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WYBORY SAMORZĄDOWE

W niedzielę 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory
samorządowe. W wyborach do Rady Dzielnicy Rember-
tów zostanie wybranych 21 radnych w trzech okręgach.
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie
z 4 września 2014 r. został zarejestrowany Komitet Wy-
borczy Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”. Zgodnie
z kalendarzem wyborczym do 7 października br. Stowa-
rzyszenie zgłosi kandydatów na radnych w wyborach sa-
morządowych we wszystkich trzech okręgach.

Już dzisiaj apelujemy o to, aby Państwo nie byli bier-
ni i mimo ogólnego zniechęcenia życiem publicznym
wzięli udział w wyborach. Wszak dotyczą one bezpośred-
nio 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 pań-
stwa na część rządową – kierowaną przez polityków (par-
tie) 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. Głów-
nym celem przywrócenia samorządu terytorialnego
(po upływie pół wieku od jego likwidacji) była decentrali-
zacja władzy publicznej. Gminy, powiaty i województwa
jako wspólnoty mieszkańców posiadające własną admi-
nistrację, wyposażone w majątek, własne finanse i osobo-
wość prawną, miały pozwolić obywatelom
na prowadzenie polityki rozwoju swoich „małych ojczyzn”.
Samorządy miały współuczestniczyć w rozwoju społecz-
no-gospodarczym kraju, zapewniając mieszkańcom bez-
pośredni i codzienny wpływ na swoje władze lokalne. Siłą
samorządu miała być aktywność wspólnot obywatelskich

podejmujących działania na rzecz realizacji swoich inte-
resów, które nie są zakazane przez prawo i nie są za-
strzeżone dla innych instytucji. Gwarantem tych swobód
konstytucyjnych powinna być klasa polityczna, czyli par-
tie urzędujące w parlamencie, desygnujące rząd i nadzo-
rujące realizację celów politycznych przez administrację
państwa.

Podstawowym obowiązkiem urzędujących polityków
wobec samorządu powinno być zatem wzmacnianie
wpływu obywatela na skład i funkcjonowanie władz sa-
morządowych. Wszystkie jednak partie bez skrupułów
wyruszają na „wojnę” o samorządy, zawłaszczając je i dą-
żąc do stworzenia monolitu partyjnego: od prezydenta
i premiera po najniższego rangą urzędnika w gminie. Te-
mu bezprzykładnemu łamaniu samorządności i obywa-
telskości przewodzą liderzy partyjni, w tym ich prezydent
i ich premier. Mają nieograniczony dostęp do usłużnych
mediów oraz gotowe na każde skinienie struktury partyj-
ne. Coraz częściej zyskują także stronniczą przychylność
instytucji mających strzec demokracji i swobód obywatel-
skich. Są świetnie wyposażeni do tej samorządowej ba-
talii… prowadzonej za pieniądze ściągane na partie
od wszystkich obywateli.

Niepartyjny kandydat na radnego musi najpierw wy-
posażyć kandydatów partyjnych w odpowiednie fundusze
na ich rozrzutne kampanie wyborcze. Swoją prywatną
kampanię musi opłacić z własnej kieszeni, a jego ograni-
czone fundusze pozwolą mu na lichą zaledwie namiast-
kę partyjnych szaleństw wyborczych. Nie będzie więc
równoważnym rywalem dla kandydatów partyjnych.

Po wygranych wyborach partyjni radni będą reprezen-
tować interesy mieszkańców, lecz tylko w przypadku ich
zbieżności z interesami partyjnymi – w każdym innym
przypadku będą unikać rozwiązywania lokalnych proble-
mów. Będą także, w miarę upływu kadencji, coraz bar-
dziej przechodzić z pozycji rywali na pozycję wrogów
rzeczywistych gremiów samorządowych i obywatelskich,
dążąc do ich zdominowania i marginalizacji, tolerując wy-
łącznie osoby „kolaborujące” z nimi jako przedstawicie-
lami partii.

Mój niereformowalny optymizm społeczny przy okazji
każdych wyborów każe mi wierzyć, że tym razem setki
rembertowian zmęczonych i sfrustrowanych wieloletnim,



uporczywym dryfowaniem politycznej klasy próżniaczej
(wokół ich jedynego zrozumiałego celu, jakim jest walka
o władzę dla własnych korzyści) dokonają należytego wy-
boru. 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% py-
tanych odpowiedziało, że osoby bezpartyjnie, zaled-
wie 10% wskazało na partie polityczne. Dowiedzieliśmy
się również, że tylko 15% mieszkańców o lokalnych pro-
blemach rozmawia z radnymi, podczas gdy z sąsiada-
mi 58%. Nas, społeczników aktywnie działających
od 2006 r. w Rembertowie, cieszy wzrost znaczenia ru-
chów i organizacji społecznych również w naszej dzielni-
cy. Idąc tą drogą doczekamy czasów (jest szansa, że
stanie się to już niebawem), kiedy nie interes partii, a in-
teresy mieszkańców będą dla władz samorządowych naj-
ważniejsze.

Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Młodzi dla Rembertowa

31 października br. zakończy się II kadencja Młodzie-
żowej Rady Dzielnicy Rembertów (MRDR). Już teraz
w szkołach odbywają się wybory na młodzieżowych rad-
nych III kadencji. Zanim jednak nastaną nowi ludzie
w młodzieżowej radzie, przedstawię dokonania młodzie-
żowych radnych II kadencji, z którymi miałem zaszczyt
i przyjemność współpracować.

Pierwsza sesja II kadencji MRDR odbyła się 8 ma-
ja 2013 r. Jeszcze w maju i czerwcu 2013 r. młodzież ak-
tywnie włączyła się w organizację Dni Rembertowa oraz
biegu Runbertów. Bardzo mocno zaangażowała się w po-
wstawanie parku rekreacyjnego przy ul. Frontowej – opi-
niowała projekty parku, stworzyła swoją propozycję
regulaminu parku i 12 kwietnia 2014 r. wzięła udział
w uroczystym jego otwarciu prowadząc szereg konkur-
sów sportowych dla przybyłych gości.

Jesienią 2013 r. młodzież brała udział w warsztatach
organizowanych przez organizacje pozarządowe m. in.
o tematyce konsultacji społecznych czy komunikacji in-
terpersonalnej. Dwóch delegatów MRDR bierze czynny

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 reje-
strowali dawców szpiku kostnego, a dodatkowo przepro-
wadzili 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 wspólne-
go dobra. Łącznie odbyło się 10 sesji oraz kilka robo-
czych spotkań, podczas których powstało wiele
ciekawych pomysłów, z których większą część udało się
zrealizować.

Rembertowska młodzież ma wiele interesujących po-
mysłów, cennych uwag i chęci do pracy dla lokalnego śro-
dowiska. Do swojej pracy społecznej młodzi ludzie
wkładają wiele serca i czerpią z niej ogromną satysfakcję.
Powstanie w 2011 r. młodzieżowej rady w naszej dzielni-
cy było bez wątpienia dobrym posunięciem! Pobudziło
do aktywności wielu młodych ludzi, którzy nauczyli się no-
wych rzeczy z korzyścią dla innych. Za ich pracę chciał-
bym 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 rowe-
rem. Niestety, zdarza się, że „niechcący” ktoś upuści pa-
pierek, 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 ufundo-
wane przez Lasy Miejskie, a wszyscy na własność ręka-
wiczki, które mogą przydać się również przy pracach
ogródkowych. Już dziś zapraszamy na kolejną akcję wio-
sną 2015 r.

Cieszymy się, że nasze działania są skuteczne.
Przykładem jest zablokowanie budowy spalarni w Cie-
płowni Kawęczyn. Osobiście oraz w imieniu Stowarzy-
szenia „Lepszy Rembertów” wraz z byłą Panią
Burmistrz Agnieszką Kądeją złożyliśmy wniosek do pro-
jektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zago-

22 Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” | Nr 34 | wrzesień 2014



spo da ro wa nia prze strzen ne go m. st. War sza wy” o wy -
kre śle nie C Ka wę czyn ja ko lo ka li za cji do bu do wy „do -
dat ko wej in sta la cji do ter micz ne go uniesz ko dli wia nia
od pa dów o prze pu sto wo ści 300 tys. ton/rok, z moż li wo -
ścią uniesz ko dli wia nia osa dów ście ko wych”. Za pis ze
Stu dium zo stał wy kre ślo ny!

Ja ko miesz kań cy mo że my wie le do bre go zdzia łać dla
śro do wi ska, ale chce my też, by wła dze War sza wy i Rem -
ber to wa in sty tu cjo nal nie nas wspie ra ły po przez np. usta -
wie nie i re gu lar ne opróż nia nie ko szy ulicz nych, czy
za po bie ga nie two rze niu dzi kich wy sy pisk śmie ci. Przy -
kła dem Osie dle Mo kry Ług, gdzie w po bli żu ulic Pa stusz -
ków, Bud ni czej i to rów ko le jo wych ro sną hał dy od pa dów
bu dow la nych, które może dałoby się wykorzystać do
tymczasowego utwardzenia naszych dróg?.

Krzysz tof Or liń ski (wpko ko@wp.pl)
czło nek Ra dy Osie dla Ka wę czyn -Wy go da

Zmia ny w Stu dium

Suk ce sem miesz kań ców Rem ber to wa i Sto wa rzy sze -
nia „Lep szy Rem ber tów” jest wy kre śle nie z 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”
Cie płow ni Ka wę czyn ja ko lo ka li za cji do bu do wy „do dat ko -
wej in sta la cji do ter micz ne go uniesz ko dli wia nia od pa dów
o prze pu sto wo ści 300 tys. ton/rok, z moż li wo ścią uniesz -
ko dli wia nia osa dów ście ko wych”, czy li ina czej mó wiąc
spa lar ni śmie ci kil ka krot nie więk szej niż obec nie dzia ła ją -
cy ZU SOK na gra ni cy z Tar gów kiem, któ ry spa la 40 tys.
ton od pa dów rocz nie (nie ste ty, pro blem nie zni ka, bo wiem
spa lar nia przy ul. Gwar ków bę dzie roz bu do wy wa na).

Cie płow nia Ka wę czyn w pro jek cie zmian Stu dium bę -
dzie ozna czo na ja ko te ren ener ge ty ki ciepl nej, z do pusz -
cze niem funk cji usłu go wo -prze my sło wej nie po wo du ją cej
szko dli wo ści dla śro do wi ska. Ko lej na zmia na do ty czy  ob -
ni że nia ka te go rii cią gu ulic Ilskie go -Ko man do sów -Grzy -
bo wej z dro gi zbior czej na dro gę lo kal ną. Ob szar przy ul.
Fron to wej, na któ rym znaj du je się obec nie park re kre acyj -
ny, zo stał prze kwa li fi ko wa ny z zie le ni le śnej na te ren re -
kre acyj no -spor to wy. Te zmia ny nie bu dzą żad nych
kon tro wer sji.

Na to miast, wbrew zgod ne mu sta no wi sku miesz kań -
ców, rad nych i Sto wa rzy sze nia „Lep szy Rem ber tów”, pre -
zen to wa nym od 2004 r. w pro jek cie zmian „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” dla dział ki 265 przy ul. Ad mi ral -
skiej nie zo sta ła przy ję ta funk cja zie le ni le śnej,
a do pusz czo no za bu do wę wie lo ro dzin ną o wy so ko ści
do 12 m. Ne ga tyw nie opi niu jąc tę zmia nę Ra da Dziel ni -
cy Rem ber tów na se sji w dniu 23 wrze śnia pod no si ła, że
na 85 pro cen tach te go te re nu ro sną wie ko we drze wa two -

rzą ce las. Po nad to, ten ob szar sta no wi oto cze nie Ze spo -
łu Aka de mii Obro ny Na ro do wej wpi sa ne go do re je stru za -
byt ków. Osta tecz ną de cy zję w tej spra wie po dej mie Ra da
War sza wy, przyj mu jąc pro jekt zmia ny „Stu dium”.

Ja dwi ga Sa mo ciuk (j.ce giel ska@ in te ria. pl)

Cięż ka prze pra wa
z prze pra wą przez to ry

W związ ku z wy po wie dzią pre ze sa za rzą du PKP
PLK SA do ty czą cą prze zna cze nia po nad 50 mld zł przez
PKP PLK w la tach 2014-2020 na mo der ni za cję, bu do wę
no wych szla ków i pe ro nów oraz prze zna cze nia 4-6 mld zł
na naj więk szą i naj droż szą in we sty cję, czy li mo der ni za -
cję wę zła war szaw skie go, zwró ci li śmy się z proś bą
o udzie le nie od po wie dzi na kil ka py tań. Oto naj waż niej -
sze: „Czy w ra mach prze wi dzia nych in we sty cji mo der ni -
za cji wę zła war szaw skie go zo sta nie zli kwi do wa ny obec ny
prze jazd ko le jo wy, a tym sa mym zo sta nie wy bu do wa ny
tu nel w osi uli cy Mar sa i al. gen. A. Chru ście la „Mon te -
ra”? Je że li tak, to pro si my o po da nie pla no wa ne go ter mi -
nu roz po czę cia i za koń cze nia tej in we sty cji. Je śli zaś
bu do wa tu ne lu w la tach 2014–2020 nie zo sta ła prze wi -
dzia na przez PKP PLK w ra mach tych środ ków, to kie dy
miesz kań cy mo gą się spo dzie wać re ali za cji tej in we sty -
cji? Czy w ra mach mo der ni za cji wę zła war szaw skie go zo -
sta nie zli kwi do wa ny obec ny prze jazd ko le jo wy oraz czy
zo sta nie wy bu do wa ny wia dukt nad to ra mi w oko li cach ul.
Chełm żyń skiej?”

Na na sze py ta nia otrzy ma li śmy na stę pu ją ca od po -
wiedź: „In for mu ję, że li nie nr 2,448,546 i 901 zo sta ły zmo -
der ni zo wa ne i PKP PLK SA nie po sia da no wych pla nów
in we sty cyj nych na od cin ku War sza wa Wschod nia – War -
sza wa Rem ber tów w per spek ty wie fi nan so wa nia
UE 2014 -2020”. 

Gdy by łam bur mi strzem i pro wa dzi łam roz mo wy np.
w spra wie prze dłu że nia przej ścia dla pie szych pod ul. Cy -
ru li ków, nie jed no krot nie przed sta wi cie le PKP po wta rza li,
że dzi siej szy pro blem Rem ber to wa to za nie dba nia po -
przed nich władz, któ re nie do pil no wa ły re ali za cji tych in -
we sty cji przy oka zji mo der ni za cji to rów ko le jo wych. Te raz
dla PKP, któ ra ma zmo der ni zo wa ne to ry, nie jest prio ry -
te tem wy ko ny wa nie in we sty cji bez po śred nio nie zwią za -
nych z ich głów ną dzia łal no ścią. 

Dla te go też, aby stwo rzyć moż li wość re ali za cji tej in -
we sty cji i się gnąć po środ ki unij ne, w 2012 r. kie ro wa ny
prze ze mnie Za rząd Dziel ni cy Rem ber tów wśród zgło szo -
nych wnio sków do pro jek tu Stra te gii Roz wo ju Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go do 2030 r. zło żył wnio ski do ty czą ce
bu do wy bez ko li zyj ne go po łą cze nia przez to ry li nii ko le jo -
wej E 20, łą czą ce go Sta ry i No wy Rem ber tów, bu do wy
wia duk tu na Wy go dzie nad li nią ko le jo wą E 20, bu do wy
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przy stan ku ko le jo we go w po bli żu ul. Chełm żyń skiej o ro -
bo czej na zwie Ka wę czyn na li nii nr 448 War sza wa Za -
chod nia – War sza wa Rem ber tów. Wszyst kie te wnio ski
uzna no za za sad ne.

Dla cze go więc ma jąc prze tar ty szlak, obec ne wła dze
Rem ber to wa współ pra cu jąc z wła dza mi mia sta, nie wy ko -
rzy sta ły szan sy po zy ska nia środ ków na ten cel? Tym bar -
dziej, że za rów no w Dziel ni cy Rem ber tów, sto łecz nym
ra tu szu, jak i PKP uzna no, że za sad ność tych in we sty cji
jest bez spor na. 

Mi mo jed no znacz nie ne ga tyw nej od po wie dzi PKP
na pew no nie zło ży my bro ni, bo pro blem ten jest ab so lut -
nym prio ry te tem i bę dzie my in ter we nio wa li nie tyl ko
w PKP. Zwró ci my się do władz mia sta, aby pod ję ły roz -
mo wy z PKP w tej spra wie, tym bar dziej, że w od po wie -
dzi na na sze py ta nia PKP de kla ru je: zga dza my się
z ar gu men ta cją przed sta wio ną przez Sto wa rzy sze nie, je -
ste śmy otwar ci na pro po zy cje zwią za ne z bu do wą skrzy -
żo wań bez ko li zyj nych na tym od cin ku. Sko ro mia sto
bu du je w Waw rze czy już wy bu do wa ło w Ur su sie ta kie
po łą cze nia, czę sto przy tym po wta rza jąc, że je ste śmy
jed nym or ga ni zmem i nie ma lep szych i gor szych dziel nic,
upo mi na my się o swo je.

Zresz tą po pra wa ko mu ni ka cji po mię dzy Sta rym i No -
wym Rem ber to wem po przez po wrót do kon cep cji bu do -
wy tu ne lu lub wia duk tu nad to ra mi to obiet ni ca wy bor cza
kan dy dat ki na pre zy den ta War sza wy w 2006 r. Han ny
Gron kie wicz – Waltz.

Agniesz ka Ką de ja (apkm@o2.pl) 

Kon te ner jesz cze przez pół ro ku

Wie lu miesz kań ców draż ni wi dok po ma rań czo we go
kon te ne ra na śmie ci, sto ją ce go od wie lu mie się cy
na chod ni ku dla pie szych przed blo kiem miesz kal nym
w al. gen. A. Chru ście la 31. Wszak w cen tral nym miej scu
Rem ber to wa, na prze ciw ko ra tu sza, nie sta no wi ele men -
tu de ko ra cyj ne go, utrud nia ruch pie szych, unie moż li wia
par ko wa nie na miej scach po sto jo wych. Kie dy w tej spra -
wie in ter we nio wa łam w fir mie LEKARO, jej wła ści ciel ka
ode sła ła mnie do za rząd cy nie ru cho mo ści, ja ko zle ca ją -
ce go wy sta wia nie kon te ne ra.

W roz mo wie z ad mi ni stra tor no we go bu dyn ku w al.
Chru ście la 31 na te mat prze nie sie nia kon te ne ra, któ ry
stoi przed wej ściem, po ru szo no kwe stie es te ty ki, zaj mo -

wa nia przez kon te ner miej sca po sto jo we go dla osób nie -
peł no spraw nych i blo ko wa niu do stę pu do dru gie go miej -
sca. Pa ni ad mi ni stra tor od po wie dzia ła, że nie ma in nej
lo ka li za cji dla kon te ne ra, a jest on po trzeb ny dla pro wa -
dzą cych pra ce wy koń cze nio we w no wych miesz ka niach.
Kon te ner jest usta wia ny na miej scu po sto jo wym, że by
nikt tu taj nie par ko wał sa mo cho dów, któ re utrud nia ły by
za bie ra nie od pa dów. 

Wspól no ta miesz ka nio wa przy ję ła obec ne roz wią za -
nie ja ko naj wy god niej sze i naj tań sze dla miesz kań ców
bloku. Sły szeli już oni wcze śniej uwa gi w tej spra wie, ale
nie wi dzą moż li wo ści zmia ny. Kon te ner ma stać jesz cze
przez ok. pół ro ku do cza su za koń cze nia prac ada pta cyj -
nych w miesz ka niach.

Ja dwi ga Sa mo ciuk (j.ce giel ska@in te ria.pl)

Zmia ny w ewi den cji za byt ków

9 czerw ca 2014 r. Pre zy dent War sza wy pod pi sa ła Za -
rzą dze nie nr 6157/2014 w spra wie zmia ny w ewi den cji
za byt ków Mia sta Sto łecz ne go War sza wy, któ re do ty czy
gmin nej (war szaw skiej) ewi den cji za byt ków, tj. niż sze go
stop nia ochro ny.

W Dziel ni cy Rem ber tów z gmin nej ewi den cji za byt ków
zo sta ły wy łą czo ne:  układ urba ni stycz ny al. gen. A. Chru -
ście la „Mon te ra”, oto cze nie hi sto rycz ne go za ło że nia urba -
ni stycz ne go Aka de mii Obro ny Na ro do wej – ze spół
ar chi tek to nicz no -urba ni stycz ny AON jest wpi sa ny do re -
je stru za byt ków (wyż sze go stop nia ochro ny), do my przy:
al. Sztan da rów 1/3 (przy ron dzie gen. A. E. Fiel dor fa „Ni -
la”), ul. Bu ła wy 15, ul. Plu to no wych 21, 22, ul. Płat ner -
skiej 57, ul. Płat ner skiej 59, ul. Płat ner skiej 61
i ul. Ułań skiej 6.

Na to miast, do gmin nej ewi den cji za byt ków zo sta ła
włą czo na wil la z naj bliż szym oto cze niem sta no wią cym
drze wo stan o cha rak te rze po mni ko wym In sty tu tu Pry ma -
sow skie go Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go
przy ul. Mar sa 61. 

Mi chał Zy ga (zy ga.mi chal@gma il.com) 
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