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Rembertów stać na więcej

Nasze Stowarzyszenie w kampanii wyborczej twierdziło, że Rembertów stać na więcej. Czy rzeczywiście?
Co to oznacza? Jak więcej osiągnąć? Ogólna odpowiedź
w zakresie dążeń jest dosyć prosta i powszechnie akceptowana. Trzeba ograniczyć egoizmy i lęki oraz wzmocnić
współpracę. Pojedynczy człowiek niewiele zdziała,
zwłaszcza w warunkach skomplikowanego ustroju Warszawy, ale razem sensownie współpracując możemy sporo uzyskać.
Nie kokietowaliśmy wyborców. W minionym roku
grupa członków Stowarzyszenia wykorzystując składki
członkowskie organizowała rajdy rowerowe i imprezy kulturalne, sprzątaliśmy lasy, wsparliśmy mieszkańców
przy eliminowaniu TIR-ów z osiedli mieszkaniowych,
zwróciliśmy uwagę na manipulacje w stanowieniu prawa,
skutkujące brakiem ograniczeń wysokości i intensywności zabudowy oraz zabiegamy o ograniczenie wysokości
budynków w naszej dzielnicy, podważamy zasadność budowy piętrowego parkingu przy Stacji PKP w zaprojektowanym
usytuowaniu,
żądając
racjonalnego
zagospodarowania Centrum Rembertowa, po obu stronach torów.
Burmistrz Rembertowa zainicjowała stworzenie parkingu na 72 miejsca postojowe przy ul. Cyrulików 37, ze
środków ogólnomiejskich. Radni Stowarzyszenia doprowadzili do możliwości reaktywacji rad osiedli przez ich
mieszkańców. Deklarujemy współpracę z radami osiedli
i zachęcamy mieszkańców do udziału w zebraniach wyborczych. Nieustannie zachęcamy do brania spraw publicznych (naszych) w swoje ręce.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którym nie
jest obojętny nasz wspólny los, o współdziałanie w wybieraniu spraw ważnych i w prowadzeniu ich w taki sposób, 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 mieszkańców) 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 włodarzom na ręce i niepotrzebnie krytykować?
Rady osiedla są szansą na:

 wzmocnienie samorządności w Rembertowie,
 zajęcie się istotnymi dla mieszkańców kwestiami

i przeciwdziałanie trwonieniu dobra publicznego

Wybierzmy samorząd mieszkańców złożony z kompetentnych mieszkańców Rembertowa, mających społecznikowską pasję i gotowych użyczyć sąsiadom
swojego czasu!
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” startując w wyborach samorządowych za jedno z zadań na obecną kadencję 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 wykonywaniu zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska,
kultury, sportu i rekreacji, wnioskować w sprawach związanych z warunkami życia, stanem bezpieczeństwa i porządku 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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uczestniczyć w konsultacjach społecznych. Zatem statut
przewiduje szerokie spectrum uprawnień dla reprezentacji osiedli w Dzielnicy Rembertów.
Rada Dzielnicy powołała samorządy mieszkańców
w sześciu osiedlach: Kawęczyn - Wygoda, Nowy Rembertów, Pocisk, Polanka, Stary Rembertów i Stary Rembertów-Kolonia.
Na sesji w dniu 31 stycznia 2012 r. Rada Dzielnicy

Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

Minimalna
liczba
wymagana
Data wyborów
uprawnionych
frekwencja
do głosowania
(1,5 %)

Osiedle
Kawęczyn –
Wygoda

2 167

33

Nowy Rembertów

2 985

45

Pocisk

1 279

20

Polanka

3 523

53

Stary Rembertów

6 121

92

Stary Rembertów Kolonia

1 677

26

Społeczna, użyteczna,
dobrze postrzegana

Zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy, w niedzielę 19
lutego 2012 r. o godz. 17.00, w budynku Domu Kultury
„Wygoda” przy ul. Koniecpolskiej 14 odbędzie się Wyborcze Zebranie Mieszkańców Osiedla „Kawęczyn – Wygoda”. Po półtorarocznej przerwie będziemy mogli wybrać
Radę Osiedla. By wybory były skuteczne musi w nich
wziąć udział co najmniej 33 osoby. Niby niewiele, a jednak trzeba pewnej mobilizacji zwłaszcza, że być może
mróz jeszcze nie odpuści.
Nie zrażajmy się! Przyjdźmy i wskażmy swoich
przedstawicieli do tej prawdziwie społecznej instytucji.
Zwłaszcza, że wg badania diagnostycznego przeprowa-

2

zarządziła wybory. Aby były ważne, musi w nich wziąć
udział 1,5% uprawnionych do głosowania mieszkańców,
tj. osób pełnoletnich stale zamieszkałych na terenie osiedla. Wybierają swoją 11-osobową reprezentację w tajnym
głosowaniu. To bardzo ważne, aby wszystkie osiedla posiadały swoje rady, których działalność tak dobrze zapisała się w historii rembertowskiej samorządności.

Miejsce wyborów

niedziela
19 lutego
godz. 17.00

Dom Kultury „Wygoda”
ul. Koniecpolska 14

piątek
24 lutego
godz. 18.00

Dom Kultury
ul. Komandosów 8

niedziela
26 lutego
godz. 16.00

wtorek
28 lutego
godz. 18.30

niedziela
4 marca
godz. 14.00

sobota
3 marca
godz. 16.00

Dom Kultury
ul. Komandosów 8

Gimnazjum nr 126,
ul. gen. Ziemskiego 22
Urząd Dzielnicy
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28
Urząd Dzielnicy
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28

dzonego na terenie Osiedla Kawęczyn – Wygoda
w 2011 r., a opracowanego przez zespół GfK Polonia wynika, że: „użyteczną rolę spełnia rada osiedla, która identyfikuje potrzeby mieszkańców i stara się na nie
pozytywnie odpowiadać”. I to po prawie 2 latach od czasu wygaśnięcia kadencji (wg mnie samorozwiązania się)
poprzedniej Rady. Nie ma chyba drugiej instytucji, która
by była tak pozytywnie odbierana.
W przywoływanym badaniu nawet lokalnym radnym
przypisywane są: „realizacja partykularnych interesów”
i „niska skuteczność w działalności na potrzeby lokalnej
społeczności”. Być może wynika to właśnie z braku
wsparcia ich poczynań ze strony szerszego kręgu mieszkańców, braku identyfikacji z realizowanymi przedsięwzięciami lub zgłaszanymi pomysłami. Rada Osiedla daje
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szansę na skuteczne wypełnienie tej luki. Nasi przedstawiciele mogą też współpracować z radami innych osiedli,
tak byśmy stanowili wspólny organizm w ramach dzielnicy lub nawet szerzej w ramach całego miasta. Usytuowani przy granicy Rembertowa z Wawrem, Pragą Południe,
Targówkiem i Ząbkami mamy przecież wspólne z nimi interesy. Wspomnijmy chociażby Olszynkę Grochowską,
sztucznie przerwany ciąg ulicy Chłopickiego, komunikację z Osiedlem Dudziarska, uciążliwe sąsiedztwo ze spalarnią, a w przyszłości rozwiązania komunikacyjne
w obrębie wiaduktu na przedłużeniu ul. Wiatracznej.
Rada Osiedla może artykułować w sposób bardziej
formalny, niż każdy z nas z osobna, nasze potrzeby i niepokoje. Może stać się terenem wymiany zdań i poglądów
na temat tego, co dla naszej Małej Ojczyzny jest ważne,
a co najważniejsze. Może animować dyskusję oraz działania społeczne. Ostatnie 1,5 roku nie napawa optymizmem. Sala koncertowa w naszej szkole dalej dla
mieszkańców jest praktycznie niedostępna, przesuwa się
budowa kanalizacji, a ostatnio dokonały się raczej mało
pożyteczne zmiany w miejskiej komunikacji.
Wiele z powyższych uwag dotyczy wszystkich osiedli Rembertowa, ale każde też ma swoją specyfikę. Tym
niemniej tak się złożyło, że Kawęczyn - Wygoda będzie
jako pierwsze wybierało radę. Dajmy dobry przykład –
do zobaczenia 19 lutego.
Krzysztof Orliński

(wpkoko@wp.pl, www.naszrembertow.waw.pl)

Rozrzutność hamuje rozwój

Przewidziano wykonanie piętrowego parkingu
przy ulicy Marsa. Jedno samochodowe stanowisko ma
kosztować co najmniej 40 tys. zł. Po przeciwnej stronie
torów wybudowano ostatnio 72 stanowiska postojowe
i trzeba zbudować następne, zaś między ulicami Bellony
i Ilskiego, po zwykłym uporządkowaniu terenu wystarczy
miejsca na samochody. Dlaczego zatem w centrum Rembertowa ma dominować brzydki obiekt, gdy można tutaj
urządzić przyjazne ludziom miejsce?
W jakim celu wybieramy radnych dzielnicowych? Komu oni radzą, skoro zapadają decyzje o rozrzutnym wydawaniu naszych podatków, wbrew potrzebom
wyborców? Szyldu szkodliwej budowie przy Stacji PKP
udzielił Zakład Transportu Miejskiego, którego zagospodarowanie Centrum Rembertowa nie interesuje. Służy
jakiejś strategii, której ja nie rozumiem.
Społeczny Komitet Zagospodarowania Centrum

Rembertowa, współpracujący ze Stowarzyszeniem „Lepszy Rembertów”, przeciwstawił się stanowczo szkodliwym miejskim decyzjom. Dziękuję tym wszystkim, którzy
w różny sposób nas wspierali. Było ciężko. Byli tacy, co
pukali się w czoło, gdy informowałem, że tam gdzie są
składy węgla powinna być piękna miejska przestrzeń.
Przyzwyczaili się, że anonimowi,, oni” rządzą, a my powinniśmy się zajmować tylko domowym podwórkiem!
Skutkiem tego rządzenia jest brak opracowanej wizji zagospodarowania Centrum Rembertowa.
Mamy za sobą opisane doświadczenie, które zobowiązuje
Skutkiem tedo wybrania do rad osiedli ludzi pro- go rządzenia jest
stolinijnych, kompetentnych, wnikli- brak opracowawych i aktywnych, takich, którzy nej wizji zagobędą rozliczać wydatki powierzone s p o d a r o w a n i a
naszym przedstawicielom w podob- Centrum Remny sposób jak urzędy skarbowe roz- bertowa.
liczają podatników – obywateli. Już
prawie zaczęli wozić do Rembertowa wiele ton betonu,
a funkcyjni (także wielu radnych) nie reagowali, choć powinni pięścią w stół czasem uderzyć. Pieniądze podatników trzeba przeznaczać na rozwój, zaś rozrzutność jest
działaniem w przeciwnym kierunku.
Zapraszamy na debatę do Domu Kultury, al.
Komandosów 8, w dniu 9 marca 2012 r., o godz. 18.00.
Przyjazne nam – mieszkańcom – Centrum Rembertowa
razem z architektami zaprojektujemy i spróbujemy powalczyć o jego wdrożenie. Już mamy pierwsze ciekawe projekty.
Witold Potęga (w.potega@neostrada.pl)

Odbiór odpadów

W połowie 2011 r. Sejm przyjął zmiany w ustawie
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Władze państwa wyznaczyły dodatkowe zadania gminom i obowiązki przedsiębiorcom. Właściciele
nieruchomości są i pozostaną nadal zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, natomiast odbiór płatny zostanie
zorganizowany przez gminę. Najpóźniej do 1 lipca 2013 r.
zostaną zorganizowane przetargi na firmy odbierające
odpady od mieszkańców. W przypadku Gminy Warszawa, należy się spodziewać podziału miasta na sektory,
którymi będą dzielnice.
Rada Warszawy przyjmie szczegóły nowych rozwiązań, w tym określi stawkę opłaty za gospodarowanie od-
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Michał Zyga (michal@lepszyrembertow.pl)

Korekta w układzie
linii autobusowych

16 stycznia br. został wprowadzony niekorzystny podział linii autobusowej 168 na skróconą trasę 168 i 345.
Już 10 listopada ub. r. Burmistrz Dzielnicy interweniowała przeciwko pomysłowi ZTM ograniczenia kursowania linii 168. „Sytuacja braku bezpośredniego połączenia
osiedla Kawęczyn Wygoda z pozostałymi częściami
dzielnicy jest nie do przyjęcia” – pisała. Niestety, wtedy
się nie udało zapobiec niekorzystnym zmianom.
Po kolejnych interwencjach w Zarządzie Transportu
Miejskiego nastąpił przełom. Od 1 marca 2012 r. linia 345
zostanie zastąpiona całotygodniową linią autobusową
kursującą po tej samej trasie z Mokrego Ługu ulicami
Czwartaków, Paderewskiego, Strażacką, Chełmżyńską,
Marsa, Ostrobramską, Fieldorfa, Bora Komorowskiego
na Gocław.
Kolejnymi postulatami są m. in.:
– przedłużenie linii autobusowej 199 od krańca Rembertów – AON do krańca Rembertów – Kolonia. aby
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 217 mieli możliwość
bezpośredniego, a więc bezpiecznego dojazdu
do szkoły,
– wprowadzenie kilku kursów linii 196 (raz na godzinę poza szczytem) wydłużonych przez przejazd kolejowy
do krańca Nowego Rembertowa, umożliwiających

bezpośredni dojazd do cmentarza.

Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

Czas na rowery

Choć za oknami jeszcze biało i mroźno, to wielu
z nas już marzy o wiosennym słońcu i ruchu na świeżym
powietrzu. W 2011 r. Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” zorganizowało kilka rajdów rowerowych, w których
wzięła udział spora grupa mieszkańców Rembertowa.
W tym sezonie także zamierzamy podjąć tę inicjatywę i zachęcić naszych sąsiadów do wspólnej aktywności. Podobnie jak w zeszłym roku, zapraszamy
na darmowy przegląd rowerów przed sezonem, w dniu 15
kwietnia od godziny 14.30 w Domu Kultury przy ul. Komandosów 8.
Natomiast, 22 kwietnia odbędzie się rajd inauguracyjny w okolicach Rembertowa, który rozpoczniemy
o godz. 10 rano na placyku naprzeciwko noworembertowskiego Domu Kultury. Zapewniamy trasę dla wszystkich, starszych i młodszych oraz pieczone kiełbaski

i sympatyczną atmosferę. Przedstawimy wówczas plan
imprez rowerowych na sezon 2012, organizowanych
przez zaprzyjaźnione Koło Turystyki Kolarskiej „Kinowa”
oraz propozycje rajdów lokalnych, rembertowskich, planowanych przez nasze Stowarzyszenie.
Agnieszka Zielińska (agnieszka.zet@op.pl)

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.
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skład i druk: www.drukarniaatu.pl

padami komunalnymi na podstawie jednej z trzech dopuszczonych w ustawie metod: – liczby mieszkańców, –
ilości zużytej wody albo – powierzchni lokalu
mieszkalnego. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia „deklaracji o wysokości opłaty”.
Do pierwszej deklaracji należy dołączyć dotychczasową
umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
Zostanie także zmieniony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, którego proces
aktualizacji już się rozpoczął.

