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Nasze dziedzictwo kulturowe

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”

zaprasza na spacer
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna mająca
na celu nadanie Rembertowowi (oglądanemu z lotu ptaka)
poprowadzony przez
przewodników warszawskich
kształtu Orła Białego – symbolu Polski odradzającej się
Rembertów – Kolebka Orła Białego
po wiekach niewoli – to jeden z nielicznych, idących w zaniedziela 7 października 2012 r., godz. 11.00
pomnienie dowodów na niezłomną wolę i heroizm Polaspotykamy się przed bramą
ków, którzy w 1918 r. zerwali się do budowy niepodległego
Akademii Obrony Narodowej
państwa. Swoje szczytne idee próbowali związać ze spoal. gen. A. Chruściela „Montera” 103
łeczeństwem, w miejscach takich jak Rembertów w sposób trwały i symboliczny zarazem. W tym przypadku
Szlakiem Orła
nawet kształt architektoniczny całości miał być symbolem
Od maja 2012 r. Stowarzyszenie „Lepszy Rembertakich idei, za które oddawano życie. Burzliwy okres miętów” realizuje projekt „Rembertów – kolebką Orła Białedzywojenny spowodował, że część koncepcji tego typu
go”, współfinansowany ze środków m. st. Warszawy. Jego
nie doczekała się realizacji, a ostatecznie została przekrerealizacja przyniosła wiele cennych, nowych informacji doślona we wrześniu 1939 r.
tyczących zabytkowego zespołu Akademii Obrony NaroPo II wojnie światowej nawet pamięć o ideach przeddowej. Dotarliśmy do doskonałej jakości zdjęć
wrześniowych przekreślono na pół wieku bez mała, co
wykonanych w latach trzydziestych przez Czesława Olw większości przypadków przesądziło o ich całkowitym
szewskiego. Jego syn, prof. Andrzej Olszewki, historyk
zapomnieniu. Unikalne zabytki Rembertowa pozbawione
sztuki, w 1977 r. kierując Ośrodkiem Dokumentacji Zabytnależytej opieki, dekadami nieremontowane, wykorzystyków dokonał ewidenwane były jako składy,
magazyny,
cji
obiektów
Wybory do Rady Osiedla Stary Rembertów
warsztaty, pralnie,
architektury
zabytkow poniedziałek 3 września o godz. 18.00 w ratuszu
magle etc., niszczewej w Rembertowie.
w al. gen A. Chruściela „Montera” 28.
jąc permanentnie.
Jak przyznaje, był miArtykuł na str. 2
Stowarzyszenie
le zaskoczony do„Lepszy
Rembertów”
propaguje
narodowobrym stanem domów mieszkalnych, których architekturę
- oraz państwowotwórczy rodowód naszych zabytków.
zaliczamy do stylu dworkowego, inspirowanego tradycją
Projekt „Rembertów – kolebką Orła Białego” ma znaczeklasycystycznej architektury przełomu XVIII i XIX w.
nie podstawowe i kluczowe dla tworzenia tożsamości
Karty ewidencyjne oraz zdjęcia zostały złożone
i spoistości naszej społeczności oraz patriotyzmu lokalnew Urzędzie Konserwatorskim m. st. Warszawy i przez 35
go.
lat zapewne obrosły kurzem. Szkoda, że wówczas nie zoNa mocne pokreślenie zasługuje tu fakt istnienia dustały wpisane do rejestru zabytków, bowiem wiele cenżego, zasługującego na docenienie wkładu pracy społecznych detali architektonicznych, jak np. obramowania
nej Stowarzyszenia w realizację tej niezwykle cennej
okien, zostały zniszczone.
inicjatywy lokalnej.
Na terenie dawnego Garnizonu Rembertów znajduje
się strzelnica tunelowa, której istnienia nie domyśla się
Andrzej Kasprzewski (a.kasprzewski@wp.pl)
Projekt współfinansuje:
wielu mieszkańców osiedli cywilnych. Ma długość 300 m
i kubaturę ponad 10 tys. m3. To druga tej wielkości strzelBiuletyn Informacyjny Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” | Nr 26 | sierpień 2012

nica tunelowa w Europie. Niestety, jest wykorzystywana na magazyny.
Komisja Doświadczalna, która badała i projektowała
broń oraz modernizowała sprzęt odziedziczony po zaborcach, powstała w Rembertowie już w 1919 r. Testowała
m.in. karabin przeciwpancerny „Ur”, pistolet maszynowy
„Mors” i legendarny pistolet „VIS”, którego produkcję kontynuowali Niemcy w czasie wojny, doceniając jego walory. Jedyny zachowany egzemplarz „Morsa” ze zbiorów
moskiewskich odzyskało Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie.
Tylko najstarsi mieszkańcy Rembertowa pamiętają,
że z garnizonu do stacji kolejowej kursował tramwaj, którego rozkład jazdy był skomunikowany z odjazdami pociągów osobowych. Zatrzymywał się na sześciu
przystankach, a obsługiwał go batalion silnikowy.
To tylko kilka informacji z dużego zasobu wiedzy, jaką po kilku miesiącach pozyskaliśmy. Dzielimy się z nią
na stronie www.lepszyrembertow.pl/rkob. Już wydaliśmy
przewodnik po najciekawszych obiektach zabytkowych
Akademii Obrony Narodowej. Kończymy montaż filmu
z udziałem aktora Roberta Wrzoska, który opowiada o tym
szczególnym miejscu.
Zapraszamy Państwa na spacery przewodnickie – najbliższy w niedzielę 7 października oraz projekcje filmu w placówkach kulturalnych Rembertowa. Wszyscy zainteresowani
zostaną obdarowani przewodnikiem i płytą z filmem.
Zamierzamy z tym dorobkiem dotrzeć do szkół
i na wyższe uczelnie, z nadzieją, że będzie inspiracją dla
młodzieży do dalszych poznawczych dociekań.
Jadwiga Cegielska – koordynator projektu
j.cegielska@interia.pl

Czy uda się wybrać ostatnią
Radę Osiedla?

Został ustalony kolejny termin wyborów do Rady
Osiedla Stary Rembertów na poniedziałek 3 września
o godz. 18.00 w ratuszu w al. gen A. Chruściela „Montera” 28. Poprzednie wybory, które Rada Dzielnicy zarządziła na 4 marca br. nie doszły do skutku, bowiem nie było
obecnych minimum 92 osób stale mieszkających w tym
osiedlu, co stanowi konieczne kworum, aby mieszkańcy
mogli wybrać swoją reprezentację.
Wszystkie pozostałe rady osiedli Kawęczyn-Wygoda,
Nowy Rembertów, Pocisk, Polanka, Stary Rembertów Kolonia ukonstytuowały się i podjęły działalność. Ich przedstawiciele zajmują stanowisko w sprawach dotyczących
ich społeczności, są obecni na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Dzielnicy, mogą uczestniczyć, jako obserwa-

2

torzy w odbiorach robót budowlanych. Zaistnieli w życiu
publicznym Rembertowa.
Stary Rembertów jest największym rembertowskim
osiedlem, zamieszkanym przez 8 tys. mieszkańców,
w tym ponad 6 tys. uprawnionych do głosowania. Obejmuje obszar po północnej stronie linii kolejowej, między
Al. Gen. A. Chruściela „Montera”, ul. Sztandarów, ul. Mokry Ług i ul. Żołnierską. To ważne, aby wybrana w demokratycznych wyborach 11-osobowa Rada zabierała głos
w ważnych dla osiedla kwestiach, zwłaszcza że do 2011
r. była przykładem najaktywniej działającej w Rembertowie. Szkoda byłoby tej dobrej tradycji nie kontynuować.
Zachęcamy mieszkańców Starego Rembertowa,
aby wzięli udział w zebraniu wyborczym, aby wybrali
swoją reprezentację.
Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

Zmiany w komunikacji autobusowej

Wkrótce nastąpi oczekiwana zmiana w kursowaniu
linii autobusowej 196. W związku z wprowadzeniem nowej
organizacji ruchu, zostanie wyznaczony dodatkowy przystanek przy pętli autobusowej Rembertów Kolonia, co
umożliwi realizację postulatów mieszkańców dotyczących
uruchomienia przystanków tej linii na ul. Cyrulików.
Będzie to możliwe poprzez rozdzielenie przystanków
krańcowych linii 196.
Poprawi to dotychczasową sytuację, która trwała
od czasu wycofania linii z terenu Nowego Rembertowa,
z końcem trasy na przystanku PKP Rembertów i kursami
ul. Cyrulików, na której autobusy nie zabierały pasażerów.
Zarząd Transportu Miejskiego wraz ze zmianą krańcowego przystanku linii 196 wprowadzi 2 kursy (zjazdowy i dojazdowy) tej linii do ul. Grzybowej, które będą
dostępne dla pasażerów w podróżach między Starym
Rembertowem i cmentarzem na Nowym Rembertowie.
Nie jest to w pełni satysfakcjonujące, ale wobec trudnej
sytuacji finansowej Warszawy wprowadzenie chociaż takiej zmiany umożliwi przynajmniej raz dziennie, mieszkańcom Polanki i Kolonii, bezpośredni dojazd do cmentarza.
Niestety, mamy także niekorzystną wiadomość.
ZTM poinformował, że nie będzie możliwe wydłużenie
trasy linii 199 do pętli Rembertów Kolonia, ponieważ rozważa możliwość likwidacji linii ze względu na ograniczenia
budżetowe oraz chęć utworzenia nowej linii strefowej na terenie miasta Ząbki. Jest to sprzeczne ze stanowiskiem Miasta Ząbki i postulatami Dzielnicy Rembertów.
We wspólnym piśmie Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” i Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, przesłanym
do ZTM, postulowaliśmy zwiększenie częstotliwości kursów
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linii 199 oraz wydłużenie relacji do pętli Rembertów Kolonia.
Może w tej sytuacji pomogą wnioski mieszkańców
kierowane do sekretariatu Dyrektora Zarządu Miejskiego
na adres ztm@ztm.waw.pl
Robert Jarząbek (robert.lepszyrembertow@gmail.com)

Słabe wyniki egzaminów

Wydatki związane z edukacją w Rembertowie stanowią ponad połowę budżetu, jakim dysponuje Dzielnica
Rembertów. W ub. r. była to kwota ponad 30 mln zł, z tego
blisko 16 mln zł stanowią płace nauczycieli szkół prowadzonych przez Dzielnicę. W pierwszym półroczu 2012 r.
edukacja pochłonęła 56 proc. budżetu. Poza tym, w ostatnich latach wiele milionów przeznaczano na rozbudowę,
modernizację i wyposażenie placówek oświatowych.
Zatem warunki stworzone w Rembertowie dzieciom
do nauki i ich nauczycielom do pracy są bardzo dobre. Nie
dysponujemy wskaźnikami, które mogłyby najlepiej określić poziom edukacji, nie śledzi się losów absolwentów
rembertowskich szkół, nie bada się poziomu zadowolenia
uczniów z zajęć, rodziców z rozwoju ich dzieci i satysfakcji z pracy nauczycieli.
Jedynym wskaźnikiem, jakim dysponujemy, są wyniki nauczania w rembertowskich szkołach. Średnie wyniki
sprawdzianu po szkole podstawowej są niższe niż w całej Warszawie i w stosunku do ubiegłego roku spadły o 3
punkty. Poziom warszawski osiągnęły jedynie szkoła muzyczna przy ul. Niepołomickiej i szkoła publiczna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w al. Sztandarów.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego lokują Rembertów
na ostatnich miejscach w Warszawie. Tylko sprawdzian
znajomości j. rosyjskiego na poziomie podstawowym wypadł lepiej niż średni wynik z tego przedmiotu w stolicy.
Wyniki egzaminów z j. polskiego i matematyki wypadły
najgorzej. Średnią podwyższa nam poziom gimnazjum
STO w al. Sztandarów.
Wyniki egzaminów maturalnych w LI LO im. T. Kościuszki przy ul. Kadrowej plasują liceum na 65. miejscu
w Warszawie.
Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

Edukujące środowisko

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego tematyka edukacji jest szeroko komentowana w mediach. Dyskusja ta
w zbyt małym stopniu dotyczy tworzenia warunków
do wyzwalania chęci uczenia się wszystkich uczniów.
Nadal nie zajmujemy się dokładniejszym poznawaniem
dzieci przez rodziców wspólnie z nauczycielami, aby następnie dyrektorzy i nauczyciele, ściślej współpracując

z rodzicami i z otoczeniem szkoły, organizowali zajęcia dla
uczniów pasjonujące.
Polski złoty kulomiot z Londynu dzięki dobremu
prowadzeniu przez rodziców i nauczycieli wygrał z całym światem. Nie wszyscy oczywiście muszą być posiadaczami olimpijskich medali, ale wszyscy mogą osiągać
sukcesy na miarę swoich predyspozycji, które trzeba
cały czas odkrywać, umacniać, hołubić i rozwijać, codziennie ćwicząc.
To właśnie można lepiej robić w rembertowskich
szkołach, organizując zajęcia bardziej zindywidualizowane, lepiej dopasowane do realnego świata i do potrzeb
rozwojowych naszych uczniów, jednocześnie ograniczając nieskuteczne straszenie negatywnymi ocenami
i wzmacniając motywację. Potrzebne jest jeszcze dopasowanie języka komunikacji i wymagań do możliwości
konkretnych uczniów, aby wyzwalać, umacniać, profilować i rozszerzać indywidualne zainteresowania każdego
z nich, także ciekawymi szkolnymi zajęciami. Takich ambitnych zmian nie można wprowadzić natychmiast.
Od kogo zależy uruchomienie procesu ulepszeń
edukacji? Od wszystkich, czyli od władz samorządowych,
od dyrektorów szkół, od nauczycieli, od rodziców, a także
od uczniów. Nie da się lepszej pracy szkół zapewnić przepisami lub nakazami. Lepsze wspieranie uczniów w rozwoju będzie wtedy, gdy nauczyciele, rodzice
i samorząd (radni, Zarząd Dzielnicy i urzędnicy) zaczną
lepiej współpracować ze sobą i z uczniami.
Moim zdaniem klucz do uruchomienia wzrostu poziomu
pracy szkół nosi pracodawca, czyli Burmistrz, ale kluczem
tym można otworzyć taką współpracę w ratuszu – z nauczycielami i rodzicami, przy której dla całego edukacyjnego środowiska sukcesy uczniów staną się najważniejsze.
Stopniowo warto zacząć wprowadzać zmiany w relacjach
szkolnych i w szkolnej dokumentacji, a także w finansowaniu szkół. O czym innym niż dotychczas trzeba zacząć
w szkołach rozmawiać i inaczej wykorzystywać pieniądze
na szkolne zajęcia, dążąc do wzrostu jakości edukacji.
Gotowym do wprowadzania ulepszeń służę informacjami i doświadczeniem w bezpośredniej rozmowie.
Pierwsze próby już mamy za sobą.
Witold Potęga (w.potega@neostrada.pl)

Są miejsca na par kingi

W sierpniu 2012 r., w imieniu Społecznego Komitetu
Zagospodarowania Centrum Rembertowa, opracowaliśmy propozycję korzystnego usytuowania parkingów dla
korzystających z pociągów w Rembertowie, skierowaną
do Pani Prezydent m. st. Warszawy. Miejsca przez nas
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Jerzy Nowicki, Witold Potęga,

Opóźnienia w kanalizacji

W lipcu br. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, które jest odpowiedzialne za budowę kanalizacji i wodociągów w Rembertowie, poinformowało:
– Osiedle Wygoda – w trakcie projektowania do końca 2012 r. są odcinki sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych. Budowa tych
odcinków, zwłaszcza w ul. Szerokiej, ruszy w 2013 r. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2014 r.
– ul. Gontarska – MPWiK w listopadzie br. otrzyma dokumentację techniczną kanalizacji. Do końca roku planuje wybór wykonawcy tej inwestycji. Odbiór ścieków będzie możliwy
po wybudowaniu pompowni P3 i przewodów tłoczących.
– ul. Czwartaków, Szyszaków, Licealna, Jerzego, Listonoszy – MPWiK posiada dokumentację projektową. Ponieważ sieć jest zaprojektowana w pasie drogowym,

wymagana jest zgoda Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej na odstępstwo od przepisów technicznych. Niestety, nie uzyskano zgody na wszystkie odcinki i spółka zamierza przystąpić do przeprojektowania
trasy sieci kanalizacyjnej.
– kanalizacja w ul. Zesłańców Polskich, Drogistów, Szafarzy, Masztalerskiej, Zecerskiej, Madziarów, Roty w zlewni
pompowni P7 – MPWiK posiada dokumentację projektową
i po uzyskaniu uzgodnień wystąpi o pozwolenie na budowę.
– ul. Masztalerska, Drogistów, Madziarów, Zesłańców Polskich, Kaletnicza, Szafarzy, Zecerska, Roty, Orbity – trwają prace projektowe odcinków sieci od kanału głównego
do granic posesji. Jeżeli zostanie dotrzymany termin wykonania projektów: październik i listopad br., do końca roku MPWiK planuje wybór wykonawcy. Plan budowy
kanalizacji obejmuje okres do 2014 r.
Tymczasem w czerwcu 2012 r. został wybrany wykonawca 479 m kanału w ul. Czwartaków od ul. Paderewskiego do ul. Zesłańców Polskich i dalej w tej ulicy w kierunku
północnym z odcinkami sieci do czterech posesji.
W sierpniu br. MPWiK rozstrzygnęło przetarg na budowę 142 m kanalizacji w ul. Kaletniczej i odcinkami sieci do siedmiu domów.
Krzysztof Orliński (wpkoko@)wp.pl)

Rajd rowerowy na zakończenie sezonu

Wiosną i latem tego roku odbyło się kilka ciekawych
wycieczek rowerowych organizowanych przez Klub Turystyki Kolarskiej Kinowa oraz Stowarzyszenie „Lepszy
Rembertów”. Dłuższe i krótsze rajdy cieszyły się powodzeniem i mają już grono wiernych uczestników. Zwiedzaliśmy ciekawe miejsca w Polsce i u naszych południowych
sąsiadów.
16 września zapraszamy na rajd rowerowy
kończący sezon 2012.
Początek rajdu o godz. 10.00, spotykamy się na placu przed Domem Kultury przy ul. Komandosów 8.
Trasa rajdu to: Rembertów – Radość – Falenica – Józefów – Anin – Rembertów,
długość trasy ok. 40 km.

Na zakończenie rajdu zapraszamy na wspólną biesiadę.

Agnieszka Zielińska (agnieszka.zet@op.pl)

Wydawca i redakcja: Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW”, ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa,
tel. 606 880 704, 607 399 526, 609 561 441, 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

zaproponowane pod parkingi nie są zagospodarowane,
a ich uporządkowanie leży w interesie zarówno Miasta jak
i PKP.
Obszar nr 1 – po południowej stronie torów – od przejścia podziemnego do przystanku PKP wzdłuż torów w kierunku wschodnim, do wysokości wschodniego skraju
terenu usług rzemieślniczych tzw. Giętówki przy ul. Bellony 6. Pojemność obszaru – ok. 80 miejsc parkingowych.
Obszar nr 2 – po południowej stronie torów – od budki
dróżnika przy przejeździe kolejowym Marsa – Cyrulików,
wzdłuż torów w kierunku zachodnim do ul. Suflerskiej. Pojemność obszaru ok. 40 miejsc parkingowych, z możliwością przedłużenia za ul. Suflerską w kierunku zachodnim,
co powiększy pojemność obszaru do ok. 100 miejsc parkingowych.
Obszar nr 3 – po południowej stronie torów – od przejazdu kolejowego Marsa – Cyrulików wzdłuż torów, w kierunku wschodnim, do przejścia podziemnego do przystanku
kolejowego i na ulicę Cyrulików. Pojemność obszaru –
ok. 40 miejsc parkingowych.
Obszar nr 4 – po północnej stronie torów – południowa
część posesji przy ulicy Cyrulików 35, na której obecnie
znajduje się budynek zajmowany przez Stację Sanitarno
– Epidemiologiczną. Pojemność obszaru (wschodnia
część działki nr 125 w obrębie 3 – 09 – 25) – ok. 60 miejsc
Włodzimierz Kasprzycki, Andrzej Miąsek,
parkingowych.

