
Frontowe atrakcje

Doczekaliśmy się rozpoczęcia prac przy ul. Frontowej.
Obok istniejącego placu zabaw dla najmłodszych do 10
grudnia br. powstaną alejki, placyk z fontanną, plac za-
baw dla dzieci starszych. Będzie można posiedzieć
na ławkach lub przy stolikach do gry w szachy.

Młodzież, która przychodziła do ratusza, gdy byłam
burmistrzem, z pomysłami stworzenia w Rembertowie
skateparku, toru wrotkarskiego oraz ścianki wspinaczko-
wej, z pewnością na Frontowej będzie od najbliższej wio-
sny miała swoje ulubione miejsce. Powstanie także

siłownia i ścieżka zdrowia. Nie zabraknie infrastruktury
umożliwiającej dogodny dojazd samochodem (miejsca
parkingowe) czy rowerem (stojaki) oraz bezpieczne doj-
ście dzięki nowemu chodnikowi.

Mam nadzieję, że rozpoczęty w 2012 r. konkurs na za-
gospodarowanie tej przestrzeni, skierowany do projek-
tantów, a nie przetarg z kryterium najniższej ceny,
przyczynił się do wyboru oferty, która najlepiej zaspokoi
oczekiwania mieszkańców i będzie to miejsce, które
wszyscy z przyjemnością będziemy odwiedzali.

Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

12 września 2013 r. Rada Warszawy wreszcie przy-
znała 2,5 mln zł na przedłużenie przejścia podziemne-
go dla pieszych pod ul. Cyrulików przy stacji PKP.
Za realizację inwestycji, która powinna być zrealizowa-
na do końca 2014 r., odpowiedzialny będzie Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych.

Ta decyzja oznacza, że kolejny raz sprawdza się
przysłowie: „Cierpliwością i pracą ludzie się bogacą”,
gdyż od pierwszych dni urzędowania burmistrz
Agnieszka Kądeja (rekomendowana przez radnych Sto-
warzyszenia „Lepszy Rembertów”) i wiceburmistrz ds.
infrastruktury Bożena Osińska (rekomendowana przez
radnych z Komitetu Wyborczego „Mieszkańcy”) z de-
terminacją zabiegały o tę inwestycję. Wielokrotnie spo-
tykały się ze wszystkimi osobami, które miały wpływ
na realizację miejskich zadań inwestycyjnych – Panią
prezydent, jej zastępcą odpowiedzialnym za inwesty-
cje, dyrektorami Biura Rozwoju Miasta, Biura Drogo-
wnictwa i Komunikacji oraz Biura Infrastruktury,
kierownictwami Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Miej-
skich Inwestycji Drogowych, przewodniczącymi komisji
Rady Warszawy. Dzięki temu:
� przekonały decydentów, że jest to rzeczywiście nie-

bezpieczne miejsce i nie można czekać na zrealizo-

wanie go przez PKP w ramach modernizacji War-
szawskiego Węzła Kolejowego;

� znaleziono środki na koncepcję przebudowy przej-
ścia, które wykonało w 2011 r. Biuro Planowania
Rozwoju Warszawy na zlecenie Biura Drogownictwa
i Komunikacji;

� Zarząd Dróg Miejskich w 2012 r. opracował doku-
mentację umożliwiającą wniesienie zadania do bu-
dżetu miasta.
W dniu 25 lutego 2013 r. wiceprezydent J. Wojcie-

chowicz, podczas spotkania z burmistrzem Agnieszką
Kądeją zadeklarował, że środki na to zadanie zostaną
przyznane.

Fakt znalezienia w budżecie miasta pieniędzy wła-
śnie teraz, niektórzy mieszkańcy komentują jako „cud
przedreferendalny”. Mamy jednakże nadzieję, że
uchwała Rady Warszawy – bądź, co bądź akt prawa
miejscowego – to nie bezpodstawna obietnica składa-
na mieszkańcom Rembertowa, a faktyczna wola orga-
nu uchwałodawczego i przejście zostanie zbudowane.

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
„Mieszkańcy”
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W przyszłym roku mieszkańcy przejdą pod ul. Cyrulików
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Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Na Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu
w dniu 12 września br. przedstawiciele MPWiK omawia-
li stan zaawansowania budowy sieci wodno-kanalizacyj-
nej w Rembertowie.

Osiedle Kawęczyn-Wygoda
Poza rozpoczętą w 2010 r. budową kanalizacji dodat-

kowo zostaną skanalizowane ulice Koniecpolska, Loto-
su, Gontarska. Także dla dwóch ulic, które pozostają bez
sieci na zachód od ul. Chełmżyńskiej: Poświętnej i Świe-
tlickiej, trwa procedura wyboru wykonawcy i jest duże
prawdopodobieństwo, że zostaną podłączone do sieci
w 2014 r. Montowane są kanały główne, natomiast
w przyszłym roku zostaną zbudowane odcinki sieci
od kanału głównego do granic nieruchomości prywat-
nych (na koszt MPWiK jest projektowana sieć do pierw-
szej studzienki na posesji). Brakuje też wciąż połączenia
naszej sieci kanalizacyjnej z kolektorem w ul. Podolskiej,
które ma być wykonane do końca przyszłego roku.

Przy okazji my, mieszkańcy apelujemy do władz
dzielnicy i wykonawcy kanalizacji. Wiemy, że roboty
ziemne związane są z uciążliwościami, ale nie możemy
na okres 1-2 lat wyprowadzić się z domów. Musimy mieć
możliwość dojazdu i dojścia do swoich posesji! A stan
kanalizowanych ulic, zwłaszcza Szerokiej, jest opłakany.

W październiku zostanie rozstrzygnięty przetarg na bu-
dowę wodociągu na końcu ul. Chłopickiego. W przyszłym ro-
ku MPWiK planuje także wykonać wodociąg w ul. Babie Lato.

Skanalizowanie prawej – wschodniej części osiedla,
zależy od położenia sieci w ul. Chełmżyńskiej. Zarząd
Dróg Miejskich nie chce wydać zgody, bowiem budowę
kanalizacji uzależnia od wybudowania równolegle od-
wodnienia. Póki co, sytuacja jest patowa, bowiem
MPWiK nie przewiduje na ten cel środków.

Osiedle Stary Rembertów
Pod koniec sierpnia 2013 r. rozpoczęła się budowa

kanalizacji na ul. Drogistów, Masztalerskiej i Madziarów.
W 2013 r. ma zostać rozpoczęta budowa kanału

ściekowego w ul. Czwartaków od ul. Kadrowej do ul.
Puszkarzy i w ul. Puszkarzy, jak również w ul. Czwarta-
ków od ul. Paderewskiego do ul. Zesłańców Polskich
i dalej w kierunku północnym.

Skanalizowanie całej Karolówki związanej z budo-
wą pompowni P7 przy ul. Orbity to koszt ponad 10 mln
zł. Aby MPWiK zrealizował całość zadania, musi mieć
zgodę Rady Nadzorczej, której oczekiwać moż-
na w październiku br. Przedszkole przy ul. Korida-
na może zatem spodziewać się przyłączenia do sieci

kanalizacyjnej w przyszłym roku.
Podłączenie do sieci obszaru na południe od ul.

Czwartaków będzie sukcesywnie postępować w 2014 r.
i kolejnych latach. Również w przyszłym roku ma zostać
dokończona kanalizacji w ul. Cyrulików.

Wybrany został wykonawca robót wodociągowych
w ulicach: Republikańska, Fizyków, Dziewosłęby, Hau-
bicy – realizacja zadania przewidziana jest do koń-
ca 2013 r. Uzyskano decyzję środowiskową dla budowy
magistrali wodociągowej w obszarze ulic: Nowozabra-
niecka – Kordiana – Strażacka – Cyrulików.

Osiedle Nowy Rembertów
W 2014 r. planowane jest dokończenie sieci wodo-

ciągowej w ul. Pociskowej oraz budowa wodociągu w ul.
Żeligowskiego, Dokerów i Kacpury.

Jeśli prace wodno-kanalizacyjne zostaną wykonane,
a MPWiK planuje je zakończyć w 2020 r., to Rember-
tów wreszcie podźwignie się z… Pytanie tylko, dlacze-
go muszą one tak długo trwać? W zbankrutowanych
Włoszech wrak statku wart 500 mln euro podnosi się
kosztem 600 mln euro. A my, którzy podobno kryzysu
do Polski nie wpuściliśmy, nie mamy kilkudziesięciu mln
zł, aby wreszcie nie zawracać sobie głowy szambiarkami.

Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)
Krzysztof Orliński (wpkoko@wp.pl)

Dziur już nie ma, ale co w zamian?

W Internecie pojawił się ciekawy, wakacyjny wątek
pod hasłem „Rembertów bliżej wsi, czyli nowe żwirówki”.
Mowa o działaniach obecnych władz dzielnicy dotyczą-
cych pojawienia się żwirowych łat na wielu rembertow-
skich, asfaltowych nawierzchniach (m. in. na ul.
Republikańskiej i Frontowej), nawet tam, gdzie za kilka
miesięcy wkroczy MPWiK ze swoimi inwestycjami i asfalt
będzie całkowicie zerwany (np. na ul. Katiuszy, czy Kor-
diana).

Wysypanie na asfalt grubej warstwy żwirowej masy
spowodowało powstanie dodatkowych nierówności,
na których kołyszą się samochody, koła pojazdów nadal
(mimo upływu 2 miesięcy) rozsypują żwir na chodniki i po-
sesje, tym samym stwarzając niebezpieczeństwo zranie-
nia przechodniów. Tygodniami samochody, hamujące
przed ul. Paderewskiego na ul. Kordiana wpadały w po-
ślizg, a po każdym przejeździe pojazdów w suchy dzień
nad ulicami unosiła się chmura pyłu. Niestety, na wysłaną,
także w imieniu sąsiadów, wiadomość w tej sprawie do ra-
tusza nie było żadnej reakcji.

Zapraszam, choćby na ul. Kordiana, osoby odpowie-
dzialne za inwestycje w dzielnicy. Jeśli taka fuszerka, jak
zalanie asfaltu – żwirową masą, także pokryw studzie-
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nek, nie po sprzą ta ny przez 2 mie sią ce od wy ko na nia pra -
cy żwir i znisz czo ne zna ki po zio me na jezd niach, uj dzie
wy ko naw cy na su cho i otrzy ma on za pła tę, to bę dzie
ozna cza ło, że zno wu w dziel ni cy rzą dzą lu dzie stwo rze -
ni do wyż szych ce lów niż na le ży te roz wią zy wa nie co -
dzien nych pro ble mów miesz kań ców. 

Mo że więc, przy ta kiej tro skli wo ści władz, na le ży po -
wstrzy mać się z na rze ka niem na stan na szych dróg. Jak
się oka zu je, mo że być go rzej.

Agniesz ka Ką de ja (apkm@o2.pl)

POgrywanie1 w bantustanie2

W opłacanej z naszych podatków „Gazecie
Rembertowskiej” ukazała się informacja o dwukrotnej w
lipcu wizycie pani Gronkiewicz-Waltz w Rembertowie.
Miała ona osobiście informować mieszkańców o
systemie odbioru odpadów oraz zapoznać się (poprzez
przedstawicieli rady dzielnicy i rad osiedli) z aktualnymi
problemami dzielnicy. Na dołączonych zdjęciach widać
jednak Prezydent Warszawy tylko w asyście radnych
PO i burmistrza (też PO), a przecież niezwykłość tych
wizyt powinna zaowocować dużą  frekwencją
mieszkańców, w tym radnych. 

Zdziwił mnie fakt, że będąc radnym dowiedziałem się
o tych radosnych wydarzeniach post factum z poczty
pantoflowej, co oznacza, iż ktoś, z jakiegoś powodu, w
przemyślany sposób pozbawił mnie możliwości
przedstawienia pani Gronkiewicz problemów
mieszkańców, których reprezentuję. Na sesji Rady
Dzielnicy w dn. 17 września 2013 r. spytałem
przewodniczącego rady, pana Magnuckiego czy
wiedział o tych wizytach i czy brał udział w ich
przygotowaniu. Okazało się, że nic o nich nie wiedział,
a przecież jest gospodarzem dzielnicy i reprezentantem
wszystkich jej mieszkańców. Ani burmistrz, ani inni
członkowie zarządu czy też urzędnicy biorący udział w
tych wydarzeniach nie poinformowali przewodniczącego
o tak ważnej sprawie. Dopuścili także do wydrukowania
w „GR” kłamliwego i wysoce serwilistycznego tekstu
(zredagowanego zresztą przez pracownicę tutejszego
urzędu).

Żałuję, że nie mogłem zapytać pani Gronkiewicz o
jej niezrealizowane obietnice wyborcze dla Rembertowa
z 2006 r. – jadąc do nas, pewnie była przygotowana do
złożenia wyjaśnień, ale miejscowi aktywiści partyjni nie
dali jej sposobności. Jeszcze bardziej chciałbym spytać
o przyczyny torpedowania przez nią wieloletnich
wysiłków radnych i mieszkańców osiedla Polanka,
zainteresowanych ochroną zabytków i ich zielonych
stref ochronnych. Na sierpniowym posiedzeniu Zespołu

Koordynacyjnego nasze potrzeby i starania
potraktowała pani Gronkiewicz jako egoistyczne
działania grupki starych mieszkańców broniących się
przed napływem nowych. Zapewniając, że Warszawa
musi rozwijać się przez mieszkalnictwo, dała wyraźne
rekomendacje swoim podwładnym, aby nie oszczędzali
nawet miejsc, dla których tak pojmowany „rozwój” może
mieć zabójcze skutki.  

Sprawę tę można by spokojnie zakwalifikować jako
element hucpy mającej ratować wizerunek PO i samej
zainteresowanej, vide: karta warszawiaka, tańsze bilety
komunikacyjne dla dzieci, gwałtowne zmiany w
„dyrektoriacie” warszawskim, zapowiedź wprowadzenia
„budżetu obywatelskiego” i inne, pospiesznie
prowadzone akcje ratownicze. Podobną akcją, choć o
nieco szerszym zakresie (udział wojewody, policji, straży
miejskiej) był także odegrany niedawno w Rembertowie
spektakl pod nazwą „Debata o bezpieczeństwie”. 

Aktorzy występujący w tych spektaklach podkreślają
na każdym kroku, że chodzi im o przyszłość Rembertowa
(stolicy, państwa, narodu itp.). Dla mnie - przyszłość
Rembertowa jest mocnym wyznacznikiem mojej
przyszłości, dlatego chciałbym wiedzieć, czy SLD oraz
dwie „samorządowe” grupy realizujące swoje
partykularne interesy w oparciu o układ z PO będą nadal
wprzęgać bezkrytycznie społeczność rembertowską do
rydwanu wiozącego funkcjonariuszy partyjnych w stronę
władzy i pieniędzy.

Andrzej Kasprzewski (a.kasprzewski@vp.pl)

1 POgrywanie – zasadnicza forma dialogu społecznego
w wydaniu Platformy Obywatelskiej.

2 Bantustan – dowolny obszar kraju zarządzanego przez
PO+PSL, w szczególności dzielnice Warszawy.

Ho nor ura to wa li ki bi ce

W 69. rocz ni cę wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go,
przy Po mni ku Obroń ców Ra dio sta cji Ar mii Kra jo wej (ul.
Ga wę dzia rzy) obec ne wła dze Rem ber to wa przy go to wa -
ły krót ką uro czy stość. Spo dzie wa łam się, jak co ro ku,
pew nej sztam py: wy gło sze nia oko licz no ścio wych prze -
mó wień, zło że nia wień ców, za pa le nia zni czy. Tym cza sem
pod Po mni kiem sta ła ok. 100-oso bo wa gru pa ki bi ców Le -
gii dzier żą cych w dło niach fla gi pań stwo we. Kie dy
o godz. 17.00 za wy ły sy re ny, mło dzi lu dzie od pa li li ra ce
i sta jąc na bacz ność krzyk nę li „Sła wa Bo ha te rom”, a na -
stęp nie za in to no wa li: „Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła…” 

Ki bi ce za pre zen to wa li się z jak naj lep szej stro ny, ma ni -
fe stu jąc swój pa trio tyzm i sza cu nek dla po wstań ców, a jed -
no cze śnie za da jąc kłam nie któ rym me dial nym ata kom.
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Ki bi ce nie ja ko ura to wa li tę pod nio słą uro czy stość, któ -
rej nikt z obec nych szyb ko nie za po mni. Szko da tyl ko, że
ża den z ak tu al nych wło da rzy Rem ber to wa oso bi ście się
tu nie po fa ty go wał (K. Pie tru siń ski prze by wał na urlo pie,
J. Me lak na uro czy sto ściach przy Po mni ku Glo ria Vic tis,
a M. Go lón ka nie uspra wie dli wił swo jej nie obec no ści, kie -
dy zo stał o to za py ta ny pod czas se sji Ra dy Dziel ni cy
w dniu 27 sierp nia). Co wię cej, nie mi łym dy so nan sem by -
ło umiesz cze nie flag pań stwo wych przed Po mni kiem
na 15 min. przed roz po czę ciem uro czy sto ści i zde mon to -
wa nie ich jesz cze pod czas jej trwa nia. Czyż nie mo gły by
znaj do wać się tam przez ca ły dzień?

A wie czo rem, w ra mach „Fil mo wej sto li cy la ta”, w ki nie
ple ne ro wym przy ul. Stra żac kiej od był się po kaz ame ry -
kań skiej ko me dii „Kac Ve gas”. Obec ne wła dze Rem ber -
to wa nie wi dzia ły w tym nic nie sto so wa ne go. Cie ka wa
je stem zda nia ki bi ców?

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

Na si przed sta wi cie le w MRD

W ro ku szkol nym 2012/2013 prze wod ni czą cą Mło -
dzie żo wej Ra dy Dziel ni cy Rem ber tów by ła San dra Błasz -
czak, miesz kan ka Osie dla Po lan ka, obec nie stu dent ka
pra wa na Uni wer sy te cie War szaw skim, któ ra man dat
mło dzie żo wej rad nej otrzy ma ła z re ko men da cji Sto wa rzy -
sze nia „Lep szy Rem ber tów”. Po nie waż jej man dat na tu -
ral nie wy gasł (w pra cach MRD mo gą brać udział
gim na zja li ści i li ce ali ści), Sto wa rzy sze nie Lep szy Rem -
ber tów na wnio sek do rad cy MRD Mar ci na Orzec how skie -
go, człon ka SLR, re ko men do wa ło do Mło dzie żo wej Ra dy
Dziel ni cy Rem ber tów Ka ro li nę Go lub, miesz kan kę Osie -
dla Po lan ka, uczen ni cę LO im. S. Wy spiań skie go oraz
Ma cie ja Woj cie cha Sal wi na, miesz kań ca Osie dla Ka wę -
czyn -Wy go da, ucznia LO im. J. H. Dą brow skie go, har ce -
rza RP, ra tow ni ka WOPR i ra tow ni ka pierw szej po mo cy
FACC.

Ser decz nie dzię ku je my San drze Błasz czak za peł nie -
nie funk cji z wła ści wą jej pa sją i za an ga żo wa niem w pra -
cę spo łecz ną, a na szym ko lej nym mło dzie żo wym rad nym
(zo sta li za przy się że ni na se sji MRD 19 wrze śnia 2013 r.)
ży czy my sa tys fak cji i wie lu do brych po my słów dla rem -
ber tow skiej mło dzie ży.

Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów”

Z A  P R O  S Z E  N I A

� Spa cer szla kiem Or ła Bia łe go po te re nie za byt ko -
we go kom plek su ar chi tek to nicz no -urba ni stycz ne -
go Aka de mii Obro ny Na ro do wej zo sta nie
po pro wa dzo ny 6 paź dzier ni ka 2013 r. (nie dzie la)
przez war szaw skie go prze wod ni ka PTTK Elż bie tę Ja -
błoń ską, miesz kan kę Rem ber to wa i człon ki nię na sze -
go Sto wa rzy sze nia. Spo ty ka my się o godz. 11.30
przed Bra mą Aka de mii Obro ny Na ro do wej
przy Ron dzie gen. A. E. Fiel dor fa „Ni la”. Wszy scy
uczest ni cy otrzy ma ją prze wod nik i pły tę CD z na gra -
nym fil mem „Rem ber tów – ko leb ka Or ła Bia łe go”.

� W dniu 13 paź dzier ni ka 2013 r. (nie dzie la) od bę dzie
się re fe ren dum gmin ne w spra wie od wo ła nia pre -
zy dent War sza wy Han ny Gron kie wicz Waltz
przed upły wem ka den cji. Gło so wa nie zo sta nie prze -
pro wa dzo ne w godz. 7.00 – 21.00 w sie dzi bach ob -
wo do wych ko mi sji ds. re fe ren dum, któ re
znaj do wać się bę dą w pla ców kach oświa to wych. Gło -
su je my w iden tycz nych punk tach, jak w wy bo rach
władz sa mo rzą do wych w 2010 r. Aby wy nik re fe ren -
dum zo stał uzna ny, mu si w nim wziąć udział co naj -
mniej 30% war sza wia ków upraw nio nych
do gło so wa nia.

� Fe styn ro dzin ny pn. „Bądź my bli żej sie bie” or ga ni -
zo wa ny przez Ra dę Osie dla No wy Rem ber tów od bę -
dzie się 19 paź dzier ni ka 2013 r. (so bo ta)
w godz. 11-15 na te re nie przy ul. Dzia łyń czy ków
tzw. „We mbley”. Miesz kań ców w każ dym wie ku cze -
ka wie le atrak cji, m.in. dar mo wa książ ka i targ sta ro -
ci. Każ dy mo że przy nieść z do mu książ ki, aby
prze ka zać je in nym. Za pra sza my do na mio tu Sto wa -
rzy sze nia „Lep szy Rem ber tów”.

� Wy bo ry do Ra dy Osie dla Sta ry Rem ber tów od bę dą
się 24 paź dzier ni ka 2013 r. (czwar tek) o godz. 18.00
w Urzę dzie Dziel ni cy Rem ber tów. To bę dzie trze cia
pró ba wy bo ru re pre zen ta cji naj więk sze go rem ber tow -
skie go osie dla. Aby wy bo ry by ły waż ne mu si wziąć
w nich udział 1,5% miesz kań ców za miesz ka łych
na te re nie Sta re go Rem ber to wa. Licz ba miesz kań ców
upraw nio nych do gło so wa nia wy no si 6332, za tem mu -
si być obec nych 95 osób.
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