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Zbliżają się najważniejsze w Kościele katolickim Święta Wielkanocne, których
symbolika Zmartwychwstania oznacza dar życia wiecznego. Ale to także święta,
które wraz z budzącą się do życia przyrodą napawają otuchą i optymizmem.
Wszystkim Mieszkańcom Rembertowa, członkom Stowarzyszenia „Lepszy
Rembertów”, naszym Przyjaciołom i Czytelnikom życzymy, aby Wielkanoc
wyzwoliła nowe siły, przyniosła radość życia i dała nadzieję na lepsze jutro.
Zarząd Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”
Szanowni Państwo

27 lutego br. zostałam odwołana ze stanowiska burmistrza Rembertowa. Charakter tej zmiany najlepiej oddał,
będący do niedawna w opozycji, radny Zbigniew Magnucki z SLD – nowy przewodniczący Rady Dzielnicy, który
niejednokrotnie w moim gabinecie mówił mi: „Jesteś świetnym burmistrzem, ale gdy tylko zbierzemy większość głosów, to i tak cię odwołamy. To polityka.”, potwierdzając
zresztą swoje słowa na sesji. Wnioskodawcy mojego odwołania nie zgłosili żadnych zarzutów wobec mnie.
Nie obrażam się na rzeczywistość, mam za to poczucie, że solidnie wykorzystałam minione dwa lata na stanowisku burmistrza, gdyż z wielu stron otrzymywałam
sygnały, że to, co robię, robię dobrze, także od części
osób, które mnie odwołały i które już zapowiedziały kontynuację rozpoczętych przez „mój” zarząd prac.
Podsumowanie naszych 2-letnich działań mogą Państwo znaleźć w lutowych numerach „Gazety Rembertowskiej” z lat 2012-2013 (dostępne na stronie internetowej
Urzędu Dzielnicy).
Dziękuję za miłe gesty z Państwa strony, zgłaszane
postulaty, wspólnie realizowane inicjatywy i proszę, aby
nadal Państwo aktywnie uczestniczyli w życiu dzielnicy.
Agnieszka Kądeja

Upolitycznienie samorządu

Po raz pierwszy w historii rembertowskiej samorządności burmistrz został przywieziony do nas w „teczce”

przez partię rządzącą. Kacper Pietrusiński z Bielan problemy Rembertowa będzie oglądał z okien służbowego
samochodu. Gdyby mieszkańcy Rembertowa decydowali w wyborach bezpośrednich, kto będzie stał na czele Zarządu Dzielnicy, swoimi głosami wybraliby Agnieszkę
Kądeję, która w wyborach samorządowych 2010 uzyskała największe poparcie.
Pod wnioskiem o odwołanie Burmistrz Agnieszki Kądei, w którym nie podano merytorycznych powodów, podpisało się 13 radnych (PO – M. Iwanicki, B. Hanak, A.
Piotrowski, M. Ziętek; SLD – M. Górczyński, S. Piwowar,
Z. Magnucki; „Wspólnota Samorządowa dla Rembertowa” – M. Kaczyński, L. Korneluk, J. Melak, J. Melak; niezrzeszeni: M. Golónka, S. Kowalczuk). Dotychczasową
koalicję samorządową zastąpił sojusz partyjny.
Partie za wszelką cenę dążą do przejęcia władzy. To
jest wpisane w ich istotę działania i program. Natomiast,
trudno pogodzić się z łatwością zmieniania przez niektórych radnych barw samorządowych na partyjne. Jakie cele samorządowe osiągną choćby radni „Wspólnoty
Samorządowej dla Rembertowa” (M. Kaczyński, L. Korneluk, J. Melak) po 2 latach zdradzając tę ideę na rzecz
upartyjnienia?
Podpisano tzw. porozumienie koalicyjne, którego zapisy będzie można weryfikować w bieżącej działalności
rządzącej trzynastki. Na dwa lata i dwa budżety to bardzo skromne zamierzenia: budowa ul. Kadrowej od ul.
Czwartaków do ul. Kramarskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, optymalne wykorzystanie placówek oświatowych, wykup działek pod budowę Alei
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Chwały, budowa żłobka z wykorzystaniem rządowych
środków z programu „Maluch”. Budowa ul. Kadrowej
znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej, rozmowy w sprawie przejęcia terenu na boisko wielofunkcyjne
przy ul. Działyńczyków tzw. Wembley na Nowym Rembertowie były bardzo zaawansowane (radni PO, jako jedyni nie poparli tej inicjatywy, nie biorąc udziału
w głosowaniu na sesji w dniu 31 stycznia 2012 r.), wykup
działek pod Aleję Chwały nie miał obciążać skromnego
budżetu Rembertowa, ale następować z rezerwy budżetowej miasta.
Ale w kontekście pierwszego wystąpienia nowego
Burmistrza – K. Pietrusińskiego nie może to dziwić, bowiem zapowiedział obcięcie i tak skromnego budżetu
Dzielnicy Rembertów, co już stało się faktem. Jeśli zostaną zaprzepaszczone szanse na przedłużenie przejścia
podziemnego pod ul. Cyrulików, przebudowę skrzyżowania ulic Chełmżyńska/Strażacka, opracowanie nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
który umożliwi budowę bezkolizyjnej przeprawy łączącej
część północną i południową Rembertowa, których realizację gwarantowała Agnieszka Kądeja na stanowisku
Burmistrza Rembertowa, nie zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby mieszkańców.
Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

Umarł Król, niech żyje Król

Doskonale wpisaliśmy się w hasło „Cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”.
27 lutego 2013 r. odwołano Burmistrz Agnieszkę Kądeję, mieszkankę Rembertowa. Na Jej miejsce powołano
Kacpra Pietrusińskiego, dotychczasowego zastępcę burmistrza Dzielnicy Bielany oraz zastępców Mieczysława
Golónkę i Józefa Melaka. I nie byłoby w tym nic dziwnego, burmistrzowie są powoływani i odwoływani, gdyby nie
okoliczności, które do takiej zmiany doprowadziły (zupełnie niepotrzebny rozdźwięk w koalicji radnych samorządowych wybranych z lokalnych komitetów). Przez 2 lata
mieliśmy faktyczną samorządność opartą w zdecydowanej większości o środowiska nie związane z żadną partią.
Cóż okresy prawdziwej wolności są krótkie, dlatego trzeba nauczyć się je w pełni wykorzystywać. Ale miejmy nadzieję, że doczekamy się ich wcześniej niż na kolejną
„abdykację” Papieża (600 lat).
Karty zostały rozdane na nowo. Czy zostały rozdane
tak, że będzie to z pożytkiem dla Rembertowa? Czy nowa koalicja zdoła – wzorem Wawra – upomnieć się o niższe stawki za wywóz śmieci? Czy zdoła zrealizować
przedsięwzięcia, które ją spajają w tzw. porozumieniu koalicyjnym? A są to: budowa ul. Kadrowej na odc. od ul.
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Czwartaków do ul. Kramarskiej; budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego; optymalne wykorzystanie budynku oświatowego przy ul. Ziemskiego; wykup działek
pod planowaną inwestycję pn. „Budowa Alei Chwały”.
Można powiedzieć, że jak na 2-letnią perspektywę
funkcjonowania, z nadzieją na życzliwe spojrzenie ze
strony władz miasta i większą „kasę”, to wymienione zadania należy uznać za plan minimum nieprzystający
do oczekiwań.
Znacznie więcej interesujących tematów do realizacji
możemy znaleźć w wieńczącym 2-letnie sprawowanie
funkcji Burmistrza przez Panią Agnieszkę Kądeję dokumencie pt. „Program Rozwoju Rembertowa do 2020 roku”. Można się z nim zapoznać na stronie
www.lepszyrembertow.pl Szkoda, że w cieniu zawirowań
personalnych praktycznie bez echa przeszły konsultacje
społeczne go dotyczące. Bo rozmowy na temat potrzeb
Rembertowa, wizji jego rozwoju, co uważamy za ważne,
co chcielibyśmy zmienić w naszym otoczeniu (już dziś,
jutro, pojutrze) są istotą samorządności. Choć konsultacje formalnie się skończyły, to być może nowa koalicja
otworzy kolejny rozdział tej dyskusji rozpoczętej przez Zarząd Rembertowa pracujący pod wodzą Pani Agnieszki
Kądei, której z całego serca dziękujemy za 2 lata ciężkiej
pracy. Pracy, której efekty są i będą widoczne.
Krzysztof Orliński (wpkoko@wp.pl)

PS.
Do dyskusji na temat Programu Rozwoju Rembertowa
zapraszam na Forum Rembertowa www.naszrembertow.waw.pl A jeśli ktoś z Państwa miałby życzenie, proszę napisać bezpośrednio do mnie.

REMBERTOWSKIE KARIERY

Zarząd zmieniony. Z jakich przyczyn? Dlaczego? Czy
była niegospodarność? Czy zarząd źle wykonywał powierzone zadania? Czy może też radni, którzy nas reprezentowali, zostali skuszeni karierą w Platformie
Obywatelskiej, bądź innymi korzyściami? Czym innym tłumaczyć wybór burmistrza spoza dzielnicy, nie znającego
naszych problemów oraz specyfiki Rembertowa – dzielnicy wyjątkowej?
Platforma Obywatelska nie zdobyła u nas znaczącego poparcia (4 radnych), więc czemu inni radni spoza Platformy Obywatelskiej wybrali burmistrza partyjnego
spoza Rembertowa? Czy możemy czuć się jakbyśmy
mieli zarząd komisaryczny od Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz? Wyborcy jasno wypowiedzieli się, że nie chcą
rządów partyjnych w naszej małej ojczyźnie. Czy chcemy być ubezwłasnowolnieni tak jak radni rembertowskiej
Platformy Obywatelskiej? Ktoś z ich partii uznał, że albo
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żaden z nich nie nadaje się na stanowisko burmistrza lub
też, co gorsze, sami tak uznali. Rzeczywiście – lepiej jeżeli człowiek sam wie, że brakuje mu zdolności lub kompetencji i wtedy poprosi zdolniejszego kolegę z innej
dzielnicy. Dlaczego pozostali radni, widząc tą ubogość
kompetencyjną, czy też bezwarunkowe posłuszeństwo
zwierzchnikom w PO, zgodzili się na takie rozwiązanie
personalne na stanowisku burmistrza Rembertowa? Czy
też wstąpią niebawem do tej partii? Czy mają lub będą
mieli inne korzyści z tego tytułu? Jest to dla wszystkich
zagadka, szczególnie po lakonicznie uzasadnionym
wniosku o odwołanie poprzedniego zarządu, w którym
mowa, że zmienia się zarząd, aby uzyskać jak najszerszy
konsensus w radzie.
Czy potrzebne nam takie zmiany? Pół roku mamy jako rembertowianie stracone, ponieważ nowy burmistrz
będzie musiał organoleptycznie poznawać naszą dzielnice mając do pomocy wątpliwych przewodników, Pana Golónkę i Pana Melaka. Panowie już pokazali co
potrafią. Jak wygląda Rembertów po ich rządach każdy
rembertowianin wie. Kiedy zaczęły się zmiany na lepsze
i nowy zarząd rozpoczął, m.in. takie inwestycje, jak: przedłużenie przejścia podziemnego przy stacji PKP, opracowanie planów rozwoju Rembertowa ze szczególnym
uwzględnieniem jak ma wyglądać jego centrum, rozpoczęcie pozyskiwania środków oraz planowanie bezkolizyjnej przeprawy przez tory nasi radni stwierdzili, że takie
działania im się nie podobają. Dlaczego?
Czy obecny zarząd zrobi coś, czy będzie tylko chwalił się dopilnowaniem ukończenia prac, które rozpoczął
zarząd pod kierownictwem Burmistrz Agnieszki Kądei?
Czas pokaże, czy przy tak znikomej znajomości Rembertowa nowego burmistrza oraz braku wizji rozwoju Rembertowa poprzednich burmistrzów, uda się coś zdziałać
nowemu zarządowi. Czy nie zaprzepaszczą pomysłów,
które są już zapoczątkowane? Jako lokalny patriota życzę
im z całego serca, żeby im się udało, ale rozum podpowiada…
Jerzy Dąbrowski (jerrydabrowski@o2.pl)

Rewolucja „śmieciowa”

W Polsce procesowi recyklingu poddawane jest
ok. 7%-8% odpadów. W Hiszpanii „tylko” 37%, w Holandii aż 47%! Stawia nas to na szarym końcu krajów Unii
Europejskiej, która wymaga od Polski zwiększenia poziomu recyklingu.
Co dzieje się ze śmieciami widać najlepiej podczas
spacerów po naszych lasach. Nowy sposób odbioru odpadów ma na celu skutecznie temu zapobiegać, a także
doprowadzić do zmniejszenia ilości deponowanych i nieprzerobionych śmieci na wszelkiego rodzaju składowi-

skach i ukrócenia procederu ich palenia.
Od 1 lipca 2013 r. na każdym właścicielu i zarządcy
nieruchomości będzie spoczywać obowiązek segregowania odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników
(worków). Dotychczasowe umowy trzeba rozwiązać najpóźniej do 30 czerwca 2013 r. Unikniemy wtedy podwójnej opłaty.
Od 1 lipca 2013 r. odpowiedzialność za odbiór śmieci
przechodzi na Miasto. W związku z tym właściciele nieruchomości będą zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta.
Nie będzie możliwości niepłacenia za wywóz śmieci.
Zgodnie z nowymi przepisami każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie dokonywać opłat z tego tytułu podobnie jak za podatek od nieruchomości czyli
na drodze egzekucji podatkowej przez złożenie tzw. deklaracji. Deklaracje trzeba złożyć w Wydziale Obsługi
Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy do 31 maja 2013 r.
Segregowane odpady trzeba będzie umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w które ma obowiązek wyposażyć nieruchomość każdy właściciel lub
zarządca. Od 1 lipca będziemy rozdzielać śmieci do trzech
pojemników lub worków (domki jednorodzinne). W czerwonych pojemnikach lub workach znajdzie się: suchy papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania
wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki. Musimy pamiętać by zgnieść opakowania (zajmują wtedy
mniej miejsca) oraz odkręcić nakrętki z butelek. Odpady
odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu. W zielonych pojemnikach lub workach będziemy gromadzić
szkło, butelki i słoiki. Powinny być one umyte oraz pozbawione metalowych nakrętek i kapsli (te wrzucamy do czerwonego pojemnika lub worka). Posegregowane odpady
odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wszystkie pozostałe śmieci będziemy zbierać wyłącznie w czarnych pojemnikach, które będą opróżniane raz w tygodniu.
Rada m. st. Warszawy 7 marca br. przyjęła uchwały określające metodę obliczania oraz stawkę opłaty
śmieciowej, częstotliwość oraz tryb jej uiszczania i wzór
deklaracji.
Zgodnie z przyjętymi zasadami do 28 dnia każdego
miesiąca mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą
wnosić comiesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek: jednoosobowe gospodarstwa domowe – 19,50 zł, dwuosobowe
gospodarstwa domowe – 37 zł, trzyosobowe gospodarstwa domowe – 48 zł, gospodarstwa domowe liczące
cztery lub więcej osób – 56 zł.
Warszawiacy mieszkający w domkach jednorodzinnych zapłacą 89 zł miesięcznie. W przypadku niesegregowania odpadów lub nieprzestrzegania zasad
segregowania mieszkańcy będą uiszczać opłatę wyższą
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o 40% niż w przypadku dokonywania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Wysokość opłaty śmieciowej, zwłaszcza w przypadku
właścicieli domków jednorodzinnych wzrasta czterokrotnie i już budzi uzasadniony sprzeciw społeczny. Dlaczego bowiem jednoosobowe gospodarstwo domowe
w budynku jednorodzinnym zapłaci 19,50 zł, a w domku
jednorodzinnym – 89 zł? Miasto narzuciło zwiększoną
częstotliwość – raz w tygodniu – odbioru tzw. odpadów
zmieszanych (niesegregowanych) i jej kosztami obciąża
mieszkańców. A przecież w przypadku segregowania odpadów nawet czteroosobowe gospodarstwa domowe
rzadko zapełniają w ciągu 2 tygodni 120-litrowe pojemniki śmieciami zmieszanymi i było to wielokrotnie sygnalizowane władzom miasta w trakcie prac nad zmianą zasad
gospodarowania odpadami komunalnymi.
To nie koniec rewolucji „śmieciowej”, zapowiadane są
bowiem przez mieszkańców zaskarżenia przyjętych
uchwał i przez radnych poszczególnych dzielnic, w tym
radnych Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”, inicjatywy
uchwałodawcze, zmierzające do zmiany obowiązujących
stawek opłat śmieciowych i częstotliwości odbioru odpadów. W kolejnym wydaniu Biuletynu poinformujemy Państwa o ich skuteczności.
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” już wystosowało protest w tej sprawie do Prezydenta m. st. Warszawy
i przewodniczącej Rady Miasta.
mcsoolick@interia.pl

P. S. Informacje dostępne na stronie
www.czysta.warszawa.pl

Odcięci od Wschodniej Obwodnicy

W siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów 11 lutego br.
odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące
przebiegu planowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy określonej jako droga ekspresowa S17, na odcinku:
Drewnica – Zakręt. Spotkanie zorganizowane zostało
przez inwestora – Oddział Warszawski Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, który przedstawił 8 wariantów projektu przebiegu wspomnianego
wyżej odcinka obwodnicy w fazie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym; raport dotyczący oddziaływania na środowisko; materiały do wniosku o uzyskanie
decyzji środowiskowej.
Spotkanie wywołało żywą dyskusję zarówno wśród
obecnych mieszkańców, jak też przedstawicieli władz naszej Dzielnicy.
Zgodnie z założeniami projektowymi, w środkowej
części osiedla Mokry Ług zlokalizowany został około 800metrowy odcinek drogi ekspresowej S17: Drewnica – Za-
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kręt. We wszystkich wariantach przedstawionego projektu przebiega on przez osiedle Mokry Ług i przechodzi
wiaduktem nad ulicą Mokry Ług w odległości około 750 m
na północ od przecięcia z linią kolejową Warszawa – Białystok.
Na terenie Dzielnicy Rembertów nie przewidziano węzłów drogowych, które umożliwiałyby mieszkańcom
wjazd i zjazd z drogi ekspresowej S17.
Najbliżej granicy dzielnicy zlokalizowany został węzeł „Poligon” usytuowany na terenach poligonu wojskowego (Zielonka), w odległości około 1 km na północ
od linii kolejowej Warszawa – Białystok. Węzeł ten zaprojektowany został dla potrzeb wojska i nie będzie udostępniony mieszkańcom naszej dzielnicy.
Węzłami umożliwiającymi wjazd i zjazd z drogi ekspresowej S17 dla mieszkańców Dzielnicy Rembertów według przedstawionego projektu będą:
– węzeł „Ząbki” zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania
z ulicą Stefana Wyszyńskiego (w granicach miasta Ząbki), w odległości około 2,5 km od skrzyżowania ulic Żołnierskiej i Czwartaków,
– węzeł „Rembertów”, który został usytuowany na skrzyżowaniu z ulicą Okuniewską, w odległości około 2,5 km
od skrzyżowania ulic Chruściela i Cyrulików w kierunku
Stanisławowa (Dzielnica Wesoła). Węzeł ten umożliwiał
będzie jedynie wjazdy i zjazdy z obwodnicy S17 na ulicę Okuniewską, która jest przedłużeniem ulicy Cyrulików w Rembertowie, bez możliwości przejazdu przez
tory kolejowe linii Warszawa – Terespol.
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” 25 lutego br. złożyło projektantom następujące uwagi i wnioski:
1. Jak każda tego typu inwestycja obwodnica S17 spowoduje degradację środowiska pogarszając warunki
zamieszkania na terenie Mokrego Ługu oraz północnej części osiedla Zygmuntów i Karolówka poprzez
zwiększenie natężenia hałasu oraz dodatkową emisję
spalin.
2. Bez przedstawienia koncepcji kompleksowego rozwiązania problemów komunikacyjnych wewnątrz Dzielnicy Rembertów wybudowanie obwodnicy nie
przyniesie mieszkańcom spodziewanych korzyści
z uwagi na to, że:
– ulica Cyrulików, podobnie jak obecnie, będzie wykorzystywana jako połączenie obwodnicy S17 z ulicą Żołnierską wprowadzając ruch tranzytowy do centrum
dzielnicy;
– węzeł „Rembertów”, zaprojektowany jedynie jako skrzyżowanie z ul. Okuniewską, bez możliwości przejazdu
przez tory kolejowe linii Warszawa-Terespol, utrudni
mieszkańcom Nowego Rembertowa wjazd na obwodnicę S17.
3. Projektowany odcinek obwodnicy przez osiedle Mokry Ług
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powinien zapewnić maksymalną izolację akustyczną.
4. Należy przewidzieć zakaz wjazdu dla TIR-ów pod wiadukt nad ulicą Mokry Ług. Istnieje bowiem zagrożenie,
że ulica ta wraz z ulicą Czwartaków może być w niedługiej przyszłości wykorzystana dla ruchu tranzytowego.
Włodzimierz Kunach w.kunach@wp.pl)

Nasze sześciolatki

W ostatnim czasie, w skali kraju, wiele mówi się o reformie związanej z wcześniejszym pójściem dzieci
do szkoły. Mówi się także o tym, że szkoły są zupełnie
nieprzygotowane na przyjęcie sześciolatków, a tym bardziej pięciolatków. W Wielkiej Brytanii dzieci idą do szkoły już w wieku czterech lat. Jest tak, ponieważ obowiązek
szkolny umożliwia wcześniejsze wykrycie wielu deficytów
u dzieci, co daje szanse na ich przezwyciężenie
przy wcześniejszej diagnozie.
Czy nasze szkoły są przystosowane materialnie i kadrowo do przyjęcia tak małych dzieci? Na to pytanie grupa rodziców dzieci z przedszkola na ul. Admiralskiej
odpowiedziała: NIE. Napisali oni bowiem pismo do instytucji, zajmujących się oświatą na każdym szczeblu, skarżąc się na naszą Radę Dzielnicy, w sprawie ogólnego
nieprzygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków
do klas zerowych oraz zbyt małej liczby tych miejsc
w rembertowskich szkołach. Czy słusznie?
To pytanie do nowej osoby, która zajmuje się sprawami oświaty w naszej dzielnicy. Przy tak trudnej reformie
rządu potrzebny jest nie lada umysł na stanowisku wiceburmistrza do spraw oświaty. Ktoś z wykształceniem pedagogicznym, umiejętnościami organizacyjnymi,
a przy tym roztropny i mądry. Czy takiego nasi radni nam
zafundowali? Czy jest to ktoś kto zadba o nasze małe pociechy?
Jerzy Dąbrowski (jerrydabrowski@o2.pl)

Rember towski Klub Rowerowy

Zapraszamy wszystkich amatorów turystyki kolarskiej
i niedzielnej rekreacji, rowerzystów w każdym wieku, rodziny odpoczywające na rowerach do Rembertowskiego
Klubu Rowerowego (RKR), który powstał przy Domu Kultury „Rembertów” z udziałem naszego Stowarzyszenia,
pod patronatem Klubu Turystyki Kolarskiej (KTK) „Kinowa”, z którym współpracujemy i razem organizujemy imprezy rowerowe już od trzech lat.
Na początek sezonu 2013 proponujemy 5 kwietnia
(piątek) o godz. 18.30, w Domu Kultury w al. Komando-

sów 8, spotkanie – prezentację sprzętu rowerowego i niezbędnego wyposażenia rowerzysty oraz prelekcję temat
bezpiecznego poruszania się po drogach.
Następnie, 13 kwietnia (sobota) od godz. 14.00 odbędzie się bezpłatny – dla mieszkańców Rembertowa –
przegląd rowerów na dziedzińcu D. K. „Rembertów”.
Rajd inauguracyjny odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia na trasie wokół Falenicy i Otwocka. Kolarze z Rembertowa zbierają się na skwerze naprzeciwko D. K.
„Rembertów” al. Komandosów 8 o godz. 9.00. Rajd zakończy rowerowa biesiada integracyjna w Falenicy.
Szczegóły na temat harmonogramu imprez rowerowych w roku 2013 można znaleźć na naszej stronie
www.lepszyrembertow.pl oraz na stronie D. K. Rembertów www.dkrembertow.waw.pl, a także w nowo otwartym
sklepie i serwisie rowerowym w al. Komandosów 22
www.rowertur.pl, tel. 664-559-582. Takie informacje uzyskają Państwo także na każdym z wymienionych spotkań. Odpowiem też na maile od osób, które będą chciały
do nas dołączyć.
Rajdy organizowane przez KTK Kinowa i Rembertowski Klub Rowerowy w II kwartale 2013 r.
1. 21.04.2013 r.
Trasa: OKOLICE FALENICY, 0TWOCKA ~ 45 km
Zbiórka: Falenica ul. Derkaczy 58A godz. 10.00
Rozpoczęcie sezonu – grill.
Prowadzenie: J. Winsze
Dla mieszkańców Rembertowa zbiórka o godz. 9.00
przy Domu Kultury Rembertów, Al. Komandosów 8
2. 03 – 05.05.2013 r.
RAJD MAJOWY im. W. BALICKIEGO – ŁÓDŹ
Organizator: KTK Kinowa
Noclegi: PTSM ŁÓDŹ (3 noclegi)
Szczegółowe informacje i zgłoszenia: do 02.04.2013 r.
Jerzy Winsze tel./fax 22 8721044 kom. 795 422 992;
e-mail: pttkwinsze@o2.pl
Trasy rajdu w osobnym opracowaniu.
3. 12.05.2013 r.
Trasa: REMBERTÓW – SULEJÓWEK – OKUNIEW –
– ZABRANIEC – KRUBKI GÓRKI – MICHAŁÓW –
– OKUNIEW – WESOŁA – REMBERTÓW ~ 48 km
Dodatkowa trasa dla dzieci i młodzieży ~ 20 km
Zbiórka: Dom Kultury – Rembertów, Al. Komandosów 8
o godz. 10.00
Prowadzenie: R. Zagórski, R. Molęgowski.
4. 17-19.05.2013 r.
RAJD GINTERAI GOSZCZYŃSKIEGO –Zakręt k/Warszawy
Noclegi: Zespół Szkół Zakręt (cena noclegu ~ 15 zł)
Organizator: KTK Kinowa, MRTK PTTK, Sołtys miejscowości Zakręt.
Szczegółowe informacje i zgłoszenia: do 10.04.2013 r.
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Agnieszka Zielińska (agnieszka.zet@op.pl)

Ważne infor macje

 Pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer
w dniach 28 marca i 25 kwietnia 2013 r. w godz. 10.00 –
15.00. będą pełnili dyżury w rembertowskim Ratuszu al.
gen. Chruściela „Montera” 28. Mieszkańcy dzielnicy będą mogli złożyć roczne rozliczenia podatku dochodowego za rok 2012. Dla spóźnialskich został wydłużony czas

pracy Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer ul. Mycielskiego 12 – w dniach 29 i 30 kwietnia 2013 r. PIT-y będzie
można składać w godzinach 8.00 – 18.00.
 W sieci internetowej BAIT na kanale Bait TV będzie odtwarzany film „Rembertów – Kolebka Orła Białego”, zrealizowany w ramach projektu Stowarzyszenia „Lepszy
Rembertów”. BAIT w ramach świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oferuje swoim klientom w budynkach podłączonych do własnej sieci
światłowodowej telewizję cyfrową JAMBOX – kablówka
trzeciej generacji. Film „Rembertów – Kolebka Orła Białego” zwyciężył w plebiscycie mieszkańców Rembertowa
„Wystrzały 2012” w kategorii kultura. Pomysłodawcą plebiscytu był portal społecznościowy „Rembertów Bezpośrednio” – internauci oddawali swoje głosy na Facebooku.
 Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” kontynuuje w tym
roku spacery szlakiem Orła Białego, po zabytkowym
kompleksie Akademii Obrony Narodowej. Pierwszą wycieczkę, poprowadzoną przez przewodników warszawskich, organizujemy w niedzielę 3 czerwca – początek
o godz. 11.00 przed bramą AON.

KRZEWIMY UPRZEJMOŚĆ

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” przyłącza się do akcji
„Krzewimy uprzejmość”, wymyślonej i rozpoczętej przez blog mieszkańców Rembertowa „Rembertów
Bezpośrednio”, prowadzony przez
Rembertowianina, inicjatora wielu
innych działań społecznych, np.
„Goń sąsiada, goń”, pana Aleksandra Lesińskiego.
Istotą akcji „Krzewimy uprzejmość” jest hasło BĄDŹ UPRZEJMY, JESTEŚ W REMBERTOWIE promującej właściwe zachowania i pozytywne
relacje międzyludzkie na co dzień oraz sugerującej, że kultura osobista jest w Rembertowie naturalną i jak najbardziej cenioną wartością. Akcja polegać będzie na przekazie
wizualnym, w postaci plakatów i murali lub jak kto woli graffiti, przedstawiających czarny cylinder, jako atrybut dżentelmena, na białym tle, z wpisanym herbem Rembertowa.
Przekaz ten będzie przypominał i zwracał uwagę na codzienną życzliwość, uprzejmość i kulturę osobistą.
Kibicujemy, wspieramy i propagujemy!
Agnieszka Zielińska (agnieszka.zet@op.pl)

Wydawca i redakcja: Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW”, ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa,
tel. 606 880 704, 601 359 768, 609 561 441, e-mail: biuro@lepszyrembertow.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

Jerzy Winsze tel./fax 22 8721044 kom. 795 422 992;
e-mail: pttkwinsze@o2.pl
Trasy rajdu w osobnym opracowaniu.
5. 09.06.2013 r.
Trasa: OKOLICE PILAWY ~ 60 km
Zbiórka: PKP Pilawa ~ 10.00 – dojazd PKP
Prowadzenie: K. Jacak, H. Ditchen
II trasa – Szlakiem Orła Białego – zwiedzanie Akademii
Obrony Narodowej – zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego.
Zbiórka: Dom Kultury – Rembertów Al. Komandosów 8,
godz. 10.00
Długość trasy ~ 10 km. Prowadzenie: R. Molęgowski,
J. Cegielska.
6. 16.06.2013 r.
Trasa: REMBERTÓW – ZALEW ZEGRZYŃSKI –
REMBERTÓW ~ 50 km Dodatkowa trasa dla dzieci i młodzieży ~ 25 km
Zbiórka: Rembertów D.K. Al. Komandosów 8 o godz. 10.00
Prowadzenie: R. Zagórski, R. Molęgowski, M. Zyga.
7. 23.06.2013 r.
Trasa: WARKA (zwiedzanie: zespół klasztorny, pałac,
Muzeum im. K. Pułaskiego) – MAGNUSZEW – STUDZIANKI PANCERNE – MARIAMPOL – GRABÓW –
WARKA ~ 45 km
Zbiórka: PKP Ochota godz. ~ 8.00 lub PKP Warka
godz. 11.00
Prowadzący: J. Winsze
8. 30.06.2013 r.
Trasa: MROZY – CIERPIĘTA – ZARNÓWKA – SUCH
(muzeum arch. drewnianej)– LIW (zamek) – WIERZBNO
– CIERPIĘTA –
MROZY ~ 69 km Dodatkowo trasa dla dzieci i młodzieży.
Zbiórka: Rembertów – D. K. Al. Komandosów 8
o godz. 10.00
Prowadzenie: R. Zagórski, M. Kossowska.
Dojazd do Mrozów pociągiem ze stacji PKP Rembertów.

