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BIULETYN  

INFORMACYJNY  

STOWARZYSZENIA  

Rej.Pr.243/06, Nr 15, wrzesień 2010.  
KAWĘCZYN – WYGODA,   KOLONIA,   MOKRY ŁUG,   NOWY REMBERTÓW,   POCISK,   POLANKA,   STARY REMBERTÓW 

Szanowni Mieszkańcy Rembertowa, 
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego Biuletynu. Dziękujemy mieszkańcom Rembertowa 

za zgłaszane wnioski i interwencje w sprawach lokalnych. Liczymy na dalszą współpracę.  
ZbliŜa się najwaŜniejsze wydarzenie mające wpływ na Ŝycie społeczności lokalnej przez kolejne 

cztery lata – 21 listopada 2010 r. odbędą się wybory do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 
Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW” traktuje wpływanie na decyzje władz publicznych, m.in. 
poprzez demokratycznie wybranych radnych, jako instrument realizacji naszych celów statutowych.  

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości Ŝycia mieszkańców 
poprzez wspieranie rozwoju Rembertowa. W związku z tym Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW” 
zamierza wystawić kandydatów do Rady Dzielnicy Rembertów.  

Czytelników, którzy chcieliby wesprzeć Stowarzyszenie w zbliŜających się wyborach do Rady Dziel-
nicy, prosimy o kontakt. Zachęcamy do udziału w cyklicznych spotkaniach (wtorki godz. 18.00-20.00 w 
Szkole Jęz. Obcych T&T przy ul. Paderewskiego 3 lok. 11), przesyłania wszelkich uwag i wniosków, 
lektury strony www.lepszyrembertow.pl. Jak zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.  

 Zarząd Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW” 
 

WYBORY W NOWYCH OKRĘGACH  
W związku ze zmianą liczby mieszkańców, 
Komisarz Wyborczy w Warszawie postano-
wieniem z 25 sierpnia 2010 r. zmienił granice 
okręgów wyborczych dla potrzeb wyborów do 
Rady Dzielnicy Rembertów. Na szczęście nie 
doszło do podziału Osiedla „Sady Rembertow-
skie”, co mogłoby mieć miejsce w przypadku 
wprowadzenia propozycji burmistrza Rember-
towa opisanej w poprzednim numerze. 

21 radnych do Rady będziemy wybierać jak do-
tychczas w trzech okręgach, lecz o nowych grani-
cach: 
Okręg I (wybierzemy 6 radnych) obejmuje te-
reny AON, Mokrego Ługu, Polanki i Zygmunto-
wa ograniczone ulicami: Liryczną, Ziemskiego, 
Republikańską, Kadrową (bez mieszkańców tych 
ulic) do granicy Rembertowa i dalej północną, 
wschodnią granicą Rembertowa do ul. Lirycznej. 
Okręg II (wybierzemy 8 radnych) obejmuje te-
reny Kawęczyna, Kolonii i Starego Rembertowa 
(poza częścią w okręgu I) ograniczone od wscho-
du ulicami: Kadrową, Republikańską, Ziemskie-
go, Liryczną (z mieszkańcami tych ulic) do grani-
cy Rembertowa, dalej wschodnią granicą Rem-
bertowa, torami kolejowymi, ul. śołnierską i Ora-

czy (z mieszkańcami tych ulic), zachodnią i pół-
nocną granicą do ul. Kadrowej. 
Okręg III (wybierzemy 7 radnych) obejmuje te-
reny Nowego Rembertowa i Wygody ograniczone 
od północy ul. Oraczy, śołnierską (bez mieszkań-
ców tych ulic), torami kolejowymi do wschodniej 
granicy Rembertowa, dalej granicą z Wesołą, 
Wawrem i Pragą Południe do ul. Oraczy. 

Przypominamy, Ŝe mieszkańcy nieposiadający 
stałego meldunku w Rembertowie, ale stale tutaj 
zamieszkujący mogą uzyskać moŜliwość głoso-
wania w wyborach do Rady Dzielnicy Rember-
tów, Rady Warszawy, Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego i w wyborach Prezydenta War-
szawy. 

Aby głosować w Rembertowie wystarczy zło-
Ŝyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. 
Stałe zamieszkanie jest oceniane w oparciu o 
art. 25 Kodeksu cywilnego, który brzmi „miej-
scem zamieszkania osoby fizycznej jest miejsco-
wość, w której osoba ta przebywa z zamiarem sta-
łego pobytu”. Ocena ta jest zatem oceną faktu 
zamieszkania i okoliczności świadczących, Ŝe w 
miejscu pobytu koncentrują się waŜne interesy 
Ŝyciowe, majątkowe i inne danej osoby (źródło: 
Państwowa Komisja Wyborcza).  
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Namawiamy mieszkańców, którzy swoje Ŝycie 
związali z Rembertowem do złoŜenia wniosku o 
dopisanie do rejestru wyborców. 

Wyborca stale zamieszkały (bez zameldowania 
na pobyt stały) na terenie Rembertowa powinien 
zostać umieszczony na własny wniosek w reje-
strze wyborców zgodnie ze wskazanym miejscem 
zamieszkania. Czynności nie podlegają opłacie 
skarbowej. Wniosek moŜna składać w godzinach 
pracy Urzędu cały rok. Aby zdąŜyć przed dniem 
głosowania warto złoŜyć wniosek juŜ teraz.  

Arkadiusz Piotrowski (arek@lepszyrembertow.pl) 

NIE POMOGŁY GŁOSY MIESZKAŃCÓW  
Obecne władze samorządowe Rembertowa 
„rękami i nogami” bronią się przed powoła-
niem rad osiedli. CzyŜby bały się oddolnych 
inicjatyw, osiedlowej wspólnoty, a moŜe oby-
watelskiej kontroli? 

Osiedle Stary Rembertów wybrało swoją repre-
zentację „rzutem na taśmę” w ostatnim moŜliwym 
terminie, po uniewaŜnieniu wcześniejszych wy-
borów przez Zarząd Dzielnicy. Osiedla Nowy 
Rembertów tej szansy nie miało. Wybory rady 
osiedla, które odbyły się ponad dwa lata temu, zo-
stały uniewaŜnione z przyczyn proceduralnych i 
nie pomogło odwołanie w tej sprawie do Prezy-
dent Warszawy. Osiedla Pocisk, Rembertów Ko-
lonia i Polanka nie zdołały wyłonić samorządów 
mieszkańców z powodu braku kworum na zebra-
niach wyborczych.  

Blisko półtora roku pracuje Doraźna Komisja 
Statutowa pod przewodnictwem radnej Mirosła-
wy Śliwki. Z samej nazwy wynika, Ŝe powinna w 
szybkim czasie wykonać zadanie, które zostało jej 
powierzone – jest nim opracowanie statutu oraz 
stosownych projektów uchwał powołujących rady 
osiedla. Niestety, od początku jej działalności nie 
było takiej woli, zaobserwować natomiast moŜna 
było grę na zwłokę.  

Dlatego mieszkańcy Nowego Rembertowa i Po-
cisku zgłosili inicjatywę obywatelską powołania 
swoich rad osiedli i nadania im statutów – pod 
wnioskami podpisało się 320 (Nowy Rembertów) 
i 200 osób (Pocisk). Na sesji w dniu 30.08.2010 r. 
zgłosiłam wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały o skierowaniu do konsul-
tacji mieszkańców proponowanych statutów rad 
osiedli. Byłby to krok w kierunku powołania sa-
morządów mieszkańców na następnej sesji, nada-
nia im statutów i określenia terminu wyborów.  

Niestety, Waldemar Sobczyk, przewodniczący 
Rady Dzielnicy, po raz kolejny zasłaniając się 
względami natury proceduralnej wniosku nie 
poddał pod głosowanie. Na pytanie, czy rady 
osiedla zostaną powołane do końca tej kadencji 
(czyli do 11 listopada 2010 r.) odpowiedział, Ŝe 
zadecyduje o tym tzw. koalicja rządząca w Rem-
bertowie, czyli 11 radnych (Kaczyński, Knorow-
ska, Korneluk, Kowalczuk, Łata, Miernicki, Me-
lak, Osińska, Śliwka, Sobczyk, Szeląg). Dał tym 
samym do zrozumienia, Ŝe nie liczą się oni z wolą 
mieszkańców.  

 Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl) 

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY? 
Na skrzyŜowaniu ulic Paderewskiego i Kor-
diana dwa lata temu doszło do śmiertelnego 
wypadku. 12 sierpnia br. zderzyły się tutaj trzy 
samochody – jeden z nich dachował. W mię-
dzyczasie miało miejsce kilka stłuczek.  

Brak przejścia dla pieszych przez ul. Kordiana 
to dla uczniów idących do szkoły prawdziwe wy-
zwanie i niepotrzebny stres, a dla rodziców nie-
jednokrotnie konieczność odprowadzania dzieci, 
bo kierowcy nie pamiętają o dopuszczalnej pręd-
kości. Mieszkańcy ul. Kordiana, radni ze Stowa-
rzyszenia „Lepszy Rembertów” oraz Rada Osie-
dla Rembertów Stary wielokrotnie apelowali i 
prosili o poprawienie bezpieczeństwa na tym 
skrzyŜowaniu, składali w tej sprawie wnioski na 
sesjach Rady Dzielnicy, posiedzeniach komisji 
bezpieczeństwa, zebraniach i spotkaniach z 
mieszkańcami. Niestety, bezskutecznie.  

W związku z tym na ostatniej sesji juŜ nie prosi-
liśmy, nie wnioskowaliśmy, ale Ŝądaliśmy podję-
cia natychmiastowych działań, aby na skrzyŜo-
waniu ulic Paderewskiego i Kordiana nie było juŜ 
wypadków. ZłoŜyliśmy takŜe kolejny wniosek 
dotyczący wyznaczenia przejść dla pieszych na 
jezdniach ulic: Katiuszy, Zawiszaków, Kordiana i 
Orbity.    Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl) 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śYCIE 
My Polacy, a takŜe Rembertowianie, powinni-

śmy przede wszystkim pomagać sobie. Jest taka 
moŜliwość po 1989r., ale czy naleŜycie wykorzy-
stywana? Teraz moŜemy sami zarządzać Rember-
towem, za pośrednictwem radnych. Ale raczej 
słabo z tej moŜliwości korzystamy. Mieszkańcy 
ul. Fizylierów od 1983 r. organizują swoje święto. 
W tym roku zostało wzbogacone o hippiczne za-
wody, które odbyły się na boisku zwanym 
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„Wembley” (Nowy Rembertów). Przy okazji po-
znaliśmy sąsiadów, którzy chcą innej wspólnej 
aktywności, np. sprzątać rembertowskie lasy, czy 
poznawać okolice na rowerze. Większość z nas 
ma wiedzę, doświadczenie, umiejętności, zainte-
resowania, którymi moŜe dzielić się z innymi.  

Rembertów, Rzeczpospolita i Europa zaleŜą od 
stałego (przez całe Ŝycie) środowiskowego ucze-
nia się, rozumianego jako zmiana zachowań, jako 
dostosowywanie się do szybko zachodzących 
zmian. JuŜ nie tylko konie na zawody hippiczne 
przyjeŜdŜają do Rembertowa samochodami, ale 
moŜemy natychmiast porozumieć się z wieloma 
zakątkami całego świata, posługując się dźwię-
kiem i obrazem. KrąŜą po świecie rozmaite in-
formacje. Nie zapamiętywanie, a korzystanie z 
nich staje się kluczową umiejętnością. śeby na-
dąŜyć i nie wypaść z obiegu musimy całe Ŝycie 
się uczyć. Dlatego środowiskowe uczenie się 
efektywniejszych zachowań proponuję uczynić 
podstawą rozmów jakie będziemy prowadzić wy-
bierając naszych przedstawicieli w wyborach.  

Ostatnio przyglądam się pracy radnych. Popra-
wi się, gdy zaczniemy analizować co nasz radny 
robi? Kiedy, o czym i co mówi? Jakie inne czyn-
ności wykonuje? Na razie, niestety, nie publikuje 
się wypowiedzi radnych. Tę słabość systemu 
przedstawicielskiego zarządzania Rembertowem 
trzeba przezwycięŜyć. Trzeba teŜ budować stałą 
więź mieszkańców ze swoim radnym i z Radą 
Dzielnicy. Wtedy będziemy mieli rzeczywisty 
wpływ na to, co w naszym otoczeniu się dzieje.  

 Witold Potęga (w.potega@neostrada.pl) 

ZAMKNIĘTY PRZEJAZD… 
…denerwuje kierowców w Rembertowie. W 
ciągu doby na tej trasie kursuje do 400 pocią-
gów, a przejazd łączący Nowy i Stary Rember-
tów przekracza ponad 10 tys. samochodów.  

Kierowców dodatkowo irytuje, kiedy pociągi 
zatrzymują się tuŜ przed dworcem PKP i czekają, 
kiedy z nastawni wyjdzie dyŜurny ruchu i dostar-
czy maszyniście pisemny rozkaz o bezpieczeń-
stwie dalszej jazdy.  

Z informacji, jaką uzyskałam w tej sprawie od 
dyr. Jana Terleckiego z PKP PLK, wynika, Ŝe w 
lipcu 2001 r. została zdewastowana blokada sa-
moczynna na szlaku Warszawa Rembertów - Zie-
lonka, a jej części metalowe rozkradzione. Ze 
względu na duŜy koszt tych urządzeń i przewi-
dywaną modernizację linii kolejowej do Białego-
stoku blokada nie została odbudowana. 

Zakład Linii Kolejowych w Warszawie przygo-
tował wniosek inwestycyjny na budowę blokady 
liniowej jednoodstępowej z układową kontrolą to-
rów w oparciu o liczniki osi na szlaku Warszawa 
Rembertów – Zielonka na linii 449, celem wpro-
wadzenia tego zadania do planu inwestycyjnego 
PKP PLK na 2010 r. – wyjaśnił J. Terlecki - dyr. 
Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK. Jak zapew-
nia Zbigniew Zarychta, członek Zarządu Spółki 
odbędzie się to w najbliŜszym czasie z zastosowa-
niem nowoczesnych technologii wykorzystujących 
materiały niepodatne na kradzieŜe. 

Prawdopodobnie wkrótce poprawi się płynność 
przejazdu pociągów, co nie zlikwiduje problemu 
zamkniętego szlabanu, który rozwiąŜe tylko bez-
kolizyjny przejazd przez tory kolejowe. Mimo 
wielu dyskusji, nigdy to zadanie nie znalazło się 
w planach inwestycyjnych Warszawy, co świad-
czy o małej aktywności i skuteczności kolejnych 
burmistrzów Rembertowa  

Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl) 

NASZE WSPÓLNE SPRAWY 
Po wystąpieniach Stowarzyszenia „Lepszy 

Rembertów” do Zarządu Dzielnicy, Zarządu 
Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich 
zostały wykonane następujące prace: 
■ zlikwidowano dziury w nawierzchni na ul. 
Kordiana i Katiuszy;  
■ naprawiono studzienkę na rogu ulic Szafarzy i 
Drogistów;  
■ uzupełniono brakujące kostki na przystanku au-
tobusowym Paderewskiego/Zawodowa; 
■ na ul. StraŜackiej pod wiaduktem zlikwidowano 
podmycie przez wodę jezdni i ogrodzono doły 
zbierające wodę.  

Zgłosiliśmy wniosek o umoŜliwienie mieszkań-
com ul. Drogistów korzystania z chodnika, który 
obecnie jest na całej szerokości zalewany wodą 
po kaŜdej ulewie oraz wycięcie krzaków blokują-
cych przejście ul. Zecerską. Kolejny juŜ raz przy-
pomnieliśmy o potrzebie wykonania przejścia dla 
pieszych przez ul. Paderewskiego na wysokości 
ul. Katiuszy (od półtora roku wniosek Stowarzy-
szenia w tej sprawie nie moŜe doczekać się reali-
zacji, nie pomógł nawet tragiczny wypadek). 
ZDM poinformował nas, Ŝe projekt organizacji 
ruchu sporządzony na zlecenie Dzielnicy Rem-
bertów był opiniowany przez ZDM w kwietniu 
2010 r. Prawdopodobnie (prawie 5 miesięcy) pro-
jekt leŜy w szufladzie u Burmistrza i czeka na re-
alizację – zawrotne tempo.  
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WciąŜ ponaglamy, aby została poprawiona 
znajdująca się w bardzo złym stanie nawierzchnia 
ul. Kordiana na odcinku od ul. Zesłańców Pol-
skich do ul. StraŜackiej, aby umoŜliwić bezpiecz-
ny dojazd do Przedszkola nr 243 (niestety Urząd 
Dzielnicy nie wykorzystał okresu wakacji na wy-
konanie zgłoszonych przez nas prac).  

Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl) 

BRAK KANALIZACJI WSTRZYMUJE 
WIEśOWIEC PRZY UL. STRAśACKIEJ 

W nawiązaniu do artykułu z Biuletyny nr 13, in-
formujemy, Ŝe inwestor na razie nie uzyskał po-
zwolenia na budowę 7-piętrowego budynku przy 
ul. StraŜackiej ze względu na brak moŜliwości 
podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej.  

Tym razem braki w budowie kanalizacji ście-
kowej odsunęły w czasie budowę wieŜowca przy 
ul. StraŜackiej i dały szanse włodarzom Rember-
towa na doprecyzowanie kierunków rozwoju cen-
trum dzielnicy. Czy Rembertów skorzysta z tej 
szansy? 

Arkadiusz Piotrowski (arek@lepszyrembertow.pl) 

PRZEBUDOWA UL. MARSA 

9 września 2010 r. na stronie internetowej 
Urzędu Wojewódzkiego ukazało się zawiadomie-
nie, Ŝe 29 lipca 2010 r. rozpoczęło się postępowa-
nie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi 
wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa-
śołnierska na odc. węzeł Marsa-granica mia-
sta, etap I (od ul. Naddnieprzańskiej do skrzy-
Ŝowania ulic Marsa – Rekrucka - śołnierska). 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej zatwierdzi podział nieruchomości i bę-
dzie takŜe pozwoleniem na budowę. W dniu, kie-
dy decyzja będzie ostateczna, nieruchomości 
przeznaczone pod poszerzenie ulicy staną się wła-
snością miasta, dotychczasowi właściciele będą 
mieli co najmniej 4 miesiące na ich przekazanie, a 
w tym czasie będą ustalane odszkodowania.  

W przetargu na roboty budowlane ogłoszonym 
w lipcu przez Zarząd Miejskich Inwestycji Dro-
gowych (ZMID), o którym napisaliśmy w po-
przednim numerze biuletynu, oferty złoŜyło 
11 wykonawców. Najtańszą ofertę o wartości 

71,2 mln zł złoŜyła firma Intercor z Zawiercia, 
która buduje obecnie wiadukty na śoliborzu przy 
Dworcu Gdańskim. ZMID ogłosił równieŜ prze-
targ na nadzór tej inwestycji – termin składania 
ofert mija 6 października 2010 r.  

Michał Zyga (michal@lepszyrembertow.pl) 

NAPRAWIANIE BEZPIECZEŃSTWA 

W ostatnim wydaniu biuletynu w artykule 
„Niebezpieczny Nowy Rembertów” opisałam 
przykłady chuligańskich zachowań na terenie na-
szego osiedla. Po mojej interwencji:  
■ zostały zintensyfikowane patrole funkcjonariu-

szy Policji i StraŜy Miejskiej – takŜe w wieczo-
ry i weekendy - w rejonie pizzerii przy ul. Nie-
działkowskiego, sklepów alkoholowych przy 
ul. Gembarzewskiego i Płatnerskiej, boisk przy 
ul. Działyńczyków i Barlickiego;  

■ w ramach programu „Otwarte obiekty sporto-
we” od początku września w dni powszednie, 
w godz. 16-18 jest zatrudniony instruktor na te-
renie boiska przy Przedszkolu Nr 158, który 
organizuje zajęcia dla młodzieŜy; 

■ zgodnie z przepisami ustawy o drogach pu-
blicznych zostało wszczęte postępowanie za 
nielegalne umieszczenie na nawierzchni dróg 
gminnych, m.in. Giermków, Dowódców, Ar-
senalskiej, Płatnerskiej, Marsa napisów o treści 
„Sklep 24 godz.” 

Wnioskowałam do Burmistrza, aby boisko przy 
Przedszkolu Nr 158 i plac zabaw przy ul. Dwóch 
Mieczy były wieczorem zamykane i systematycz-
nie sprzątane. Uzyskałam odpowiedź, Ŝe nie mu-
szą być zamykane, bowiem „istniejące ogrodzenie 
nie jest przeszkodą dla chcących korzystać z tere-
nu’, a sprzątaniem zajmują się pracownicy ZGN 
pod nadzorem Wydziału Ochrony Środowiska”. 
Dodatkowo poinformowano mnie, Ŝe Urząd 
Dzielnicy „nie posiada juŜ środków finansowych 
na usuwanie systematycznych szkód powodowa-
nych chuligańskimi wybrykami”.  

MoŜe jednak zamykanie, monitorowanie i wy-
znaczenie osoby odpowiedzialnej zapobiegałoby, 
przynajmniej częściowo, dewastacji dzielnico-
wych obiektów sportowo-rekreacyjnych? 

Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl) 
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