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WYBORY SAMORZĄDOWE
W niedzielę 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory

samorządowe.
W czasie kampanii wyborczej trafiają do Państwa ulot-

ki z programami komitetów walczących o Państwa głosy.
Jeśli je porównamy, to okaże się, że znajdują się w nich
właściwie te same postulaty. Oznacza to, że potrzeby
nas, mieszkańców, są wszystkim dobrze znane. Dlatego
powinniśmy skupić się na wybraniu osób, które najsku-
teczniej zajmą się rozwiązywaniem problemów leżących
w gestii dzielnicy i będą konsekwentnie przekonywać wła-
ściwe instytucje do realizacji zadań ponaddzielnicowych.

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” na liście nr 31
zgłosiło kandydatów na radnych w trzech okręgach.
W ostatnim biuletynie Stowarzyszenia „Lepszy Rember-
tów” przedstawiliśmy wyniki naszej działalności od 2006 r.
W tym numerze prezentujemy naszych kandydatów
w Państwa okręgu, licząc, że wśród nich znajdą Państwo
swojego przedstawiciela w nowej Radzie Dzielnicy.

Agnieszka Kądeja,
pełnomocnik KW Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Dobrze, że ta kadencja już się kończy
Przewodniczący klubu radnych PO w listopa-

dzie 2013 r. w jednej z lokalnych gazet napisał: Budząca
zawsze największe emocje wśród radnych część inwesty-
cyjna budżetu nie była tym razem osią sporu. Zgodnie
z porozumieniem koalicyjnym, zawartym pod koniec lute-
go 2013 r. pomiędzy radnymi PO, SLD, Wspólnoty Samo-
rządowej i „Dla Rembertowa”, wytyczono priorytety
do realizacji do końca kadencji, wśród których znalazły się
m.in. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na te-
renie dzielnicy oraz budowa ul. Kadrowej na odcinku od ul.
Czwartaków do ul. Kramarskiej. Jak na prawdę wygląda
realizacja dwóch priorytetowych zadań rządzącej koalicji?

Z tabeli dołączonej do tekstu radnego wynika, że koszt
przebudowy boiska na terenie szkoły 217 przy ul. Pade-
rewskiego miał wynosić 1 mln 130 tys. zł, a z najnow-
szych informacji zarządu dowiadujemy się, że wynosi
2 mln 400 tys. zł. Dlaczego, mimo wprowadzonych
do koncepcji uwag i zaleceń radnych w maju 2013 r., aby

dokonać nowego przeliczenia kosztów zgodnie z pro-
ponowanymi zmianami, lecz zmieścić się w ogólnej
kwocie 1.200 tys. zł przewidzianej na inwestycję koszt
budowy wzrósł ponad dwukrotnie? Wydając prawie 2,5
mln zł nie powiększono bazy obiektów sportowych
w dzielnicy, a jedynie na miejscu boiska, które z powo-
dzeniem mogło jeszcze służyć uczniom wiele lat, zbudo-
wano nowe, większe, ale jak wynika z dokumentacji
przetargowej, na miejscu dotychczasowego, bieżni,
skoczni do skoku w dal i boiska do koszykówki.

Zwracamy uwagę, że radny pisze o boisku wielofunk-
cyjnym. Termin zakończenia inwestycji nie został dotrzy-
many – 1 września boisko miało być do dyspozycji
uczniów i nauczycieli, tymczasem teren budowy jest
w dalszym ciągu zagrodzony.

Radni PO często dyskredytowali pracę poprzedniego
zarządu pisząc np.: poprzedni Zarząd Dzielnicy mimo tak
dużego społecznego wsparcia był przez ponad 1,5 roku
przeciwny tej inwestycji. W tej sprawie należą się Pań-
stwu wyjaśnienia. Żadna ze wskazywanych przez PO lo-
kalizacji, ze względu na nieuregulowany stan prawny lub
zapisy miejscowego planu nie nadawała się na budowę
forsowanego przez radnych tej partii „Orlika”, zresztą sa-
mi nie zbudowali boiska na terenach jeszcze niedawno
wskazywanych przez siebie. Co ważne, gdy Rada Dziel-
nicy w 2012 r. podejmowała stanowisko w sprawie budo-
wy pierwszego w Rembertowie wielofunkcyjnego boiska
sportowego, w głosowaniu imiennym tylko 4 radnych PO:
A. Piotrowski, M. Hanak, M. Iwanicki i M. Ziętek nie bra-
ło udziału w tym głosowaniu. Ówczesny zarząd, kierowa-
ny przez naszą koleżankę A. Kądeję, aby wybudować
zupełnie nowe boisko tam, gdzie jest rzeczywiście po-
trzebne, czyli na Nowym Rembertowie, skutecznie włą-
czył ten teren do planu miejscowego i rozpoczął
procedurę zamiany działek z właścicielem, którą obecny
zarząd miał kontynuować. Co ciekawe prezydent H.
Gronkiewicz – Waltz miała dokładnie taki sam zamiar jak
my, gdyż w jej programie wyborczym na lata 2006–2010
czytamy m.in. budowa zupełnie nowych obiektów spor-
towych, zwłaszcza na osiedlu Nowy Rembertów.

Drugim priorytetem na 2014 rok, jak napisał w 2013 r.
radny PO miała być budowa ulicy Kadrowej od Czwarta-
ków do Kramarskiej. Niestety, budowy w tym roku nie bę-



dzie. Tak wygląda realizacja priorytetów określonych
w pierwszym budżecie przygotowywanym w tej kadencji
samorządowej przez nowy Zarząd na czele z Burmi-
strzem Kacprem Pietrusińskim (PO).

Redakcja

Frontowa epopeja
Większość radnych w obecnej kampanii wyborczej

podkreśla z dumą fakt wybudowania parku przy ul. Fron-
towej. My też jesteśmy zadowoleni z tej inwestycji, tym
bardziej, że gdyby nie stanowcza postawa w 2012 r. Za-
rządu Dzielnicy kierowanego przeze mnie park ten mógł-
by nie powstać.

W kwietniu 2012 r. ówczesny Zarząd Dzielnicy (przy-
pominamy – współtworzony przez nasze Stowarzysze-
nie) otrzymał pismo ze stołecznego ratusza w sprawie
niezwłocznego wprowadzenia do budżetu kwoty prawie
2 mln zł z przeznaczeniem na stworzenie terenu rekre-
acyjnego. Zarząd i Rada Dzielnicy natychmiast się tym
zajęły, chociaż niektórzy radni mieli inne pomysły na wy-
danie tych pieniędzy. Przedłużono też z AON-em umowę
użyczenia terenu, na którym zaplanowano inwestycję.

Wydawało się, że wszelkie przeszkody zostały poko-
nane, gdy pod koniec maja niespodziewanie wpłynęło pi-
smo do dzielnicy, że nasze środki wydano na inne cele
w mieście. Działania władz miasta, które najpierw w po-
śpiechu prosiły o dopełnienie procedury wprowadzenia
środków do budżetu dzielnicy, a po miesiącu informowa-
ły, że środki wydano, były dla całego Zarządu niezrozu-
miałe, krzywdzące dzielnicę i jej mieszkańców.
Rozpoczęliśmy więc walkę o odzyskanie środków umoż-
liwiających zagospodarowanie terenu przy Frontowej.
W pismach Zarządu Dzielnicy skierowanych do prezy-
dent Warszawy podnoszono, że rozdysponowanie środ-
ków na inne, niezwiązane z Rembertowem zadania, wraz
z decyzją władz miasta z 2009 r. o nieodkupieniu od AON
stadionu przy ul. Strażackiej dla potrzeb dzielnicy, pozba-
wiają naszych mieszkańców szans na rozwój bazy rekre-
acyjno–sportowej.

Oprócz wysyłania korespondencji w bezpośrednich
rozmowach z miejskimi urzędnikami informowałam, że
Rembertów nie zrezygnuje z odzyskania należnych mu
środków i w razie konieczności władze dzielnicy gotowe
będą wystąpić z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wy-
dania naszych pieniędzy. W efekcie tych wszystkich dzia-
łań przywrócono środki. Aby jak najlepiej je wydać
ówczesny Zarząd, wykorzystując wiedzę zastępcy bur-
mistrza, po raz pierwszy w historii rembertowskich zamó-
wień publicznych rozpoczął w 2012 r. procedurę
konkursową na zagospodarowanie tej przestrzeni, a nie
przetarg z kryterium najniższej ceny. Dzięki temu nowy
już zarząd, mógł wybrać ofertę, która najlepiej zaspoko-

iła oczekiwania mieszkańców.
Nie wierzymy, że nasi konkurenci oddadzą nam spra-

wiedliwość, dlatego sami przedstawiamy Państwu tę fron-
tową epopeję opisującą walkę o pieniądze dla parku
przy Frontowej.

Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Czemu służy akcja
,, Mural dla Rembertowa”?

20 października w gmachu biblioteki przy ul. Gawę-
dziarzy miało miejsce spotkanie władz dzielnicy z autora-
mi projektów murali na południową ścianę ratusza.
O muralu dla Rembertowa pisała Moja Gazeta Regional-
na, pojawił się też plakat zapowiadający wystawę projek-
tów i spotkanie z ich autorami. Wydawało się, że jest to
poważne przedsięwzięcie, które upiększy ponury, przy-
tłaczający gmach ratusza.

Tymczasem, z wypowiedzi burmistrza Rembertowa
jasno wynika, że żaden z projektów nie zostanie zrealizo-
wany i pomysłodawcy konkursu na mural nie zamierzali
go zrealizować. Mieszkańcy mogą się pobawić w głoso-
wanie, która praca im się najlepiej podoba, a nawet wy-
losować jakąś przewidzianą przez Zarząd Dzielnicy
nagrodę – niespodziankę. A jak bardzo będą chcieli, to
w przyszłym roku w ramach budżetu partycypacyjnego
mogą wnioskować: najpierw o kupienie projektu u arty-
sty, a potem o wynajęcie firmy za mniej więcej 100 000 zł,
aby mural wymalowała. I to wszystko, bo budżet Rem-
bertowa na 2015 r. nie przewiduje takiego wydatku.

Dużo szumu, wiele hałasu, a co z tego mają miesz-
kańcy Rembertowa? Tych kilkoro, którzy byli obecni
na spotkaniu, miało okazję skosztować doskonałych wy-
robów cukierniczych. Były naprawdę wyśmienite.

Maria Kasprzewska (m.kasprzewska@chello.pl)

Konkurencja dla partii
Aktywne organizacje pozarządowe, które angażują się

w sprawy lokalne i zdejmują z urzędu ciężar organizacji
imprez, warsztatów, ściągają znanych artystów, polityków,
finansują prezentację filmów czy książek są bardzo pozy-
tywnie postrzegane wszędzie, tylko nie w Rembertowie.
Kością w gardle rządzącym partiom stają się ich pozy-
tywne działania, chociaż służą mieszkańcom. Czyżby dla-
tego, że są konkurencją, bo partie taką działalnością są
mało zainteresowane? Teraz kiedy organizacje, jak Sto-
warzyszenie „Lepszy Rembertów” będą chciały zorgani-
zować w bibliotece czy w domu kultury wieczór autorski
połączony ze sprzedażą książek, finał konkursu filmowe-
go dla młodzieży, czy pokaz filmu z udziałem jego reży-
sera i aktorów, muszą ze składek członkowskich
wysupłać pieniądze na wynajem sali.

Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę zasad wynaj-
mowania pomieszczeń w obiektach użyteczności publicz-
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nej. Wnio sko wa łam, aby w za le ce niach zna lazł się za pis
zwal nia ją cy z opłat z ty tu łu naj mu or ga ni za cje wzbo ga -
ca ją ce ofer tę kul tu ral no -oświa to wą kie ro wa ną do miesz -
kań ców po przez or ga ni za cję im prez, spo tkań, za jęć
w obiek tach uży tecz no ści pu blicz nej. Nie ste ty, mój wnio -
sek zo stał od rzu co ny przez rad nych SLD i PO. By łam
rów nież prze ciw na za le ce niu, aby kie row nik jed nej z na -
szych pla có wek oświa to wych, był pod da ny przez bur mi -
strza dziel ni cy oce nie wy wią zy wa nia się z obo wiąz ków
służ bo wych  tyl ko dla te go, że uży czał nie od płat nie swo -
ich po miesz czeń na ofer tę in nych or ga ni za cji kie ro wa ną
do miesz kań ców.

Cho ciaż by łam prze wod ni czą cą ze spo łu kon tro l ne go,
zło ży łam zda nie od ręb ne i gło so wa łam prze ciw ko tym za -
le ce niom. Uwa żam bo wiem, że pra ca or ga ni za cji po za -
rzą do wych, któ rej człon ko wie an ga żu ją swój za pał, czas,
pie nią dze to skarb dla każ de go sa mo rzą du lo kal ne go. Je -
den z pro jek tów zło żo nych w ra mach re ali za cji bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go do ty czył stwo rze nia przy ul. Stra żac -
kiej 96, w daw nym bu dyn ku ZGN, Cen trum Ini cja tyw Spo -
łecz nych, w któ rym wszyst kie or ga ni za cje, gru py
są siedz kie, ko ła mia łyby, swo je miej sce na dzia łal ność.
Pro jekt zo stał od rzu co ny, m.in. dla te go, że obiekt zo stał
prze zna czo ny przez wła dze dziel ni cy do wy naj mu. Bu dy -
nek przy Stra żac kiej stoi na dal pu sty, nie by ło bo wiem
chęt nych do je go wy na ję cia. Tym sa mym ko lej na ini cja ty -
wa spo łecz na zo sta ła „uto pio na”.

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

Kur piow ska wy ci nan ka
Zry wa nie, nisz cze nie pla ka tów i ba ne rów kon ku ren cji,

wy cią ga nie ze skrzy nek ulo tek kontr kan dy da tów, po da -
wa nie nie praw dzi wych in for ma cji i po mó wień, kry ty ka
opar ta nie na fak tach lecz plot kach, któ rej ce lem by ło
zdys kre dy to wa nie po szcze gól nych kan dy da tów, z któ ry -
mi się spo ty ka li śmy w po przed nich wy bo rach, to nie wiel -
kie grzesz ki w po rów na niu do te go, co zgo to wa no nam
w te go rocz nych. Otóż, za miast uczci wie przed sta wić li -
stę swo ich osią gnięć i w ten spo sób kon ku ro wać z po zo -
sta ły mi ko mi te ta mi o Pań stwa gło sy, PO w paź dzier ni ku
2012 r. do ko na ła ko rzyst ne go dla sie bie po dzia łu okrę -
gów wy bor czych w na szej dziel ni cy. Zmia ny są tak ab -
sur dal ne, że w jed nym okrę gu zna la zły się Mo kry Ług,
część Sta re go Rem ber to wa i Wy go da – Ka wę czyn. Ja kie
co dzien ne pro ble my łą czą miesz kań ców Mo kre go Łu gu
i Wy go dy? Tak, wie my, że każ dy rad ny ma pra co wać
na rzecz wszyst kich miesz kań ców dziel ni cy, ale ideą or -
dy na cji wy bor czej by ło mak sy mal ne zbli że nie rad nych
do ich wy bor ców. Wszak co dzien ne cho dze nie po tych
sa mych uli cach, ko rzy sta nie z tych sa mych skle pów,
przy stan ków uła twia dia log i zro zu mie nie po trzeb. 

Skar ga na te dzia ła nia, skie ro wa na przez gru pę
miesz kań ców, zo sta ła przez Ko mi sa rza Wy bor cze go od -

da lo na. Ana li zu jąc moż li wo ści zdo by cia man da tów
w okrę gach, co waż ne w sy tu acji gwał tow nie spa da ją cych
no to wań par tii w son da żach, PO w tym ro ku po now nie
do ko na ła zmian gra nic okrę gów. Tym ra zem ko zik na ma -
pie lo kal nych stra te gów po ciął zwar ty te ren AON i uli ca
To po gra ficz na „prze nio sła się” na No wy Rem ber tów.
Oczy wi ście wszyst ko od by ło się w ma je sta cie pra wa,
cho ciaż uchwa ła Ra dy War sza wy by ła wpro wa dzo na pięć
mi nut przed pół no cą. I mi mo pro te stów i od wo łań rad nych
z PIS i SLD, Plat for ma prze gło so wa ła wszyst ko co chcia -
ła. Sze ro ko o noc nej ak cji rad nych PO pi sa ły sto łecz ne
me dia. W związ ku z no wy mi gra ni ca mi okrę gów oraz
zwięk szo ną licz bą ko mi sji ob wo do wych ape lu je my
do Pań stwa o wcze śniej sze spraw dze nie miej sca gło so -
wa nia, tak aby 16 li sto pa da nie by ło kło po tu z do tar ciem
do wła ści wej ko mi sji wy bor czej. Aby to ułatwić drukujemy
adresy komisji i podlegające im obszary głosowania.

Ma my na dzie ję, że Pań stwa wy bór swo je go przed sta -
wi cie la bę dzie opar ty na je go do ko na niach, uczci wo ści,
za an ga żo wa niu i żad ne kur piow skie wy ci nan ki na ma pie
te go nie zmie nią.

Agniesz ka Ką de ja (apkm@o2.pl)

Obie can ki, ca can ki… w ko ali cji ra dość
Z wrza wą i PO hu ki wa niem ru szy ła hu sa ria par tyj -

na do bo ju o sa mo rząd. PO chce prze zna czyć na kam pa -
nię ogól no pol ską 10 mln zł, PiS – 4 mln zł, SLD – 5 mln
zł, a PSL i Twój Ruch po 500 tys. zł. Co naj mniej 20 mln
wy cią gnię tych wcze śniej z kie sze ni po dat ni ków na utrzy -
ma nie par tii wy rzu ci my na głu pa we spo ty, nie straw ne bil -
bor dy, nie re al ne obiet ni ce. Na sze skrzyn ki pocz to we
przez kil ka ty go dni za tka ne bę dą la wi ną obie ca nek ca ca -
nek – ulot nych, kil ku ty go dnio wych de kla ra cji mi ło ści i sza -
cun ku dla wy bor ców, któ rzy po mię dzy ko lej ny mi
wy bo ra mi zna czą dla na szych po li ty ków mniej niż ze ro.
Do te go doj dzie 291 mln zł  ty le ma ją kosz to wać wg PKW
te go rocz ne wy bo ry sa mo rzą do we. To po nad dwa ra zy
wię cej niż po przed nie. Ko mu to po trzeb ne – par tiom czy
lo kal nym sto wa rzy sze niom? Zna my już wa sze twa rze,
wia ry god ność obiet nic i wa sze za an ga żo wa nie w roz wią -
zy wa nie na szych lo kal nych pro ble mów, jak choć by spe -
cy ficz ne po dej ście pre zy dent War sza wy do ochro ny
za byt ków i zie le ni w re jo nie AON (dział ka 265). 

Dzi siej szym sym bo lem an ga żo wa nia się par tii w roz -
wią zy wa nie pro ble mów rem ber tow skich po wi nien być ra -
do sny pla kat z po przed nich wy bo rów przed sta wia ją cy
gru pę człon ków PO na wia duk cie pro wa dzą cym zni kąd
do ni kąd. Dziś na wet ta kie go, nie do koń czo ne go wia duk tu
nie ma i nie za no si się na ja ki kol wiek. „Od po wied nim”
wstę pem do tej spe cy ficz nej gry cie ni i PO bla sków jest
expo se Ewy Ko pacz, któ ra w cią gu 44 mi nut zło ży ła 30
obiet nic o du żym zna cze niu. Tym cza sem na na szym
rem ber tow skim po dwór ku po dwu let nich rzą dach ko ali cji
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PO -SLD po zo sta ło nie za tar te wspo mnie nie sta le wy ra ża -
nej pu blicz nie ra do ści ze spra wo wa nia wła dzy opar tej
na więk szo ści gło sów (tak, jak w Ra dzie War sza wy lub
Sej mie) i spo ro nie roz wią za nych pro ble mów.

An drzej Ka sprzew ski (a.ka sprzew ski@vp.pl)

Pla ny miej sco we na ob sza rze Dziel ni cy
Rem ber tów w ka den cji 2010-2014
Na za koń cze nie po przed niej ka den cji 2006-2010,

na je sie ni 2010 r. Ra da War sza wy uchwa li ła miej sco we
pla ny za go spo da ro wa nia dwóch ob sza rów w Dziel ni cy
Rem ber tów: Mo kre go Łu gu i Zyg mun to wa oraz przy stą -
pie nie do spo rzą dza nia pla nu Cen trum Rem ber to wa.
W mar cu 2011 r. Ra da War sza wy no wej ka den cji 2010-
2014 uchwa li ła jesz cze przy stą pie nie do spo rzą dza nia
pla nu Ka ro lów ki. 

Isto ta pla nów miej sco wych po le ga na tym, że
po uchwa le niu i opu bli ko wa niu w Dzien ni ku Urzę do wym
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go sta no wią one pra wo lo kal -
ne, na pod sta wie któ re go są wy da wa ne po zwo le nia
na bu do wę i prze pro wa dza ne po dzia ły nie ru cho mo ści.
Od 2002 r. zle ca niem opra co wa nia pla nów w imie niu Pre -
zy dent War sza wy zaj mu je się Biu ro Ar chi tek tu ry i Pla no -
wa nia Prze strzen ne go. Pro ce du ry uzgad nia nia pro jek tów
pla nów czę sto wy dłu ża ją się po nad mia rę i trwa ją la ta mi. 

Pro jekt pla nu Sta re go Rem ber to wa (te re ny AON,
osie dla Po lan ka i Ko lo nia na wschód od ul. Ga wę -
dzia rzy). Opra co wa nie pla nu roz po czę te w dru giej po ło -
wie 2008 r. by ło wstrzy ma ne ze wzglę du na od wo ła nia
od de cy zji Ma zo wiec kie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra
Za byt ków (MWKZ) z 26.01.2010 w spra wie wpi sa nia
do re je stru za byt ków hi sto rycz ne go za lo że nia urba ni stycz -
ne go Aka de mii Obro ny Na ro do wej wraz z oto cze -
niem. 10.05.2012 r. Mi ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go utrzy mał w mo cy de cy zję MWKZ i pra ce
nad pla nem mo gły zo stać wzno wio ne, ale do pie ro w lu -
tym 2014 r. pro jekt pla nu zo stał wy ło żo ny do pu blicz ne go
wglą du. Zgło szo ne wów czas uwa gi do po cząt ku paź dzier -
ni ka 2014 r. nie zo sta ły roz pa trzo ne. Uwzględ nie nie czę -
ści wnio sków i ak tu al nie roz pa try wa na zmia na Stu dium
War sza wy, w któ rym są wy tycz ne dla pla nów, spo wo du je
ko niecz ność po now ne go wy ło że nia pro jek tu pla nu, co
ozna cza, że pra ce nad nim jesz cze po trwa ją. 

La tem 2011 r. roz po czę ły się pra ce nad pro jek tem
pla nu Cen trum Rem ber to wa, któ ry ma za stą pić obo -
wią zu ją ce pla ny ob sza rów al. gen. A. Chru ście la

„Mon te ra”, Kor dia na i za chod niej czę ści pla nu No we -
go Rem ber to wa. W stycz niu 2012 r. zo sta ła przed sta wio -
na kon cep cja pla nu – wa riant A z in ten syw ną za bu do wą
przy sta cji ko le jo wej po stro nie No we go Rem ber to wa i wa -
riant ul. Mar sa i al. gen. A. Chru ście la „Mon te ra” pro wa -
dzą cy pod ul. Bel lo ny, to ra mi ko le jo wy mi i ul. Cy ru li ków. 

Na wnio sek Dziel ni cy Rem ber tów w czerw cu 2012 r.
pro jek tan ci przed sta wi li wa riant z wia duk tem dro go wym
łą czą cym ul. Su fler ską z uli ca mi Stra żac ką i Cy ru li ków
przy sta cji dia gno stycz nej. Wa riant ten zo stał na stęp nie
od rzu co ny przez Biu ro Dro go wnic twa i Ko mu ni ka cji oraz
Za stęp cę Pre zy den ta War sza wy Jac ka Woj cie cho wi cza.
Pro jekt pla nu skie ro wa ny w stycz niu 2013 r. do uzgod -
nień, a na stęp nie wy ło żo ny do pu blicz ne go wglą du
w czerw cu 2014 r. za wie ra roz wią za nie z tu ne lem dro go -
wym w osi ul. Mar sa i al. gen. A. Chru ście la „Mon te ra”.
Zgło szo ne uwa gi do po cząt ku paź dzier ni ka 2014 r. nie
zo sta ły roz pa trzo ne.

Pra ce nad pro jek tem pla nu czę ści Ka ro lów ki ogra -
ni czo nej ul. Czwar ta ków, Ka dro wą, Ro ty i Ze słań ców
Pol skich roz po czę ły się na je sie ni 2011 r. W lu tym 2012 r.
zo sta ła przed sta wio na kon cep cja, a na stęp nie w paź -
dzier ni ku 2012 r. na wnio sek miesz kań ców usta lo no, że
po za skrzy żo wa nia mi pas dro go wy ul. Czwar ta ków nie
bę dzie po sze rza ny.

Na stęp nie pra ce nad pla nem utknę ły ze wzglę du
na brak zgo dy Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
na zmia nę prze zna cze nia dzia łek le śnych, m.in.
przy ul. Ka let ni czej pod za bu do wę jed no ro dzin ną
na dział kach le śnych i pro jekt pla nu nie zo stał wy ło żo ny
do pu blicz ne go wglą du. 

30.08.2012 r. Ra da War sza wy przy ję ła uchwa łę
w spra wie przy stą pie nia do spo rzą dza nia pla nu No we go
Rem ber to wa, ale nie roz po czę ły się pra ce nad opra co -
wa niem te go pla nu. 

Wnio sek o roz po czę cie prac nad no wym pla nem zło -
ży ła Bur mistrz Dziel ni cy Agniesz ka Ką de ja. W obec nie
obo wią zu ją cym pla nie uchwa lo nym w 1998 r. ów cze sne
wła dze Gmi ny Rem ber tów do pu ści ły przy ję cie od mien -
ne go tek stu, od te go któ ry zo stał uzgod nio ny z Za rzą dem
War sza wy i wy ło żo ny do pu blicz ne go wglą du. W uchwa -
lo nym w 1998 r. pla nie bra ku je ogra ni cze nia wy so ko ści
za bu do wy i prze pi sów szcze gó ło wych dla kil ku kwar ta -
łów – stąd po trze ba uchwa le nia no we go pla nu, któ ry
uchy li ak tu al nie obo wią zu ją cy. 

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