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WYBORY SAMORZĄDOWE

W niedzielę 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory
samorządowe. W wyborach do Rady Dzielnicy Rembertów zostanie wybranych 21 radnych w trzech okręgach.
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie
z 4 września 2014 r. został zarejestrowany Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”. Zgodnie
z kalendarzem wyborczym do 7 października br. Stowarzyszenie zgłosi kandydatów na radnych w wyborach samorządowych we wszystkich trzech okręgach.
Już dzisiaj apelujemy o to, aby Państwo nie byli bierni i mimo ogólnego zniechęcenia życiem publicznym
wzięli udział w wyborach. Wszak dotyczą one bezpośrednio naszego najbliższego otoczenia.

Agnieszka Kądeja
pełnomocnik KW Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”
(apkm@o2.pl)

Czy uczciwe wybory?

Nieuczciwe i nieprzyzwoite, bo państwo upartyjnione
łamie brutalnie i bezkarnie zasadę podziału struktury państwa na część rządową – kierowaną przez polityków (partie) oraz samorządową – kierowaną przez wspólnoty
osób zamieszkujących określone terytorium.
Przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad
gmin i miast w 1990 r. było wydarzeniem przełomowym
w procesie budowy systemu politycznego i jednocześnie
początkiem kształtowania nowego ustroju Polski. Głównym celem przywrócenia samorządu terytorialnego
(po upływie pół wieku od jego likwidacji) była decentralizacja władzy publicznej. Gminy, powiaty i województwa
jako wspólnoty mieszkańców posiadające własną administrację, wyposażone w majątek, własne finanse i osobowość prawną, miały pozwolić obywatelom
na prowadzenie polityki rozwoju swoich „małych ojczyzn”.
Samorządy miały współuczestniczyć w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, zapewniając mieszkańcom bezpośredni i codzienny wpływ na swoje władze lokalne. Siłą
samorządu miała być aktywność wspólnot obywatelskich

podejmujących działania na rzecz realizacji swoich interesów, które nie są zakazane przez prawo i nie są zastrzeżone dla innych instytucji. Gwarantem tych swobód
konstytucyjnych powinna być klasa polityczna, czyli partie urzędujące w parlamencie, desygnujące rząd i nadzorujące realizację celów politycznych przez administrację
państwa.
Podstawowym obowiązkiem urzędujących polityków
wobec samorządu powinno być zatem wzmacnianie
wpływu obywatela na skład i funkcjonowanie władz samorządowych. Wszystkie jednak partie bez skrupułów
wyruszają na „wojnę” o samorządy, zawłaszczając je i dążąc do stworzenia monolitu partyjnego: od prezydenta
i premiera po najniższego rangą urzędnika w gminie. Temu bezprzykładnemu łamaniu samorządności i obywatelskości przewodzą liderzy partyjni, w tym ich prezydent
i ich premier. Mają nieograniczony dostęp do usłużnych
mediów oraz gotowe na każde skinienie struktury partyjne. Coraz częściej zyskują także stronniczą przychylność
instytucji mających strzec demokracji i swobód obywatelskich. Są świetnie wyposażeni do tej samorządowej batalii… prowadzonej za pieniądze ściągane na partie
od wszystkich obywateli.
Niepartyjny kandydat na radnego musi najpierw wyposażyć kandydatów partyjnych w odpowiednie fundusze
na ich rozrzutne kampanie wyborcze. Swoją prywatną
kampanię musi opłacić z własnej kieszeni, a jego ograniczone fundusze pozwolą mu na lichą zaledwie namiastkę partyjnych szaleństw wyborczych. Nie będzie więc
równoważnym rywalem dla kandydatów partyjnych.
Po wygranych wyborach partyjni radni będą reprezentować interesy mieszkańców, lecz tylko w przypadku ich
zbieżności z interesami partyjnymi – w każdym innym
przypadku będą unikać rozwiązywania lokalnych problemów. Będą także, w miarę upływu kadencji, coraz bardziej przechodzić z pozycji rywali na pozycję wrogów
rzeczywistych gremiów samorządowych i obywatelskich,
dążąc do ich zdominowania i marginalizacji, tolerując wyłącznie osoby „kolaborujące” z nimi jako przedstawicielami partii.
Mój niereformowalny optymizm społeczny przy okazji
każdych wyborów każe mi wierzyć, że tym razem setki
rembertowian zmęczonych i sfrustrowanych wieloletnim,
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uporczywym dryfowaniem politycznej klasy próżniaczej
(wokół ich jedynego zrozumiałego celu, jakim jest walka
o władzę dla własnych korzyści) dokonają należytego wyboru. Rembertów stać na samorządność!
Andrzej Kasprzewski (a.kasprzewski@vp.pl)

Warszawiacy nie chcą
partyjnych radnych

10 września w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim
zostały przedstawione wyniki ankiety przeprowadzonej
przez Stowarzyszenie „Wola Zmian” wśród mieszkańców
Warszawy. Na pytanie kto powinien reprezentować
mieszkańców we władzach samorządowych, aż 87% pytanych odpowiedziało, że osoby bezpartyjnie, zaledwie 10% wskazało na partie polityczne. Dowiedzieliśmy
się również, że tylko 15% mieszkańców o lokalnych problemach rozmawia z radnymi, podczas gdy z sąsiadami 58%. Nas, społeczników aktywnie działających
od 2006 r. w Rembertowie, cieszy wzrost znaczenia ruchów i organizacji społecznych również w naszej dzielnicy. Idąc tą drogą doczekamy czasów (jest szansa, że
stanie się to już niebawem), kiedy nie interes partii, a interesy mieszkańców będą dla władz samorządowych najważniejsze.
Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Młodzi dla Rembertowa

31 października br. zakończy się II kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów (MRDR). Już teraz
w szkołach odbywają się wybory na młodzieżowych radnych III kadencji. Zanim jednak nastaną nowi ludzie
w młodzieżowej radzie, przedstawię dokonania młodzieżowych radnych II kadencji, z którymi miałem zaszczyt
i przyjemność współpracować.
Pierwsza sesja II kadencji MRDR odbyła się 8 maja 2013 r. Jeszcze w maju i czerwcu 2013 r. młodzież aktywnie włączyła się w organizację Dni Rembertowa oraz
biegu Runbertów. Bardzo mocno zaangażowała się w powstawanie parku rekreacyjnego przy ul. Frontowej – opiniowała projekty parku, stworzyła swoją propozycję
regulaminu parku i 12 kwietnia 2014 r. wzięła udział
w uroczystym jego otwarciu prowadząc szereg konkursów sportowych dla przybyłych gości.
Jesienią 2013 r. młodzież brała udział w warsztatach
organizowanych przez organizacje pozarządowe m. in.
o tematyce konsultacji społecznych czy komunikacji interpersonalnej. Dwóch delegatów MRDR bierze czynny
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udział w pracach III kadencji Młodzieżowej Rady m. st.
Warszawy, godnie reprezentując rembertowską młodzież.
Młodzieżowej rady nie mogło zabraknąć na Święcie
Rembertowa, które odbyło się 17 maja 2014 r.
Przy współpracy z Gimnazjum 126 członkowie rady rejestrowali dawców szpiku kostnego, a dodatkowo przeprowadzili turniej piłki nożnej o Puchar Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Rembertów.
Przez cały czas trwania II kadencji MRDR radni mieli
wiele okazji do współpracy, działania na rzecz wspólnego dobra. Łącznie odbyło się 10 sesji oraz kilka roboczych spotkań, podczas których powstało wiele
ciekawych pomysłów, z których większą część udało się
zrealizować.
Rembertowska młodzież ma wiele interesujących pomysłów, cennych uwag i chęci do pracy dla lokalnego środowiska. Do swojej pracy społecznej młodzi ludzie
wkładają wiele serca i czerpią z niej ogromną satysfakcję.
Powstanie w 2011 r. młodzieżowej rady w naszej dzielnicy było bez wątpienia dobrym posunięciem! Pobudziło
do aktywności wielu młodych ludzi, którzy nauczyli się nowych rzeczy z korzyścią dla innych. Za ich pracę chciałbym bardzo serdecznie podziękować i życzyć im
dalszych sukcesów!

Marcin Orzechowski (marcinorzechowski90@gmail.com)
doradca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów

„Rembertów – zielona
wyspa Warszawy”

Póki co jest to prawda, nie tylko za przyczyną licznych
żołnierzy zamieszkujących naszą dzielnicę. Jesteśmy
otoczeni i poprzecinani zielenią lasów. Korzystamy z nich
spacerując, wyprowadzając czworonogi, jeżdżąc rowerem. Niestety, zdarza się, że „niechcący” ktoś upuści papierek, butelkę lub puszkę i zapomni ich podnieść.
Dlatego Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” od 4 lat
animuje na terenie Rembertowa akcje Dzień Ziemi
i Sprzątanie Świata. Ostatnia odbyła się 13 września
na terenie Olszynki Grochowskiej, z której wynieśliśmy 7
worków śmieci. Dzieci otrzymały linijki i długopisy ufundowane przez Lasy Miejskie, a wszyscy na własność rękawiczki, które mogą przydać się również przy pracach
ogródkowych. Już dziś zapraszamy na kolejną akcję wiosną 2015 r.
Cieszymy się, że nasze działania są skuteczne.
Przykładem jest zablokowanie budowy spalarni w Ciepłowni Kawęczyn. Osobiście oraz w imieniu Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” wraz z byłą Panią
Burmistrz Agnieszką Kądeją złożyliśmy wniosek do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
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spodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” o wykreślenie C Kawęczyn jako lokalizacji do budowy „dodatkowej instalacji do termicznego unieszkodliwiania
odpadów o przepustowości 300 tys. ton/rok, z możliwością unieszkodliwiania osadów ściekowych”. Zapis ze
Studium został wykreślony!
Jako mieszkańcy możemy wiele dobrego zdziałać dla
środowiska, ale chcemy też, by władze Warszawy i Rembertowa instytucjonalnie nas wspierały poprzez np. ustawienie i regularne opróżnianie koszy ulicznych, czy
zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk śmieci. Przykładem Osiedle Mokry Ług, gdzie w pobliżu ulic Pastuszków, Budniczej i torów kolejowych rosną hałdy odpadów
budowlanych, które może dałoby się wykorzystać do
tymczasowego utwardzenia naszych dróg?.
Krzysztof Orliński (wpkoko@wp.pl)
członek Rady Osiedla Kawęczyn-Wygoda

Zmiany w Studium

Sukcesem mieszkańców Rembertowa i Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” jest wykreślenie z projektu zmiany
„Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy”
Ciepłowni Kawęczyn jako lokalizacji do budowy „dodatkowej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów
o przepustowości 300 tys. ton/rok, z możliwością unieszkodliwiania osadów ściekowych”, czyli inaczej mówiąc
spalarni śmieci kilkakrotnie większej niż obecnie działający ZUSOK na granicy z Targówkiem, który spala 40 tys.
ton odpadów rocznie (niestety, problem nie znika, bowiem
spalarnia przy ul. Gwarków będzie rozbudowywana).
Ciepłownia Kawęczyn w projekcie zmian Studium będzie oznaczona jako teren energetyki cieplnej, z dopuszczeniem funkcji usługowo -przemysłowej nie powodującej
szkodliwości dla środowiska. Kolejna zmiana dotyczy obniżenia kategorii ciągu ulic Ilskiego-Komandosów -Grzybowej z drogi zbiorczej na drogę lokalną. Obszar przy ul.
Frontowej, na którym znajduje się obecnie park rekreacyj ny, został przekwalifikowany z zieleni leśnej na teren re kreacyjno-sportowy. Te zmiany nie budzą żadnych
kontrowersji.
Natomiast, wbrew zgodnemu stanowisku mieszkańców, radnych i Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”, prezentowanym od 2004 r. w projekcie zmian „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” dla działki 265 przy ul. Admiralskiej nie została przyjęta funkcja zieleni leśnej,
a dopuszczono zabudowę wielorodzinną o wysokości
do 12 m. Negatywnie opiniując tę zmianę Rada Dzielnicy Rembertów na sesji w dniu 23 września podnosiła, że
na 85 procentach tego terenu rosną wiekowe drzewa two -

rzące las. Ponadto, ten obszar stanowi otoczenie Zespołu Akademii Obrony Narodowej wpisanego do rejestru zabytków. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada
Warszawy, przyjmując projekt zmiany „Studium”.

Jadwiga Samociuk (j.cegielska@ interia. pl)

Ciężka przeprawa
z przeprawą przez tory

W związku z wypowiedzią prezesa zarządu PKP
PLK SA dotyczącą przeznaczenia ponad 50 mld zł przez
PKP PLK w latach 2014-2020 na modernizację, budowę
nowych szlaków i peronów oraz przeznaczenia 4-6 mld zł
na największą i najdroższą inwestycję, czyli modernizację węzła warszawskiego, zwróciliśmy się z prośbą
o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Oto najważniejsze: „Czy w ramach przewidzianych inwestycji modernizacji węzła warszawskiego zostanie zlikwidowany obecny
przejazd kolejowy, a tym samym zostanie wybudowany
tunel w osi ulicy Marsa i al. gen. A. Chruściela „Montera”? Jeżeli tak, to prosimy o podanie planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia tej inwestycji. Jeśli zaś
budowa tunelu w latach 2014–2020 nie została przewi dziana przez PKP PLK w ramach tych środków, to kiedy
mieszkańcy mogą się spodziewać realizacji tej inwestycji? Czy w ramach modernizacji węzła warszawskiego zostanie zlikwidowany obecny przejazd kolejowy oraz czy
zostanie wybudowany wiadukt nad torami w okolicach ul.
Chełmżyńskiej?”
Na nasze pytania otrzymaliśmy następująca odpowiedź: „Informuję, że linie nr 2,448,546 i 901 zostały zmodernizowane i PKP PLK SA nie posiada nowych planów
inwestycyjnych na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów w perspektywie finansowania
UE 2014 -2020”.
Gdy byłam burmistrzem i prowadziłam rozmowy np.
w sprawie przedłużenia przejścia dla pieszych pod ul. Cy rulików, niejednokrotnie przedstawiciele PKP powtarzali,
że dzisiejszy problem Rembertowa to zaniedbania poprzednich władz, które nie dopilnowały realizacji tych inwestycji przy okazji modernizacji torów kolejowych. Teraz
dla PKP, która ma zmodernizowane tory, nie jest priorytetem wykonywanie inwestycji bezpośrednio nie związanych z ich główną działalnością.
Dlatego też, aby stworzyć możliwość realizacji tej inwestycji i sięgnąć po środki unijne, w 2012 r. kierowany
przeze mnie Zarząd Dzielnicy Rembertów wśród zgłoszo nych wniosków do projektu Strategii Rozwoju Wojewódz twa Mazowieckiego do 2030 r. złożył wnioski dotyczące
budowy bezkolizyjnego połączenia przez tory linii kolejowej E 20, łączącego Stary i Nowy Rembertów, budowy
wiaduktu na Wygodzie nad linią kolejową E 20, budowy
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Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Kontener jeszcze przez pół roku

Wielu mieszkańców drażni widok pomarańczowego
kontenera na śmieci, stojącego od wielu miesięcy
na chodniku dla pieszych przed blokiem mieszkalnym
w al. gen. A. Chruściela 31. Wszak w centralnym miejscu
Rembertowa, naprzeciwko ratusza, nie stanowi elementu dekoracyjnego, utrudnia ruch pieszych, uniemożliwia
parkowanie na miejscach postojowych. Kiedy w tej spra wie interweniowałam w firmie LEKARO, jej właścicielka
odesłała mnie do zarządcy nieruchomości, jako zlecają cego wystawianie kontenera.
W rozmowie z administrator nowego budynku w al.
Chruściela 31 na temat przeniesienia kontenera, który
stoi przed wejściem, poruszono kwestie estetyki, zajmo -

wania przez kontener miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych i blokowaniu dostępu do drugiego miejsca. Pani administrator odpowiedziała, że nie ma innej
lokalizacji dla kontenera, a jest on potrzebny dla prowadzących prace wykończeniowe w nowych mieszkaniach.
Kontener jest ustawiany na miejscu postojowym, żeby
nikt tutaj nie parkował samochodów, które utrudniałyby
zabieranie odpadów.
Wspólnota mieszkaniowa przyjęła obecne rozwiązanie jako najwygodniejsze i najtańsze dla mieszkańców
bloku. Słyszeli już oni wcześniej uwagi w tej sprawie, ale
nie widzą możliwości zmiany. Kontener ma stać jeszcze
przez ok. pół roku do czasu zakończenia prac adaptacyjnych w mieszkaniach.

Jadwiga Samociuk (j.cegielska@interia.pl)

Zmiany w ewidencji zabytków

9 czerwca 2014 r. Prezydent Warszawy podpisała Zarządzenie nr 6157/2014 w sprawie zmiany w ewidencji
zabytków Miasta Stołecznego Warszawy, które dotyczy
gminnej (warszawskiej) ewidencji zabytków, tj. niższego
stopnia ochrony.
W Dzielnicy Rembertów z gminnej ewidencji zabytków
zostały wyłączone: układ urbanistyczny al. gen. A. Chruściela „Montera”, otoczenie historycznego założenia urbanistycznego Akademii Obrony Narodowej – zespół
architektoniczno-urbanistyczny AON jest wpisany do rejestru zabytków (wyższego stopnia ochrony), domy przy:
al. Sztandarów 1/3 (przy rondzie gen. A. E. Fieldorfa „Ni la”), ul. Buławy 15, ul. Plutonowych 21, 22, ul. Płatnerskiej 57, ul. Płatnerskiej 59, ul. Płatnerskiej 61
i ul. Ułańskiej 6.
Natomiast, do gminnej ewidencji zabytków została
włączona willa z najbliższym otoczeniem stanowiącym
drzewostan o charakterze pomnikowym Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
przy ul. Marsa 61.
Michał Zyga (zyga.michal@gmail.com)

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

przystanku kolejowego w pobliżu ul. Chełmżyńskiej o ro boczej nazwie Kawęczyn na linii nr 448 Warszawa Zachodnia – Warszawa Rembertów. Wszystkie te wnioski
uznano za zasadne.
Dlaczego więc mając przetarty szlak, obecne władze
Rembertowa współpracując z władzami miasta, nie wykorzystały szansy pozyskania środków na ten cel? Tym bardziej, że zarówno w Dzielnicy Rembertów, stołecznym
ratuszu, jak i PKP uznano, że zasadność tych inwestycji
jest bezsporna.
Mimo jednoznacznie negatywnej odpowiedzi PKP
na pewno nie złożymy broni, bo problem ten jest absolutnym priorytetem i będziemy interweniowali nie tylko
w PKP. Zwrócimy się do władz miasta, aby podjęły rozmowy z PKP w tej sprawie, tym bardziej, że w odpowiedzi na nasze pytania PKP deklaruje: zgadzamy się
z argumentacją przedstawioną przez Stowarzyszenie, jesteśmy otwarci na propozycje związane z budową skrzyżowań bezkolizyjnych na tym odcinku. Skoro miasto
buduje w Wawrze czy już wybudowało w Ursusie takie
połączenia, często przy tym powtarzając, że jesteśmy
jednym organizmem i nie ma lepszych i gorszych dzielnic,
upominamy się o swoje.
Zresztą poprawa komunikacji pomiędzy Starym i Nowym Rembertowem poprzez powrót do koncepcji budowy tunelu lub wiaduktu nad torami to obietnica wyborcza
kandydatki na prezydenta Warszawy w 2006 r. Hanny
Gronkiewicz – Waltz.

