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Konkurs rozstrzygnięty

Zakończył się konkurs filmowy „Rembertów zapisany
w historii Polski, Polska zapisana w historii Rembertowa” kie-
rowany do rembertowskiej młodzieży ze szkół ponadpodsta-
wowych, organizowany przez Stowarzyszenie „Lepszy
Rembertów”. Do konkursu zgłosiło się 21 zespołów – 16 zre-
alizowało filmy. Do finału zostały zakwalifikowane następują-
ce filmy:
Ciekawe zakątki Rembertowa – Katarzyna Laszuk, Ewa
Studniak
Historia obok nas. Wytwórnia Amunicji Pocisk – Gabrie-
la Ziembińska, Weronika Pieńkowska.
Zakłady Amunicyjne Pocisk – Damian Łysiak.
Rembertów TV – Ola Tomaszewska, Amanda Piórkowska
Rembertów na przestrzeni lat – Klaudia Ruszkowska, Pa-
trycja Chodkiewicz.
Grom – jednostka chwały –Aleksandra Kluczny, Bartosz Li-
piński.

Jury w wyborze finalistów kierowało się wkładem pracy,
oryginalnym ujęciem tematu, spójnością treści i obrazu oraz
walorami artystycznymi. Spośród 6 filmów wybrało trzy naj-
lepsze zespoły, przyznając:
I miejsce Damianowi Łysiakowi za film ZakładyAmunicyjne
Pocisk;
II miejsce Gabrieli Ziembińskiej i Weronice Pieńkowskiej
za film Historia obok nas. WytwórniaAmunicji Pocisk
III miejsce Oli Tomaszewskiej i Amandzie Piórkowskiej
za film Rembertów TV.

Za wyjątkowy wkład pracy i zaangażowanie jury przyzna-
ło także wyróżnienie Klaudii Ruszkowskiej i Patrycji Chod-
kiewicz za film Rembertów na przestrzeni lat. Wszyscy
uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, zwycięskie zespoły
otrzymały dyplomy, tablety, odtwarzacze mp4, zestawy
słuchawkowe, książki i płyty.

Konkurs został ogłoszony dzięki dotacji Fundacji Banku
Zachodniego WBK w ramach programu „BankAmbitnej Mło-

dzieży”. Został objęty medialnym patronatem Informatora
Kulturalnego „Co-Gdzie-Kiedy”.

Grzegorz Jarzyna (gjarzyna1@wp.pl)
koordynator projektu

Wróciły wspomnienia

Pokaz filmów związanych z historią Rembertowa, jaki od-
był się na zakończenie konkursu „Rembertów zapisany w hi-
storii Polski, Polska zapisana w historii Rembertowa” był
przedsięwzięciem udanym i został bardzo dobrze odebrany
przez mieszkańców Rembertowa, którzy w nim uczestniczyli.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że głównym
pomysłodawcą i organizatorem projektu był młody mieszka-
niec Rembertowa Pan Grzegorz Jarzyna, a filmy zrealizowa-
li uczniowie rembertowskich szkół. Zainteresowanie
młodzieży historią swojego miasta świadczy o lokalnym pa-
triotyzmie i rokuje nadzieję na pamięć o patriotyzmie przez
duże P – dla Polski. Nagranie filmów, poprzedzone zebra-
niem wielu materiałów, zdjęć, wywiadów, było dla młodzieży
praktyczną nauką historii o naszym mieście, a dla starych
mieszkańców Rembertowa powrotem do wspomnień z ich
dzieciństwa i młodości.

Mnie osobiście przywróciły obrazy z dzieciństwa, które
pozostały na zawsze w mojej pamięci. 16 październi-
ka 1942 r. w Rembertowie w odwecie za akcję „Wieniec”
Niemcy stracili przez powieszenie dziesięciu więźniów Pa-
wiaka. Szedłem wtedy z mamą do pociągu i na tle peronu
zauważyłem równo wiszące sylwetki ludzkie. Zapytałem
mamy, dlaczego oni tak równo stoją? Mama zasłoniła mi
oczy i nie pozwoliła patrzeć w kierunku szubienicy.

Drugie wspomnienie – o dwóch obozach: hitlerowskim
i sowieckim w tym samym miejscu – na terenie przedwojen-
nej FabrykiAmunicji „Pocisk”. Gdy zbliżał się front wschodni,
Niemcy spędzili wszystkich mężczyzn na teren Pocisku (mó-
wiło się o tym „za druty”) w celu kopania okopów. Znaleźli się
tam również mój ojciec i wujek. Można było donosić im tam

Szanowni Państwo warto zapoznać się „Mieszkańcem”,
Nr 13 z 3.07.2014 (http://mieszkaniec. pl/Archi-
wum/PDF/2014/13. pdf). Zamieszczono w nim zaproszenie
na „Sprzątanie Świata”, które SLR zorganizuje 13 wrze-

śnia 2014 r. Szczegółów prosimy wypatrywać na tablicach
ogłoszeń i forach internetowych. Zapraszamy serdecznie
do czynnego włączenia się w akcję. Pokażmy, że nasze oto-
czenie jest dla nas ważne! Redakcja

Z ostatniej chwili
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jedzenie. Pamiętam chwilę, kiedy ojciec żegnał się ze mną,
mamą i moim młodszym bratem.Ale pamiętam też drugą po-
dobną sytuację, kiedy po „wyzwoleniu” ojciec po raz drugi że-
gnał się z nami, bo szedł na przesłuchanie jako AK-owiec
do miejscowego UB. Wtedy po raz pierwszy widziałem jak
ojciec płakał.

Wracając do konkursowego pokazu filmów o Rember-
towie – spotkanie było prowadzone przez Agnieszkę Ką-
deję swobodnie, a zarazem godnie i stosownie
do tematu. Nasza młodzież pokazała, że można liczyć
na jej zaangażowanie i twórczą inwencję. Mam nadzieję,
że to właśnie oni, młodzi filmowcy – historycy godnie za-
stąpią nasze pokolenie.

Andrzej Miąsek (amiasek@wp.pl)

Nieobojętni na otoczenie

Członkom Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” nie jest
obojętne, jak będzie wyglądała nasza przestrzeń, dlatego
wniosło uwagi do projektu zmian „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania m. st. Warszawy”. Dotyczyły
one m.in. zachowania leśnego charakteru działki 265 znajdu-
jącej się w sąsiedztwie ul. Admiralskiej i jej cennej przyrody.
Dopuszczenie zabudowy na tym terenie, zgodnie z propozy-
cją zawartą w projekcie dokumentu, spowodowałoby bez-
powrotne zmiany – zniknięcie szeregu gatunków roślin
i zwierząt.

Wnioskowaliśmy również o rezygnację z budowy no-
wej spalarni na terenie ciepłowni Kawęczyn. Przykre, że
Rada Dzielnicy Rembertów, podejmując uchwałę w spra-
wie zmian w projekcie Studium, nie zajęła stanowiska
w sprawie lokalizacji „instalacji do termicznego przetwa-
rzania odpadów o przepustowości do 300 tys. ton rocznie”
w Kawęczynie, podobnie zresztą nie znaleźliśmy żadnej
uchwały zarządu dzielnicy w tej sprawie. W przeciwień-
stwie do aktywnych władz w Ząbkach, gdzie radni 5 czerw-
ca podjęli uchwałę – protest przeciwko działaniom
zmierzającym do budowy spalarni, której treść trafiła
do władz Warszawy, prezesa PGNiG oraz burmistrza
Rembertowa. W imieniu mieszkańców protestuje również
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek. Gdy władza wysłuchuje
głosu mieszkańców, zawsze są tego dobre efekty. Może
warto więc zacząć naśladować sąsiadów?

Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Uwagi do planu Centrum

Do połowy lipca, a dokładnie do 16.07.2014 r. każdy mo-
że wnieść pisemnie uwagi do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Centrum Rembertowa,
obejmującego tereny po obu stronach torów, na Starym
Rembertowie między ulicami Cyrulików, Gawędziarzy, ron-
dem gen. A. E. Fieldorfa „Nila” przed AON, Kadrową, Roty

i Zesłańców Polskich, na Nowym Rembertowie obszar wy-
kraczający poza trójkąt między ulicami Płatnerską, Dowód-
ców, Jaworzniaków i Bellony.

Zgłoszenie uwag przez mieszkańców umożliwia wpłynię-
cie na treść planu, który w przyszłości, po przyjęciu przez Ra-
dę Warszawy, będzie obowiązujący przy wydawaniu
pozwoleń na budowę na ww. obszarze.

Plan miejscowy to zestaw przepisów urbanistycznych –
określa przeznaczenie poszczególnych terenów – zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną lub jednorodzinną,
dopuszczalność i rodzaj usług, maksymalną wysokość bu-
dynków i powierzchnię zabudowy działki. Określa szerokość
pasów drogowych – w projekcie przewidziano poszerzenie
odcinków ulic Ilskiego, Jaworzniaków, Kacpury, Strażackiej,
docelowe zamknięcie początku al. gen.A. Chruściela „Mon-
tera” i dojazdu od Marsa do przejazdu kolejowego, przedłu-
żenie ul. Cyrulików i nową ulicę od Cyrulików po lewej stronie
stacji diagnostycznej do Strażackiej i dalej przy straży po-
żarnej i przez teren dawnego bazaru „Ciuchy” do ul. Pade-
rewskiego.

Przewidziano lokalizację tunelu drogowego łączącego
al. gen. A. Chruściela „Montera” z ul. Marsa i prowadzącego
pod ul. Cyrulików, torami kolejowymi i ul. Bellony.

Zachęcamy do zapoznania się z rysunkiem i tekstem pro-
jektu planu, które są dostępne na stronie http://www.archi-
tektura.um.warszawa.pl, po prawej stronie w dziale
„Ogłoszenia o planach miejscowych”. Zainteresowanych
szczegółami prosimy o kontakt telefoniczny – 609 561 441.

Michał Zyga (zyga.michal@gmail.com)

„Zielona wyspa” – jak długo jeszcze?

W związku z artykułem prasowym oraz wypowiedzią pre-
zesa PGNiG Termika SA A.Gajewskiego w sprawie planowa-
nej lokalizacji spalarni odpadów komunalnych w Kawęczynie
oraz trwającymi rozmowami z władzami miasta, szukając po-
twierdzenia tych doniesień o szczegóły zapytała na sesji rad-
na Jadwiga Cegielska. Burmistrz K. Pietrusiński odpo-
wiedział, że on także o planowanej spalarni w Rembertowie
dowiedział się z artykułu prasowego, co oznaczało, że go-
spodarz terenu nie uczestniczył w żadnych rozmowach z wła-
dzami miasta. Stwierdziliśmy wówczas, że skoro
rembertowska władza nic nie wie, to o wiarygodną informa-
cję trzeba wystąpić do prezesa PGNiG, do którego skiero-
waliśmy kilka pytań: czy decyzja dotycząca lokalizacji spalarni
w Rembertowie została podjęta, czy planując inwestycję,
przeprowadzono analizę wpływu produktów spalania na oto-
czenie, czy przeanalizowano wpływ wzmożonego ruchu sa-
mochodów dowożących śmiecie do spalarni na czystość
powietrza i stan obecnej infrastruktury drogowej, czy obecnie
prowadzone są jakieś postępowania w tej sprawie?

Zaznaczyliśmy w piśmie, że niedopuszczalne jest, aby
o tak kontrowersyjnej inwestycji mieszkańcy dowiadywali się
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z pra sy, zwłasz cza, że by ła by to dru ga spa lar nia bez po śred -
nio od dzia łu ją ca na na szą dziel ni cę. Znaj du ją ca się na gra -
ni cy Tar gów ka i Rem ber to wa spa lar nia przy ul. Gwar ków
mo że po roz bu do wie uty li zo wać na wet 200 tys. ton śmie ci
rocz nie (obec nie 40 tys. ton). Jak wy ni ka z pro jek tu zmian
„Stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go m. st. War sza wy”, w przy pad ku spa lar ni na te re -
nie cie płow ni Ka wę czyn mo że to być na wet 300 tys. ton. 

W przy pad ku po twier dze nia bu do wy spa lar ni na te re nie
Rem ber to wa wnio sko wa li śmy do PGNiG o zor ga ni zo wa nie
w try bie pil nym spo tkań z miesz kań ca mi na szej dziel ni cy
w ce lu prze ka za nia rze tel nych in for ma cji o pla no wa nym
przed się wzię ciu, je go wpły wie na śro do wi sko na tu ral ne,
w tym na sze ży cie i zdro wie, przed sta wie nia pro po zy cji roz -
wią za nia pro ble mu bra ku in fra struk tu ry dro go wej w na szej
dziel ni cy cał ko wi cie unie moż li wia ją cej w obec nym sta nie re -
ali za cję in we sty cji. O od po wie dzi PGNiG po in for mu je my Pań -
stwa nie zwłocz nie na na szej stro nie in ter ne to wej
i w naj bliż szym nu me rze biu le ty nu.

Agniesz ka Ką de ja (apkm@o2.pl)

Śmie cio wy se rial trwa

Fir ma LE KA RO, któ rej m. st. War sza wa zle ci ło wy wóz od -
pa dów ko mu nal nych m.in. z te re nu Dziel ni cy Rem ber tów, ma
obo wią zek raz mie sią cu w okre sie od ma ja do paź dzier ni ka
od bie rać tra wę, li ście, ga łę zie. W ma ju tyl ko w jed nym punk -
cie – na par kin gu przez Urzę dem Dziel ni cy – wy sta wio no
kon te ne ry na od pa dy zie lo ne, któ re już po kil ku go dzi nach
to nę ły w gó rze wor ków.

W tej spra wie in ter we nio wa łam w LE KA RO, któ rej wła -
ści ciel ka od po wie dzia ła, że za „wy zna cze nie po ten cjal nych
punk tów zbiór ki od pa dów zie lo nych od po wia da Urząd Dziel -
ni cy”. Na py ta nie, czy od pa dy zie lo ne nie mo gą być od bie ra -
ne bez po śred nio z po se sji, ze wzglę du na uciąż li wość ich
do star cza nia na miej sce zbiór ki, zwłasz cza przez miesz kań -
ców nie po sia da ją cych sa mo cho dów, od po wie dzia no, że „(…)
umo wa za war ta mię dzy Mia stem a LE KA RO nie prze wi du je
od bio ru od pa dów zie lo nych sprzed po se sji (…)”.

Pod czas se sji w dniu 20 ma ja bur mistrz Rem ber to wa
po twier dził, że Urząd nie wska zał miejsc zbiór ki od pa dów
zie lo nych, sto jąc na sta no wi sku, że „po win na od by wać
się bez po śred nio od wła ści cie li nie ru cho mo ści” oraz po -
in for mo wał, że „obec nie na szcze blu cen tral nym to czą się
roz mo wy z fir mą LE KA RO w tej kwe stii”. 1 lip ca kon ty nu -
ując ten te mat i py ta jąc o sku tek tych roz mów usły sza -
łam: „Na tę chwi lę żad nej po zy tyw nej zmia ny nie ma”.

Pó ki co, od pa dy zie lo ne mo że my do star czać do sied miu
punk tów: ul. Nie po ło mic ka 26 przy ogro dze niu ZS nr 74 (2-
3. VIII, 6-7. IX, 4-5. X, 8-9. XI), ul. Ziem skie go 22 przed Gim -
na zjum nr 126 (2-3. VIII, 6-7. IX, 4-5. X, 8-9. XI), ul. Do ke rów
na ty łach ZS nr 76 (12-13. VII, 9-10. VIII, 13-14. IX, 11-
12. X, 15-16. XI), par king przy ul. Ja worz nia ków róg al. Ko -

man do sów (19-20. VII, 23-24. VIII, 20-21. IX, 18-19. X, 22-23.
XI), daw na pę tla au to bu so wa przy ul. Gon tar skiej (26-
27. VII, 30-31. VIII, 27-28. IX, 25-26. X, 29-30. XI), plac
przed daw nym bu dyn kiem ZGN przy ul. Kor dia na (12-
13. VII, 9-10. VIII, 13-14. IX, 11-12. X, 15-16. XI), par king
przed LI LO przy ul. Ka dro wej 5/15 (19-20. VII, 23-24. VIII, 20-
21. IX, 18-19. X, 22-23. XI).

Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów” otrzy ma ło od po -
wiedź od fir my LE KA RO, że kon te ne ry na śmie ci zmie sza ne
w dniu ich od bio ru nie mu szą być wy sta wia ne przed po se sję.
Mo gą być od bie ra ne z te re nu po se sji, je śli jest do nich do -
stęp, co spraw dzi li śmy w prak ty ce: eki pa LE KA RO sa ma za -
bra ła kon te ner zza otwar tej furt ki.

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

Ko mu ni ka cyj ne po stu la ty miesz kań ców

18 czerw ca od by ło się w Ra tu szu spo tka nie miesz kań -
ców z Za rzą dem Trans por tu Miej skie go. Z badań wynika, że
SKM i au to bu sy kur su ją w za sa dzie punk tu al nie i są wy ko -
rzy sta ne tak, że jest jesz cze re zer wa. Miesz kań cy jednak
nie są za do wo le ni z funk cjo no wa nia ko lei (nie opty mal ny roz -
kład, nie punk tu al ność, awa ryj ność, prze ła do wa ne skła dy),
dla te go wra ca ją do po dró żo wa nia au to bu sa mi i sto ją w kor -
ku już przy wy jeź dzie z Rem ber to wa – na Żoł nier skiej. Dla -
te go też po stu lu ją po pra wę ja ko ści za rów no ko mu ni ka cji
szy no wej jak i au to bu so wej sta no wią cej al ter na ty wę dla
szwan ku ją cej ko lei. 

Po nie waż osie dle Ka wę czyn -Wy go da ja ko je dy ne
w Rem ber to wie po zba wio ne jest sen sow nej moż li wo ści do -
jaz du do SKM oraz bez po śred nie go po łą cze nia z cen trum
sto li cy, na spo tka niu po raz ko lej ny przed sta wio na by ła kon -
cep cja zmia ny tra sy li nii 325 tak, by pro wa dzi ła ona ul. Ostro -
bram ską, Tra są Ła zien kow ską do GUS. In te re sa riu szy ta kiej
li nii jest spo ro. Są nią za in te re so wa ni miesz kań cy Mo kre go
Łu gu, Ka ro lów ki, Ka wę czy na -Wy go dy, ale rów nież miesz -
kań cy osie dli wzdłuż Ostro bram skiej i z Sa skiej Kę py. Zgło -
szo no też ini cja ty wę po wsta nia li nii we wnętrz nej łą czą cej
Sta ry i No wy Rem ber tów, z Ma ry si nem i da lej Ka wę czy nem -
-Wy go dą. 

ZTM ra czej „czar no” wi dzi moż li wo ści za spo ko je nia na -
szych po stu la tów. Jest to o ty le nie zro zu mia łe, że w związ -
ku z otwar ciem II li nii me tra po win no na stą pić uwol nie nie
znacz nych mo cy ludz kich i ta bo ru. I chy ba tak jest, sko ro
pro jek to wa ne są no we ukła dy tras np. na Żo li bo rzu o czym
do no si lip co wy mie sięcz nik „iZTM”. Szko da, ze nie wszyst -
kie dziel ni ce są trak to wa ne w po dob nie przy ja zny spo sób. 

Krzysz tof Or liń ski (wpko ko@wp.pl)

Wsty dli wy pro blem Rem ber to wa

Brud ne ścia ny, graf fi ti oraz od pa da ją cy tynk w tu ne lu, po -
ma za ne ścia ny ze wnętrz ne, smród, szcze gól nie w przej -
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ściach dla nie peł no spraw nych, nie wła ści we od wod nie nie, ka -
łu że – tak wy glą da rem ber tow ski dwo rzec PKP.  In ter we nio -
wa li śmy w tej spra wie u dy rek to ra Za kła du Li nii Ko le jo wych
w War sza wie PKP PLK od po wie dzial ne go za utrzy ma nie
dwor ca. 

W od po wie dzi po in for mo wał nas, że w tym ro ku za pla no -
wa na jest na pra wa wiat pe ro no wych, na wierzch ni i sys te mu
od wod nie nia pe ro nu oraz „es te ty za cja ele men tów ma łej ar -
chi tek tu ry” – czy li ta blic, ła wek, ko szów na śmie ci. Zo sta ną
wy czysz czo ne i po ma lo wa ne ścia ny tu ne lu, uzu peł nio ne
oszkle nia wejść do tu ne lu. Od 1 lip ca utrzy ma niem czy sto ści
ma zaj mo wać się no wa fir ma w związ ku z roz wią za niem
umo wy z do tych cza so wą, któ ra nie wy wią zy wa ła się na le ży -
cie ze swo ich obo wiąz ków.

Wnio sko wa li śmy rów nież, aby sko or dy no wać dzia ła nia
do ty czą ce mo ni to rin gu w dwóch czę ściach tu ne lu, tj. za mon -
to wa nia ka mer w ist nie ją cej czę ści oraz na no wym od cin ku,
któ ry ma być bu do wa ny w 2015 r. ja ko prze dłu że nie przej -
ścia pod ziem ne go dla pie szych pod ul. Cy ru li ków. 

2 czerw ca br. spo tka łam się bez po śred nio z dy rek to rem
ZLK i je go współ pra cow ni ka mi. Głów nym te ma tem by ło
prze ko na nie PKP PLK, że za mon to wa nie mo ni to rin gu jest
wa run kiem ko niecz nym, aby wszel kie dzia ła nia po rząd ko -
we w przej ściu pod ziem nym by ły sku tecz ne. Prze ko ny wa -
łam też o pil nej po trze bie na pra wy sys te mu od wod nie nia,
któ ry zli kwi du je uciąż li we ka łu że w tu ne lu oraz le ją cą się
po ścia nach wo dę. 

Po spo tka niu wy sto so wa li śmy pi smo do bur mi strza Dziel -
ni cy, in for mu jąc, że dy rek tor za de kla ro wał chęć pod ję cia roz -
mów, omó wie nia spraw tech nicz nych i fi nan so wych
zwią za nych z mon ta żem mo ni to rin gu oraz je go ob słu gą, po -
dzia łu za dań. W pi śmie tym wnio sko wa li śmy, zgod nie z usta -
le nia mi z PKP, o zor ga ni zo wa nie spo tka nia władz dziel ni cy
z dy rek cją PKP.   

Mi mo na szej de kla ra cji współ pra cy w tej spra wie ra tusz
na ra zie mil czy. 

Agniesz ka Ką de ja (apkm@o2.pl)

Ko ma ry pod spe cjal nym nad zo rem

Na po sie dze niu dziel ni co wej ko mi sji bez pie czeń stwa
w dn. 12 czerw ca zgło szo no po trze bę za bez pie cze nia nie któ -
rych przy naj mniej re jo nów Rem ber to wa przed na ra sta ją cą
in wa zją me szek i ko ma rów. Na czel nik Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska, pa ni B. Stań czak po da ła dwa za sad ni cze po -
wo dy unie moż li wia ją ce pod ję cie ja kich kol wiek dzia łań w tej
spra wie. Po pierw sze, urzęd ni cy „War sza wy” pi sem nie po -
wia do mi li (po dob no), by nie wy sy łać mo ni tów do ty czą cych
opry sków „za ko ma rzo nych” miejsc, gdyż nie ma pie nię dzy,

a za bieg ten sto so wa no w prze szło ści tyl ko w wy jąt ko wych
sy tu acjach. Po dru gie, wi no waj ca mi w du żym stop niu są sa -
mi miesz kań cy Rem ber to wa, któ rzy do pu ści li do sy tu acji,
w któ rej je rzy ki nie ma ją miejsc lę go wych, a są one pierw -
szo rzęd nym sprzy mie rzeń cem w wal ce z ko ma ra mi.

Zgło szo no jed nak wnio sek, aby od ko ma rzyć przy naj mniej
re jo ny przy le ga ją ce do nie któ rych obiek tów ta kich, jak np.
przed szko le przyAd mi ral skiej (oto czo ne krza ka mi, w bez po -
śred niej bli sko ści le śnych ro wów z gni ją cą wo dą). Tu głos za -
brał za stępca bur mi strza, M. Go lón ka, któ ry ne ga tyw nie
od no sząc się do po my słu (i za nic ma jąc ar gu men ty rad ne -
go miesz ka ją ce go w tym re jo nie) stwier dził, że po trze bę tę
mu sia ła by po twier dzić dy rek cja przed szko la. Pa ni Stań czak
za sta na wia ła się na to miast nad moż li wo ścią za gro że nia
zdro wia przed szko la ków przez opry ski. Cie ka we, czy mar -
twił się tym w swo im cza sie sa mo rząd np. Świ no uj ścia, sto -
su jąc opry ski w par kach miej skich.

W su kurs na szym urzęd ni kom sa mo rzą do wym przy szedł
prze wod ni czą cy ko mi sji, rad ny M. Gór czyń ski (SLD), któ ry
nie do pu ścił do gło so wa nia nad wnio skiem, stwier dza jąc au -
to ry ta tyw nie (a mo że au to ry tar nie?), że i tak nie ma szans
na re ali za cję. My ślę, że po win ni śmy zre zy gno wać z wie lu in -
nych po my słów ta kich, jak: spo łe czeń stwo oby wa tel skie, po -
wszech ny udział spo łecz ny w sa mo rząd no ści i tym
po dob nych dyr dy ma łek. Te do pie ro nie ma ją naj mniej szych
szans re ali za cji – ani na ni wie rzą do wej, ani sa mo rzą do wej.

An drzej Ka sprzew ski (a.kasprzewski@vp.pl

Kto nam od krę ci ku rek?

Nie mal każ de go z nas do ty ka obec nie pro blem tan ko wa -
nia sa mo cho dów. Po ja wił się on, gdy zo sta ła zli kwi do wa na,
funk cjo nu ją ca jesz cze od cza sów CPN -ów sta cja ben zy no -
wa przy sta cji PKP. W związ ku z py ta nia mi miesz kań ców, np.
czy moż na w tym sa mym miej scu otwo rzyć no wą, dla cze go
za mknię to do brze dzia ła ją cą oraz czy w ogó le po wsta nie no -
wa sta cja, po pro si li śmy PKN OR LEN o wy ja śnie nie. Otrzy -
ma li śmy na stę pu ją cą od po wiedź: „Sta cja pa liw nr 671
przy Cy ru li ków zo sta ła trwa le za mknię ta z po wo du bra ku
moż li wo ści te re no wych nie zbęd nych dla po trzeb jej mo der -
ni za cji. Dziel ni ca Rem ber tów jest klu czo wym ryn kiem z punk -
tu wi dze nia in we sty cyj ne go, tak więc w swo ich pla nach PKN
OR LEN prze wi du je wy bu do wa nie tam sta cji. Pro wa dzo ne są
obec nie in ten syw ne dzia ła nia, ma ją ce na ce lu wy se lek cjo -
no wa nie do god nej lo ka li za cji pod tę in we sty cję...”.

Ma my na dzie ję, że dzia ła nia PKN OR LEN bę dą sku tecz -
ne i wkrót ce znów bę dzie my mie li nową sta cję pa liw w na szej
dziel ni cy.

Agniesz ka Ką de ja (apkm@o2.pl)
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