
Szanowni Państwo

27 lutego br. zostałam odwołana ze stanowiska burmi-
strza Rembertowa. Charakter tej zmiany najlepiej oddał,
będący do niedawna w opozycji, radny Zbigniew Magnuc-
ki z SLD – nowy przewodniczący Rady Dzielnicy, który
niejednokrotnie w moim gabinecie mówił mi: „Jesteś świet-
nym burmistrzem, ale gdy tylko zbierzemy większość gło-
sów, to i tak cię odwołamy. To polityka.”, potwierdzając
zresztą swoje słowa na sesji. Wnioskodawcy mojego od-
wołania nie zgłosili żadnych zarzutów wobec mnie.

Nie obrażam się na rzeczywistość, mam za to poczu-
cie, że solidnie wykorzystałam minione dwa lata na sta-
nowisku burmistrza, gdyż z wielu stron otrzymywałam
sygnały, że to, co robię, robię dobrze, także od części
osób, które mnie odwołały i które już zapowiedziały kon-
tynuację rozpoczętych przez „mój” zarząd prac.

Podsumowanie naszych 2-letnich działań mogą Pań-
stwo znaleźć w lutowych numerach „Gazety Rembertow-
skiej” z lat 2012-2013 (dostępne na stronie internetowej
Urzędu Dzielnicy).

Dziękuję za miłe gesty z Państwa strony, zgłaszane
postulaty, wspólnie realizowane inicjatywy i proszę, aby
nadal Państwo aktywnie uczestniczyli w życiu dzielnicy.

Agnieszka Kądeja

Upolitycznienie samorządu

Po raz pierwszy w historii rembertowskiej samorząd-
ności burmistrz został przywieziony do nas w „teczce”

przez partię rządzącą. Kacper Pietrusiński z Bielan pro-
blemy Rembertowa będzie oglądał z okien służbowego
samochodu. Gdyby mieszkańcy Rembertowa decydowa-
li w wyborach bezpośrednich, kto będzie stał na czele Za-
rządu Dzielnicy, swoimi głosami wybraliby Agnieszkę
Kądeję, która w wyborach samorządowych 2010 uzyska-
ła największe poparcie.

Pod wnioskiem o odwołanie Burmistrz Agnieszki Ką-
dei, w którym nie podano merytorycznych powodów, pod-
pisało się 13 radnych (PO – M. Iwanicki, B. Hanak, A.
Piotrowski, M. Ziętek; SLD – M. Górczyński, S. Piwowar,
Z. Magnucki; „Wspólnota Samorządowa dla Remberto-
wa” – M. Kaczyński, L. Korneluk, J. Melak, J. Melak; nie-
zrzeszeni: M. Golónka, S. Kowalczuk). Dotychczasową
koalicję samorządową zastąpił sojusz partyjny.

Partie za wszelką cenę dążą do przejęcia władzy. To
jest wpisane w ich istotę działania i program. Natomiast,
trudno pogodzić się z łatwością zmieniania przez niektó-
rych radnych barw samorządowych na partyjne. Jakie ce-
le samorządowe osiągną choćby radni „Wspólnoty
Samorządowej dla Rembertowa” (M. Kaczyński, L. Kor-
neluk, J. Melak) po 2 latach zdradzając tę ideę na rzecz
upartyjnienia?

Podpisano tzw. porozumienie koalicyjne, którego za-
pisy będzie można weryfikować w bieżącej działalności
rządzącej trzynastki. Na dwa lata i dwa budżety to bar-
dzo skromne zamierzenia: budowa ul. Kadrowej od ul.
Czwartaków do ul. Kramarskiej, budowa wielofunkcyjne-
go boiska sportowego, optymalne wykorzystanie placó-
wek oświatowych, wykup działek pod budowę Alei
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Zbliżają się najważniejsze w Kościele katolickim Święta Wielkanocne, których
symbolika Zmartwychwstania oznacza dar życia wiecznego. Ale to także święta,

które wraz z budzącą się do życia przyrodą napawają otuchą i optymizmem.
Wszystkim Mieszkańcom Rembertowa, członkom Stowarzyszenia „Lepszy
Rembertów”, naszym Przyjaciołom i Czytelnikom życzymy, aby Wielkanoc
wyzwoliła nowe siły, przyniosła radość życia i dała nadzieję na lepsze jutro.

Zarząd Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”



Chwały, budowa żłobka z wykorzystaniem rządowych
środków z programu „Maluch”. Budowa ul. Kadrowej
znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej, rozmo-
wy w sprawie przejęcia terenu na boisko wielofunkcyjne
przy ul. Działyńczyków tzw. Wembley na Nowym Rem-
bertowie były bardzo zaawansowane (radni PO, jako je-
dyni nie poparli tej inicjatywy, nie biorąc udziału
w głosowaniu na sesji w dniu 31 stycznia 2012 r.), wykup
działek pod Aleję Chwały nie miał obciążać skromnego
budżetu Rembertowa, ale następować z rezerwy budże-
towej miasta.

Ale w kontekście pierwszego wystąpienia nowego
Burmistrza – K. Pietrusińskiego nie może to dziwić, bo-
wiem zapowiedział obcięcie i tak skromnego budżetu
Dzielnicy Rembertów, co już stało się faktem. Jeśli zosta-
ną zaprzepaszczone szanse na przedłużenie przejścia
podziemnego pod ul. Cyrulików, przebudowę skrzyżowa-
nia ulic Chełmżyńska/Strażacka, opracowanie nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
który umożliwi budowę bezkolizyjnej przeprawy łączącej
część północną i południową Rembertowa, których reali-
zację gwarantowała Agnieszka Kądeja na stanowisku
Burmistrza Rembertowa, nie zostaną zaspokojone pod-
stawowe potrzeby mieszkańców.

Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

Umarł Król, niech żyje Król

Doskonale wpisaliśmy się w hasło „Cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”.

27 lutego 2013 r. odwołano Burmistrz Agnieszkę Ką-
deję, mieszkankę Rembertowa. Na Jej miejsce powołano
Kacpra Pietrusińskiego, dotychczasowego zastępcę bur-
mistrza Dzielnicy Bielany oraz zastępców Mieczysława
Golónkę i Józefa Melaka. I nie byłoby w tym nic dziwne-
go, burmistrzowie są powoływani i odwoływani, gdyby nie
okoliczności, które do takiej zmiany doprowadziły (zupeł-
nie niepotrzebny rozdźwięk w koalicji radnych samorzą-
dowych wybranych z lokalnych komitetów). Przez 2 lata
mieliśmy faktyczną samorządność opartą w zdecydowa-
nej większości o środowiska nie związane z żadną partią.
Cóż okresy prawdziwej wolności są krótkie, dlatego trze-
ba nauczyć się je w pełni wykorzystywać. Ale miejmy na-
dzieję, że doczekamy się ich wcześniej niż na kolejną
„abdykację” Papieża (600 lat).

Karty zostały rozdane na nowo. Czy zostały rozdane
tak, że będzie to z pożytkiem dla Rembertowa? Czy no-
wa koalicja zdoła – wzorem Wawra – upomnieć się o niż-
sze stawki za wywóz śmieci? Czy zdoła zrealizować
przedsięwzięcia, które ją spajają w tzw. porozumieniu ko-
alicyjnym? A są to: budowa ul. Kadrowej na odc. od ul.

Czwartaków do ul. Kramarskiej; budowa wielofunkcyjne-
go boiska sportowego; optymalne wykorzystanie budyn-
ku oświatowego przy ul. Ziemskiego; wykup działek
pod planowaną inwestycję pn. „Budowa Alei Chwały”.

Można powiedzieć, że jak na 2-letnią perspektywę
funkcjonowania, z nadzieją na życzliwe spojrzenie ze
strony władz miasta i większą „kasę”, to wymienione za-
dania należy uznać za plan minimum nieprzystający
do oczekiwań.

Znacznie więcej interesujących tematów do realizacji
możemy znaleźć w wieńczącym 2-letnie sprawowanie
funkcji Burmistrza przez Panią Agnieszkę Kądeję doku-
mencie pt. „Program Rozwoju Rembertowa do 2020 ro-
ku”. Można się z nim zapoznać na stronie
www.lepszyrembertow.pl Szkoda, że w cieniu zawirowań
personalnych praktycznie bez echa przeszły konsultacje
społeczne go dotyczące. Bo rozmowy na temat potrzeb
Rembertowa, wizji jego rozwoju, co uważamy za ważne,
co chcielibyśmy zmienić w naszym otoczeniu (już dziś,
jutro, pojutrze) są istotą samorządności. Choć konsulta-
cje formalnie się skończyły, to być może nowa koalicja
otworzy kolejny rozdział tej dyskusji rozpoczętej przez Za-
rząd Rembertowa pracujący pod wodzą Pani Agnieszki
Kądei, której z całego serca dziękujemy za 2 lata ciężkiej
pracy. Pracy, której efekty są i będą widoczne.

Krzysztof Orliński (wpkoko@wp.pl)
PS.
Do dyskusji na temat Programu Rozwoju Rembertowa

zapraszam na Forum Rembertowa www.naszrember-
tow.waw.pl A jeśli ktoś z Państwa miałby życzenie, pro-
szę napisać bezpośrednio do mnie.

REMBERTOWSKIE KARIERY

Zarząd zmieniony. Z jakich przyczyn? Dlaczego? Czy
była niegospodarność? Czy zarząd źle wykonywał powie-
rzone zadania? Czy może też radni, którzy nas reprezen-
towali, zostali skuszeni karierą w Platformie
Obywatelskiej, bądź innymi korzyściami? Czym innym tłu-
maczyć wybór burmistrza spoza dzielnicy, nie znającego
naszych problemów oraz specyfiki Rembertowa – dziel-
nicy wyjątkowej?

Platforma Obywatelska nie zdobyła u nas znaczące-
go poparcia (4 radnych), więc czemu inni radni spo-
za Platformy Obywatelskiej wybrali burmistrza partyjnego
spoza Rembertowa? Czy możemy czuć się jakbyśmy
mieli zarząd komisaryczny od Pani Hanny Gronkiewicz-
-Waltz? Wyborcy jasno wypowiedzieli się, że nie chcą
rządów partyjnych w naszej małej ojczyźnie. Czy chce-
my być ubezwłasnowolnieni tak jak radni rembertowskiej
Platformy Obywatelskiej? Ktoś z ich partii uznał, że albo
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ża den z nich nie na da je się na sta no wi sko bur mi strza lub
też, co gor sze, sa mi tak uzna li. Rze czy wi ście – le piej je -
że li czło wiek sam wie, że bra ku je mu zdol no ści lub kom -
pe ten cji i wte dy po pro si zdol niej sze go ko le gę z in nej
dziel ni cy. Dla cze go po zo sta li rad ni, wi dząc tą ubo gość
kom pe ten cyj ną, czy też bez wa run ko we po słu szeń stwo
zwierzch ni kom w PO, zgo dzi li się na ta kie roz wią za nie
per so nal ne na sta no wi sku bur mi strza Rem ber to wa? Czy
też wstą pią nie ba wem do tej par tii? Czy ma ją lub bę dą
mie li in ne ko rzy ści z te go ty tu łu? Jest to dla wszyst kich
za gad ka, szcze gól nie po la ko nicz nie uza sad nio nym
wnio sku o od wo ła nie po przed nie go za rzą du, w któ rym
mo wa, że zmie nia się za rząd, aby uzy skać jak naj szer szy
kon sen sus w ra dzie. 

Czy po trzeb ne nam ta kie zmia ny? Pół ro ku ma my ja -
ko rem ber to wia nie stra co ne, po nie waż no wy bur mistrz
bę dzie mu siał or ga no lep tycz nie po zna wać na szą dziel ni -
ce ma jąc do po mo cy wąt pli wych prze wod ni ków, Pa -
na Go lón kę i Pa na Me la ka. Pa no wie już po ka za li co
po tra fią. Jak wy glą da Rem ber tów po ich rzą dach każ dy
rem ber to wia nin wie. Kie dy za czę ły się zmia ny na lep sze
i no wy za rząd roz po czął, m.in. ta kie in we sty cje, jak: prze -
dłu że nie przej ścia pod ziem ne go przy sta cji PKP, opra co -
wa nie pla nów roz wo ju Rem ber to wa ze szcze gól nym
uwzględ nie niem jak ma wy glą dać je go cen trum, roz po -
czę cie po zy ski wa nia środ ków oraz pla no wa nie bez ko li -
zyj nej prze pra wy przez to ry na si rad ni stwier dzi li, że ta kie
dzia ła nia im się nie po do ba ją. Dla cze go?

Czy obec ny za rząd zro bi coś, czy bę dzie tyl ko chwa -
lił się do pil no wa niem ukoń cze nia prac, któ re roz po czął
za rząd pod kie row nic twem Bur mistrz Agniesz ki Ką dei?
Czas po ka że, czy przy tak zni ko mej zna jo mo ści Rem ber -
to wa no we go bur mi strza oraz bra ku wi zji roz wo ju Rem -
ber to wa po przed nich bur mi strzów, uda się coś zdzia łać
no we mu za rzą do wi. Czy nie za prze pasz czą po my słów,
któ re są już za po cząt ko wa ne? Ja ko lo kal ny pa trio ta ży czę
im z ca łe go ser ca, że by im się uda ło, ale ro zum pod po -
wia da…

Je rzy Dą brow ski (jer ry da brow ski@o2.pl)

Re wo lu cja „śmie cio wa” 

W Pol sce pro ce so wi re cy klin gu pod da wa ne jest
ok. 7%-8% od pa dów. W Hisz pa nii „tyl ko” 37%, w Ho lan -
dii aż 47%! Sta wia nas to na sza rym koń cu kra jów Unii
Eu ro pej skiej, któ ra wy ma ga od Pol ski zwięk sze nia po zio -
mu re cy klin gu. 

Co dzie je się ze śmie cia mi wi dać naj le piej pod czas
spa ce rów po na szych la sach. No wy spo sób od bio ru od -
pa dów ma na ce lu sku tecz nie te mu za po bie gać, a tak że
do pro wa dzić do zmniej sze nia ilo ści de po no wa nych i nie -
prze ro bio nych śmie ci na wszel kie go ro dza ju skła do wi -

skach i ukró ce nia pro ce de ru ich pa le nia. 
Od 1 lip ca 2013 r. na każ dym wła ści cie lu i za rząd cy

nie ru cho mo ści bę dzie spo czy wać obo wią zek se gre go wa -
nia od pa dów do od po wied nio ozna ko wa nych po jem ni ków
(wor ków). Do tych cza so we umo wy trze ba roz wią zać naj -
póź niej do 30 czerw ca 2013 r. Unik nie my wte dy po dwój -
nej opła ty. 

Od 1 lip ca 2013 r. od po wie dzial ność za od biór śmie ci
prze cho dzi na Mia sto. W związ ku z tym wła ści cie le nie ru -
cho mo ści bę dą zo bo wią za ni do uisz cza nia opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi na rzecz Mia sta. 

Nie bę dzie moż li wo ści nie pła ce nia za wy wóz śmie ci.
Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi każ dy wła ści ciel lub za -
rząd ca nie ru cho mo ści bę dzie do ko ny wać opłat z te go ty -
tu łu po dob nie jak za po da tek od nie ru cho mo ści czy li
na dro dze eg ze ku cji po dat ko wej przez zło że nie tzw. de -
kla ra cji. De kla ra cje trze ba zło żyć w Wy dzia le Ob słu gi
Miesz kań ców w Urzę dzie Dziel ni cy do 31 ma ja 2013 r. 

Se gre go wa ne od pa dy trze ba bę dzie umiesz czać w od -
po wied nio ozna ko wa nych po jem ni kach, w któ re ma obo -
wią zek wy po sa żyć nie ru cho mość każ dy wła ści ciel lub
za rząd ca. Od 1 lip ca bę dzie my roz dzie lać śmie ci do trzech
po jem ni ków lub wor ków (dom ki jed no ro dzin ne). W czer -
wo nych po jem ni kach lub wor kach znaj dzie się: su chy pa -
pier i tek tu ra, bu tel ki pla sti ko we oraz in ne opa ko wa nia
wy ko na ne z pla sti ku, kar to ny po so kach oraz pusz ki. Mu -
si my pa mię tać by zgnieść opa ko wa nia (zaj mu ją wte dy
mniej miej sca) oraz od krę cić na kręt ki z bu te lek. Od pa dy
od bie ra ne bę dą nie rza dziej niż raz w mie sią cu. W zie lo -
nych po jem ni kach lub wor kach bę dzie my gro ma dzić
szkło, bu tel ki i sło iki. Po win ny być one umy te oraz po zba -
wio ne me ta lo wych na krę tek i kap sli (te wrzu ca my do czer -
wo ne go po jem ni ka lub wor ka). Po se gre go wa ne od pa dy
od bie ra ne bę dą nie rza dziej niż raz w mie sią cu. Wszyst -
kie po zo sta łe śmie ci bę dzie my zbie rać wy łącz nie w czar -
nych po jem ni kach, któ re bę dą opróż nia ne raz w ty go dniu.

Ra da m. st. War sza wy 7 mar ca br. przy ję ła uchwa -
ły okre śla ją ce me to dę ob li cza nia oraz staw kę opła ty
śmie cio wej, czę sto tli wość oraz tryb jej uisz cza nia i wzór
de kla ra cji. 

Zgod nie z przy ję ty mi za sa da mi do 28 dnia każ de go
mie sią ca miesz kań cy bu dyn ków wie lo ro dzin nych bę dą
wno sić co mie sięcz ną opła tę za od biór i za go spo da ro wa -
nie od pa dów we dług na stę pu ją cych sta wek: jed no oso bo -
we go spo dar stwa do mo we – 19,50 zł, dwu oso bo we
go spo dar stwa do mo we – 37 zł, trzy oso bo we go spo dar -
stwa do mo we – 48 zł, go spo dar stwa do mo we li czą ce
czte ry lub wię cej osób – 56 zł.

War sza wia cy miesz ka ją cy w dom kach jed no ro dzin -
nych za pła cą 89 zł mie sięcz nie. W przy pad ku nie se gre -
go wa nia od pa dów lub nie prze strze ga nia za sad
se gre go wa nia miesz kań cy bę dą uisz czać opła tę wyż szą
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o 40% niż w przy pad ku do ko ny wa nia se lek tyw nej zbiór -
ki od pa dów ko mu nal nych. 

Wy so kość opła ty śmie cio wej, zwłasz cza w przy pad ku
wła ści cie li dom ków jed no ro dzin nych wzra sta czte ro krot -
nie i już bu dzi uza sad nio ny sprze ciw spo łecz ny. Dla cze -
go bo wiem jed no oso bo we go spo dar stwo do mo we
w bu dyn ku jed no ro dzin nym za pła ci 19,50 zł, a w dom ku
jed no ro dzin nym – 89 zł? Mia sto na rzu ci ło zwięk szo ną
czę sto tli wość – raz w ty go dniu – od bio ru tzw. od pa dów
zmie sza nych (nie se gre go wa nych) i jej kosz ta mi ob cią ża
miesz kań ców. A prze cież w przy pad ku se gre go wa nia od -
pa dów na wet czte ro oso bo we go spo dar stwa do mo we
rzad ko za peł nia ją w cią gu 2 ty go dni 120-li tro we po jem ni -
ki śmie cia mi zmie sza ny mi i by ło to wie lo krot nie sy gna li zo -
wa ne wła dzom mia sta w trak cie prac nad zmia ną za sad
go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi.

To nie ko niec re wo lu cji „śmie cio wej”, za po wia da ne są
bo wiem przez miesz kań ców za skar że nia przy ję tych
uchwał i przez rad nych po szcze gól nych dziel nic, w tym
rad nych Sto wa rzy sze nia „Lep szy Rem ber tów”, ini cja ty wy
uchwa ło daw cze, zmie rza ją ce do zmia ny obo wią zu ją cych
sta wek opłat śmie cio wych i czę sto tli wo ści od bio ru od pa -
dów. W ko lej nym wy da niu Biu le ty nu po in for mu je my Pań -
stwa o ich sku tecz no ści.

Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów” już wy sto so wa -
ło pro test w tej spra wie do Pre zy den ta m. st. War sza wy
i prze wod ni czą cej Ra dy Mia sta.

mcso olick@in te ria.pl 
P. S. In for ma cje do stęp ne na stro nie 
www.czy sta.war sza wa.pl

Od cię ci od Wschod niej Ob wod ni cy

W sie dzi bie Urzę du Dziel ni cy Rem ber tów 11 lu te go br.
od by ło się pierw sze spo tka nie kon sul ta cyj ne do ty czą ce
prze bie gu pla no wa nej Wschod niej Ob wod ni cy War sza -
wy okre ślo nej ja ko dro ga eks pre so wa S17, na od cin ku:
Drew ni ca – Za kręt. Spo tka nie zor ga ni zo wa ne zo sta ło
przez in we sto ra – Od dział War szaw ski Ge ne ral nej Dy -
rek cji Bu do wy Dróg Kra jo wych i Au to strad, któ ry przed -
sta wił 8 wa rian tów pro jek tu prze bie gu wspo mnia ne go
wy żej od cin ka ob wod ni cy w fa zie Stu dium Tech nicz no -
-Eko no micz no -Śro do wi sko wym; ra port do ty czą cy od dzia -
ły wa nia na śro do wi sko; ma te ria ły do wnio sku o uzy ska nie
de cy zji śro do wi sko wej.

Spo tka nie wy wo ła ło ży wą dys ku sję za rów no wśród
obec nych miesz kań ców, jak też przed sta wi cie li władz na -
szej Dziel ni cy.

Zgod nie z za ło że nia mi pro jek to wy mi, w środ ko wej
czę ści osie dla Mo kry Ług zlo ka li zo wa ny zo stał oko ło 800-
me tro wy od ci nek dro gi eks pre so wej S17: Drew ni ca – Za -

kręt. We wszyst kich wa rian tach przed sta wio ne go pro jek -
tu prze bie ga on przez osie dle Mo kry Ług i prze cho dzi
wia duk tem nad uli cą Mo kry Ług w od le gło ści oko ło 750 m
na pół noc od prze cię cia z li nią ko le jo wą War sza wa – Bia -
ły stok.

Na te re nie Dziel ni cy Rem ber tów nie prze wi dzia no wę -
złów dro go wych, któ re umoż li wia ły by miesz kań com
wjazd i zjazd z dro gi eks pre so wej S17.

Naj bli żej gra ni cy dziel ni cy zlo ka li zo wa ny zo stał wę -
zeł „Po li gon” usy tu owa ny na te re nach po li go nu woj sko -
we go (Zie lon ka), w od le gło ści oko ło 1 km na pół noc
od li nii ko le jo wej War sza wa – Bia ły stok. Wę zeł ten za pro -
jek to wa ny zo stał dla po trzeb woj ska i nie bę dzie udo stęp -
nio ny miesz kań com na szej dziel ni cy.

Wę zła mi umoż li wia ją cy mi wjazd i zjazd z dro gi eks -
pre so wej S17 dla miesz kań ców Dziel ni cy Rem ber tów we -
dług przed sta wio ne go pro jek tu bę dą:
– wę zeł „Ząb ki” zlo ka li zo wa ny w po bli żu skrzy żo wa nia

z uli cą Ste fa na Wy szyń skie go (w gra ni cach mia sta Ząb -
ki), w od le gło ści oko ło 2,5 km od skrzy żo wa nia ulic Żoł -
nier skiej i Czwar ta ków,

– wę zeł „Rem ber tów”, któ ry zo stał usy tu owa ny na skrzy -
żo wa niu z uli cą Oku niew ską, w od le gło ści oko ło 2,5 km
od skrzy żo wa nia ulic Chru ście la i Cy ru li ków w kie run ku
Sta ni sła wo wa (Dziel ni ca We so ła). Wę zeł ten umoż li wiał
bę dzie je dy nie wjaz dy i zjaz dy z ob wod ni cy S17 na uli -
cę Oku niew ską, któ ra jest prze dłu że niem uli cy Cy ru li -
ków w Rem ber to wie, bez moż li wo ści prze jaz du przez
to ry ko le jo we li nii War sza wa – Te re spol.

Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów” 25 lu te go br. zło ży -
ło pro jek tan tom na stę pu ją ce uwa gi i wnio ski:
1. Jak każ da te go ty pu in we sty cja ob wod ni ca S17 spo -

wo du je de gra da cję śro do wi ska po gar sza jąc wa run ki
za miesz ka nia na te re nie Mo kre go Łu gu oraz pół noc -
nej czę ści osie dla Zyg mun tów i Ka ro lów ka po przez
zwięk sze nie na tę że nia ha ła su oraz do dat ko wą emi sję
spa lin.

2. Bez przed sta wie nia kon cep cji kom plek so we go roz wią -
za nia pro ble mów ko mu ni ka cyj nych we wnątrz Dziel ni -
cy Rem ber tów wy bu do wa nie ob wod ni cy nie
przy nie sie miesz kań com spo dzie wa nych ko rzy ści
z uwa gi na to, że:

– uli ca Cy ru li ków, po dob nie jak obec nie, bę dzie wy ko rzy -
sty wa na ja ko po łą cze nie ob wod ni cy S17 z uli cą Żoł nier -
ską wpro wa dza jąc ruch tran zy to wy do cen trum
dziel ni cy;

– wę zeł „Rem ber tów”, za pro jek to wa ny je dy nie ja ko skrzy -
żo wa nie z ul. Oku niew ską, bez moż li wo ści prze jaz du
przez to ry ko le jo we li nii War sza wa -Te re spol, utrud ni
miesz kań com No we go Rem ber to wa wjazd na ob wod -
ni cę S17.

3. Pro jek to wa ny od ci nek ob wod ni cy przez osie dle Mo kry Ług
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po wi nien za pew nić mak sy mal ną izo la cję aku stycz ną.
4. Na le ży prze wi dzieć za kaz wjaz du dla TIR -ów pod wia -

dukt nad uli cą Mo kry Ług. Ist nie je bo wiem za gro że nie,
że uli ca ta wraz z uli cą Czwar ta ków mo że być w nie dłu -
giej przy szło ści wy ko rzy sta na dla ru chu tran zy to we go.

Wło dzi mierz Ku nach w.ku nach@wp.pl)

Na sze sze ścio lat ki

W ostat nim cza sie, w ska li kra ju, wie le mó wi się o re -
for mie zwią za nej z wcze śniej szym pój ściem dzie ci
do szko ły. Mó wi się tak że o tym, że szko ły są zu peł nie
nie przy go to wa ne na przy ję cie sze ścio lat ków, a tym bar -
dziej pię cio lat ków. W Wiel kiej Bry ta nii dzie ci idą do szko -
ły już w wie ku czte rech lat. Jest tak, po nie waż obo wią zek
szkol ny umoż li wia wcze śniej sze wy kry cie wie lu de fi cy tów
u dzie ci, co da je szan se na ich prze zwy cię że nie
przy wcze śniej szej dia gno zie.

Czy na sze szko ły są przy sto so wa ne ma te rial nie i ka -
dro wo do przy ję cia tak ma łych dzie ci? Na to py ta nie gru -
pa ro dzi ców dzie ci z przed szko la na ul. Ad mi ral skiej
od po wie dzia ła: NIE. Na pi sa li oni bo wiem pi smo do in sty -
tu cji, zaj mu ją cych się oświa tą na każ dym szcze blu, skar -
żąc się na na szą Ra dę Dziel ni cy, w spra wie ogól ne go
nie przy go to wa nia szkół na przy ję cie sze ścio lat ków
do klas ze ro wych oraz zbyt ma łej licz by tych miejsc
w rem ber tow skich szko łach. Czy słusz nie? 

To py ta nie do no wej oso by, któ ra zaj mu je się spra wa -
mi oświa ty w na szej dziel ni cy. Przy tak trud nej re for mie
rzą du po trzeb ny jest nie la da umysł na sta no wi sku wi ce -
bur mi strza do spraw oświa ty. Ktoś z wy kształ ce niem pe -
da go gicz nym, umie jęt no ścia mi or ga ni za cyj ny mi,
a przy tym roz trop ny i mą dry. Czy ta kie go na si rad ni nam
za fun do wa li? Czy jest to ktoś kto za dba o na sze ma łe po -
cie chy?

Je rzy Dą brow ski (jer ry da brow ski@o2.pl)

Rem ber tow ski Klub Ro we ro wy

Za pra sza my wszyst kich ama to rów tu ry sty ki ko lar skiej
i nie dziel nej re kre acji, ro we rzy stów w każ dym wie ku, ro -
dzi ny od po czy wa ją ce na ro we rach do Rem ber tow skie go
Klu bu Ro we ro we go (RKR), któ ry po wstał przy Do mu Kul -
tu ry „Rem ber tów” z udzia łem na sze go Sto wa rzy sze nia,
pod pa tro na tem Klu bu Tu ry sty ki Ko lar skiej (KTK) „Ki no -
wa”, z któ rym współ pra cu je my i ra zem or ga ni zu je my im -
pre zy ro we ro we już od trzech lat.

Na po czą tek se zo nu 2013 pro po nu je my 5 kwiet nia
(pią tek) o godz. 18.30, w Do mu Kul tu ry w al. Ko man do -

sów 8, spo tka nie – pre zen ta cję sprzę tu ro we ro we go i nie -
zbęd ne go wy po sa że nia ro we rzy sty oraz pre lek cję te mat
bez piecz ne go po ru sza nia się po dro gach.

Na stęp nie, 13 kwiet nia (so bo ta) od godz. 14.00 od bę -
dzie się bez płat ny – dla miesz kań ców Rem ber to wa –
prze gląd ro we rów na dzie dziń cu D. K. „Rem ber tów”.

Rajd in au gu ra cyj ny od bę dzie się w nie dzie lę 21 kwiet -
nia na tra sie wo kół Fa le ni cy i Otwoc ka. Ko la rze z Rem -
ber to wa zbie ra ją się na skwe rze na prze ciw ko D. K.
„Rem ber tów” al. Ko man do sów 8 o godz. 9.00. Rajd za -
koń czy ro we ro wa bie sia da in te gra cyj na w Fa le ni cy. 

Szcze gó ły na te mat har mo no gra mu im prez ro we ro -
wych w ro ku 2013 moż na zna leźć na na szej stro nie
www.lep szy rem ber tow.pl oraz na stro nie D. K. Rem ber -
tów www.dkrem ber tow.waw.pl, a tak że w no wo otwar tym
skle pie i ser wi sie ro we ro wym w al. Ko man do sów 22
www.ro wer tur.pl, tel. 664-559-582. Ta kie in for ma cje uzy -
ska ją Pań stwo tak że na każ dym z wy mie nio nych spo -
tkań. Od po wiem też na ma ile od osób, któ re bę dą chcia ły
do nas do łą czyć.

Raj dy or ga ni zo wa ne przez KTK Ki no wa i Rem -
ber tow ski Klub Ro we ro wy w II kwar ta le 2013 r.
1. 21.04.2013 r.
Tra sa: OKO LI CE FA LE NI CY, 0TWOC KA ~ 45 km
Zbiór ka: Fa le ni ca ul. Der ka czy 58A godz. 10.00
Roz po czę cie se zo nu – grill.
Pro wa dze nie: J. Win sze
Dla miesz kań ców Rem ber to wa zbiór ka o godz. 9.00
przy Do mu Kul tu ry Rem ber tów, Al. Ko man do sów 8
2. 03 – 05.05.2013 r.
RAJD MA JO WY im. W. BA LIC KIE GO – ŁÓDŹ
Or ga ni za tor: KTK Ki no wa 
Noc le gi: PTSM ŁÓDŹ (3 noc le gi)
Szcze gó ło we in for ma cje i zgło sze nia: do 02.04.2013 r.
Je rzy Win sze tel./fax 22 8721044 kom. 795 422 992; 
e -ma il: ptt kwin sze@o2.pl 
Tra sy raj du w osob nym opra co wa niu.
3. 12.05.2013 r.
Tra sa: REM BER TÓW – SU LE JÓ WEK – OKU NIEW –
– ZA BRA NIEC – KRUB KI GÓR KI – MI CHA ŁÓW –
– OKU NIEW – WE SO ŁA – REM BER TÓW ~ 48 km 
Do dat ko wa tra sa dla dzie ci i mło dzie ży ~ 20 km
Zbiór ka: Dom Kul tu ry – Rem ber tów, Al. Ko man do sów 8
o godz. 10.00 
Pro wa dze nie: R. Za gór ski, R. Mo lę gow ski. 
4. 17-19.05.2013 r.
RAJD GIN TE RAI GOSZ CZYŃ SKIE GO –Za kręt k/War sza wy
Noc le gi: Ze spół Szkół Za kręt (ce na noc le gu ~ 15 zł)
Or ga ni za tor: KTK Ki no wa, MRTK PTTK, Soł tys miej sco -
wo ści Za kręt.
Szcze gó ło we in for ma cje i zgło sze nia: do 10.04.2013 r.
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Je rzy Win sze tel./fax 22 8721044 kom. 795 422 992; 
e -ma il: ptt kwin sze@o2.pl 

Tra sy raj du w osob nym opra co wa niu.
5. 09.06.2013 r.
Tra sa: OKO LI CE PI LA WY ~ 60 km
Zbiór ka: PKP Pi la wa ~ 10.00 – do jazd PKP
Pro wa dze nie: K. Ja cak, H. Dit chen
II tra sa – Szla kiem Or ła Bia łe go – zwie dza nie Aka de mii
Obro ny Na ro do wej – za byt ko we go ze spo łu urba ni stycz -
no – ar chi tek to nicz ne go.
Zbiór ka: Dom Kul tu ry – Rem ber tów Al. Ko man do sów 8,
godz. 10.00
Dłu gość tra sy ~ 10 km. Pro wa dze nie: R. Mo lę gow ski, 
J. Ce giel ska.
6. 16.06.2013 r.
Tra sa: REM BER TÓW – ZA LEW ZE GRZYŃ SKI –
REM BER TÓW ~ 50 km Do dat ko wa tra sa dla dzie ci i mło -
dzie ży ~ 25 km
Zbiór ka: Rem ber tów D.K. Al. Ko man do sów 8 o godz. 10.00 
Pro wa dze nie: R. Za gór ski, R. Mo lę gow ski, M. Zy ga. 
7. 23.06.2013 r.
Tra sa: WAR KA (zwie dza nie: ze spół klasz tor ny, pa łac, 
Mu zeum im. K. Pu ła skie go) – MA GNU SZEW – STU -
DZIAN KI PAN CER NE  – MA RIAM POL – GRA BÓW –
WAR KA ~ 45 km
Zbiór ka: PKP Ocho ta godz. ~ 8.00 lub PKP War ka
godz. 11.00
Pro wa dzą cy: J. Win sze
8. 30.06.2013 r.
Tra sa: MRO ZY – CIER PIĘ TA – ZA RNÓW KA – SUCH
(mu zeum arch. drew nia nej)– LIW (za mek) – WIERZB NO
– CIER PIĘ TA –
MRO ZY ~ 69 km Do dat ko wo tra sa dla dzie ci i mło dzie ży.
Zbiór ka: Rem ber tów – D. K. Al. Ko man do sów 8
o godz. 10.00 
Pro wa dze nie: R. Za gór ski, M. Kos sow ska. 
Do jazd do Mro zów po cią giem ze sta cji PKP Rem ber tów.

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

Waż ne in for ma cje

� Pra cow ni cy Urzę du Skar bo we go War sza wa -Wa wer
w dniach 28 mar ca i 25 kwiet nia 2013 r. w godz. 10.00 –
15.00. bę dą peł ni li dy żu ry w rem ber tow skim Ra tu szu al.
gen. Chru ście la „Mon te ra” 28. Miesz kań cy dziel ni cy bę -
dą mo gli zło żyć rocz ne roz li cze nia po dat ku do cho do we -
go za rok 2012. Dla spóź nial skich zo stał wy dłu żo ny czas

pra cy Urzę du Skar bo we go War sza wa Wa wer ul. My ciel -
skie go 12 – w dniach 29 i 30 kwiet nia 2013 r. PIT -y bę dzie
moż na skła dać w go dzi nach 8.00 – 18.00.
� W sie ci in ter ne to wej BA IT na ka na le Ba it TV bę dzie od -
twa rza ny film „Rem ber tów – Ko leb ka Or ła Bia łe go”, zre -
ali zo wa ny w ra mach pro jek tu Sto wa rzy sze nia „Lep szy
Rem ber tów”. BA IT w ra mach świad czo nych usług do stę -
pu do sze ro ko pa smo we go In ter ne tu ofe ru je swo im klien -
tom w bu dyn kach pod łą czo nych do wła snej sie ci
świa tło wo do wej te le wi zję cy fro wą JAM BOX – ka blów ka
trze ciej ge ne ra cji. Film „Rem ber tów – Ko leb ka Or ła Bia -
łe go” zwy cię żył w ple bi scy cie miesz kań ców Rem ber to wa
„Wy strza ły 2012” w ka te go rii kul tu ra. Po my sło daw cą ple -
bi scy tu był por tal spo łecz no ścio wy „Rem ber tów Bez po -
śred nio” – in ter nau ci od da wa li swo je gło sy na Fa ce bo oku. 
� Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów” kon ty nu uje w tym
ro ku spa ce ry szla kiem Or ła Bia łe go, po za byt ko wym
kom plek sie Aka de mii Obro ny Na ro do wej. Pierw szą wy -
ciecz kę, po pro wa dzo ną przez prze wod ni ków war szaw -
skich, or ga ni zu je my w nie dzie lę 3 czerw ca – po czą tek
o godz. 11.00 przed bra mą AON. 

KRZE WI MY UPRZEJ MOŚĆ

Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem -
ber tów” przy łą cza się do ak cji
„Krze wi my uprzej mość”, wy my ślo -
nej i roz po czę tej przez blog miesz -
kań ców Rem ber to wa „Rem ber tów
Bez po śred nio”, pro wa dzo ny przez
Rem ber to wia ni na, ini cja to ra wie lu
in nych dzia łań spo łecz nych, np.
„Goń są sia da, goń”, pa na Alek -
san dra Le siń skie go. 

Isto tą ak cji „Krze wi my uprzej -
mość” jest ha sło BĄDŹ UPRZEJ MY, JE STEŚ W REM -
BER TO WIE pro mu ją cej wła ści we za cho wa nia i po zy tyw ne
re la cje mię dzy ludz kie na co dzień oraz su ge ru ją cej, że kul -
tu ra oso bi sta jest w Rem ber to wie na tu ral ną i jak naj bar -
dziej ce nio ną war to ścią. Ak cja po le gać bę dzie na prze ka zie
wi zu al nym, w po sta ci pla ka tów i mu ra li lub jak kto wo li graf -
fi ti, przed sta wia ją cych czar ny cy lin der, ja ko atry but dżen tel -
me na, na bia łym tle, z wpi sa nym her bem Rem ber to wa.
Prze kaz ten bę dzie przy po mi nał i zwra cał uwa gę na co -
dzien ną życz li wość, uprzej mość i kul tu rę oso bi stą. 

Ki bi cu je my, wspie ra my i pro pa gu je my!
Agniesz ka Zie liń ska (agniesz ka.zet@op.pl)
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