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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. Komando-
sów przy zatoce autobusowej przystanku Niedziałkow-
skiego. Dziury i popękany asfalt stanowiły zagrożenie dla
wszystkich uczestników ruchu drogowego – zarówno po-
jazdów jak i pieszych. Dodatkowym argumentem był fakt,
iż ulica ta jest główną reprezentacyjną arterią Nowego
Rembertowa. ZDM po naszej interwencji zadziałał bły-
skawicznie. Mała sprawa, a cieszy.

Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Młodzież kręci
filmy o Rembertowie

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” pozyskało do-
tację Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach pro-
gramu „Bank Ambitnej Młodzieży” na zorganizowanie
konkursu filmowego „Rembertów zapisany w historii Pol-
ski, Polska zapisana w historii Rembertowa”. Konkurs
skierowany do młodzieży – uczniów gimnazjów i szkół
średnich, wzbudził niemałe zainteresowanie. Zgłosiło
się 20 dwuosobowych zespołów, które zamierzają nakrę-
cić amatorski film o dalszej i nam współczesnej historii
Rembertowa.

Filmy oceniać będzie jury w składzie: Agnieszka Ką-
deja i Grzegorz Jarzyna – przedstawiciele Stowarzysze-
nia „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 po-
nadto Violetta Śladewska-Steckiewicz, dyrektor Bibliote-
ki Publicznej im. Jana Pawła II oraz Robert Jasiński,
dyrektor Domu Kultury „Rembertów”.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody: za zajęcie
pierwszego miejsca tablety, drugiego miejsca – odtwa-
rzacze mp4 z zapasową kartą i trzeciego miejsca – słu-
chawki, 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 Remberto-
wie. Już teraz serdecznie zapraszamy. Regulamin
i szczegóły konkursu są dostępne na stronie www.lepszy-
rembertow.pl/konkursfilmowy

Patronem medialnym konkursu jest Informator Kultu-
ralny „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 miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Rembertowie. W przypadku planu Starego Remberto-
wa, który o zgrozo, tworzony jest od 2006 r. (przypomina-
my, że za tworzenie planów odpowiadają nie dzielnice



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 ukła-
dów komunikacyjnych, w tym głównie brak ograniczeń
dot. wjazdów i wyjazdów na ul. Cyrulików; pozostawienie
istniejącego pasa drogowego ul. Cyrulików, zgodnie z ist-
niejącymi podziałami geodezyjnymi na odcinku od ul.
Gawędziarzy do ul. Markietanki; niedopuszczenie do wy-
łączenia 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; zwe-
ryfikowanie obiektów znajdujących się w gminnej ewi-
dencji 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 wieloro-
dzinnej, zmniejszenie maksymalnej wysokości budyn-
ków do 20 m, wynikającej z proponowanych zapisów
planu, do wysokości istniejących budynków.

Listę wszystkich uwag znajdą Państwo na stronie sto-
warzyszenia 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 obowią-
zek zapewnienia miejsc w przedszkolach. W budżecie
Warszawy dopiero w tym roku znalazły się na ten cel do-
datkowo 72 mln zł – zostanie z tych pieniędzy zbudowa-
nych 7 nowych przedszkoli, kilkanaście zmoder-
nizowanych, ale tylko w Rembertowie PO zaproponowa-
ła kuriozalne rozwiązanie.

Pomysł adaptacji parteru LI Liceum Ogólnokształcą-
cego im. T. Kościuszki na 4-oddziałowe przedszkole był
„gromem z nieba” zarówno dla wielu radnych, mieszkań-
ców, jak samej kadry pedagogicznej szkoły. Nie mówiło
się o tym podczas debat oświatowych zorganizowanych
w styczniu, nie dyskutowało ani na komisji oświaty ani in-
frastruktury technicznej, burmistrz podczas trzech spo-
tkań z radą pedagogiczną liceum nie zająknął się o tym
ani słowem, co więcej zapewniał, że żadnych zmian
w placówce nie będzie.

Mimo tego zostaliśmy postawieni przed faktem doko-
nanym – przedszkole w liceum będzie. Rządząca koalicja
(PO, SLD, Wspólnota Samorządowa dla Rembertowa,
Dla Rembertowa) zaakceptowała pomysł, nie dopuszcza-
jąc do głosu przedstawicieli kadry pedagogicznej szkoły
w trakcie obrad tego punktu porządku sesji w dniu 19 lu-
tego 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 zwięk-
szyć środki dla Rembertowa do 7 mln zł z przeznacze-
niem na budowę nowego przedszkola, argumentując że
adaptacja piętra w liceum to prowizorka nie załatwiająca
problemu miejsc w przedszkolach w Rembertowie. Wska-
zywał, że źródłem finansowania tej inwestycji mogą być
środki oszczędzone na odśnieżaniu miasta (20 mln zł)
lub związane z zapowiadaną redukcją kosztów admini-
stracji publicznej.

Burmistrz K. Pietrusiński w swoim wystąpieniu
stwierdził, że Rembertów nie chce obecnie budować no-
wego przedszkola i nie wyraził zainteresowania, aby bu-
dżet naszej dzielnicy powiększyć na ten cel o 4 mln zł.
Co więcej, zapowiedział że docelowo (w nieznanej per-
spektywie czasowej) „dzielnica ma pomysł budowy no-
wego budynku łączącego funkcję żłobka i przedszkola
przy ul. Cyrulików”. Pomysł oczywiście nie przedstawio-
ny 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” burmi-
strza (PO Bielany, dzielnicy, w której będzie budowane
przedszkole przy ul. Samogłoski).

Nauczyciele liceum napisali w liście otwartym do rad-
nych, 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 te-

renu rekreacyjnego przy ul. Frontowej, którego koncepcję
i projekt zlecił do opracowania Zarząd Dzielnicy z burmi-
strzem 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 zdję cie dziew czyn ki wspi na ją cej się po ścian ce, nie in -
for mu jąc, że te ren jesz cze nie zo stał od da ny do użyt ku,
z dzieć mi wy bra łem się na Fron to wą. Żad nej in for ma cji,
że te ren jest za mknię ty, czy choć by ko lo ro wych taśm za -
bez pie cza ją cych nie by ło. Na miej scu nie zna la złem rów -
nież re gu la mi nu par ku oraz za sad ko rzy sta nia ze
wszyst kich urzą dzeń, po mi mo usta wie nia licz nych ta blic
in for ma cyj nych. Skut ku je to m.in. tym, że oso by, któ re co -
dzien nie już przy cho dzą po ćwi czyć, na wet nie wie dzą
do cze go słu ży np. plac do gry w bul le. 

Mo je prze ra że nie wzbu dzi ły na to miast po ury wa ne,
czy moc no po lu zo wa ne mo co wa nia na ścian ce wspi -
nacz ko wej, co mo że gro zić wy pad kiem. Co cie ka we,
ścian ka wspi nacz ko wa ma mięk kie pod ło że z dwóch
stron, ale tyl ko z jed nej stro ny są za mon to wa ne mo co wa -
nia do wspi nacz ki. Zna leź li śmy wy sta ją cy z zie mi prze -
wód, któ ry mo że wzbu dzić za in te re so wa nie szu ka ją cej
wra żeń mło dzie ży.

Mo je zdzi wie nie wzbu dzi ła rów nież la tar nia za mon to -
wa na przy sta rym chod ni ku, bie gną cym wzdłuż ogro dze -
nia z bo iskiem, któ ry …koń czy się na siat ce blo ku przy
ul. Czer wo nych Be re tów 8. Kto bę dzie ko rzy stać z chod -
ni ka do ni kąd i co ma oświe tlać owa la tar nia do praw dy nie
wiem? Na to miast, maszt jed nej la tar ni oświe tla ją cej urzą -
dze nia spor to we nie ma za mon to wa nej opra wy. Z ko lei
opra wy oświe tle nio we za mon to wa ne w zie mi prak tycz nie
nic nie oświe tla ją w no cy. 

Od stro ny blo ku przy ul. To po gra ficz nej 6 po zo sta ły
sta re chod ni ki dla pie szych z bar dzo znisz czo ny mi schod -
ka mi, na któ rych ła two o upa dek. W trak cie kon sul ta cji
spo łecz nych by łem za pew nia ny, że pły ty chod ni ko we zo -
sta ną wy mie nio ne.

Te ren re kre acyj no -spor to wy jest mo ni to ro wa ny przez
czte ry ka me ry, ale nie ma żad nej in for ma cji, czy urzą dze -
nia te dzia ła ją. Czyż by rzą dzą cej w Rem ber to wie PO nie
za le ża ło na ja ko ści wy ko ny wa nych in we sty cji?

Grze gorz Ja rzy na (gja rzy na1@wp.pl)

Śmiać się czy pła kać?
Miesz kań cy No we go Rem ber to wa skie ro wa li do władz

dziel ni cy py ta nia w ży wot nych dla nich spra wach. Oto od -
po wie dzi na nie któ re z nich.

Na py ta nie dla cze go do tąd nie za in sta lo wa no lu stra
na skrzy żo wa niu ulic Gem ba rzew skie go i Grzy bo wej, któ -
re go brak za gra ża bez pie czeń stwu prze chod niów i kie -
row ców, bur mistrz od po wie dział: „Po stu lat był zgła sza ny
do ZDM, któ ry jest ad mi ni stra to rem dro gi. (…) Na po wyż -
szym skrzy żo wa niu Po li cja nie od no to wa ła żad nych zda -
rzeń. Lu stra nie są sto so wa ne na dro gach po wia to wych”.

Miesz kań cy py ta li, dla cze go nie udroż nio no stu dzie -
nek od pły wo wych na wie lu uli cach No we go Rem ber to wa

i pod czas opa dów mu szą bro dzić po kost ki w ka łu żach
wo dy? Bur mistrz od po wie dział: „Za sto iny wod ne two rzą
się po każ dym in ten syw nym i dłu go trwa łym opa dzie
desz czu, gdy zo sta nie wy czer pa na po jem ność stud ni
chłon nych. Wie lo krot ne czysz cze nie stud ni nie po więk -
szy ich po jem no ści”.

Po stu lo wa no, aby w związ ku z czę stym nisz cze niem
ta bli cy in for ma cyj nej usy tu owa nej w po bli żu skle pu spo -
żyw cze go SAM przy ul. Nie dział kow skie go za in sta lo -
wać od po wied nią ka me rę. Bur mistrz od po wie dział, że:
„nie prze wi du je się za in sta lo wa nia ka me ry przy ul. Nie -
dział kow skie go.”

Miesz kań cy pro si li, aby w związ ku z urzą dza niem
na uli cy Płat ner skiej nie bez piecz nych „wy ści gów sa mo -
cho do wych”, w re zul ta cie któ rych do cho dzi do nisz cze -
nia ogro dzeń, za in sta lo wa no od po wied nie urzą dze nia np.
ra dar, któ re za pew nią bez pie czeń stwo miesz kań com uli -
cy. Bur mistrz zwięź le od po wie dział, że: „nie prze wi dzia no
środ ków na to za da nie w bu dże cie Dziel ni cy Rem ber tów.
Przy pad ki „wy ści gów sa mo cho do wych” po win ny być
zgła sza ne na Po li cję”.

Jak bar dzo obec ne wła dze Rem ber to wa są za in te re -
so wa ne spra wa mi na sze go osie dla świad czy ich nie obec -
ność na ze bra niu z miesz kań ca mi No we go Rem ber to wa
w dniu 22 mar ca 2014 r. Przy kła dem świe ci bur mistrz 
K. Pie tru siń ski, któ ry tak ce ni swój czas, że za zwy czaj nie
bie rze udzia łu w żad nych uro czy sto ściach, a na se sjach
wciąż sur fu je po sie ci w swo im ta ble cie, z którym się nie
rozstaje.

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

Wio sen ne nie – po rząd ki
No cóż, obec ny za rząd dziel ni cy nie za uwa żył, że już

wio sna. A mo że to tyl ko No we go Rem ber to wa nie do ty -
czą wio sen ne po rząd ki? Słoń ce ob na ża bez li to śnie po -
zo sta ło ści po zi mie – fru wa ją ce śmie ci, po rzu co ne
bu tel ki, po strą ca ne przez nie daw ną wi chu rę ga łąz ki.
Ogól nie – ba ła gan. To na pierw szy rzut oka. Na dru gi wi -
dzi my po psu te, po ury wa ne ko sze na śmie ci, któ rych i tak
jak na le kar stwo. 

Za to, przy sa mej uli cy Il skie go rzu ca się w oczy ko lo -
ro wa si łow nia na wol nym po wie trzu. Czy rze czy wi ście po -
wie trzu? W smro dzie spa lin, tuż obok ru chli wej uli cy i py le
wę glo wym ze skła dów wę gla, któ re pa no szą się w naj -
lep sze w cen trum No we go Rem ber to wa tuż obok. Wi dok
jak za ca ry cy Ka ta rzy ny, pięk ne fa sa dy bu dyn ków
na przy ję cie im pe ra tor ki, a za ni mi bród, smród i ubó stwo.
Oto ob raz na szej dziel ni cy. Z przo du ko lo ro we rur ki
a za ni mi wa lą ce się ogro dze nia, nie pa lą ce się la tar nie
(na dal, mi mo obiet ni cy bur mi strza la tar nia w przej ściu
od sta cji PKP do Bel lo ny się nie pa li), zmur sza łe chod ni -
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ki, a przede wszyst kim brak po my słu na za go spo da ro wa -
nie cen tral ne go na No wym Rem ber to wie te re nu. Cze ka -
my na zmia ny.

Agniesz ka Zie liń ska (agniesz ka.zet@op.pl)

Bo isko na bo isku
Przez 2 la ta sztan da ro wym ha słem rem ber tow skiej

PO był „Or lik” w Rem ber to wie, przy czym rad ni tej par -
tii wska zy wa li lo ka li za cje, któ re nie nada wa ły się na je -
go bu do wę (na te go ty pu bo isko po trzeb na jest
po wierzch nia ok. 3 tys. m2), bądź nie mia ły ure gu lo wa -
ne go sta nu praw ne go. 

Rad ny Mi chał Ka czyń ski na ła mach „Ga ze ty Rem ber -
tow skiej” nr 2 z 2012 r. pi sał: „W ce lu zbu do wa nia wie lo -
funk cyj ne go bo iska spor to we go w na szej dziel ni cy
zo sta ły już pod ję te dzia ła nia w ce lu po zy ska nia od po -
wied nich te re nów, m.in. bo iska „We mbley” na No wym
Rem ber to wie, gdzie te go ty pu in we sty cja ma sens i ra -
cjo nal ne uza sad nie nie. (…) nie spo tka ło się to z żad nym
za in te re so wa niem ze stro ny gru py rad nych za bie ga ją -
cych o „Or li ka”, (…). W gło so wa niu imien nym tyl ko 4 rad -
nych: A. Pio trow ski, M. Ha nak, M. Iwa nic ki i M. Zię tek (PO
przyp. red.) nie bra ło udzia łu w gło so wa niu nad sta no wi -
skiem do ty czą cym bu do wy pierw sze go w Rem ber to wie
wie lo funk cyj ne go bo iska spor to we go”.

Układ się zmie nił i te raz M. Ka czyń ski prze ko nał ko le -
gów z PO (lub oni je go) do bu do wy bo iska, ale …na bo -
isku, czy li przy Szko le Pod sta wo wej nr 217 przy
ul. Pa de rew skie go, a nie na te re nie osie dla No wy Rem -
ber tów, któ re ja ko je dy ne w Rem ber to wie nie ma bo iska
do pił ki noż nej.

Pro blem po zo stał, bo trud no so bie wy obra zić, aby
dzie ci i mło dzież z No we go Rem ber to wa bie ga ła na Sta -
ry Rem ber tów, aby po grać w pił kę. 

Na mo je py ta nie kie ro wa ne do bur mi strza dziel ni cy
w spra wie po zy ska nia „We mbley” na bu do wę bo iska
spor to we go, otrzy ma łam od po wiedź, że zo stał uzgod nio -
ny pro jekt za rzą dze nia Pre zy den ta m. st. War sza wy
i przy go to wa ne nie zbęd ne do ku men ty w spra wie za mia -
ny dzia łek, na stęp nym kro kiem bę dzie uzy ska nie w Ra tu -
szu na Pl. Ban ko wym sta no wi ska, ja kie skut ki fi nan so we
za mia ny dzia łek po nie sie bu dżet dziel ni cy. Za tem jesz -
cze dłu go mło dzież z No we go Rem ber to wa ko rzy stać bę -
dzie z nie rów ne go, za śmie co ne go „We mbley”
z dziu ra wy mi, prze wra ca ją cy mi się bram ka mi.

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

Na sze 
in ter wen cje

W związ ku z py ta nia mi miesz kań ców kie ro wa ny mi
do na sze go Sto wa rzy sze nia zwró ci li śmy się do:
1. Za kła du Miej skich In we sty cji Dro go wych w spra wie

har mo no gra mu re ali za cji ko lej ne go eta pu mo der -
ni za cji cią gu ulic Mar sa i Żoł nier skiej, prze widy wa -
nych utrud nień ko mu ni ka cyj nych oraz usta leń
do ty czą cych roz wią za nia pro ble mu na roż nej nie ru -
cho mo ści Żoł nier ska/Mar sa na le żą cej do In sty tu tu
Pry ma sow skie go;

2. PKP PLK w spra wie skarg miesz kań ców na brud -
ne ścia ny, graf fi ti oraz od pa da ją cy tynk w tu ne lu,
po ma za ne ścia ny ze wnętrz ne, smród, szcze gól nie
w przej ściach dla nie peł no spraw nych, wóz ków i ro -
we rów, nie wła ści we od wod nie nie dwor ca, ka łu że.
Py ta my tak że o sko or dy no wa nie dzia łań do ty czą -
cych mo ni to rin gu w dwóch czę ściach tu ne lu, tj. ter -
mi nu za mon to wa nia w ist nie ją cej czę ści
(mo ni to ring do ce lo wo był by roz wią za niem wie lu
wska za nych po wy żej pro ble mów) oraz na no wym
od cin ku – w związ ku z re ali za cją w la tach 2014-
2015 ro ku prze dłu że nia przej ścia pod ziem ne go dla
pie szych pod ul. Cy ru li ków;

3. MPWiK w spra wie po da nia ter mi nów re ali za cji in -
we sty cji na te re nie Rem ber to wa, głów nie na osie -
dlach: Wy go da -Ka wę czyn i Sta ry Rem ber tów
(bu do wa pom pow ni przy ul. Stra żac kiej oraz ka na -
li za cji w po bli skich uli cach, tj. Za wi sza ków, Ka tiu -
szy, Kor dia na, Cy ru li ków, Stra żac kiej);

4. Po ja wi ło się ogło sze nie o wy ło że niu do pu blicz ne -
go wglą du pro jek tu zmia ny Stu dium uwa run ko wań
i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go m.
st. War sza wy. Jest kil ka spraw dot. Rem ber to wa:
te ren przy ul. Fron to wej, dział ka 265 w re jo nie ul.
Ad mi ral skiej, te ren elek tro cie płow ni Ka wę czyn, ob -
ni że nie kla sy dro gi – ul. Grzy bo wa. Dys ku sja pu -
blicz na w PKiN 15 kwiet nia, zgła sza nie uwag do 28
ma ja 2014 r. Wię cej in for ma cji pod ad re sem
www.bip.war sza wa.pl
Kie dy tyl ko otrzy ma my od po wie dzi na na sze py ta -

nia, umie ści my je na stro nie Sto wa rzy sze nia:
www.lep szy rem ber tow.pl.

Agniesz ka Ką de ja
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