po -
win ni śmy się zaj mo wać tyl ko do mo wym po dwór kiem!
Skut kiem te go rzą dze nia jest brak opra co wa nej wi zji za -
go spo da ro wa nia Cen trum Rem ber to wa. 

Ma my za so bą opi sa ne do -
świad cze nie, któ re zo bo wią zu je
do wy bra nia do rad osie dli lu dzi pro -
sto li nij nych, kom pe tent nych, wni kli -
wych i ak tyw nych, ta kich, któ rzy
bę dą roz li czać wy dat ki po wie rzo ne
na szym przed sta wi cie lom w po dob -
ny spo sób jak urzę dy skar bo we roz -
li cza ją po dat ni ków – oby wa te li. Już
pra wie za czę li wo zić do Rem ber to wa wie le ton be to nu,
a funk cyj ni (tak że wie lu rad nych) nie re ago wa li, choć po -
win ni pię ścią w stół cza sem ude rzyć. Pie nią dze po dat ni -
ków trze ba prze zna czać na roz wój, zaś roz rzut ność jest
dzia ła niem w prze ciw nym kie run ku. 

Za pra sza my na de ba tę do Do mu Kul tu ry, al.
Ko man do sów 8, w dniu 9 mar ca 2012 r., o godz. 18.00.
Przy ja zne nam – miesz kań com – Cen trum Rem ber to wa
ra zem z ar chi tek ta mi za pro jek tu je my i spró bu je my po wal -
czyć o je go wdro że nie. Już ma my pierw sze cie ka we pro -
jek ty. 

Wi told Po tę ga (w.po te ga@neo stra da.pl)

Odbiór odpadów

W po ło wie 2011 r. Sejm przy jął zmia ny w usta wie
z 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach. Wła dze pań stwa wy zna czy ły do dat ko we za -
da nia gmi nom i obo wiąz ki przed się bior com. Wła ści cie le
nie ru cho mo ści są i po zo sta ną na dal zo bo wią za ni do zbie -
ra nia po wsta łych na te re nie nie ru cho mo ści od pa dów ko -
mu nal nych, na to miast od biór płat ny zo sta nie
zor ga ni zo wa ny przez gmi nę. Naj póź niej do 1 lip ca 2013 r.
zo sta ną zor ga ni zo wa ne prze tar gi na fir my od bie ra ją ce
od pa dy od miesz kań ców. W przy pad ku Gmi ny War sza -
wa, na le ży się spo dzie wać po dzia łu mia sta na sek to ry,
któ ry mi bę dą dziel ni ce. 

Ra da War sza wy przyj mie szcze gó ły no wych roz wią -
zań, w tym okre śli staw kę opła ty za go spo da ro wa nie od -
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Skut kiem te -
go rzą dze nia jest
brak opra co wa -
nej wi zji za go -
spo  da  ro  wa nia
Cen trum Rem -
ber to wa. 



pa da mi ko mu nal ny mi na pod sta wie jed nej z trzech do -
pusz czo nych w usta wie me tod: – licz by miesz kań ców, –

ilo ści zu ży tej wo dy al bo – po wierzch ni lo ka lu
miesz kal ne go. Wła ści cie le nie ru cho mo ści bę dą zo bo wią -
za ni do zło że nia „de kla ra cji o wy so ko ści opła ty”.
Do pierw szej de kla ra cji na le ży do łą czyć do tych cza so wą
umo wę na od bie ra nie od pa dów ko mu nal nych. 

Zo sta nie tak że zmie nio ny re gu la min utrzy ma nia czy -
sto ści i po rząd ku na te re nie gmi ny, do sto so wa ny do wo -
je wódz kie go pla nu go spo dar ki od pa da mi, któ re go pro ces
ak tu ali za cji już się roz po czął. 

Mi chał Zy ga (mi chal@lep szy rem ber tow.pl) 

Ko rek ta w ukła dzie 
li nii au to bu so wych 

16 stycz nia br. zo stał wpro wa dzo ny nie ko rzyst ny po -
dział li nii au to bu so wej 168 na skró co ną tra sę 168 i 345.
Już 10 li sto pa da ub. r. Bur mistrz Dziel ni cy in ter we nio wa -
ła prze ciw ko po my sło wi ZTM ogra ni cze nia kur so wa nia li -
nii 168. „Sy tu acja bra ku bez po śred nie go po łą cze nia
osie dla Ka wę czyn Wy go da z po zo sta ły mi czę ścia mi
dziel ni cy jest nie do przy ję cia” – pi sa ła. Nie ste ty, wte dy
się nie uda ło za po biec nie ko rzyst nym zmia nom. 

Po ko lej nych in ter wen cjach w Za rzą dzie Trans por tu
Miej skie go na stą pił prze łom. Od 1 mar ca 2012 r. li nia 345
zo sta nie za stą pio na ca ło ty go dnio wą li nią au to bu so wą
kur su ją cą po tej sa mej tra sie z Mo kre go Ługu uli ca mi
Czwar ta ków, Pa de rew skie go, Stra żac ką, Chełm żyń ską,
Mar sa, Ostro bram ską, Fiel dor fa, Bo ra Ko mo row skie go
na Go cław. 

Ko lej ny mi po stu la ta mi są m. in.: 
– prze dłu że nie li nii au to bu so wej 199 od krań ca Rem ber -

tów – AON do krań ca Rem ber tów – Ko lo nia. aby
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej Nr 217 mie li moż li wość
bez po śred nie go, a więc bez piecz ne go do jaz du
do szko ły, 

– wpro wa dze nie kil ku kur sów li nii 196 (raz na go dzi nę po -
za szczy tem) wy dłu żo nych przez prze jazd ko le jo wy
do krań ca No wego Rem ber towa, umoż li wia ją cych

bez po śred ni do jazd do cmen ta rza. 
Ja dwi ga Ce giel ska (j.ce giel ska@in te ria.pl)

Czas na ro we ry

Choć za okna mi jesz cze bia ło i mroź no, to wie lu
z nas już ma rzy o wio sen nym słoń cu i ru chu na świe żym
po wie trzu. W 2011 r. Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber -
tów” zor ga ni zo wa ło kil ka raj dów ro we ro wych, w któ rych
wzię ła udział spo ra gru pa miesz kań ców Rem ber to wa. 

W tym se zo nie tak że za mie rza my pod jąć tę ini cja ty -
wę i za chę cić na szych są sia dów do wspól nej ak tyw no -
ści. Po dob nie jak w ze szłym ro ku, za pra sza my
na dar mo wy prze gląd ro we rów przed se zo nem, w dniu 15
kwiet nia od go dzi ny 14.30 w Do mu Kul tu ry przy ul. Ko -
man do sów 8. 

Na to miast, 22 kwiet nia od bę dzie się rajd in au gu ra -
cyj ny w oko li cach Rem ber to wa, któ ry roz pocz nie my
o godz. 10 ra no na pla cy ku na prze ciw ko no wo rem ber -
tow skie go Do mu Kul tu ry. Za pew nia my tra sę dla wszyst -
kich, star szych i młod szych oraz pie czo ne kieł ba ski

i sym pa tycz ną at mos fe rę. Przed sta wi my wów czas plan
im prez ro we ro wych na se zon 2012, or ga ni zo wa nych
przez za przy jaź nio ne Ko ło Tu ry sty ki Ko lar skiej „Ki no wa”
oraz pro po zy cje raj dów lo kal nych, rem ber tow skich, pla -
no wa nych przez na sze Sto wa rzy sze nie.

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