


2

Nr 38 Październik 2018



3

TUNEL, 
NA KTÓRY CZEKAMY
 Planowana budowa tunelu pod torami 
kolejowymi łączącego ul.  Marsa z al. gen. 
Antoniego Chruściela „Montera” jest 
ważną inwestycją dla mieszkańców za-
równo Nowego jak i Starego Rember-
towa. 
 
 Przyjęte rozwiązania projektowe do-
tyczą nie tylko użytkowników samocho-
dów poruszających się okolicznymi uli-
cami, ale także pasażerów pociągów pod-
miejskich i autobusów oraz pieszych, któ-
rzy na co dzień korzystają z przystanku 
kolejowego PKP Warszawa Rembertów 
lub przemieszczają się przejściem pod-
ziemnym dla pieszych łączącym centralne 
ulice Rembertowa. 
 
 Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” 
występowało o uwzględnienie w projek-
cie tunelu rozwiązań korzystnych dla po-
szczególnych grup użytkowników. 

 Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia 
Komisja Dialogu Społecznego ds. Tran-
sportu przyjęła 20.01.2016  r. Uchwałę nr 
1/2016 w sprawie budowy tunelu drogo-
wego pod torami w ciągu ul.  Marsa i al.  
gen. A. Chruściela „Montera” w Rember-
towie, w której zwróciła się o uwzglę-
dnienie w projekcie tunelu następujących 
rozwiązań:  

1) przystanków autobusowych w odległo-
ści nie większej niż 100 m od osi peronu, 
co umożliwi utworzenie zwartego węzła 
przesiadkowego transportu zbiorowego 
(przystanki na rampie prowadzącej do tu-
nelu lub w tunelu pod peronem przy-
stanku Warszawa Rembertów z wyjścia-
mi na peron),  

2) chodników dla pieszych i dojść z obu 
stron tunelu z wykorzystaniem pochylni,

3) windy na peron umożliwiającej prze-
wóz roweru - w przypadku braku możli-
wości zastosowania pochylni,    

4) wydzielonej drogi dla rowerów w tune-
lu drogowym.  

 W piśmie Stowarzyszenia z 5 stycz-
nia 2017 r. do zastępcy prezydent War-
szawy zwróciliśmy się o uwzględnienie w 
projekcie:  

1) przystanków autobusowych w tunelu 
i podziemnych przejść do peronu dla 
utworzenia dogodnego węzła przesiad-
kowego oraz zadaszenia części zjazdów 
do tunelu, 

2) poprowadzenie chodnika na zjazdach 

do tunelu i w tunelu oraz zbudowanie 
wyjścia i windy na peron, 

3) poprowadzenie drogi rowerowej,

4) zaprojektowanie ronda na skrzyżowa-
niu ul. Marsa z ul. „Wyrwy” Furgalskiego 
(d. Ilskiego),

5) budowę odcinka ul. Bellony,

6) stworzenie możliwości zawracania dla 
autobusów jadących al. gen. A. Chruściela 
„Montera” do ul. Cyrulików.

 W zaakceptowanej przez przedstawi-
cieli inwestorów (PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. i Miasto Warszawa) koncep-
cji, która ma być podstawą dla opraco-
wania projektu spośród ww. wniosków 
zostały uwzględnione przystanki autobu-
sowe w tunelu z wyjściami i windą na pe-
ron przystanku kolejowego, co stworzy 
dość dogodny węzeł przesiadkowy. 

 Uważamy, że możliwe jest jeszcze 
uwzględnienie: 
- przejścia dla pieszych pod ul. Cyrulików 
wzdłuż nowego tunelu,
- nawrotki dla autobusów w al. Chruściela 
przy Cyrulików,
- zadaszeń nad częścią zjazdów do tunelu. 

 Natomiast, stworzenie dogodnych 
wyjść dla pieszych i pochylni po stronie 
Nowego Rembertowa oraz wprowadze-
nie ścieżki rowerowej w sytuacji przyję-
tego przez inwestorów ograniczenia te-
renu inwestycji do działek wymienionych 
w raporcie oddziaływania na środowisko 
jest większym wyzwaniem, ale wciąż mo-
żliwym. Może być potrzebne uzyskanie 
dodatkowego pozwolenia na budowę lub 
zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowej oraz proceduralny podział inwesty-
cji na części. Taki podział inwestycji jest 
już wstępnie przyjęty w zakresie ronda na 
skrzyżowaniu ul. Marsa z ul. mjr Tade-
usza Furgalskiego „Wyrwy” oraz części 
ulic Bellony i Pociskowej. 

 Dopiero uzupełnienie tunelu o ele-
menty istotne dla pieszych i rowerzystów 
spełni oczekiwania mieszkańców.

 Na rysunkach przedstawiamy jak wy-
glądałby tunel z pełnym wyposażeniem. 

 Wizualizacje przybliżają charakter 
inwestycji, która istotnie zmieni koniec ul.  
Marsa i początek al. gen. Antoniego 
Chruściela „Montera”. 

Michał Zyga
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Przedstawiamy wizualizacje otoczenia przystanku PKP Warszawa Rembertów i plano-
wanego tunelu łączącego ul. Marsa z al. gen. Antoniego Chruściela „Montera”. Trój-
wymiarowy model odwzorowuje istniejące budynki i ulice. W zakresie tunelu przyjęto 
przebieg i część rozwiązań z wariantu 1 „bogatszego” koncepcji programowej powstałej 
na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych z mody�kacjami w szczególności 
przy północnym wylocie tunelu (ul. Cyrulików). 
Dla zachowania widoczności nie naniesiono zadaszeń nad nowymi wyjściami dla pie-
szych i nad zjazdami do tunelu. 

Przystanek kolejowy PKP Warszawa Rembertów i jego otoczenie - widok w kierunku 
zachodnim. Pośrodku linia kolejowa. Po prawej rondo na skrzyżowaniu al. gen. 
Antoniego Chruściela „Montera” z ul. Strażacką. Po lewej rondo na skrzyżowaniu 
ul. Marsa z ul. mjr Tadeusza Furgalskiego „Wyrwy”.

Otoczenie zjazdu do tunelu po stronie Nowego Rembertowa. Po prawej stronie zjazdu 
droga rowerowa i chodnik. Po lewej stronie zjazdu chodnik – pochylnia do istniejącego 
przejścia podziemnego dla pieszych. 

Widok z góry na zjazd do tunelu od strony Starego Rembertowa. 
Po lewej stronie ścieżka rowerowa przebiegająca w dolnym odcinku 
pod boczną jezdnią al. gen. Antoniego Chruściela „Montera”.
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Przystanek kolejowy i jego otoczenie - widok w kierunku południowym.

Północna strona linii kolejowej. Po prawej skrzyżowanie ul. Cyrulików z al. gen. 
Antoniego Chruściela „Montera”. Pośrodku wyjazd z tunelu poszerzony o ścieżkę 
rowerową. Dodatkowe wyjścia dla pieszych przy pomniku 10. straconych.

Zjazd do tunelu od strony ul. Marsa 
Jezdnia pośrodku. Po prawej stronie droga rowerowa i chodnik. Po lewej stronie
chodnik – pochylnia do istniejącego przejścia podziemnego dla pieszych.
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Zjazd do tunelu – widok od strony ul. Strażackiej w kierunku przystanku kolejowego.

Północna strona linii kolejowej – skrzyżowanie ul. Cyrulików z al. gen. Antoniego 
Chruściela „Montera”. Pośrodku nawrotka dla autobusów i dodatkowe wyjścia dla 
pieszych przy pomniku 10 straconych.

Północna strona linii kolejowej. 
Na pierwszym planie peron przystanku kolejowego. 
Dalej ul. Cyrulików i oś al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera”.

Portal tunelu od strony ul. Marsa. Pasy ruchu rozdzielone ze względu na słupy 
podtrzymujące strop tunelu. Chodnik po lewej stronie prowadzi do istniejącego 
przejścia podziemnego dla pieszych, które jest mniej zagłębione niż jezdnia. 

Wnętrze tunelu z przystankami autobusowymi. Po prawej winda i wejście na peron. 
Autobus na jezdni w stronę al. gen. Antoniego Chruściela „Montera”. 
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CZY GROZI NAM INWESTYCYJNY BUBEL?
 W dniu 3 października 2018 r. na po-
siedzeniu Komisji Infrastruktury i Bud-
żetu pod przewodnictwem radnego PO 
Grzegorza Portasiewicza - bez specjal-
nego rozgłosu - zaprezentowano jako 
punkt „Przedstawienie wstępnego projek-
tu inwestycji realizowanej przez Zarząd 
Miejskich Inwestycji Drogowych na tere-
nie dzielnicy Rembertów - Tunel w osi 
Marsa-Chruściela". Była to robocza wer-
sja koncepcji do projektu tunelu. Nie by-
łoby w tym żadnej sensacji, gdyby nie do-
tyczyło to jednej z najważniejszych inwe-
stycji Rembertowa, jaką jest budowa tu-
nelu pod torami w osi al. gen. Chruściela 
i ul. Marsa. 

 Prezentacja, która miała charakter 
bieżącej informacji z pracy biura projek-
towego, nie przewidywała wnoszenia for-
malnych uwag oraz nie nosiła charakteru  

konsultacji. Zresztą z wypowiedzi przed-
stawiciela ZMiD i projektantów wynika-
ło, że żadne konsultacje nie są planowane. 
Słowa te przeczyły wcześniejszym pisem-
nym zapewnieniom, że po powstaniu za-
łożeń do projektu odbędą się dodatkowe 
spotkania informacyjne. 

 Na posiedzeniu komisji przedstawio-
no jedną z najprostszych koncepcji tune-
lu, tylko dla ruchu samochodowego, bez 
ścieżki rowerowej i chodnika oraz bez 
gwarancji równoległej budowy ronda po 
stronie Nowego Rembertowa (Mar-
sa/„Wyrwy” Furgalskiego). Argumentem 
za wykonaniem tej koncepcji tunelu są 
podobno ograniczenia, jakie narzuca de-
cyzja środowiskowa, wymagania kolei, 
które rzekomo nie dopuszczają innego 
rozwiązania, a przede wszystkim maksy-
malne ograniczanie kosztów inwestycji.  

 Czy jest to przyczyna, dla której wy-
darzenie, tak oczekiwane przez miesz-
kańców, miało przejść niezauważone? 
Czy brak konsultacji na tym etapie jest 
spowodowany obawą, że okrojona wersja 
sprowadzi falę krytyki na osoby odpo-
wiedzialne za przygotowanie realizacji 
tunelu? Pominięcie opinii mieszkańców 
powoduje, że projektanci pośród robo-
czych koncepcji rozważali np. zamknięcie 
wylotu ul. Strażackiej. Kolejnym pomy-
słem było połączenie Strażackiej z Chru-
ściela tylko na prawoskręty. 

 Na wniosek zarządu dzielnicy projek-
tanci wprowadzili wersję z rondem na 
skrzyżowaniu al. Chruściela i Strażackiej. 
Ze względu na brak miejsca byłoby to cia-
sne jednopasowe rondo, które sami 
projektanci ocenili, że jego lokalizacja 
w tym miejscu będzie przyczyną korków, 

ale zostało zaproponowane i przedsta-
wione jako kolejny wariant tego skrzyżo-
wania. Niestety, nie mogliśmy zapytać, 
skąd wziął się pomysł tego ronda, gdyż na 
tak ważnym spotkaniu nie było burmi-
strza Mieczysława Golónki ani żadnego 
z jego zastępców! 

 To, co zobaczyliśmy, zdecydowanie 
mija się z oczekiwaniami mieszkańców 
i jak to w przypadku wielu inwestycji dla 
Rembertowa, pada stwierdzenie albo zga-
dzacie się na wariant minimum (w mojej 
i nie tylko opinii, inwestycyjny bubel, któ-
ry z założenia będzie ograniczał ruch, aż 
w końcu trzeba go będzie gruntownie 
i kosztownie modernizować), albo nie 
będzie nic przez kolejne lata. Taką alter-
natywę usłyszeliśmy na posiedzeniu Ko-
misji Infrastruktury i Budżetu w rember-
towskim ratuszu.

Grzegorz Karczmarz 

   Widok z góry na otoczenie 
   przystanku PKP Rembertów: 
-  brak drogi dla rowerów w tunelu, 
-  brak chodnika pod ul. Cyrulików i wyjść dla pieszych przy pomniku 10. straconych, 
-  brak nawrotki dla autobusów przed ul. Cyrulików, 
-  po stronie Nowego Rembertowa: brak chodnika - pochylni dla pieszych
  prowadzącej do istniejącego przejścia dla pieszych. 

Koncepcja tunelu Marsa - Chruściela przyjęta do realizacji nie obejmuje elementów przekreślonych na załączonych rysunkach, 
które były w wariantowej koncepcji opracowanej na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.
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Widok od strony     ...........  
Nowego Rembertowa:  .......... 

-  brak ronda na skrzyżowaniu ul. mjr Tadeusza Furgalskiego i Marsa, 
przynajmniej w pierwszym etapie, 

-  brak drogi dla rowerów i chodnika na zjeździe do tunelu, 
-  brak chodnika - pochylni dla pieszych prowadzącej 

do istniejącego przejścia dla pieszych.

   Wjazd do tunelu od strony Starego Rembertowa 
   (od al. gen. Antoniego Chruściela „Montera”):   
-  brak drogi dla rowerów w tunelu, 
-  brak chodnika pod ul. Cyrulików i wyjść dla pieszych przy pomniku 10. straconych, 
-  brak nawrotki dla autobusów przed ul. Cyrulików, 
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 Zadajmy p. burmistrzowi proste py-
tanie: skoro uważa, że to nowe przed-
szkole przy ul. Czwartaków było nie-
zbędne, dlaczego przez 6 lat, będąc 
członkiem zarządu, nawet nie rozpo-
czął budowy?
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 Zarządzanie pozostałymi szkołami 
rembertowskimi wygląda lepiej, aczkol-
wiek wyniki nauczania pozostawiają wiele 
do życzenia. Władze Rembertowa zapo-
wiedziały stworzenie 5-letniego programu 
naprawczego rembertowskiej oświaty,ale 
na zapowiedziach się skończyło.
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