
ZMIANY W ZARZĄDZIE

Od października 2012 r. następowały stopniowe zmia-
ny w Zarządzie Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”.
W grudniu 2012 r. prezesem przestał być Witold Potęga.
Zmiany zostały potwierdzone przez Krajowy Sąd Rejestro-
wy w dniu 23 kwietnia 2013 r. Obecnie zarządem kieruje
trzech wiceprezesów: Agnieszka Zielińska, Artur Chmie-
lewski, Krzysztof Orliński.

Cieszy nas fakt, że do naszego Stowarzyszenia wstę-
pują kolejni mieszkańcy Rembertowa. Bardzo liczymy
na zwiększoną dawkę energii do działania i realizacji no-
wych zadań. Zachęcamy osoby z pomysłami, chcące za-
angażować się w pracę na rzecz naszej dzielnicy, albo
po prostu lubiące uczestniczyć w życiu lokalnym, do wstę-
powania do Stowarzyszenia. Trzeba tylko złożyć deklara-
cję z poparciem dwóch osób wprowadzających.

Stowarzyszenie jest otwarte na ludzi z zapałem, trosz-
czących się o jakość życia w Rembertowie, a przede
wszystkim uśmiechniętych i sympatycznych.

Kontakt z nami można uzyskać najwygodniej poprzez
e-mail. Można nas też spotkać na terenie naszej dzielnicy
lub wirtualnie na Forum Rembertowa http://www.naszrem-
bertow.waw.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony interneto-
wej www.lepszyrembertow.pl

Agnieszka Zielińska (agnieszka.zet@op.pl)
wiceprezes SLR

Ustawa śmieciowa i co dalej

Niestety Rzeczpospolita nie ma szczęścia do decyden-
tów podejmujących decyzje w sprawach ważnych dla oby-
wateli. Mimo długiego czasu na ich przygotowanie
podejmowane są albo w ostatniej chwili albo trzeba prze-
suwać terminy ich wykonania. Przykładem ustawa „śmie-
ciowa”, dla której na opracowanie aktów wykonawczych
było półtora roku.

Tymczasem Rada Warszawy przyjęła uchwały w tej
sprawie 4 miesiące przed wejściem w życie ustawy
i na nieszczęście mieszkańców ustalając stawki za odbiór
odpadów „z sufitu” należące do najwyższych w Polsce. Nikt

nie potrafił zademonstrować mieszkańcom wyliczenia
szczegółowego, na którym się oparto. Wywołało to ogólny
sprzeciw niektórych rad dzielnic oraz mieszkańców, sto-
warzyszeń w tym Stowarzyszenia Lepszy Rem-
bertów. Na szczęście Krajowa Izba Odwoławcza
zakwestionowała wytyczne przetargów na wywóz i zago-
spodarowanie śmieci.

W tej sytuacji Rada Miasta Stołecznego Warszawy
w dniu 12 czerwca:
- przedłużyła termin do podjęcia ostatecznych decyzji

przetargowych do 31 stycznia 2014 r. tworząc tzw. okres
pomostowy,

- zmieniła na ten okres stawki za odbiór odpadów.
Od 1 lipca 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., na koszt mia-

sta, śmieci od mieszkańców będą odbierać firmy dotych-
czas obsługujące warszawiaków, ale mieszkańcy będą
płacić miastu, a nie firmom.

Co w tej sytuacji powinni zrobić właściciele i zarządcy
nieruchomości? Muszą w okresie od 28 czerwca do 19
lipca złożyć kolejną deklarację z uwzględnieniem nowych
stawek w urzędzie dzielnicy. Do 28 dnia każdego miesią-
ca wnosić miesięczną opłatę na konta udostępnione
na stronach internetowych Urzędu m. st. Warszawy oraz
w urzędach dzielnic.

Mieszkańcy domów wielorodzinnych powinni poinfor-
mować zarząd nieruchomości o liczbie osób zamieszkują-
cych w mieszkaniu oraz wybranym sposobie zbierania
odpadów. Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy
mieszkający w domach wielorodzinnych w okre-
sie przejściowym zapłacą: osoby mieszkające sa-
motnie – 10 zł, dwie osoby – 19 zł, trzy osoby
– 28 zł, cztery lub więcej osób – 37 zł.

Właściciele domów jednorodzinnych będą uiszczać co-
miesięczną opłatę za odbiór posegregowanych śmieci we-
dług następujących stawek: jedna osoba w domku
jednorodzinnym – 30 zł, dwie osoby – 45 zł,
trzy i więcej osób – 60 zł. Jeśli w domku jed-
norodzinnym wydzielone są dwa mieszkania
wówczas stawka jest o połowę niższa i tak jedna oso-
ba zapłaci – 15 zł, dwie osoby – 23 zł, trzy
i więcej osób – 30 zł. Stawki za odpady niesegrego-
wane będą wyższe o ok. 20%.
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Zmiany dotyczyć będą również przedsiębiorców, którzy
produkują odpady komunalne. Za jednorazowe opróżnie-
nie pojemnika śmieci posegregowanych o pojemności 120 l
zapłacą 15 zł. Za odbiór 240 l śmieci zbieranych w sposób
selektywny stawka wyniesie 19 zł, za 660 l – 37 zł, za 770 l
– 40 zł, za 1100 l – 45 zł. Jednorazowe opróżnienie pojem-
nika śmieci zbieranych selektywnie o pojemności 3500 l bę-
dzie kosztowało 152 zł. Każde dodatkowe
rozpoczęte 1000 l do odebrania powiększy opłatę o 40 zł.

opracował: Ireneusz Wrześniewski (iwrzes@op.pl)

Korki do 2016

Dobra wiadomość jest taka, że 20 czerwca radni War-
szawy podjęli decyzję w sprawie przebudowy skrzyżowa-
nia Strażacka/Chełmżyńska. Jest to potwierdzenie
obietnicy złożonej mi w lutym br. przez zastępcę prezyden-
ta J. Wojciechowicza, gdy spotkałam się z nim jeszcze ja-
ko burmistrz. Na ten rok przewidziano 50 tys. zł, na 2014 r.
– 120 tys. zł, a na 2015 r. – 5 mln zł. W sytuacji, gdy w War-
szawie na inwestycje przeznacza się od 2008 r. ponad 2
mld zł rocznie, rozłożenie inwestycji wartej 5 mln zł aż
na trzy lata stoi w jaskrawej sprzeczności z deklaracjami
władz miasta, że bezpieczeństwo jest priorytetem. I to jest
zła wiadomość, bo oznacza, że w korkach na tym skrzyżo-
waniu postoimy jeszcze 3 lata.

Marsa – Żołnierska
Ponieważ na posiedzeniu Komisji Dialogu Społeczne-

go ds. Transportu w dniu 19 czerwca br., przedstawiciel
Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) nie odpo-
wiedział na żadne pytania dotyczące modernizacji ciągu
ulic Marsa i Żołnierskiej, Stowarzyszenie Lepszy
Rembertów przesłało pytania inwestorowi:

ZMID złożył na początku czerwca wniosek do nadzoru
budowlanego o pozwolenie na użytkowanie odcinka
od ul. Żołnierskiej do nowego wiaduktu – kiedy zostanie on
uruchomiony?
� Jaki jest harmonogram dalszej realizacji I etapu

inwestycji?
� Czy został rozwiązany konflikt związany z ekranami?

Właściciele firm są im przeciwni, gdyż 5- metrowe ścia-
ny utrudnią ich zdaniem dojazd do firm, mieszkańcy do-
magają się zabezpieczeń przed hałasem.

� Jakie były przyczyny opóźnień realizacji inwestycji, czy
leżą one wyłącznie po stronie wykonawcy? Jeśli tak, to
czy w umowie są zapisy dotyczące kar i czy będą one
naliczone? Jeśli nie, to jakie inne podmioty są odpowie-
dzialne za tak duże opóźnienie?

� Jakie są propozycje rozwiązania problemu narożnej nie-
ruchomości Żołnierska/Marsa należącej do Instytutu Pry-
masowskiego? Czy prace wykonane podczas I etapu

nie będą musiały być poprawiane/korygowane, gdy bę-
dzie realizowany etap II?
Kiedy otrzymamy odpowiedź na powyższe pytania, ich

treść zamieścimy na naszej stronie www.lepszyrember-
tow.pl

Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Priorytety nowej władzy

Boisko szkolne do piłki nożnej przy ul. Paderewskiego
zostanie zmodernizowane już w przyszłym roku (chociaż
istniejące zostało oddane do użytku w 2006 r., a w nieda-
lekiej odległości są nowe boiska przy ul. Czwartaków –
z 2009 r. i ul. Ziemskiego – z 2008 r., z których także mogą
korzystać młodzi sportowcy), natomiast nowe drogi –
w przyszłej pięciolatce. Tak zdecydowała większość obec-
nie rządząca Rembertowem z burmistrzem i radnymi PO
na czele.

Na modernizację boiska przyszkolnego przeznaczono
kwotę 1.180 tys. zł, na którą składa się m.in. koszt 30 tys. zł
rozbiórki istniejących nawierzchni (w tym nawierzchni
z 2006 r.). Z koncepcji przebudowy boisk sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego,
opracowanej w 2011 r. wynika, że nowe boisko nie spełnia
norm do rozgrywek dla wszystkich kategorii piłkarzy, bo-
wiem zaplanowane jest o długości 30 m, a powinno być 40-
metrowe.

Ponieważ w Wieloletnich Przedsięwzięciach Majątko-
wych (do niedawna ten dokument nazywał się Wieloletnim
Programem Inwestycyjnym) jest to nowa inwestycja, nale-
żało znaleźć pieniądze w innych zadaniach inwestycyj-
nych. I tak budowa ul. Szerokiej od Wału
Kościuszkowskiego do ul. Traczy została przesunięta
na 2015 r., mieszkańcy ul. Kramarskiej doczekają się no-
wej nawierzchni w 2016 r., budowa ul. Paderewskiego
od ul. Czwartaków do końca zabudowy zostanie zrealizo-
wana w 2017 r., budowa ul. Zesłańców Polskich od ul. Stra-
żackiej do ul. Czwartaków z wykonaniem oświetlenia
będzie miała swój finał w 2019 r. Wprowadzono nowe za-
danie – budowę ul. Szkutników, co wywołało aplauz kilku
osób mieszkających przy tej ulicy, ale należy przypusz-
czać, że nie poinformowano ich, iż doczekają się utwar-
dzenia drogi w 2017 r.

Decyzja o modernizacji boiska nie budziłaby wątpliwo-
ści, gdyby nie fakt, że boisko powstaje przy szkole, która
już boisko ma, a jedyna placówka oświatowa, która boiska
nie ma – przy ul. Dwóch Mieczy na Nowym Rembertowie
– w dalszym ciągu boiska mieć nie będzie. A przecież da-
leko zaawansowane były rozmowy na temat uzyskania ty-
tułu prawnego do tzw. Wemblay przy ul. Działyńczyków,
terenu doskonale nadającego się na ten cel. Szkoda też,
że pieniędzy na przebudowę tego boiska rządząca PO nie
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po szu ka ła w miej skim Ra tu szu. A prze cież rad ni tej par tii
bę dąc w opo zy cji, jak man trę po wta rza li, że gdy by trzy ma -
li ster rzą dów ka sa mia sta otwo rzy ła by się na rem ber tow -
skie in we sty cje, w tym prio ry te to wą bu do wę „Or li ka”.
Wy każ cie się za tem Pa no wie, ma cie swo je pięć mi nut.

Ja dwi ga Ce giel ska (j.ce giel ska@in te ria.pl)

Re kon struk cja… Kra ju Rad? 

Po po nad dwóch la tach upo rczy wych wy sił ków, za wią -
za ła się i prze ję ła 27 lu te go br. sa mo rząd rem ber tow ski ko -
ali cja, któ rej eg zo tycz ny wi ze ru nek da le ko od bie ga
od mo je go poj mo wa nia skła du i re pre zen ta tyw no ści lo kal -
ne go sa mo rzą du. Głów ny mi bo wiem jej skład ni ka mi są
par tie: PO i SLD, któ rych na tu ral ne miej sce jest wy łącz nie
w par la men cie, a ofi cjal na obec ność na każ dym z trzech
sa mo rzą do wych szcze bli jest ni czym in nym, jak nie na leż -
nym (i chcia ło by się – bez praw nym) za własz cza niem sfe -
ry dzia łań oby wa tel skich.

Sy tu acja ta nie mia ła by miej sca w Rem ber to wie, gdy by
nie po ro zu mie nie gru py „miej sco wych sa mo rzą dow ców”,
któ rych wie lo let nia dzia łal ność spro wa dza się głów nie
do two rze nia lo kal nych kla nów, gwa ran tu ją cych pod czas
ko lej nych wy bo rów prze dłu ża nie w nie skoń czo ność raz
uzy ska ne go man da tu. Si łą rze czy kla ny ma ją cha rak ter ro -
dzin no -to wa rzy ski, opar ty na wspól no cie par ty ku lar nych in -
te re sów. Fakt ten ma istot ne zna cze nie w ży ciu na sze go
sa mo rzą du, „wo dzo wie” bo wiem tych grup re ali zu jąc swo -
je in te re sy, po zo sta ją po mię dzy so bą w sta łym kon flik cie.
Z te go wła śnie po wo du trwa w Rem ber to wie bez u stan -
na wal ka o two rze nie ko lej nych ko ali cji, ma ją cych gwa ran -
to wać „sa mo rzą dow com” głów ne lub choć by po cze sne
miej sca w pro ce sie do stę pu do wła dzy i pie nię dzy. Wo dzo -
wie od daw na zma wia ją się z so bą i obie cu ją wspól ne dzia -
ła nia po to, by za chwi lę zry wać do raź ne umo wy
i roz glą dać się za no wy mi so jusz ni ka mi – wie lo krot nie
prze ra bia li lek cję two rze nia i roz bi ja nia swo ich ko ali cji.
Wszy scy wszyst kich nie jed no krot nie wy sta wi li do wia tru,
a po li ty kę roz wo ju Rem ber to wa za stę po wał zle pek po czy -
nań pro wa dzo nych dla za ła twia nia par ty ku lar nych in te re -
sów. 

Dla te go zdzi wie nie mo je wzbu dzi ła pu blicz nie po wta -
rza na de kla ra cja, że no wa ko ali cja ma mieć wy jąt ko wą
trwa łość i sta bil ność, co zo sta ło usank cjo no wa ne pi sem -
ną umo wą. Zo ba czy my! Z tą umo wą jest na to miast tak, że
wi dzia ło ją wy jąt ko wo wą skie gro no osób (ja – mi mo że je -
stem rad nym, jej nie wi dzia łem). My ślę, że obo wiąz kiem
ko ali cji by ło za po zna nie wszyst kich miesz kań ców z tek -
stem umo wy. In te re su ją cym by ło by bo wiem po zna nie za -
sad, re guł i me tod wspól ne go dzia ła nia ko ali cjan tów
na rzecz ogó łu, któ rzy umó wi li się po dob no na zgod ne

osią ga nie ce lów, na zbyt jed nak od mien nych z uwa gi na po -
trze by po szcze gól nych człon ków tej ko ali cji. Dla klu bów
rad nych par tyj nych Rem ber tów jest zbyt ma łym punk tem,
na wet na ma pie War sza wy, aby pod po rząd ko wy wać in te -
re sy par tyj ne pod rem ber tow skie po trze by. Dla kla nów „sa -
mo rzą do wych” Rem ber tów jest zbyt du ży, by po świę cać
uwa gę i zdo by te moż li wo ści na za spo ka ja nie po trzeb
wszyst kich miesz kań ców, po za swo imi re wi ra mi. Za tem nie
ist nie je żad na wspól na po li ty ka tej ko ali cji. Jest na to miast
więk szość gło sów i opar ta na tej więk szo ści umo wa po le -
ga ją ca na prze gło so wy wa niu par tyj nych i par ty ku lar nych
in te re sów na za sa dzie rę ka rę kę my je – choć pew nie tyl ko
do cza su, gdy in te re sy te za czną ze so bą ko li do wać. 

Brak jed no li tej po li ty ki za stę po wa ny jest dzia ła nia mi po -
zor ny mi, któ re ma ją wy peł nić czas do ko lej nych wy bo rów.
Wy star czy po pa trzeć choć by na ne ga tyw nie do tych czas
oce nia ne dzia ła nia w sfe rze oświa to wej. Jesz cze kil ka mie -
się cy te mu rad ni PO i SLD grom ko do ma ga li się od wo ła -
nia z -cy bur mi strza ds. oświa ty re ko men do wa ne go
wcze śniej na to sta no wi sko przez J. Me la ka. Pia stu ją cy
obec nie to sta no wi sko J. Me lak, jest człon kiem ugru po wa -
nia (Wspól no ta Sa mo rzą do wa dla Rem ber to wa) zaj mu ją -
ce go się za rów no w ów cze snej ko ali cji, jak i w obec nej
wła śnie spra wa mi oświa ty. Człon kiem tej gru py jest tak że
by ły i za ra zem obec ny prze wod ni czą cy ko mi sji oświa to -
wej L. Kor ne luk, no ta be ne do koń ca nie po dzie la ją cy ne ga -
tyw nych opi nii o skut kach złe go za rzą dza nia oświa tą. W tej
sy tu acji na le ża ło ocze ki wać, że przy naj mniej wy mie nio ne
tu oso by daw no już prze ana li zo wa ły przy czy ny za ist nie nia
kry tycz nej sy tu acji, wy cią gnę ły sto sow ne wnio ski i przed -
sta wią plan na pra wy, czy li ce le swo ich dzia łań w oświa cie.
Wi docz nie jed nak no wy z -ca bur mi strza, szy ku jąc się
do ob ję cia sta no wi ska, wy szedł z za ło że nia, że nie mu si
znać do kład nie po wie rzo nej mu ma te rii (od te go są urzęd -
ni cy oraz per so nel szkół). 

Po nie waż za rzą dza ją cym z ra mie nia no wej ko ali cji nie
wystar czy ło wie dzy i ocho ty na two rze nie od po wied nich
pro jek tów, od wo ła no się prze to do zbio ro wej wie dzy i (wy -
mu szo nej) ocho ty za rzą dza nych, po wo łu jąc za rzą dze niem
bur mi strza dwa ze spo ły za da nio we: ds. po pra wy ja ko ści
oświa ty oraz ds. ana li zy eko no micz nej pla có wek oświa to -
wych. Za rzą dze nie ogra ni czo no tyl ko do po da nia skła dów
oso bo wych tych ze spo łów. Da ro wa no so bie ta kie „bła host -
ki”, jak: mi sja, ce le, za da nia, czas, miej sce i me to dy dzia -
ła nia, kry te ria wy bo ru i ocen two rzo nych pro jek tów,
ewen tu al na gra ty fi ka cja utra ty pry wat ne go cza su osób nie -
bę dą cych pra cow ni ka mi urzę du. Pra cą w ze spo łach „do -
war to ścio wa no” głów nie per so nel szkół i przed szko li, któ ry
jak wia do mo cier pi na nad miar wol ne go cza su i z praw dzi -
wą ra do ścią a na wet aplau zem przy jął do dat ko we za da -
nia, prze kra cza ją ce za kres usta lo nych obo wiąz ków. 

Z -ca bur mi strza J. Me lak py ta ny na ko mi sji oświa to wej
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o po wo dy two rze nia i ce le dzia ła nia ze spo łów nie wy ja śnił
te go na le ży cie. Nie do cze ka ły się tak że sto sow nej od po -
wie dzi in ne py ta nia, np: – czy per so nel pla có wek oświa to -
wych nie bę dzie du blo wał obo wiąz ków wła snych
i urzęd ni ków sa mo rzą du, od gry wa jąc do dat ko we ro le
na po sie dze niach ze spo łów?

Dzia ła nia nie ma ją ce ja sne go ce lu sta ją się bez ce lo we.
Po wo ły wa nie ta kich ze spo łów jest przy zna niem się do bez -
rad no ści in sty tu cji utrzy my wa nych z na szych po dat ków.
Przez wie le de kad wła dze po li tycz ne i ad mi ni stra cja lu bo -
wa ły się w po wo ły wa niu rad, ko mi sji, ko mi te tów, ze spo łów
itp. or ga nów, któ re mia ły za ra dzić nie do stat kom wła ści we -
go kie ro wa nia. Nie do ści gnio nym wzor cem był tu Kraj Rad,
któ re go smut ny ko niec po wi nien sta no wić me men to dla
wszyst kich się ga ją cych po wła dzę.

W to ku dys ku sji swój współ udział w two rze niu oma wia -
nych ze spo łów moc no za ak cen to wa ła gru pa rad nych SLD
z prze wod ni czą cym Z. Ma gnuc kim, po twier dza jąc traf ność
pol skie go po rze ka dła: „czym sko rup ka za mło du na siąk nie…”. 

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

Wy wa ża nie otwar tych drzwi

Pod czas nie daw nej de ba ty nt. bez pie czeń stwa w na -
szej dziel ni cy wi ce pre zy dent sto li cy Ja cek Woj cie cho wicz
po wie dział: „Je ste śmy w kon tak cie z za rzą dem dziel ni cy
i opra co wu je my kon cep cję prze dłu że nia te go przej ścia
(przej ścia pod ziem ne go przy sta cji PKP Rem ber tów
pod ul. Cy ru li ków - przyp. red.)”. Zwra cam Pań stwa uwa -
gę na sfor mu ło wa nie „opra co wu je my”. Brzmi ono oso bli -
wie, je że li zwa ży my, iż kon cep cja ta zo sta ła
opra co wa na już w 2011 r. na zle ce nie Biu ra Dro go wnic twa
i Ko mu ni ka cji. Po wsta ła na wnio sek władz dziel ni cy, czy li
po przed nie go – „nie słusz ne go” za rzą du i „nie słusz nej” ko -
ali cji, a na stęp nie, rów nież dzię ki na szym za bie gom, prze -
ka za na do Za rzą du Dróg Miej skich, któ ry w 2012 r.
opra co wał do ku men ta cję zwią za ną z wpro wa dze niem te -
go za da nia przez Biu ro Roz wo ju Mia sta do Wie lo let niej
Pro gno zy Fi nan so wej. 

Po wy pad ku na prze jeź dzie ko le jo wym w paź dzier ni -
ku 2012 r., w któ rym po ciąg mię dzy na ro do wy zde rzył się
z sa mo cho dem cię ża ro wym, za rząd dziel ni cy, a na stęp -
nie ra da dziel ni cy pod ję ły uchwa ły w spra wie zna le zie nia
przez wła dze mia sta środ ków na to za da nie i przy stą pie -
nia do re ali za cji in we sty cji. 

Tak więc sza now ni ko ali cjan ci – rad ni i człon ko wie za -
rzą du: to nie te drzwi przed Wa mi do otwar cia. Kon cep cja
już jest opra co wa na, te raz do pro wadź cie do za re zer wo -
wa nia pie nię dzy w bu dże cie mia sta na jej re ali za cję. Chy -
ba, że zna cie si łę swo ich zna jo mo ści w mie ście
i wy co fu je cie się „na z gó ry upa trzo ne po zy cje”. 

Agniesz ka Ką de ja (apkm@o2.pl) 

Smut kiem po wia ło

Świę to Rem ber to wa by ło od kil ku lat oka zją do do brej
za ba wy i świę to wa nia – cie ka we kon cer ty, fa jer wer ki,
otwar te do póź nej no cy sto iska ga stro no micz ne, wie le
atrak cji dla dzie ci. Za wsze go ści li śmy gwiaz dy: 2007 r. –
„Bo ney M”, 2008 r. – An drzej Pia secz ny „Pia sek”, 2009 r.
– „Za ko pa wer”, 2010 r. – Ro bert Roz mus, 2011 r. Ha li -
na Mlyn ko wa, 2012 r. – „The Post man”, śpie wa ją cy pio -
sen ki „The Be atles”. I nie by ło trud no za pła cić nie ma łe
pie nią dze za ich kon cer ty, kie dy bu dżet na im pre zy kul tu -
ral ne wy no sił przy kła do wo w 2009 r. po nad 199 tys.,
w 2010 r. – po nad 180 tys. zł. 

Kie dy fo tel bur mi strza ob ję ła Agniesz ka Ką de ja
w 2011 r. dys po no wa ła na im pre zy kul tu ral ne kwo tą 114
tys. zł i po za Świę tem Rem ber to wa, w grud niu od by ły się
Ja seł ka ulicz ne. W 2012 r. bu dżet zmniej szył się do 88 tys.,
a zor ga ni zo wa no bar dzo uda ny fe styn z oka zji Świę ta
Rem ber to wa, swój ju bi le usz świę to wa ła wraz z kon cer tem
ar ty stów ope ro wych Rem ber tow ska Aka de mia Se nio ra,
chór i or kie stra Or kie stry Ka me ral nej wy ko na ły „Re qu iem”
W. A. Mo zar ta. 

Przez dwa la ta nie wąt pli wą atrak cją by ły fi na ły Kon kur -
su „Rem ber tow ski Ta lent”. Po zy ska no wie lu spon so rów –
w ub. ro ku im pre zę współ fi nan so wa li dwaj spon so rzy

stra te gicz ni – La sy Miej skie i Nad le śnic two Drew ni ca. Po -
my słem na te go rocz ne świę to był „Rem ber tów woj sko wy”
z po zy ska niem do współ pra cy GRO MU i jed no stek woj -
sko wych sta cjo nu ją cych w Rem ber to wie. Tym cza sem naj -
więk szą atrak cją był …wóz stra żac ki, a rem ber tow ski
GROM z po wo dze niem pre zen to wał się na świę cie …Ur -
sy no wa. Po mysł zo stał spa lo ny, ale że by nie być po są dzo -
ną o stron ni czość od dam głos in ter nau tom (por tal
„Rem ber tów Bez po śred nio”):

„W ze szłym ro ku by ło le piej, zda nie po dzie la cór ka, któ -
ra cze ka ła na za ję cia pla stycz ne i po ka zy sztucz nych ogni
i się nie do cze ka ła.”

Brak za kry tej sce ny, któ ra za la na desz czem sta ła się
nie bez piecz na, do cze ka ła się ko men ta rza jed nej z ma tek:
„Jak te dzie cia ki tań czy ły, za miast cie szyć się jak im faj nie
wy cho dzi, trzę słam się, że się po przew ra ca ją i krzyw dę so -
bie zro bią”.

„By łam, zo ba czy łam i się ze śmie chem ob nio słam, żad -
nych faj nych kon kur sów ta len tów (…) Pa no wie z ob słu gi
tech nicz nej i na gło śnie nia „da li cia ła” – al bo pod kład się
za ci nał jak pły ta wi ny lo wa w bab ci nym ada pte rze al bo mu -
zy ka gło śniej sza od go ścia, któ ry strze lał ko men ta rze
do śmi ga ją cych na ko niach ka ska de rów”.

Za miast gwiaz dy or ga ni za to rzy wy my śli li ki no ple ne ro -
we – oto opi nia nt. pro jek cji fil mu: „(…) je go od biór za kłó -
ci ły mi chma ry me szek i mu sia łem od pu ścić dal sze je go
oglą da nie – że też nikt nie po my ślał o pre wen cyj nym opry -
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sku te go te re nu prze ciw in sek tom”. Do koń ca fil mu do trwa -
ło kil ka osób.

Po nie waż sto iska ga stro no micz ne nie uzy ska ły do stę -
pu do ener gii, roz ta pia ły się lo dy, a wę dli na na gril la na bie -
ra ła nie cie ka we go wy glą du i za pa chu. W związ ku z tym
wie lu wła ści cie li za koń czy ło sprze daż ok. godz. 16.00. O tej
go dzi nie ro ze bra no też wszyst kie dmu cha ne za baw ki dla
dzie ci, co wy tłu ma czo no nad cią ga ją cą wi chu rą (któ ra no -
ta be ne nie nad cią gnę ła).

Co cie ka we, kom plet na kla pa, czy li Świę to Rem ber to -
wa A. D. 2013, kosz to wa ła nasz bu dżet po nad 65 tys. zł.
Kie dy za py ta łam bur mi strza, dla cze go nie od by ła się trze -
cia edy cja kon kur su „Rem ber tow ski Ta lent”, któ ry cie szył
się du żym za in te re so wa niem i nie ge ne ro wał kosz tów (na -
gro dy by ły spon so ro wa ne, a ju ry pra co wa ło spo łecz nie),
Kac per Pie tru siń ski (PO Bie la ny) od po wie dział, że w tym
ro ku zo stał ogło szo ny …” kon kurs na ha sło pro mo cyj ne
Dziel ni cy, któ ry po my sło wym i kre atyw nym miesz kań com
da szan sę ak tyw ne go włą cze nia się w kul tu ral ne i pro mo -
cyj ne dzia ła nia dziel ni cy”.

Ja dwi ga Ce giel ska (j.ce giel ska@in te ria.pl)

Do bre zmia ny?

Czwar ty „PO głos Rem ber to wa” otwie ra ar ty kuł pod ty -
tu łem „Po czą tek do brych zmian”. Oby nie by ło tak, że to
do bre złe go po cząt ki. O ile na le ży zgo dzić się z dia gno zą
do ty czą cą wie lo let nich za le gło ści in fra struk tu ral nych to czy
ich nad ga nia nie trze ba roz po czy nać od bu do wy sta dio nu?
Gdy nie ma przy sło wio we go chle ba (po głę bia ją cy się kry -
zys, nie zmniej sza ją ce się bez ro bo cie) niech bę dą przy -
naj mniej igrzy ska. A do igrzysk jak wia do mo po trze ba
sta dio nów. Za tem „Or lik” jest nie zbęd ny! 

Ca łe szczę ście, że po przed nia ko ali cja, w któ rej Lep -
szy Rem ber tów od gry wał wio dą cą ro lę, nie zde cy do -
wa ła się pod na ci skiem PO na bu do wę „Or li ka”
w nie wia do mym wów czas miej scu. Dzię ki te mu te raz moż -
na by ło pod jąć osta tecz nie bar dziej ra cjo nal ną de cy zję
o prze bu do wie bo isk spor to wych przy SP nr 217. 

Obec ny za rząd z ra cji m.in. ko ali cji ze „Wspól no tą Sa -
mo rzą do wą dla Rem ber to wa” czer pie gar ścia mi z osią -
gnięć po przed ni ków. Jed nym z efek tów po bu dze nia
spo łecz nej ak tyw no ści przez za rząd kie ro wa ny przez
Agniesz kę Ką de ję by ło opra co wa nie stra te gii roz wo ju na -
szej dziel ni cy. To pierw szy w hi sto rii do ku ment w ca ło ścio -
wy spo sób uj mu ją cy na sze lo kal ne pro ble my opi su ją cy
rów nież spo so by ich roz wią za nia. War to by no wy bur mistrz
za po znał się z przy wo ła nym opra co wa niem oraz te re nem,
któ ry zo stał po wie rzo ny je go pie czy. 

Bo jak ro bią to „je go” rad ni moż na się by ło prze ko -
nać 27 ma ja 2013 r., kie dy to na te re nie osie dla Ka wę czyn -

-Wy go da mia ła swo je po sie dze nie Ko mi sja Go spo dar ki
Prze strzen nej i Zrów no wa żo ne go Roz wo ju. Rad ni mie li
roz strzy gnąć kwe stię czy ul. Sze ro ką w po bli żu po mni ka
Bi twy o Ol szyn kę Gro chow ską po pro wa dzić zgod nie z ak -
tu al nym pla nem za go spo da ro wa nia, czy li w kształ cie li te -
ry L, w pew nym od da le niu od Po mni ka, łą cząc ją
z ul. Tra czy przy prze pom pow ni (80 m od obec ne go jej
prze bie gu), czy po pro wa dzić ją w po dob nym jak te raz
kształ cie? 

Dys ku sja do ty czy ła też pla no wa nej sze ro ko ści ul. Ko ło -
dziej skiej. Nie ste ty, sta no wi sko urzę du nie wy cho dzi na -
prze ciw ocze ki wa niom miesz kań ców, któ rzy nie chcą żyć
po śród ar te rii o sze ro ko ści 15 m, zbu do wa nej kosz tem ich
ogro dów. Rze czy wi ście trud no ocze ki wać, by z ra do ścią
od sprze da li dziel ni cy bli sko po ło wę (po nad 11 m) sze ro ko -
ści swo ich dzia łek! Co stoi na prze szko dzie, by ul. Ko ło -
dziej ska by ła węż sza, na wet jed no kie run ko wa, mo że
z chod ni kiem po jed nej stro nie? Wów czas ist nie ją ca sze -
ro kość dro gi wy star czy lub pra wie wy star czy. Na po zo sta -
łe te ma ty, do ty czą ce bu do wy ulic Szkut ni ków, Gon tar skiej
i Stel ma chów za bra kło (?)…cza su i chę ci. Od po cząt ku ko -
mi sja ob ra do wa ła w po ło wie swo je go skła du, a osta tecz nie
bez kwo rum. Tym spo so bem ob ra dy za koń czy ły się je dy -
nie wy gło sze niem opi nii. 

Wi dać, że w spra wie dróg dia log jest bar dzo trud ny.
Dla te go trze ba go pro wa dzić sta le, a nie od przy pad ku
do przy pad ku. I trze ba tro chę się wy si lić, by do trzeć z in for -
ma cją i pro po zy cją roz mo wy do miesz kań ców. Jest to po -
trzeb ne, a wręcz ko niecz ne by śmy ży li jak w sto li cy
eu ro pej skie go (unij ne go) pań stwa i by ni gdy wię cej brak
„cy wi li zo wa nych wa run ków” nie był po wo dem wy co fy wa nia
się rad nych i władz dziel ni cy z te re nów po wie rzo nych ich
tro sce. 

Sto jąc za tem na zbli żo nym sta no wi sku jak wy ra żo ne
przez no we go Bur mi strza, że „nie cho dzi o ob wiesz cza nie
de cy zji, tyl ko sta ły kon takt i dia log z miesz kań ca mi. …[któ -
ry jest] pod sta wą funk cjo no wa nia do bre go sa mo rzą du” po -
zo sta ję w na dziei na wsłu cha nie się przez obec ną ko ali cję
w gło sy lo kal nych spo łecz no ści (w tym rów nież Osie dla Ka -
wę czyn -Wy go da) i szyb kie nad ro bie nie wszyst kich
zaległości. 

Krzysz tof Or liń ski (wpko ko@wp.pl)
PS.
Tym cza sem z po cząt kiem czerw ca po szli śmy do przo -

du, co fa jąc się o ład nych kil ka na ście lat. Li nię 225 prze -
mia no wa no na 325 czy niąc z niej li nią do dat ko wą,
kur su ją cą je dy nie w dni ro bo cze. 

„No we” sta re otwar cie

� No wy bu dy nek ko mu nal ny w al. Chru ście la 55 był go to -
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wy do użyt ko wa nia w stycz niu 2013 r. W ub. r. za koń czo -
no bu do wę, wy ko na no ocie ple nie oraz przy łą czo no
do miej skiej sie ci wo do cią go wej, ka na li za cji desz czo wej
i sa ni tar nej. W bu dyn ku znaj du je się 21 miesz kań, z te go
do dys po zy cji Dziel ni cy Rem ber tów po zo sta je 15 lo ka li.
Na li ście ocze ku ją cych na miesz ka nie ko mu nal ne w na -
szej dziel ni cy jest bli sko 40 ro dzin.

Tym cza sem do tej po ry Za rząd Go spo da ro wa nia Nie -
ru cho mo ścia mi, któ ry kom pe ten cyj nie pod le ga bur mi strzo -
wi K. Pie tru siń skie mu (PO Bie la ny), nie prze ka zał
bu dyn ku Wy dzia ło wi Za so bów Lo ka lo wych. Na se sji
w dniu 11 czerw ca bur mistrz stwier dził, że trwa ją jesz cze
pro ce du ry. Ja kie? Nie wy ja śnił.

Mno żą się skar gi na dzia łal ność ZGN, nie re ago wa nie
na zgła sza ne przez miesz kań ców awa rie. Na se sji
w dniu 11 czerw ca jed na ze skarg na bez czyn ność ZGN
zo sta ła uzna na za za sad ną. Tym cza sem bur mistrz Pie -
tru siń ski wy stą pił z wnio skiem o za trud nie nie dy rek tor
ZGN na umo wę sta łą i nie re agu je na przy zna nie na gród
pra cow ni kom za kła du przez ich sze fo wą. Wszyst ko
za „zna ko mi tą” pra cę.
� Od po wia da jąc na in ter pe la cję w spra wie prze dłu że nia
przej ścia pod ziem ne go pod uli cą Cy ru li ków oraz prze bu -
do wy skrzy żo wa nia Stra żac ka – Chełm żyń ska z -ca bur mi -
strza M. Go lón ka na pi sał: „Za rząd Dziel ni cy za bie ga
o wpro wa dze nie do bu dże tu m. st. War sza wy tych in we -
sty cji. Dla tych za dań in we sty cyj nych jed nost ką wio dą cą
jest Za rząd Dróg Miej skich. Koszt re ali za cji wg kon cep cji
okre ślo no na kwo tę ok. 6-6,5 mln zł. Wpro wa dzo ne
oszczęd no ści na obec ny rok nie po zwo li ły na umiesz cze -
nie w bu dże cie te go rocz nym tych za dań”. Dla chcą ce go
nic trud ne go – gdzie sku tecz ność obec ne go Za rzą du, któ -
ry z bur mi strzem Pie tru siń skim (PO Bie la ny) na cze le miał
ty le zwo jo wać? Ra tusz sprze da je „Zło te ta ra sy” za 217
mln zł, któ re za si lą ka sę mia sta – dwie naj waż niej sze dla
Rem ber to wa in we sty cje to za le d wie nie ca łe 3 proc. tej
kwo ty.
� „Wszy scy rad ni, a w szcze gól no ści pre zy dium Ra dy
Dziel ni cy i prze wod ni czą cy Ko mi sji Ra dy Dziel ni cy,
w spra wach do ty czą cych dzia łal no ści Urzę du Dziel ni cy
kon tak tu ją się wy łącz nie z bur mi strzem Dziel ni cy i je go
za stęp ca mi”, na pi sał prze wod ni czą cy Ra dy Z. Ma gnuc ki.
W ten oto pro sty spo sób cof nę li śmy się do prak tyk ogra -
ni cza nia rad nym do stę pu do in for ma cji pu blicz nej i szu ka -
nia ha ków na urzęd ni ków, któ rzy ośmie lą się za kaz
kon tak tów z rad ny mi zła mać. Czyż by obec ny Za rząd miał
coś do ukry cia?

(red.)

RO WE REM PRZEZ 
REM BER TÓW I OKO LI CE

W ra mach pro jek tu Sto wa rzy sze nia „Lep szy Rem ber tów”
pn. „Ro we rem przez Rem ber tów i oko li ce”, współ fi nan so wa -
ne go przez m. st. War sza wa, w czerw cu za pla no wa ne zo sta -
ły czte ry raj dy ro we ro we, a w lip cu i sierp niu ko lej ne.
Po przed nie wy ciecz ki, kwiet nio we i ma jo we, bar dzo uda ne,
zgro ma dzi ły spo rą grup kę sta łych uczest ni ków, do któ rych do -
łą cza ją ko lej ni ro we rzy ści. Jed no cze śnie trwa ją pra ce
nad szcze gó ło wy mi opi sa mi tras tych wy cie czek, któ re po -
zwo lą w przy szło ści opra co wać prze wod nik dla tu ry stów ro we -
ro wych chcą cych zwie dzać oko li ce War sza wy z Rem ber to wa. 

Opra co wa nia tych tras po zwo lą rów nież włą czyć się
do znacz nie więk sze go pro jek tu re ali zo wa ne go przez Nad le -
śnic two Drew ni ca. Pro jekt prze wi du je stwo rze nie spój ne go in -
for ma to ra dla tu ry sty ki ro we ro wej na te re nie przez
Nad le śnic two za rzą dza nym, we współ pra cy z jed nost ka mi ad -
mi ni stra cyj ny mi i sa mo rzą da mi, ale przede wszyst kim z or ga -
ni za cja mi, klu ba mi i sto wa rzy sze nia mi lo kal ny mi
pro pa gu ją cy mi i upra wia ją cy mi tu ry sty kę ro we ro wą. Ak tyw ni
ro we rzy ści bo wiem naj le piej mo gą szcze gó ło wo opi sać tra sy
i swo je po trze by. Sto wa rzy sze nie Lep szy Rem ber -
tów zo sta ło do te go pro jek tu za pro szo ne przez Nad le śni cze -
go Wal de ma ra Wal cza ka i je go za stęp cę Ar tu ra Ostrow skie go.

Za pra sza my do udzia łu w wy ciecz kach i ży czy my do brej,
wspól nej za ba wy:
– 30 czerw ca 2013 r. zwie dza my oko li ce Mro zów, m.in. za -

mek w Li wie i mu zeum ar chi tek tu ry drew nia nej w Su chej.
Zbiór ka o godz. 9.30.

– 7 lip ca 2013 r. je dzie my do Za le sia i od wie dza my oko licz -
ne uro kli we miej sca. Zbiór ka o godz. 8.00.

– 14 lip ca 2013 r. je dzie my z Cho to mo wa do Chosz czów ki.
Zbiór ka o godz. 8.00.

– 11 sierp nia 2013 r. prze mie rza my tra sę z No we go Dwo ru
do So cha cze wa. Zbiór ka o godz. 8.00.

– 1 wrze śnia 2013 r. zwie dza my Par ki War szaw skie. Zbiór -
ka o godz. 9.00.

– 22 wrze śnia 2013 r. koń czy my se zon ro we ro wy od wie dza -
jąc Miej sca Pa mię ci w Dziel ni cy Rem ber tów. Zbiór ka
o godz. 10.00. 

Za wsze spo ty ka my się na par kin gu na prze ciw ko Do mu
Kul tu ry przy ul. Ko man do sów 8. Sz cze gó ło we in for ma cje
na te mat pla no wa nych wy cie czek, a tak że zdję cia i spra woz -
da nia z po przed nich raj dów, moż na zna leźć na stro nie Sto -
wa rzy sze nia www.lep szy rem ber tow.pl/ro we ry.

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