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W piątek 13 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Bibliotece Publicznej przy ul. Gawędziarzy 8 odbę-
dzie się pokaz dwóch filmów „Grudniowe rozmowy” i „Pre mortem”. Po projekcji zapraszamy na spotkanie
z reżyserem filmów Konradem Łęckim i odtwórcą głównych ról aktorem Robertem Wrzoskiem.

W piątek 17 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury „Rembertów” w al. Komandosów
8 wzorem lat ubiegłych zapraszamy na „Wspólne kolędowanie”. W programie koncert młodych instrumen-
talistów, duetu fortepianowego, zespołu BeJazzy i oczywiście, wspólne śpiewanie kolęd, a na zakończenie
– rozmowy w kuluarach przy gorącej herbacie i słodkościach.

We wtorek 17 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów (sala 012,
piętro -1) odbędzie się spotkanie dotyczące budżetu partycypacyjnego (na ten temat artykuł Krzysztofa Or-
lińskiego pt. „Mieszkańcy zadecydują” str 5). Każdy z Państwa, mieszkańców Rembertowa, może dowiedzieć
się o możliwości swojego udziału w podziale 0,5% budżetu dzielnicy na 2015 r. i zgłosić uwagi związane ze
sposobem podziału budżetu partycypacyjnego.

ZAPROSZENIA

Zbliżają się najbardziej rodzinne, drogie sercu każdego Polaka
Święta Bożego Narodzenia. Mieszkańcom Rembertowa, naszym
Czytelnikom, życzymy, aby ten czas upłynął w cieple Wigilijnego
stołu, natchnął radością i pogodą ducha, przyniósł siłę i zdrowie
na nadchodzący 2014 Rok.

Zarząd Stowarzyszenia
„Lepszy Rembertów”
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Zagrożona budowa drugiej estakady

Kończy się I etap przebudowy Marsa – Żołnierska, in-
westycji, której historia sięga 2005 r. Drugi etap, polega-
jący na wykonaniu dwóch estakad wyprowadzających
ruch do/z centrum Warszawy na skrzyżowaniu ulic Mar-
sa-Rekrucka-Żołnierska, miał rozpocząć się w 2014 r.
Na odcinku od ul. Marsa do Strażackiej ul. Żołnierska ma
być dwujezdniowa. Od ul. Strażackiej do granicy miasta
– jednojezdniowa o szerokości 7 m, przy czym skrzyżo-
wanie z ul. Czwartaków ma być dwupoziomowe, ze zjaz-
dem w ul. Zesłańców Polskich. Na całej długości
zaplanowano ciągi pieszo-rowerowe 2+2 m.

Tymczasem nagle okazało się (po 9 latach), że posa-
dowienie filara estakady prowadzącej ruch od granic
miasta do centrum Warszawy i jej zawieszenie zostało
zaplanowane na nieruchomości należącej do Instytutu
Prymasowskiego, wpisanego do rejestru zabytków. Po-
nieważ inwestycja jest realizowana w trybie tzw. spec
ustawy, która przewiduje tryb wywłaszczania, nie jest
możliwe kupno nieruchomości przejętej pod budowę dro-
gi. Właściciel był zainteresowany sprzedażą, będąc za-
pewne świadomym, że wartość nieruchomości
gwałtownie spadnie po wybudowaniu estakady.

Wejście na teren Instytutu Prymasowskiego, wbrew
woli właściciela, z budową estakady wymaga skreślenia
nieruchomości z rejestru zabytków. Może to zrobić
z urzędu minister kultury i dziedzictwa narodowego, bądź
może to nastąpić na wniosek właściciela nieruchomości.
W 2010 r. minister umorzył postępowanie w sprawie wy-
łączenia obszaru spod ochrony konserwatorskiej. Nato-
miast, Instytut Prymasowski nie zamierza wystąpić
o skreślenie należącej do niego nieruchomości z rejestru
zabytków. I nic dziwnego – kto chciałby i dobrowolnie się
na to godził, by przez zaciemnione częścią estakady
okna oglądać na swojej działce jej betonową podporę.

Co robi inwestor – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogo-
wych? Nie próbuje szukać rozwiązań satysfakcjonują-
cych obie strony, tylko... zmienia projekt. Już nie dwie
tylko jedna estakada powstanie na skrzyżowaniu Marsa-
-Rekrucka-Żołnierska. Natomiast, na Żołnierskiej spra-
wę mają załatwić dwa pasy prawoskrętu w ul. Marsa.
Nikt nie bierze pod uwagę możliwości wykupienia
przez m. st. Warszawa gruntu pod cele publiczne. Inwe-
stor twierdzi, że estakada zostanie wybudowa-
na w III etapie inwestycji, czyli może w kolejnej 10-latce,
albo nigdy, bo tymczasowość jest w Polsce najbardziej
trwała.

Nowe projekty dotyczące II etapu inwestycji Marsa-
-Żołnierska na stronie www.siskom.waw.pl/zolnier-
ska.htm

Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

***
Brak estakady wyprowadzającej ruch z Żołnierskiej

na wiadukt powoduje dużą uciążliwość w skręcaniu
w ul. Marsa z ul. Chełmżyńskiej, jedyną drogę w kie-
runku Centrum dla mieszkańców Osiedla Kawęczyn-
-Wygoda.

Po uruchomieniu nowego wiaduktu korki
na ul. Chełmżyńskiej sięgają 2-3 kilometrów. Czas prze-
jazdu od ul. Traczy do ul. Marsa zwiększył się w godzi-
nach porannego szczytu o 15 minut. Gdyby nie
przejazd kolejowy, z bocznych uliczek Kawęczyna-Wy-
gody nie można byłoby się wydostać. Nadzieją na po-
prawę sytuacji była opisywania estakada z Żołnierskiej
w kierunku Centrum. Widać nadzieja umyka.

Krzysztof Orliński (wpkoko@wp.pl)

Koniec okresu przejściowego

Urząd m. st. Warszawy podpisał 19 listopada br.
kontrakty na wywóz śmieci z ośmiu dzielnic: z Rem-
bertowa, Wesołej, Wawra, Pragi Płd. i Pragi Płn. - od-
pady będzie odbierać firma Lekaro; ze Śródmieścia
– MPO; z Wilanowa i Ursynowa – firma SITA. Kontrak-
ty są ważne od 1 lutego 2014 r.

W pozostałych dzielnicach sprawa odbioru śmieci
rozstrzygnie się po uzyskaniu decyzji Krajowej Izby Od-
woławczej w związku z odwołaniem się firm nie zakwa-
lifikowanych w przetargu.

Do 1 lutego 2014 r. śmieci nadal odbierają firmy,
z którymi mieliśmy zawarte umowy. Firma Lekaro wysy-
ła już pracowników do mieszkańców dzielnic, na któ-
rych obsługę ma podpisany kontrakt z ratuszem,
aby m.in. ustalić adresy, pod które trzeba będzie do-
starczyć pojemniki, kupić je i wyposażyć w chipy do mo-
nitorowania odbioru, a także opracować harmonogram
i trasy wywozu śmieci.

Pracownicy firmy Lekaro mają odpowiednie legity-
macje i poproszą właścicieli posesji o wypełnienie krót-
kiej ankiety. Będą zadawać pytania na temat rodzaju
i liczby posiadanych pojemników na odpady, dotych-
czasowej częstotliwości odbioru śmieci z posesji. Po-
proszą o dane kontaktowe potrzebne do przekazywania
informacji dotyczących działania nowego systemu.

Miejmy nadzieję, że system zadziała. Pamiętajmy,
że jest on po to, by ludzie nie wyrzucali śmieci do lasu
czy koło koszy na ulicy. Firmy są zobowiązane do od-
bioru wszystkich śmieci, za które wszyscy musimy pła-
cić. Spory miedzy mieszkańcami a firmą Lekaro będzie
rozstrzygał Urząd Dzielnicy.

Jest jeszcze małe zamieszanie z ustawą. Trybunał
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Kon sty tu cyj ny orzekł, że w usta wie mu si po ja wić się
gór ny próg, do któ re go gmi ny mo gą usta lać opła ty
za go spo da ro wa nie od pa da mi. Znik ną do pła ty do tych
opłat, a przy naj mniej zmie nio na bę dzie mu sia ła być
pod sta wa do ich przy zna wa nia. Orze cze nie TK po ka -
za ło, że pi sa na w po śpie chu re for ma mu si być po pra -
wio na. Sejm ma na to 18 mie się cy. 

Ire ne usz Wrze śniew ski (iw rzes@op.pl)

***
W „te ma cie śmie ci” je ste śmy w do brej sy tu acji ze

wzglę du na bar dzo bli skie są siedz two EKO Sta cji zlo ka -
li zo wa nej przy ul. Chełm żyń skiej obok EC Ka wę czyn.
Dla te go w na szej dziel ni cy nie po win no być pro ble mu
pod rzu ca nia śmie ci do la su, do są sia da, na nie za go -
spo da ro wa ne dział ki lub ich spa la nia. 

Nie ste ty, moż na za uwa żyć, że nie za go spo da ro wa ne
dział ki sta ją się mi ni wy sy pi ska mi śmie ci. Za czy na to
już ura stać do pew ne go pro ble mu spo łecz ne go. Hał dy
ma te ria łów bu dow la nych po ja wi ły się nie daw no na ta -
kich wła śnie po se sjach m.in. przy ul. Sze ro kiej i Szkut -
ni ków (sty ro pian, gruz roz biór ko wy, tynk). Cie ka we co
na to Urząd Dziel ni cy? Czy Straż Miej ska mo ni to ru je
ta kie przy pad ki i czy jest w sta nie sku tecz nie im za po -
bie gać? A po wy stą pie niu zja wi ska, czy mo że zmu sić
wła ści cie li do uprząt nię cia te re nu?

Krzysz tof Or liń ski (wpko ko@wp.pl)

Cie szy nas…

…Pań stwa ra dość, tym ra zem zwią za na z re ali za -
cją in we sty cji na Ka ro lów ce. Trzy rów no le głe uli ce:
Masz ta ler ska, Dro gi stów i Ma dzia rów sta ły się w tym
ro ku pla cem bu do wy. Zgod nie z usta le nia mi z 2012 r.
MPWiK po ło ży ło ru ry ka na li za cyj ne, tak aby w tym sa -
mym ro ku dziel ni ca, zgod nie z pla nem ubie głe go ro ku
mo gła po ło żyć na wierzch nię. Mam na dzie ję, że mo je
i Pa ni Osiń skiej bur mi strzo wa nie po ka za ło, że to co by -
ło nie moż li we wcze śniej (ko or dy na cja bu do wy ka na li -
za cji i po ło że nia na wierzch ni w jed nym se zo nie
bu dow la nym) moż na wy ko nać mi ni ma li zu jąc uciąż li wo -
ści dla miesz kań ców. 

Agniesz ka Ką de ja (apkm@o2.pl)

***
Na po dob nie spek ta ku lar ny suk ces li czą rów nież

miesz kań cy wie lu ulic Ka wę czy na -Wy go dy. Utwar dze -
nie ich na wierzch ni już w przy szłym ro ku (po koń czą cej
się bu do wie ka na li za cji) po twier dził 1 grud nia 2013 r.,
na uro czy sto ściach rocz ni co wych Po wsta nia Li sto pa -
do we go, za stęp ca bur mi strza Jó zef Me lak. 

Ma my na dzie ję, że Za rząd do trzy ma sło wa, bo te -
go rocz ne uro czy sto ści od by ły się w związ ku z ocie ple -
niem w bre jach bło ta i zno wu trze ba by ło świe cić
ocza mi przed go ść mi i miesz kań ca mi. 

Krzysz tof Or liń ski (wpko ko@wp.pl)

Sku tecz nie w ZDM

Cza sa mi naj drob niej sze spra wy mie sią ca mi nie za -
ła twio ne naj bar dziej iry tu ją. Dla te go cie szy nas bły ska -
wicz na re ak cja Za rzą du Dróg Miej skich na nasz
wnio sek dot. usu nię cia nie bez piecz nych gar bów
na ul. Stra żac kiej na wy so ko ści za krę tu przy sta dio nie
i przed skrzy żo wa niem z ul. Kor dia na. Po pro si łam tak -
że o wy mia nę znisz czo nych ko stek chod ni ko wych
przy ba za rze „Ciu chy” na ul. Pa de rew skie go, ob ni że -
nie kil ku kra węż ni ków przy tej dro dze, umiesz cze nie
w pla nach in we sty cyj nych na 2014 r. bu do wy za to ki au -
to bu so wej przy przy stan ku Kor dia na na ul. Stra żac kiej
oraz naj więk szej uciąż li wo ści miesz kań ców tej czę ści
Rem ber to wa, od wod nie nia ul. Pa de rew skie go wraz
z bu do wą chod ni ka po dru giej stro nie. Z od po wie dzi,
któ rą otrzy ma łam wy ni ka, że drob ne spra wy po wi zji
w te re nie (któ ra już się od by ła), zo sta ną wy ko na ne
w tym ro ku, chy ba że wa run ki at mos fe rycz ne na to nie
po zwo lą. 

W spra wie za to ki otrzy ma li śmy od po wiedź, że ze
wzglę du na ka ta stro fal ną sy tu ację fi nan so wą mia sta,
bu do wa ne są wy łącz nie no we przy stan ki w new ral gicz -
nych lo ka li za cjach, a mo der ni za cja lub na pra wa ist nie -
ją cych od by wa się tyl ko wte dy, gdy jej nie wy ko na nie
gro zi wstrzy ma niem kur so wa nia au to bu sów. 

W spra wie od wod nie nia ko lej ny raz po in for mo wa no
nas, że roz le wi ska usu wa ne są przez pod le głe ZDM
służ by dro go we po zgło sze niach na po go to wie dro go -
we. No cóż, po mię dzy na szy mi roz wią za nia mi jest prze -
paść, my chce my aby pro blem w koń cu roz wią zać
do ce lo wo, a oni de kla ru ją przy sy ła nie nam becz ko wo -
zu. Te ma tu nie od pusz cza my. 

Otrzy ma li śmy tak że in for ma cję, że ZDM po ro zu miał
się z MPWiK i w ul. Chełm żyń skiej bę dzie za pro jek to -
wa ny i wy ko na ny – rów no le gle z sa ni tar nym – ka nał
desz czo wy. Po na szej in ter wen cji ZDM wy mie nił
na ul. Chełm żyń skiej dwa wła zy na chod ni kach, któ re
za gra ża ły bez pie czeń stwu pie szych i ro we rzy stów. 

Nie omiesz ka li śmy w imie niu miesz kań ców po dzię -
ko wać dy rek to ro wi ZDM za zre ali zo wa nie na sze go
wcze śniej sze go wnio sku dot. wy mia ny ko stek chod ni -
ko wych na ul. Pa de rew skie go przy ko ście le św. Łu cji. 

Agniesz ka Ką de ja (apkm@o2.pl)
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In ter wen cje

Bar dzo za nie dba ne są na sze rem ber tow skie uli ce.
Nie ste ty, bra ku je rze tel nej kon tro li ich sta nu, za rów no
jezd ni, chod ni ków jak i np. spraw no ści oświe tle nia ulic
i wła ści wej kon ser wa cji. Nie wspo mnę już o es te ty ce,
któ ra bez po śred nio wią że się ze sta nem zie le ni miej -
skiej, któ ra w nie któ rych miej scach Rem ber to wa bar -
dzo jest zde wa sto wa na. 

Na sze Sto wa rzy sze nie po sta no wi ło za jąć się ty mi
pro ble ma mi na po waż nie i pod jąć in ter wen cje w kil ku
spra wach. Zgło sze nia in dy wi du al ne do Urzę du Dziel ni -
cy od miesz kań ców, nie ste ty, czę sto nie przy no szą re -
zul ta tów, więc skie ro wa li śmy pi sma bez po śred nio
do bur mi strza dziel ni cy Kac pra Pie tru siń skie go. Jed no
pi smo w spra wie la tar ni w przej ściu od sta cji PKP
do uli cy Bel lo ny i Kac pu ry, przy bocz ni cy ko le jo wej, któ -
ra nie świe ci się od dłuż sze go cza su. Dru gie, w obro nie
drzew oka le cza nych przez czy ści cie li z ener ge ty ki, któ -
rzy wy ci na ją nie któ re ga łę zie wo kół dru tów po zo sta wia -
jąc drze wa brzyd kie i na ra żo ne na po wa le nie. 

Ko lej ne pi smo do ty czy sy pa nia w Rem ber to wie so li
na chod ni kach i jezd niach w okre sie zi mo wym. Do ty -
czy to w szcze gól no ści dróg grun to wych i ma łych uli -
czek, gdzie nie po trze bu je my brud nej bre ji ja ka two rzy
się zi mą na sku tek sy pa nia so li. Zwłasz cza, że nisz czy
ona zie leń i na sze bu ty oraz utrud nia po ru sza nie się
pie szym i par ko wa nie kie row com sa mo cho dów. Są
dziel ni ce w War sza wie, jak choć by Żo li borz, któ re już
daw no zre zy gno wa ły z uży wa nia so li na uli cach lo kal -
nych, gdzie nie jeż dżą au to bu sy. Sy pie się tyl ko pia sek,
an ty po śli zgo wo. 

Za chę ca my Pań stwa do zgła sza nia pro ble mów
do nas, na ad res Sto wa rzy sze nia biu ro@lep szy rem ber -
tow.pl. Mo że in ter wen cje gru py miesz kań ców (Sto wa -
rzy sze nia), a nie po je dyn czych osób, oka żą się bar dziej
sku tecz ne.

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

Sztu ka uni ków

Za czy na się w niej spe cja li zo wać obec ny bur mistrz
Rem ber to wa i je go za stęp cy. Za py ta łam w in ter pe la cji,
czy zgod nie z wcze śniej szy mi za ło że nia mi do ty czą cy -
mi prze bu do wy na wierzch ni uli cy Dro gi stów, słu py prze -
szka dza ją ce w swo bod nym ru chu pie szych
po chod ni ku, zo sta ną prze nie sio ne. Otrzy ma łam od po -
wiedź: „In for mu ję, że na uli cy Ze cer skiej bę dzie wy mie -
nio ny słup ener ge tycz ny roz kracz ny z pod po rą
na wi ro wa ny oraz prze sta wio ny słup te le tech nicz ny”.

Po no wi łam za tem py ta nie, czy słu py na chod ni ku dla
pie szych na uli cy Dro gi stów, zwłasz cza na wy so ko -
ści 2, 2a, 4 i 18a, zgod nie z wcze śniej szy mi za ło że nia -
mi prze bu do wy uli cy zo sta ną prze nie sio ne? Cze kam
na od po wiedź.

Za re ago wa łam na bar dzo uciąż li we dla miesz kań -
ców, za rów no zmo to ry zo wa nych, jak i pie szych, po kry -
wa nie dziur – w ra mach re mon tów dróg gmin nych
– w jezd niach, np. ul. Ga wę dzia rzy, Kor dia na, … żwi -
rem, co znacz nie po gor szy ło wa run ki jaz dy (jezd nie sta -
ły się bar dzo śli skie). Żwi rem zo sta ły po kry te
stu dzien ki, znisz czo no na jezd niach zna ki po zio me,
a pie si by li na ra że ni na ob sy py wa nie uno szą cym się
z jezd ni py łem. Otrzy ma łam od po wiedź, że: „Na pra wy
ulic grun to wych, któ re by ły wzmoc nio ne de struk tem as -
fal to wym oraz na wierzch ni bi tu micz nych wy ko na no
przy uży ciu re mon te ra z za sto so wa niem emul sji as fal -
to wych i gry sów. Koszt wy ko na nych prac na dzień 30
wrze śnia 2013 r. wy no si ok. 145 tys. zł”. Nie wi dzia no
po wo du, aby wy ja śnić, ja kie by ło uza sad nie nie wy ko -
na nych prac i kto za pła ci za udroż nie nie stu dzie nek
i po ma lo wa nie na no wo zna ków po zio mych.

Za in te re so wa łam się, po prze czy ta niu na stro nie
Urzędu Dziel ni cy Rem ber tów ogło sze nia o prze tar gu,
dla cze go in we sty cja pn. „Bu do wa dro gi uli cy Masz ta -
ler skiej” jest wy ko ny wa na czę ścio wo od ul. Ro ty
do ul. Ze cer skiej, cho ciaż zo sta ły za bez pie czo ne w bu -
dże cie Rem ber to wa środ ki na bu do wę ca łej uli cy. Wy -
ja śnio no, że ogło szo ny prze targ obej mu je ca ły od ci nek,
tj. od uli cy Ro ty do uli cy Ka let ni czej, co zo sta ło okre -
ślo ne w ma te ria łach prze tar go wych (…) Za pis „Ro ty –
Ze cer ska” jest po mył ką pi sar ską”. Trzy mam bur mi strza
za sło wo, po nie waż na ofi cjal nej stro nie Urzę du Dziel -
ni cy w in for ma cjach o prze tar gach da lej fi gu ru je za pis:
„Bu do wa dro gi – ul. Masz ta ler skiej na odc. ul. Ro ty –
ul. Ze cer ska w Dziel ni cy Rem ber tów”.

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

Bu dżet Rem ber to wa na 2014 r.

Jest to bu dżet skan da licz ny, nie za spo ka ja ją cy pod -
sta wo wych po trzeb Rem ber to wa. Za kła da dwu krot nie
wyż sze niż w 2013 r. (1,5 mln zł) bra ki na edu ka cję, się -
ga ją ce 3 mln zł, w tym 2 mln zł bra ku je na wy na gro dze -
nia i po chod ne. Mi mo, że bra ki na oświa tę win ny być
po kry te z bu dże tu pań stwa, ich kosz ty po no szo ne są
przez sa mo rząd, cze go do wo dem jest prze ka zy wa nie
na ten cel do dat ko wych do cho dów bu dże to wych Dziel -
ni cy Rem ber tów czy za osz czę dzo nych na prze tar gach
pie nię dzy.
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W sto sun ku do ostat nich 4 lat jest to bu dżet niż szy
o 9 mln zł, a do kła da jąc bra ki w oświa cie – niż szy o 12
mln zł. W 2010 r. wy dat ki bu dże to we kształ to wa ły się
na po zio mie 69 868 890 zł, w 2013 r. – 64 568 334 zł,
a plan przy szło rocz ny za kła da – 60 981 632 zł. Naj -
więk szy spa dek w ostat nich 4 la tach na stę pu je w wy -
dat kach in we sty cyj nych, ma jąt ko wych – po nad 50
proc., de cy du ją cych o na szym roz wo ju (bu do wa in fra -
struk tu ry tech nicz nej, np. dróg, za go spo da ro wa nie
prze strzen ne). W 2010 r. wy dat ki in we sty cyj ne wy nio -
sły 11 492 211 zł, w bie żą cym ro ku 9 077 298 zł, a przy -
szło rocz ne pla nu je się na po zio mie 5 490 596 zł. Co
wię cej, bli sko 23 proc. wy dat ków zo sta ło prze zna czo -
nych na prze bu do wę bo isk spor to wych przy Szko le
Pod sta wo wej nr 217, cho ciaż na re ali za cję te go za da -
nia obec ny Za rząd miał po zy skać do dat ko we środ ki
z bu dże tu mia sta. 

Tym cza sem licz ba eta tów w Urzę dzie Dziel ni cy ma
wzro snąć z 102,75 do 120, a ich koszt utrzy ma nia
to 9 779 299 zł, czy li o 1 734 219 zł więk szy niż
w 2013 r. Obec ny bur mistrz dziel ni cy K. Pie tru siń ski
(PO Bie la ny) wy stę pu jąc z ini cja ty wą li kwi da cji Za kła du
Go spo da ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi, za po wia dał
oszczęd no ści bu dże to we. Ja koś w pro jek cie bu dże tu
na 2014 r. ich nie wi dać, chy ba że „oszczęd no ści” do -
ty czą bra ku środ ków na in we sty cje. Tym cza sem na re -
mon ty bar dzo zde ka pi ta li zo wa ne go mie nia
ko mu nal ne go, prze zna cza się 100 tys. zł. To po pro stu
ża ło sne.

Na szczę ście, pod rzą da mi na szej Bur mistrz
Agniesz ki Ką dei opra co wa no dwie kon cep cje: bu do wy
przej ścia pod ziem ne go od Dwor ca PKP Rem ber tów
pod ul. Cy ru li ków i prze bu do wy skrzy żo wa nia ulic
Chełm żyń ska/Stra żac ka, któ rych re ali za cję Ra da War -
sza wy wpro wa dzi ła do wie lo let niej pro gno zy in we sty -
cyj nej mia sta. W przy szłym ro ku ma zo stać
prze dłu żo ne przej ście pod ziem ne, mo der ni za cja skrzy -
żo wa nia ma za koń czyć się w 2015 r.

Jak wi dać skoń czy ły się cu da przed re fe ren dal ne
i na przy kła dzie Dziel ni cy Rem ber tów do sko na le wi dać
w jak opła ka nym sta nie są fi nan se pu blicz ne w Pol sce
do wo dzo nej przez ko ali cję PO i PSL, któ ra do pro wa -
dzi ła do de fi cy tu bu dże to we go kra ju na po zio mie 51
mld zł.

Andrzej Kasprzewski (a.kasprzewski@vp.pl)

Miesz kań cy za de cy du ją

W paź dzier ni ku zo stał po wo ła ny Ze spół ds. Bu dże -
tu Par ty cy pa cyj ne go, któ re go pierw szym za da niem by -

ło wy pra co wa nie za sad wy dat ko wa nia 0,5% (tj. oko -
ło 270 000 zł) bu dże tu dziel ni cy w 2015 r. W skład ze -
spo łu we szło: 5 urzęd ni ków wska za nych przez
bur mi strza, 4 rad nych, 2 przed sta wi cie li Rad Osie dli, 5
przed sta wi cie li or ga ni za cji po za rzą do wych i 5 miesz -
kań ców, któ rzy sa mi się zgło si li. W róż ny spo sób z gro -
na Sto wa rzy sze nia „Lep szy Rem ber tów” do ze spo łu
tra fi li: Agniesz ka Ką de ja, Ja dwi ga Ce giel ska i Krzysz tof
Or liń ski.

Na li sto pa do wym spo tka niu ze spół zde cy do wał, że
wy mie nio na na wstę pie kwo ta zo sta nie po dzie lo -
na na trzy rów ne czę ści po 90 000 zł z prze zna cze niem
na sfi nan so wa nie pro jek tów do ty czą cych trzech ob sza -
rów na szej dziel ni cy tj.: Ka wę czy na -Wy go dy, No we go
Rem ber to wa, Sta re go Rem ber to wa.

Je śli środ ki prze zna czo ne na da ny te ren nie bę dą
w peł ni wy ko rzy sta ne, zo sta ną prze zna czo ne na re ali -
za cję pro jek tów z in ne go ob sza ru, ta kich, któ re zdo by -
ły naj więk sze po par cie wśród miesz kań ców.

Ko lej ny mi za da nia mi ze spo łu jest: współ udział w ak -
cji in for ma cyj nej do ty czą cej bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
oraz czu wa nie nad pra wi dło wo ścią wy ło nie nia pro jek -
tów do re ali za cji. Pro jek ty mo gą skła dać wy łącz nie in -
dy wi du al ni miesz kań cy, z wy łą cze niem człon ków
ze spo łu. 

Po nie waż pro jek ty moż na zgła szać od 20 stycz nia
do 9 mar ca 2014 r., naj istot niej sze jest by wszy scy
miesz kań cy, któ rzy ma ją po mysł jak do brze wy ko rzy -
stać pie nią dze z bu dże tu par ty cy pa cyj ne go, przy go to -
wa li się do zło że nia sto sow nych do ku men tów,
za wie ra ją cych opis pro jek tu, kal ku la cję fi nan so wą
przed się wzię cia, li stę po par cia pro jek tu przez 15 miesz -
kań ców dziel ni cy. Gło sow nie na pro jek ty od bę dzie się
w okre sie od 20 do 30 czerw ca 2014 r. dro gą in ter ne -
to wą, po przez wrzu ce nie kar ty do gło so wa nia w okre -
ślo nym punk cie lub po przez jej wy sła nie na ad res
Urzę du Dziel ni cy. Re ali zo wa ne bę dą pro jek ty, któ re
uzy ska ją naj więk szą licz bę gło sów miesz kań ców.

Wię cej in for ma cji na te mat bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go moż na uzy skać na stro nie in ter ne to wej http://kon -
sul ta cje.um.war sza wa.pl/con tent/bu dzet -par ty cy pa cyj n
y -w -war sza wie, ewen tu al nie za po śred nic twem stro ny
na sze go Sto wa rzy sze nia http://www.lep szy rem ber -
tow.pl

Moż na też pi sać na ad res biu ro@lep szy rem ber -
tow.pl Chęt nie od po wie my na każ dy na de sła ny e -ma il.

Krzysz tof Or liń ski (wpko ko@wp.pl)
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Nasz głos w spra wie tras ro we ro wych

W związ ku z trwa ją cy mi do 30 li sto pa da br. kon sul -
ta cja mi spo łecz ny mi pro jek tu „Pro gra mu roz wo ju tras
ro we ro wych War sza wy do 2020 r.” Sto wa rzy sze nie
„Lep szy Rem ber tów” wspie ra ją ce zdro wy tryb ży -
cia m.in. or ga ni zu jąc raj dy ro we ro we dla miesz kań ców
Rem ber to wa (w 2013 r. – wzię ło w nich udział 332 ro -
we rzy stów w wie ku od 6 do 91 lat) wy ra zi ło w tej spra -
wie opi nię. 

Po par li śmy ini cja ty wę opra co wa nia kom plek so we go
roz wo ju in fra struk tu ry ro we ro wej tym bar dziej, że dłu -
gość tras ro we ro wych w Rem ber to wie na tle po zo sta -
łych dziel nic War sza wy jest na sza rym koń cu ran kin gu.
Nie ste ty, pro po zy cja za war ta w pro jek cie „Pro gra mu
roz wo ju tras ro we ro wych War sza wy do 2020 r.” sy tu -

ację w Rem ber to wie po pra wia tyl ko w nie wiel kim stop -
niu (ścież ka wzdłuż ul. Żoł nier skiej w ra mach II eta pu
bu do wy dro gi), pro gram nie za wie ra też pro po zy cji dot.
za pew nie nia cią gło ści tras ro we ro wych. 

Dla te go wnio sko wa li śmy o uzu peł nie nie pro gra mu
roz wo ju m.in. o bu do wę ścież ki ro we ro wej wzdłuż
ul. Mar sa od sta cji PKP War sza wa Rem ber tów w kie -
run ku cen trum (wie lo krot nie w tej spra wie by ły kie ro wa -
ne przez wła dze dziel ni cy oraz miesz kań ców pi sma,
czy też zgła sza ne na spo tka niach po stu la ty), bu do wę
ścież ki ro we ro wej wzdłuż ul. Stra żac kiej od ul. Chełm -
żyń skiej do ul. Ze słań ców Pol skich oraz wzdłuż al. gen.
A. Chru ście la „Mon te ra”, ul. Ko man do sów w kie run ku
We so łej oraz ul. Cy ru li ków w kie run ku We so łej.

Agniesz ka Ką de ja (apkm@o2.pl)
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