BIULETYN
INFORMACYJNY
STOWARZYSZENIA
ISSN 2299-0534

KAWĘCZYN – WYGODA, KOLONIA, MOKRY ŁUG, NOWY REMBERTÓW, POCISK, POLANKA, STARY REMBERTÓW

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy
wiosenne życzenia, aby w Państwa sercach, rodzinach i
domach zagościły radość, spokój i wielka nadzieja
odradzającego się życia.

Członkowie Stowarzyszenia
„Lepszy Rembertów”

Kolejna interwencja
zakończona sukcesem

W połowie stycznia 2014 r. zwróciliśmy się do ZDM
z prośbą o naprawę nawierzchni jezdni na ul. Komandosów przy zatoce autobusowej przystanku Niedziałkowskiego. Dziury i popękany asfalt stanowiły zagrożenie dla
wszystkich uczestników ruchu drogowego – zarówno pojazdów jak i pieszych. Dodatkowym argumentem był fakt,
iż ulica ta jest główną reprezentacyjną arterią Nowego
Rembertowa. ZDM po naszej interwencji zadziałał błyskawicznie. Mała sprawa, a cieszy.
Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Młodzież kręci
filmy o Rembertowie

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” pozyskało dotację Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży” na zorganizowanie
konkursu filmowego „Rembertów zapisany w historii Polski, Polska zapisana w historii Rembertowa”. Konkurs
skierowany do młodzieży – uczniów gimnazjów i szkół
średnich, wzbudził niemałe zainteresowanie. Zgłosiło
się 20 dwuosobowych zespołów, które zamierzają nakręcić amatorski film o dalszej i nam współczesnej historii
Rembertowa.
Filmy oceniać będzie jury w składzie: Agnieszka Kądeja i Grzegorz Jarzyna – przedstawiciele Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”, Dagmara Rusinek-Smaga
– reprezentuje Gimnazjum nr 126, Karina Witkowska –

Gimnazjum nr 127, Dorota Kawka – Gimnazjum nr 128,
Małgorzata Wiśniewska – LI LO im. T. Kościuszki, a ponadto Violetta Śladewska-Steckiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II oraz Robert Jasiński,
dyrektor Domu Kultury „Rembertów”.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody: za zajęcie
pierwszego miejsca tablety, drugiego miejsca – odtwarzacze mp4 z zapasową kartą i trzeciego miejsca – słuchawki, a wszyscy uczestnicy – zestawy promocyjne.
Nagrodzone filmy zostaną powielone na płytach DVD
i zamieszczone w Internecie.
Finał konkursu z otwartym dla publiczności pokazem
nagrodzonych filmów odbędzie się 25 czerwca 2014 r.
w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Rembertowie. Już teraz serdecznie zapraszamy. Regulamin
i szczegóły konkursu są dostępne na stronie www.lepszyrembertow.pl/konkursfilmowy
Patronem medialnym konkursu jest Informator Kulturalny „Co-Gdzie-Kiedy”.
Grzegorz Jarzyna (gjarzyna1@wp.pl)
koordynator projektu

Nasz głos w sprawie
planu Starego Rembertowa

Stowarzyszenie od początku powstania, czyli
od 2006 r. aktywnie uczestniczy w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Rembertowie. W przypadku planu Starego Rembertowa, który o zgrozo, tworzony jest od 2006 r. (przypominamy, że za tworzenie planów odpowiadają nie dzielnice
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lecz miejskie Biuro Architektury), wnioski złożyliśmy
w 2008 r. Wiele z nich planiści uwzględnili. Na obecnym
etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu także
przekazaliśmy swoje uwagi.
Oto kilka przykładów: zachowanie istniejących układów komunikacyjnych, w tym głównie brak ograniczeń
dot. wjazdów i wyjazdów na ul. Cyrulików; pozostawienie
istniejącego pasa drogowego ul. Cyrulików, zgodnie z istniejącymi podziałami geodezyjnymi na odcinku od ul.
Gawędziarzy do ul. Markietanki; niedopuszczenie do wyłączenia działki nr 265 z obszaru obowiązywania planu
(o takiej możliwości zostali poinformowani mieszkańcy
na zebraniu w trakcie publicznego wyłożenia planu);
przeznaczenie działki nr 241, zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców, na teren zielony – rekreacyjny, nie zaś
uciążliwą dla sąsiedztwa zabudowę wielorodzinną; zweryfikowanie obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; zachowanie istniejącego układu
urbanistycznego i charakteru osiedli; na terenie osiedla
Stary Rembertów Kolonia dostosowanie zabudowy
do istniejącej – wolnostojącej lub bliźniaczej, z zakazem
zabudowy szeregowej; na terenach zabudowy wielorodzinnej, zmniejszenie maksymalnej wysokości budynków do 20 m, wynikającej z proponowanych zapisów
planu, do wysokości istniejących budynków.
Listę wszystkich uwag znajdą Państwo na stronie stowarzyszenia www.lepszyrembertow.pl. Mamy nadzieję,
że zostaną one zaakceptowane i plan, po wielu latach
oczekiwania, wreszcie zacznie obowiązywać.
Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Przedszkolaki w liceum

Zgodnie z programem rządowym 1 września 2015 r.
obowiązek przedszkolny obejmie dzieci czteroletnie, 1
września 2017 r. – trzylatki. Na samorządy spadł obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach. W budżecie
Warszawy dopiero w tym roku znalazły się na ten cel dodatkowo 72 mln zł – zostanie z tych pieniędzy zbudowanych 7 nowych przedszkoli, kilkanaście zmodernizowanych, ale tylko w Rembertowie PO zaproponowała kuriozalne rozwiązanie.
Pomysł adaptacji parteru LI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki na 4-oddziałowe przedszkole był
„gromem z nieba” zarówno dla wielu radnych, mieszkańców, jak samej kadry pedagogicznej szkoły. Nie mówiło
się o tym podczas debat oświatowych zorganizowanych
w styczniu, nie dyskutowało ani na komisji oświaty ani infrastruktury technicznej, burmistrz podczas trzech spotkań z radą pedagogiczną liceum nie zająknął się o tym
ani słowem, co więcej zapewniał, że żadnych zmian
w placówce nie będzie.
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Mimo tego zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym – przedszkole w liceum będzie. Rządząca koalicja
(PO, SLD, Wspólnota Samorządowa dla Rembertowa,
Dla Rembertowa) zaakceptowała pomysł, nie dopuszczając do głosu przedstawicieli kadry pedagogicznej szkoły
w trakcie obrad tego punktu porządku sesji w dniu 19 lutego 2014 r. Pytania na temat kosztorysu tej inwestycji
(3 mln zł), czy możliwej rozbudowy przedszkola przy
ul. Kordiana, albo budowy nowego przedszkola przy
ul. Czwartaków, którego projekt jest gotowy – burmistrz
i jego zastępcy zbywali milczeniem.
Na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 6 marca 2014 r.
radny PiS Jarosław Krajewski zgłosił wniosek, aby zwiększyć środki dla Rembertowa do 7 mln zł z przeznaczeniem na budowę nowego przedszkola, argumentując że
adaptacja piętra w liceum to prowizorka nie załatwiająca
problemu miejsc w przedszkolach w Rembertowie. Wskazywał, że źródłem finansowania tej inwestycji mogą być
środki oszczędzone na odśnieżaniu miasta (20 mln zł)
lub związane z zapowiadaną redukcją kosztów administracji publicznej.
Burmistrz K. Pietrusiński w swoim wystąpieniu
stwierdził, że Rembertów nie chce obecnie budować nowego przedszkola i nie wyraził zainteresowania, aby budżet naszej dzielnicy powiększyć na ten cel o 4 mln zł.
Co więcej, zapowiedział że docelowo (w nieznanej perspektywie czasowej) „dzielnica ma pomysł budowy nowego budynku łączącego funkcję żłobka i przedszkola
przy ul. Cyrulików”. Pomysł oczywiście nie przedstawiony ani radnym ani mieszkańcom Rembertowa. Radny
Warszawy Dariusz Figura skwitował to następująco:
„Programy w roku wyborczym to obietnice, a nie fakty”.
Na razie straciliśmy szansę wpisania do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Warszawy budowy nowego
przedszkola i to na wyraźne życzenie „naszego” burmistrza (PO Bielany, dzielnicy, w której będzie budowane
przedszkole przy ul. Samogłoski).
Nauczyciele liceum napisali w liście otwartym do radnych, że „skutkiem tak pochopnie podjętej decyzji może być
samoistne wygaszanie liceum (…)”. Oby nie mieli racji.
Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

Niedoróbki na Frontowej

W połowie kwietnia zostało zaplanowane otwarcie terenu rekreacyjnego przy ul. Frontowej, którego koncepcję
i projekt zlecił do opracowania Zarząd Dzielnicy z burmistrzem Agnieszką Kądeją. Wówczas uwzględniono m.in.
postulaty młodzieży, aby w tym miejscu była ścianka
wspinaczkowa, czy skatepark.
Zachęcony przez jednego z radnych PO, który
w ostatnim „POgłosie” opublikował artykuł na ten temat
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i zdjęcie dziewczynki wspinającej się po ściance, nie informując, że teren jeszcze nie został oddany do użytku,
z dziećmi wybrałem się na Frontową. Żadnej informacji,
że teren jest zamknięty, czy choćby kolorowych taśm zabezpieczających nie było. Na miejscu nie znalazłem również regulaminu parku oraz zasad korzystania ze
wszystkich urządzeń, pomimo ustawienia licznych tablic
informacyjnych. Skutkuje to m.in. tym, że osoby, które codziennie już przychodzą poćwiczyć, nawet nie wiedzą
do czego służy np. plac do gry w bulle.
Moje przerażenie wzbudziły natomiast pourywane,
czy mocno poluzowane mocowania na ściance wspinaczkowej, co może grozić wypadkiem. Co ciekawe,
ścianka wspinaczkowa ma miękkie podłoże z dwóch
stron, ale tylko z jednej strony są zamontowane mocowania do wspinaczki. Znaleźliśmy wystający z ziemi przewód, który może wzbudzić zainteresowanie szukającej
wrażeń młodzieży.
Moje zdziwienie wzbudziła również latarnia zamontowana przy starym chodniku, biegnącym wzdłuż ogrodzenia z boiskiem, który …kończy się na siatce bloku przy
ul. Czerwonych Beretów 8. Kto będzie korzystać z chodnika donikąd i co ma oświetlać owa latarnia doprawdy nie
wiem? Natomiast, maszt jednej latarni oświetlającej urządzenia sportowe nie ma zamontowanej oprawy. Z kolei
oprawy oświetleniowe zamontowane w ziemi praktycznie
nic nie oświetlają w nocy.
Od strony bloku przy ul. Topograficznej 6 pozostały
stare chodniki dla pieszych z bardzo zniszczonymi schodkami, na których łatwo o upadek. W trakcie konsultacji
społecznych byłem zapewniany, że płyty chodnikowe zostaną wymienione.
Teren rekreacyjno-sportowy jest monitorowany przez
cztery kamery, ale nie ma żadnej informacji, czy urządzenia te działają. Czyżby rządzącej w Rembertowie PO nie
zależało na jakości wykonywanych inwestycji?
Grzegorz Jarzyna (gjarzyna1@wp.pl)

Śmiać się czy płakać?

Mieszkańcy Nowego Rembertowa skierowali do władz
dzielnicy pytania w żywotnych dla nich sprawach. Oto odpowiedzi na niektóre z nich.
Na pytanie dlaczego dotąd nie zainstalowano lustra
na skrzyżowaniu ulic Gembarzewskiego i Grzybowej, którego brak zagraża bezpieczeństwu przechodniów i kierowców, burmistrz odpowiedział: „Postulat był zgłaszany
do ZDM, który jest administratorem drogi. (…) Na powyższym skrzyżowaniu Policja nie odnotowała żadnych zdarzeń. Lustra nie są stosowane na drogach powiatowych”.
Mieszkańcy pytali, dlaczego nie udrożniono studzienek odpływowych na wielu ulicach Nowego Rembertowa

i podczas opadów muszą brodzić po kostki w kałużach
wody? Burmistrz odpowiedział: „Zastoiny wodne tworzą
się po każdym intensywnym i długotrwałym opadzie
deszczu, gdy zostanie wyczerpana pojemność studni
chłonnych. Wielokrotne czyszczenie studni nie powiększy ich pojemności”.
Postulowano, aby w związku z częstym niszczeniem
tablicy informacyjnej usytuowanej w pobliżu sklepu spożywczego SAM przy ul. Niedziałkowskiego zainstalować odpowiednią kamerę. Burmistrz odpowiedział, że:
„nie przewiduje się zainstalowania kamery przy ul. Niedziałkowskiego.”
Mieszkańcy prosili, aby w związku z urządzaniem
na ulicy Płatnerskiej niebezpiecznych „wyścigów samochodowych”, w rezultacie których dochodzi do niszczenia ogrodzeń, zainstalowano odpowiednie urządzenia np.
radar, które zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom ulicy. Burmistrz zwięźle odpowiedział, że: „nie przewidziano
środków na to zadanie w budżecie Dzielnicy Rembertów.
Przypadki „wyścigów samochodowych” powinny być
zgłaszane na Policję”.
Jak bardzo obecne władze Rembertowa są zainteresowane sprawami naszego osiedla świadczy ich nieobecność na zebraniu z mieszkańcami Nowego Rembertowa
w dniu 22 marca 2014 r. Przykładem świeci burmistrz
K. Pietrusiński, który tak ceni swój czas, że zazwyczaj nie
bierze udziału w żadnych uroczystościach, a na sesjach
wciąż surfuje po sieci w swoim tablecie, z którym się nie
rozstaje.
Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

Wiosenne nie – porządki

No cóż, obecny zarząd dzielnicy nie zauważył, że już
wiosna. A może to tylko Nowego Rembertowa nie dotyczą wiosenne porządki? Słońce obnaża bezlitośnie pozostałości po zimie – fruwające śmieci, porzucone
butelki, postrącane przez niedawną wichurę gałązki.
Ogólnie – bałagan. To na pierwszy rzut oka. Na drugi widzimy popsute, pourywane kosze na śmieci, których i tak
jak na lekarstwo.
Za to, przy samej ulicy Ilskiego rzuca się w oczy kolorowa siłownia na wolnym powietrzu. Czy rzeczywiście powietrzu? W smrodzie spalin, tuż obok ruchliwej ulicy i pyle
węglowym ze składów węgla, które panoszą się w najlepsze w centrum Nowego Rembertowa tuż obok. Widok
jak za carycy Katarzyny, piękne fasady budynków
na przyjęcie imperatorki, a za nimi bród, smród i ubóstwo.
Oto obraz naszej dzielnicy. Z przodu kolorowe rurki
a za nimi walące się ogrodzenia, niepalące się latarnie
(nadal, mimo obietnicy burmistrza latarnia w przejściu
od stacji PKP do Bellony się nie pali), zmurszałe chodni-
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Agnieszka Zielińska (agnieszka.zet@op.pl)

Boisko na boisku

Przez 2 lata sztandarowym hasłem rembertowskiej
PO był „Orlik” w Rembertowie, przy czym radni tej partii wskazywali lokalizacje, które nie nadawały się na jego budowę (na tego typu boisko potrzebna jest
powierzchnia ok. 3 tys. m2), bądź nie miały uregulowanego stanu prawnego.
Radny Michał Kaczyński na łamach „Gazety Rembertowskiej” nr 2 z 2012 r. pisał: „W celu zbudowania wielofunkcyjnego boiska sportowego w naszej dzielnicy
zostały już podjęte działania w celu pozyskania odpowiednich terenów, m.in. boiska „Wembley” na Nowym
Rembertowie, gdzie tego typu inwestycja ma sens i racjonalne uzasadnienie. (…) nie spotkało się to z żadnym
zainteresowaniem ze strony grupy radnych zabiegających o „Orlika”, (…). W głosowaniu imiennym tylko 4 radnych: A. Piotrowski, M. Hanak, M. Iwanicki i M. Ziętek (PO
przyp. red.) nie brało udziału w głosowaniu nad stanowiskiem dotyczącym budowy pierwszego w Rembertowie
wielofunkcyjnego boiska sportowego”.
Układ się zmienił i teraz M. Kaczyński przekonał kolegów z PO (lub oni jego) do budowy boiska, ale …na boisku, czyli przy Szkole Podstawowej nr 217 przy
ul. Paderewskiego, a nie na terenie osiedla Nowy Rembertów, które jako jedyne w Rembertowie nie ma boiska
do piłki nożnej.
Problem pozostał, bo trudno sobie wyobrazić, aby
dzieci i młodzież z Nowego Rembertowa biegała na Stary Rembertów, aby pograć w piłkę.
Na moje pytanie kierowane do burmistrza dzielnicy
w sprawie pozyskania „Wembley” na budowę boiska
sportowego, otrzymałam odpowiedź, że został uzgodniony projekt zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy
i przygotowane niezbędne dokumenty w sprawie zamiany działek, następnym krokiem będzie uzyskanie w Ratuszu na Pl. Bankowym stanowiska, jakie skutki finansowe
zamiany działek poniesie budżet dzielnicy. Zatem jeszcze długo młodzież z Nowego Rembertowa korzystać będzie z nierównego, zaśmieconego „Wembley”
z dziurawymi, przewracającymi się bramkami.
Jadwiga Cegielska
(j.cegielska@interia.pl)

Nasze
interwencje

W związku z pytaniami mieszkańców kierowanymi
do naszego Stowarzyszenia zwróciliśmy się do:
1. Zakładu Miejskich Inwestycji Drogowych w sprawie
harmonogramu realizacji kolejnego etapu modernizacji ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej, przewidywanych utrudnień komunikacyjnych oraz ustaleń
dotyczących rozwiązania problemu narożnej nieruchomości Żołnierska/Marsa należącej do Instytutu
Prymasowskiego;
2. PKP PLK w sprawie skarg mieszkańców na brudne ściany, graffiti oraz odpadający tynk w tunelu,
pomazane ściany zewnętrzne, smród, szczególnie
w przejściach dla niepełnosprawnych, wózków i rowerów, niewłaściwe odwodnienie dworca, kałuże.
Pytamy także o skoordynowanie działań dotyczących monitoringu w dwóch częściach tunelu, tj. terminu zamontowania w istniejącej części
(monitoring docelowo byłby rozwiązaniem wielu
wskazanych powyżej problemów) oraz na nowym
odcinku – w związku z realizacją w latach 20142015 roku przedłużenia przejścia podziemnego dla
pieszych pod ul. Cyrulików;
3. MPWiK w sprawie podania terminów realizacji inwestycji na terenie Rembertowa, głównie na osiedlach: Wygoda-Kawęczyn i Stary Rembertów
(budowa pompowni przy ul. Strażackiej oraz kanalizacji w pobliskich ulicach, tj. Zawiszaków, Katiuszy, Kordiana, Cyrulików, Strażackiej);
4. Pojawiło się ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.
st. Warszawy. Jest kilka spraw dot. Rembertowa:
teren przy ul. Frontowej, działka 265 w rejonie ul.
Admiralskiej, teren elektrociepłowni Kawęczyn, obniżenie klasy drogi – ul. Grzybowa. Dyskusja publiczna w PKiN 15 kwietnia, zgłaszanie uwag do 28
maja 2014 r. Więcej informacji pod adresem
www.bip.warszawa.pl
Kiedy tylko otrzymamy odpowiedzi na nasze pytania, umieścimy je na stronie Stowarzyszenia:
www.lepszyrembertow.pl.
Agnieszka Kądeja

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

ki, a przede wszystkim brak pomysłu na zagospodarowanie centralnego na Nowym Rembertowie terenu. Czekamy na zmiany.

