
Stowarzyszenie otrzymało dotację

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” jest autorem
projektu „Rembertów – Kolebka Orła Białego”, który zmie-
rza do popularyzacji historii Rembertowa i jego roli
w kształtowaniu pol-
skiej państwowości.
Projekt został złożony
w otwartym konkursie
ofert na realizację za-
dań publicznych w za-
kresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodo-
wego w 2012 r. ogło-
szonym przez
Prezydenta m. st.
Warszawy dla organi-
zacji pozarządowych.
Został pozytywnie oceniony i wybrany w postępowaniu
konkursowym (Zarządzenie Nr 2196 /2012 Prezydenta
Warszawy z 9 marca 2012 r.).

Rembertów jest miejscem wysiłku narodu budujące-
go swoją państwowość po odzyskaniu niepodległości,
której ostoją w tamtych czasach była siła militarna. Nic
dziwnego, że tutaj, na skraju dużego poligonu położone-
go blisko Warszawy od pierwszych dni niepodległości
tworzono doświadczalne centra wyszkolenia różnych ro-
dzajów wojsk, szkoły oficerskie, wyższe szkoły wojsko-
we. W 1920 r. tutaj usytuowano sztab dywizji piechoty
broniącej pierwszej linii obrony Warszawy. Tutaj rodziły
się nowatorskie koncepcje wojskowe, wykładane na kur-
sach dowódców wojskowych.

Wielkim symbolem, jak głosi wieść przekazywa-
na z pokolenia na pokolenie, tego jednego
z ważniejszych w przedwojennej Polsce
ośrodka rozwoju rodzimej myśli wojskowej
oraz kształcenia kadry oficerskiej miało być
takie ukształtowanie ciągów komunikacyjnych
i zabudowy, aby całość widziana z lotu ptaka
tworzyła obraz Orła Białego. Miał zatem Rem-
bertów stać się symboliczną kolebką Orła.
W wyniku perturbacji w okresie międzywojen-
nym zaniechano tak pomyślanego dzieła ar-
chitektoniczno-urbanistycznego.

Na szczęście zachowało się z tego okresu wiele
obiektów, będących obecnie naszym dziedzictwem naro-
dowym. 26 stycznia 2010 r., historyczny zespół Akademii
Obrony Narodowej został wpisany do rejestru zabytków.

Projekt Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” zmie-
rza do tego, aby nie tylko mieszkańcy
naszej Dzielnicy, ale inni Warszawia-
cy dowiedzieli się o wydarzeniach for-
mowania Państwa Polskiego,
mających związek z Rembertowem,
poprzez: stworzenie na terenie Akade-
mii Obrony Narodowej przewodnickiej
ścieżki historyczno-edukacyjnej, na-
granie filmu na nośnikach elektronicz-
nych, wydanie przewodnika.

Na stronie www.lepszyrember-
tow.pl/rkob została uruchomiona apli-
kacja dotycząca projektu
– znajdziecie tam Państwo wiedzę

o powstaniu miasta i garnizonu Rembertów, rozwoju
szkolnictwa wojskowego, udziale Rembertowa w Bitwie
Warszawskiej 1920 r., informacje o terminach i trasie
spacerów przewodnickich, wiele archiwalnych i współ-
czesnych zdjęć.

Projekt kierujemy do kilku pokoleń począwszy
od młodzieży gimnazjalnej kończąc na seniorach. Z fil-
mem i innymi produktami projektu dotrzemy do szkół, stu-
dentów AON, środowisk przewodników warszawskich.

Zespół projektowy tworzą: Sławomir Bielicki, Jadwi-
ga Cegielska (koordynator), Krzysztof Chrzan, Maria Ka-
sprzewska, Krzysztof Kozicki, Jan Pogoda, Maciej
Sulikowski. Recenzentem naukowym projektu będzie płk
dr Jeremiasz Ślipiec. Wspiera nas Urząd Dzielnicy Rem-
bertów z burmistrz Agnieszką Kądeją i Akademia Obro-
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Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
ZZAAPPRRAASSZZAA

na spacer poprowadzony 
przez przewodników warszawskich

Rembertów – Kolebka Orła Białego
niedziela 3 czerwca 2012 r., godz. 11.00

spotykamy się przed bramą 
Akademii Obrony Narodowej

Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

Projekt współfinansuje:

Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów”
ZAPRASZA

na wy sta wę Sła wo mi ra Bie lic kie go
„Za byt ko wy ze spół ar chi tek to nicz ny 

na te re nie Aka de mii Obro ny Na ro do wej”
pre zen to wa ną w ra mach pro jek tu 

„Rem ber tów – Ko leb ka Or ła Bia łe go”
pod czas Świę ta Rem ber to wa w so bo tę 26 ma ja

w godz. 11.00 -18.00 i do koń ca czerw ca w dni po wsze dnie 
w Bi blio te ce Pu blicz nej im. Ja na Paw ła II, ul. Ga wę dzia rzy 8



ny Na ro do wej z rek to rem ko men dan tem gen. Ro mu al -
dem Ra taj cza kiem.

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

Od pra wa do przy mu su…
Wg art. 7 usta wy o sa mo rzą dzie gmin nym za spo ka -

ja nie zbio ro wych po trzeb wspól no ty na le ży do za dań wła -
snych gmi ny. Za da nia wła sne gmi ny, w na szym
przy pad ku m. st. War sza wy, obej mu ją m.in. spra wy wo -
do cią gów i za opa trze nia w wo dę oraz ka na li za cji. 

Jest to za da nie mia sta, ale nie obo wią zek. Wie o tym
wie lu miesz kań ców Dziel ni cy Rem ber tów, któ rzy nie mo gą
jesz cze sko rzy stać z sie ci wo do cią go wej lub ka na li za cyj nej. 

Na Sta rym Rem ber to wie za sięg sie ci wo do cią go wej
jest mniej szy od sie ci ka na li za cyj nej. Po za osie dlem 
Po lan ka sieć wo do cią go wa zo sta ła zbu do wa na w na stę -
pu ją cych uli cach: al. Chru ście la, ul. Ga wę dzia rzy, 
ul. Fi sze ra, ul. Kon wi sar ska (do ul. Plu to no wych), ul. Pa -
de rew skie go (do ul. Ro ty). W wie lo let nim pla nie in we sty -
cyj nym MPWiK na Sta rym Rem ber to wie prze wi dzia no
bu do wę wo do cią gu na ko lej nych 12 uli cach w naj bliż -
szych 5 la tach, tj. do 2017 r. 

Zgod nie z po li ty ką mia sta pra wo do przy łą cze nia
do wo do cią gu jest stop nio wo prze kształ ca ne w obo wią -
zek dla osób bu du ją cych no we do my przy uli cach wy po -
sa żo nych w wo do ciąg. Dzie je się tak po przez usta la nie
przez Ra dę War sza wy w no wych miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go (mpzp) prze pi sów zo -
bo wią zu ją cych do pod łą cze nia do sie ci wo do cią go wej,
po re ali za cji ta kiej sie ci, ze wzglę du na ochro nę śro do wi -
ska, w tym ochro nę wód pod ziem nych. Ta kie prze pi sy zo -
sta ły wpro wa dzo ne w pla nach dla ob sza rów Mo kre go
Łu gu i Zyg mun to wa, ale fak tycz nie nie obo wią zu ją, po -
nie waż nie ma tam sie ci wo do cią go wej. 

Wy biór czy obo wią zek przy łą cze nia do sie ci wo do -
cią go wej – obej mu ją cy tyl ko uli ce, na któ rych sieć zo sta -
ła wy bu do wa na, ma ob jąć ko lej ne ob sza ry, dla któ rych
opra co wy wa ne są pro jek ty mpzp. 

Sza cun ko wy koszt przy łą cze nia do wo do cią gu wy -
no si ok. 5 tys. zł, czy li jest po rów ny wal ny z kosz tem in dy -
wi du al ne go uję cia wo dy. Wg art. 36 Pra wa wod ne go
wła ści cie lo wi grun tu przy słu gu je pra wo do zwy kłe go ko -
rzy sta nia z wód sta no wią cych je go wła sność oraz z wo -
dy pod ziem nej znaj du ją cej się w je go grun cie (…). Zwy kłe
ko rzy sta nie z wód słu ży za spo ko je niu po trzeb wła sne go
go spo dar stwa do mo we go oraz go spo dar stwa rol ne go,
po za po bo rem wo dy po wierzch nio wej lub pod ziem nej
w ilo ści więk szej niż 5 m3 na do bę. 

Uwa żam, że nie po win no się na rzu cać obo wiąz ku
przy łą cze nia do sie ci wo do cią go wej. Sam fakt, że sieć wo -
do cią go wa jest bu do wa na ze środ ków wspól -
- nych, jest mo im zda niem nie wy star cza ją cy, że by
na rzu cać po zo sta łym miesz kań com obo wią zek przy łą cze -
nia do tej sie ci.

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

Od po wie dzial ni za…
Dwa głów ne źró dła in for ma cji: roz mo wy z miesz kań -

ca mi oraz tek sty umiesz cza ne w lo kal nej pra sie upew nia -

ją, iż spo ra część lu dzi za spra wy dzie ją ce się w Dziel ni -
cy chwa li lub ga ni jej bur mi strza lub ewen tu al nie ca ły Za -
rząd al bo więk szość Ra dy Dziel ni cy. Po nie kąd praw da,
bo po to wła dza wy bra na, by brać od po wie dzial ność
za wszyst ko, co dzie je się w na szej ma łej oj czyź nie. 

Z dru giej jed nak stro ny jest to nad mier ne uprosz cze -
nie. W wa run kach de mo kra cji or ga ny wła dzy na każ dym
szcze blu są za zwy czaj róż no rod ne, po cho dzą ce z róż -
nych grup i krę gów spo łecz nych, re pre zen tu ją ce róż ne
po sta wy świa to po glą do we i kul tu ro we itp. Po je dyn cze
oso by i gru py spra wu ją cych wła dzę (choć moż na tu my -
śleć bar dziej o ad mi ni stro wa niu i za rzą dza niu niż o wła -
dzy w jej tra dy cyj nym zna cze niu) po wią za ne są
za zwy czaj de li kat ny mi i płyn ny mi wię zia mi róż nych uza -
leż nień, o któ rych mó wi się do sad nie: umo wa ko ali cyj -
na (w Ra dzie Dziel ni cy Rem ber tów ko ali cję two rzy 12
rad nych). Bez ta kich ko ali cyj nych po wią zań, wie le struk -
tur spo łecz nych, a na wet państw po tra fi dłu gi czas tkwić
w próż ni, np. Gre cja bez sku tecz nie wy bie ra ją ca no wych
rzą dzą cych.

W na szych re aliach pod mio tem zbio ro wym jest Za -
rząd Dziel ni cy, tj. bur mistrz i je go za stęp cy. Bur mistrz
Agniesz ka Ką de ja, re ko men do wa na przez rad nych Sto -
wa rzy sze nia „Lep szy Rem ber tów”, od po wia da za za gad -
nie nia bu dże to wo -księ go we, or ga ni za cję pra cy Urzę du
Dziel ni cy i ob słu gę miesz kań ców, ar chi tek tu rę i bu dow -
nic two, za mó wie nia pu blicz ne i ob słu gę praw ną. Współ -
pra cu je z de le ga tu ra mi Urzę du m. st. War sza wy
w za kre sie ad mi ni stra cji i spraw oby wa tel skich, go spo -
dar ki nie ru cho mo ścia mi, bez pie czeń stwa i za rzą dza nia
kry zy so we go oraz ochro ny.

Za stęp ca bur mi strza Bo że na Osiń ska, re ko men do -
wa na przez rad nych Ko mi te tu Wy bor cze go „Miesz kań cy
Rem ber to wa” (B. Burt niak i K. Osiń ski), od po wia da za in -
we sty cje, ochro nę śro do wi ska, in for ma ty kę oraz nad zo ru -
je Za kład Go spo da ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi, w tym
mie nie ko mu nal ne. 

Za stęp ca bur mi strza Ro bert Kuś, re ko men do wa ny
przez klub rad nych „Wspól no ta sa mo rzą do wa” z osie dla
Ka wę czyn Wy go da (L. Kor ne luk, J. Me lak, J. Me lak), od -
po wia da za kul tu rę i pro mo cję, za so by lo ka lo we, spra wy
spo łecz ne i zdro wia, go spo dar kę grun ta mi i dzia łal ność
go spo dar czą, oświa tę i wy cho wa nie, sport i re kre ację.
Spra wu je nad zór na pla ców ka mi oświa to wy mi (szko ły,
przed szko la) i kul tu ral ny mi (do my kul tu ry, bi blio te ka),
Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej i Dziel ni co wym Biu rem
Fi nan sów Oświa ty.

Ca ły Za rząd re pre zen tu je Dziel ni cę Rem ber tów
na ze wnątrz, a w urzę dzie nad zo ru je pra cę urzęd ni ków
w pod le głych so bie wy dzia łach i ze spo łach. Trze ba o tym
pa mię tać przy glą da jąc się pra cy na po szcze gól nych sta -
no wi skach.

Wy pa da ło by jed nak po wie dzieć tak że o współ od po -
wie dzial no ści za za rzą dza nie part ne ra Za rzą du, ja kim jest
Prze wod ni czą cy i trzech Wi ce prze wod ni czą cych Ra dy
Dziel ni cy. Z ich re ko men da cji po cho dzi Pre zy dium, po -
dob nie jak Za rząd.

Po zo sta je dzie wię ciu rad nych nie wcho dzą cych
w skład ko ali cji. To pra wie po ło wa Ra dy. Co z ni mi? Nie
po no szą żad nej od po wie dzial no ści? Mo gą do koń ca ka -
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den cji sku piać się tyl ko na wal ce o wła dzę? Mo gą uchy -
lać się od roz wią zy wa nia pro ble mów Rem ber to wa?

My ślę, że wal ka o wła dzę w cza sach współ cze snych
po win na zde cy do wa nie przejść od de struk tyw nej kon te -
sta cji do twór czej ry wa li za cji przy no szą cej miesz kań com
moż ność po rów ny wa nia i wy bo ru roz wią zań mą drzej -
szych i spraw niej szych. 

An drzej Ka sprzew ski (a.ka sprzew ski@wp.pl)

Głos na PO głos
Po nie sku tecz nej ini cja ty wie do ty czą cej oba le nia

władz na szej dziel ni cy, po zo sta ją ca w opo zy cji PO wy da -
ła pierw szy w 2012 r. (a dru gi w hi sto rii) „PO głos Rem -
ber to wa”. Chwy tli we ty tu ły ar ty ku łów tyl ko na pierw szy
rzut oka wy da ją się mieć kon struk tyw ny cha rak ter. 

Te mat prze wod ni – bo isko „Or lik”. Szczyt na idea bu -
do wy bo iska spor to we go mu sia ła za koń czyć się fia skiem
z uwa gi na m.in. bar dzo póź ny ter min pod ję cia tej ini cja -
ty wy przy bra ku sto sow ne go te re nu. Nie wie dzieć cze mu
spra wę przed ło żo no do pie ro w dru giej po ło wie 2011 r.
czy li w ro ku po prze dza ją cym za koń cze nie pro gra mu bu -
do wy „Or li ków”, któ ry trwa już od 2008 (!) r. Dla cze go nie
zro bio no te go wcze -śniej, w tej a na wet po przed niej ka -
den cji ra dy, kie dy w Rem ber to wie współ rzą dzi ła PO?
Wie my wszy scy jak żmud ne i dłu go trwa łe są pro ce du ry
praw no -bu dow la ne. W ja ki spo sób Za rząd Dziel ni cy miał
w krót kim cza sie zło żyć: 
1.    „oświad cze nie o za bez pie cze niu w bu dże cie jed nost -

ki sa mo rzą du te ry to rial ne go środ ków fi nan so wych
na re ali za cję za da nia” (bo na wet przy do fi nan so wa -
niu mu sie li by śmy mieć oko ło 500-600 tys. zł środ ków
wła snych);

2.    „do ku ment okre śla ją cy pra wo do dys po no wa nia te -
re nem na ce le bu dow la ne zwią za ne z przed mio tem
in we sty cji”.
Rad ni ko ali cji, jak pi sze au tor ar ty ku łu „przy ję li sta no -

wi sko, w któ rym jest mo wa o za in te re so wa niu wie lo funk -
cyj nym bo iskiem”, ale rad ni „PO nie wzię li udzia łu
w gło so wa niu”. No to w koń cu chcą czy nie bo iska
dla mło dzie ży? 

W ko lej nym ar ty ku le, w któ rym pod da wa ny ana li zie
jest bu dżet 2011 r., uwa gę zwra ca ją dwie kwe stie. Jest
wręcz prze ciw nie niż su ge ru je au tor, znacz nie trud niej
jest re ali zo wać wie le ma łych in we sty cji niż jed ną lub kil -
ka du żych. Ła twiej by ło by pro wa dzić bu do wę jed ne go
przed szko la przez kil ka lat po ka zu jąc kwo to we wy ko rzy -
sta nie bu dże tu in we sty cyj ne go niż każ de go ro ku bo ry kać
się z 28 in we sty cja mi, też nie ma ły mi bo śred nio po 80 tys.
zł każ da. De fac to od stą pie nie od bu do wy przed szko la
nie na stą pi ło w 2011 r. lecz wcze śniej. Pa mię tam do sko -
na le spo tka nia w Ra tu szu i gło sy prze ciw ko bu do wie
przed szko la we wska za nym miej scu ze wzglę du na je go
nie do god ną lo ka li za cję i brak ka na li za cji. A już wy ty ka nie
przed szko lu przy ul. Ka dro wej, że jest nie pu blicz ne, zu -
peł nie nie pa su je do PO, któ ra jak naj bar dziej po win na ini -
cja ty wom pry wat nym sprzy jać, a nie je pięt no wać. 

Dość nie wia ry god nie brzmi stwier dze nie z ko lej ne -
go ar ty ku łu, że „aby wzmac niać oby wa tel ski Rem ber tów
uzna li śmy [PO] ja ko prio ry te to we po wo ła nie rad osie dli”.
W przy pad ku Rad Osie dli w koń cu na pra wio no to, co

po psu to jesz cze w po przed niej ka den cji, kie dy
w Rem ber to wie współ rzą dzi ła PO.

Ko lej ny ar ty kuł „Stra te gia Rem ber to wa” opi su je po -
waż ne za póź nie nie roz wo ju na szej Dziel ni cy w sto sun ku
do in nych czę ści Sto li cy. Au tor traf nie wska zu je je go przy -
czy ny. By li śmy „pe ry fe ryj ną en kla wą dru go pla no wej dziel -
ni cy Pra ga -Po łu dnie”. 

Na sze geo gra ficz ne po ło że nie nie zmie ni ło się. Na -
dal je ste śmy w du żej czę ści „za la sa mi i ba gna mi”. Choć
ma my przy czó łek w po sta ci Osie dla Ka wę czyn -Wy go da,
o któ rym gło śno w oko li cach 30.11 i 24.02, gdy moż na się
sfo to gra fo wać na tle Po mni ka Bo ha te rów Ol szyn ki Gro -
chow skiej w to wa rzy stwie władz War sza wy, a na wet
przed sta wi cie li Sej mu, Se na tu itd. itp. Po tem za pa da głu -
cha ci sza i wy ty ka nie wnio sku o prze zna cze nie środ ków
(450 tys.) na upo rząd ko wa nie te re nu przy le głe go do Po -
mni ka. A jest to, czy się to ko muś po do ba czy nie, wi zy -
tów ka na szej Dziel ni cy. Przy by wa ją w to miej sce licz ni
uczest ni cy wy cie czek i raj dów, star si i młod si, pie si i zmo -
to ry zo wa ni. Choć by ostat nio, 13 ma ja mo to cy klo wy
„IV Rajd szla kiem Hym nu”. 

Mo że za brzmi to na zbyt pa te tycz nie, ale za ape lu -
ję by śmy wzię li przy kład z Ni co la sa Sar ko zy ie go, któ -
ry po prze gra nych wy bo rach po wie dział, że jest coś
waż niej sze go niż zwy cię stwo w wy bo rach, tym czymś
jest Fran cja. My ma my na szą Ma łą Oj czy znę, na sze
miej sce na Zie mi – Rem ber tów. I on jest waż niej szy
od fo te la tak bur mi strza jak i ław opo zy cji w ra dzie. 

Krzysz tof Or liń ski (wpko ko@wp.pl)

Za ło że nia do pro jek tu Cen trum
Cen trum Rem ber to wa (CR), usy tu owa ne wo kół

przy stan ku PKP, po win no być miej scem spo tkań lu -
dzi, in te gro wa nia się, od po czyn ku, a tak że miej scem od -
wie dza nym przez go ści. Tak że atrak cyj nym wi do kiem dla
po dró żu ją cych ko le ją. Ma to być miej sce ro bie nia za ku pów
i ko rzy sta nia z usług, oglą da nia wy staw i sta łych atrak cyj -
nych de ta li, pro wa dze nia roz mów, re lak so wa nia się.

Prio ry te tem w CR bę dą miej sca po by tu i prze -
miesz cza nia się pie szych, w dru giej ko lej no ści – ro we -
rzy stów, zaś sa mo cho dy do wo żą ce lu dzi mo gą być
sy tu owa ne na obrze żach tej re pre zen ta cyj nej dziel ni co -
wej prze strze ni. Głę biej w CR bę dą mo gły wje chać au to -
bu sy i tak sów ki. Po trzeb ne bę dą miej sca
do prze cho wy wa nia ro we rów oraz ich wy po ży czal nia.

Two rze nie CR wy ma ga pro jek to wa nia i or ga ni zo wa -
nia oraz bu do wa nia ob wod nic dla sa mo cho dów, szcze -
gól nie dla ru chu tran zy to we go. Rem ber tów jest po dzie lo ny
to ra mi na część pół noc ną i po łu dnio wą. Ko niecz ne jest
za pro jek to wa nie i zbu do wa nie od po wied nich przejść
i bez ko li zyj ne go prze jaz du przez to ry, ale w ta ki spo sób,
że by unik nąć dzie le nia Rem ber to wa na część
wschod nią i za chod nią, z li nią po dzia łu (jezd nią) prze -
cho dzą cą przez śro dek Dziel ni cy, przez jej Cen trum. 

Waż ne jest sy tu owa nie atrak cyj nych obiek tów
przy rod ni czych, ar ty stycz nych i ar chi tek to nicz nych.
Du żo uwa gi na le ży przy wią zać do atrak cyj nych de ta li
i bu do wa nia przy ja znej lu dziom ni skiej za bu do wy oraz
utrzy ma niu czy sto ści, a tak że usług świad czo nych miesz -
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kań com i go ściom. W przej ściu pod ziem nym pod to ra mi
trze ba zor ga ni zo wać han del i usłu gi, za pew nia ją ce es te -
tycz ny je go wy strój.

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

Spóź nio ny dia log
Ra da War sza wy zle ci ła kil ka lat te mu Za rzą do wi

Trans por tu Miej skie go bu do wę par kin gu P&R na 300 sa -
mo cho dów w No wym Rem ber to wie – trzy krot nie za du że -
go, jak na po trze by kie row ców z po łu dnio wej stro ny to rów
(kto wybrał lokalizację?!). Ta ki par king, do daj my, utrud ni
ko mu ni ka cję na uli cach Il skie go i Mar sa, gdy w za ło że -
niu miał ko mu ni ka cję uspraw nić. Tym cza sem Rem ber tów
nie ma swo je go cen trum. 

W opo zy cji do te go ab sur dal ne go po my słu w lip -
cu 2011 r. po wstał Spo łecz ny Ko mi tet Za go spo da ro wa -
nia Cen trum Rem ber to wa. SKZCR wy ja śniał pi sem nie
z Za rzą dem Trans por tu Miej skie go i z PKP za ist nia łe nie -
po ro zu mie nie. Nie ste ty, wcze śniej wdro żo no pro ce du rę
pro jek to wa nia par kin gu, z któ rej trud no się wy co fać. 

W dniu 18 ma ja 2012 r. do szło do spo tka nia przed -
sta wi cie li ZTM i SKZCR pod prze wod nic twem Wi ce pre zy -
den ta War sza wy Jac ka Woj cie cho wi cza. ZTM wró cił
do hi sto rii spra wy. SKZCR prze ko ny wał o szko dli wo ści
pro jek tu za rów no dla ko mu ni ka cji miej skiej, jak i dla cen -
trum Rem ber to wa. Pro po no wa li śmy usy tu owa nie pro po -
no wa ne go par kin gu po pół noc nej stro nie to rów (nie ste ty
w prze nie sie niu bu do wy P&R na uli cę Cy ru li ków prze -
szka dza ją trud no ści pro ce du ral ne).

Nie do szło do uzgod nień. W re zul ta cie SKZCR po no -
wił wnio sek do Pre zy dent Han ny Gron kie wicz -Waltz o ob -
ję cie pa tro na tem kon kur su urba ni stycz no
– ar chi tek to nicz ne go na cen trum Rem ber to wa, aby
w przy szło ści unik nąć przy pad ko wych, zbęd nych, a na -
wet szko dli wych in we sty cji.

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

Se zon ro we ro wy trwa 
Ser decz nie za pra sza my na ko lej ne raj dy ro we ro we

po oko li cach War sza wy, or ga ni zo wa ne przez Ko ło Tu ry -
sty ki Ko lar skiej PTTK Ki no wa, do któ re go na le żą człon ko -
wie i sym pa ty cy Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów”.
Pe łen har mo no gram im prez na rok 2012 moż na zo ba -
czyć na stro nie www.lep szy rem ber tow.pl.
– 27.05.2012 r. Tra sa: OKO LI CE PI LA WY; zbiór ka: PKP

Pi la wa godz. 10.30 – 11.00
– 8.07. 2012 r. Tra sa: GÓ RA KAL WA RIA – CZERSK (nie -

bie ski szlak ro we ro wy) – POD ŁĄ CZE – CIE CI SZEW –
OBO RY – KON STAN CIN JE ZIOR NA – KLA RY SEW

– LAS KA BAC KI – KA BA TY – ok. 40 km; zbiór ka PKP
Ocho ta godz. 9.30; pro wa dzą cy R. Ko ściń ski
(tel. 506 521 836)

– 15.07.2012 r. Tra sa: CHO TO MÓW – OL SZE WI CA
STA RA – SI KO RY – TO PO LI NA – POD DĘ BIE –KO -
MOR NI CA – MI CHA ŁÓW RE GI NÓW – CHOSZ CZÓW -
KA sta cja PKP – ok. 40 km; zbiór ka: Dwo rzec Gdań ski
godz. 9.00; pro wa dzą cy R. Ko ściń ski (tel. 506 521 836)

– 5.08.2012 r. Tra sa: ZIE LON KA – PU STEL NIK – NIE -
PO RĘT – KĄ TY WĘ GIER SKIE – STRU GA – PU STEL -
NIK – ZIE LON KA – ok. 65 km; zbiór ka: PKP Zie lon ka
godz. 9.30; pro wa dzą cy J. Win sze (tel. 22 872 10 44,
kom. 795 422 922) 

– 12.08.2012 r. ROCZ NI CA BI TWY WAR SZAW SKIEJ.
Tra sa: REM BER TÓW – OSSÓW – REM BER TÓW
ok. 40 km; zbiór ka Dom Kul tu ry No wy Rem ber tów ul.
Ko man do sów 8 godz. 9.30; pro wa dzą cy: R. Za gór ski
(tel. 606 627 359), R. Mo lę gow ski (tel. 601 723 565)

– 26.08.2012r. Tra sa: ŻY RAR DÓW – MIED NIE WI CE –
BO LI MÓW – ŻY RAR DÓW – ok. 40km; zbiór ka: sta cja
PKP Ży rar dów godz. 10.30; pro wa dzą cy R. Gniaz dow -
ski 

– 2.09.2012 r. Tra sa: PAR KI WAR SZAW SKIE; zbiór ka:
Park Ska ry szew ski – Ron do Wa szyng to na godz. 10.00,
pro wa dzą cy: H. i W. Dit chen (tel. 609 174 635,
tel. 607 070 389)

– 9.09.2012 r. KU CZCI W. BA LIC KIE GO, Tra sa: KI NO -
WA – CMEN TARZ EWAN GE LIC KO -AU GS BUR SKI ul.
Mły nar ska; zbiór ka: ul. Ki no wa 8 godz. 10.00; pro wa -
dzą cy: R. Ko ściń ski (tel. 506 521 836)

– 15-16.09.2012 r. dwu dnio wy RAJD TRE BLIN KA 2012,
zbiór ka: sta cja PKP Mał ki nia godz. 11.00; or ga ni za tor:
PTTK Wę grów; pro wa dzą cy: W. Ge rej
(tel. 696 646 640)

UWA GA! Przed każ dą wy ciecz ką jed no dnio wą na le -
ży skon tak to wać się z pro wa dzą cym lub z Je rzym Win -
sze. Ro we rzy ści z Rem ber to wa mo gą na miej sce zbiór ki
je chać w gru pie po wcze śniej szym skon tak to wa niu się
z Ra do sła wem Za gór skim.

Agniesz ka Zie liń ska (agniesz ka.zet@op.pl)
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Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów” 

ZAPRASZA
w so bo tę 23 czerw ca 2012 r. o godz. 10.00

na Dzień Zie mi na Wy go dzie 
– ak cję sprzą ta nia re zer wa tu Ol szyn ka Gro chow -
ska. Przy Po mni ku, a tak że przy ul. Pod ha lań skiej 
i ul. Ra fii na każ de go spa ce ro wi cza bę dą cze ka ły 

fo lio we tor by i rę ka wicz ki.
Wy nie sio ne z la su śmie ci 

moż na po zo sta wić w miej skich ko szach.
Cen tral ne ob cho dy Dnia Zie mi od bę dą się dzień póź -

niej, tj. 24 czerw ca, na Po lu Mo ko tow skim.
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