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Szanowni Mieszkańcy,

Zaczyna się najpiękniejszy miesiąc w roku, co
szczególnie widać w naszej zielonej dzielnicy. Życzymy
Państwu wspaniałych majówek w gronie rodziny
i znajomych, ogrodnikom dość sił do wykonania
wszystkich zaplanowanych prac, obudzonym
z zimowego snu odpowiednio silnej woli do
realizacji sportowych postanowień, a wszystkim
pozostałym radości z każdego dnia.

członkowie i sympatycy stowarzyszenia

Co powstanie na Nowym
Rembertowie przy stacji

kolejowej?

Pięć lat temu, na początku 2010 r. Zarząd Transportu
Miejskiego ogłosił przetarg na projekt wielopoziomowego
parkingu parkuj i jedź na 295 miejsc postojowych przy
przystanku PKP Rembertów na działkach kolejowych,
wydzierżawionych na komis meblowy i skład węgla.

Budowa parkingu w tej lokalizacji została zaniechana
z powodu opóźnień w opracowaniu projektu oraz
wątpliwości odnośnie zgodności zamierzenia z
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego skutkujących niemożliwością realizacji
zadania w terminie zadeklarowanym przez Urząd Miasta
we wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013).

Zamierzenie było krytykowane przez osoby, które
wskazywały, że ten obszar powinien zostać
zagospodarowany dla potrzeb pieszych poprzez
utworzenie placu miejskiego wśród zabudowy handlowo-
usługowej, a parkingi powinny być pod ziemią.

W październiku 2013KP S.A. ogłosiła przetarg na
sprzedaż prawa użytkowania 3 działek (skład węgla,
komis meblowy i trzecia działka między bocznicą a
ul. Kacpury) o łącznej powierzchni 12 137 m2 za cenę
niecałych 5 mln zł netto. Wpłynęła tylko jedna oferta i pod
koniec 2014 r. nastąpiła sprzedaż.

Grupa mieszkańców Rembertowa już w 2013 r.
przedstawiła propozycję zagospodarowania tego

obszaru. Tymczasem spółka HopStop 6, nowy jego
użytkownik wieczysty, planuje budowę centrum
handlowego. Typowe projekty spółki (http://katharsis-
development.pl/upload/files/broszura.pdf) to parterowe
obiekty otoczone parkingiem w poziomie terenu. Liczę na
to, że powstanie raczej obiekt na miarę centralnej strefy
Rembertowa, w której wg obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego, kształtowanie nowej
zabudowy musi odpowiadać wysokim wymogom
estetycznym, zgodnie ze śródmiejską rangą strefy.
Ponadto w takiej lokalizacji parking powinien być
zlokalizowany pod ziemią.

Michał Zyga (zyga.michal@gmail.com)

Kolebka Orła Białego w
ogólnopolskim konkursie

Szlak przewodnicki pod nazwą “Rembertów - Kolebka
Orła Białego” został zgłoszony do ogólnopolskiego
konkursu „Wydarzenie Historyczne Roku”
organizowanego od ośmiu lat przez Muzeum Historii
Polski. Na konkurs wpłynęło 200 projektów, spośród
których jury wyłoniło 15 najważniejszych. Chociaż

Zaproszenie na
Dzień Ziemi 2015

Nasza lokalna akcja Dnia Ziemi 2015,
odbędzie się w sobotę 16 maja w godzinach
10.00-12.00 w Olszynce Grochowskiej. Mile
widziani są wszyscy chętni do spaceru po
rezerwacie z workiem na śmieci i w
rękawiczkach na dłoniach. Na przybyłych
czekają niespodzianki pozyskane od Lasów
Miejskich.

W imieniu Stowarzyszenia „Lepszy
Rembertów” zaprasza wiceprezes Krzysztof
Orliński, (jednocześnie członek Rady Osiedla
Kawęczyn-Wygoda). Czeka na Państwa o
godz. 10.00 przy Pomniku Bohaterów
Olszynki Grochowskiej u zbiegu ulic Traczy i
Szerokiej.



rembertowski szlak przewodnicki nie wszedł do finału,
cieszy sam fakt, że nieustannie budzi duże
zainteresowanie.

W tym roku nasza koleżanka Elżbieta Jabłońska,
warszawska przewodniczka, w lutym społecznie
poprowadziła już jeden spacer szlakiem Orła Białego z
okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika
Turystycznego, za co otrzymała podziękowanie od
Zarządu Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich
PTTK. Latem w ramach Dzielnicowego Dyżuru
Varsavianistycznego organizowanego przez Dom
Spotkań z Historią, także będzie przybliżać dzieje
Rembertowa na spacerze przewodnickim. Tradycyjnie 11
Listopada o godz. 11.11 z okazji Narodowego Święta
Niepodległości ponownie ruszymy z nią w trasę po
Akademii Obrony Narodowej.

Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie „Lepszy
Rembertów” jest autorem projektu „Rembertów - Kolebka
Orła Białego”, zgłoszonym w konkursie dla organizacji
pozarządowych organizowanym przez Prezydenta m.st.
Warszawy w 2012 r. Na jego realizację przyznano dotację
w wysokości 15 tys. zł. Swój wkład finansowy wniosło też
samo Stowarzyszenie, poświęcając na projekt
niebagatelną część wpływów ze składek członkowskich.
Dzięki temu został nakręcony film, w którym
wykorzystano ogromny materiał archiwalny.

Zostało wydanych 1000 egzemplarzy przewodnika po
najciekawszych obiektach zabytkowych Akademii Obrony
Narodowej z płytą z nagranym filmem, został opracowany
szlak przewodnicki oraz uruchomiona strona internetowa
www.lepszyrembertow.pl/rkob, którą odwiedza wielu
internautów. Spacery, organizowane tą trasą co najmniej
trzy razy w roku, przyciągają zawsze kilkudziesięcio-
osobową grupę piechurów zainteresowanych ciekawą
historią Rembertowa.

Jadwiga Samociuk

Koncert w 70. rocznicę

Rembertowska społeczność w maju br. będzie
obchodzić 70-tą rocznicę rozbicia obozu specjalnego
NKWD nr 10. W nocy z 20 na 21 maja 1945 r. 44-
osobowe zgrupowanie z obwodu Mewa-Kamień z
Mińska Mazowieckiego dokonało odbicia więźniów
przetrzymywanych w obozie na terenie byłej fabryki
amunicji Pocisk u zbiegu ulic Marsa i Płatnerskiej. W
ramach nocnej akcji poakowskiej partyzantki
uwolniono około 800 przetrzymywanych więźniów oraz
zabito ponad 20 żołnierzy NKWD. Raport jaki po kilku
dniach znalazł się na Łubiance na biurku szefa NKWD
Ławrientija Berii, spowodował wściekłość sowieckich
władz okupacyjnych i skutkował likwidacją obozu.
Podkreślić należy, że był to jedyny taki przypadek w

okupowanych krajach Europy środkowo-wschodniej.
Dlatego, pamiętając o tych wydarzeniach, w
Rembertowie w dniu 24 maja w kościele Matki Boskiej
Zwycięskiej przy ul. Grzybowej 1 po wieczornej Mszy
św. w intencji jeńców obozu, odbędzie się koncert pt.
„Żołnierze Niezłomni - Podziemna armia powraca”.
Wykonawcami będą Jerzy Zelnik, Paweł Piekarczyk
oraz Leszek Czajkowski. W imieniu organizatorów
serdecznie zapraszamy.

Grzegorz Jarzyna (gjarzyna1@wp.pl)

Ławeczki będą,
inne rzeczy mogą być

W ubiegłym roku w ramach budżetu partycypacyjnego
zgłosiłam ustawienie kilkunastu ławek na terenie Starego
Rembertowa. Pomysł spodobał się, uzyskał Państwa głosy
i w tym roku będzie zrealizowany. Po sugestiach od
mieszkańców innych osiedli, w tegorocznej edycji
zgłosiłam ten pomysł do realizacji na terenie całej dzielnicy.
Czy będzie zrealizowany, zależy od Państwa głosów.

Inne projekty zgłoszone przez sympatyków i członków
stowarzyszenia to: strefa ograniczonej prędkości 30 km/h
na ulicach osiedla Stary Rembertów – Kolonia, świetlna
tablica informacyjna na budynku ratusza, częściowe
odwodnienie ul. Paderewskiego, pasy rowerowe w al.
Chruściela, budowa chodnika przy ul. Paderewskiego
oraz budowa edukacyjno-integracyjnego miejsca spotkań
na osiedlu Kawęczyn-Wygoda.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich
projektów oraz głosowania, które odbędzie się w terminie
16-26 czerwca br. można uzyskać na stronie internetowej
www.rembertow.waw.pl w zakładce budżet
partycypacyjny lub bezpośrednio na stronie
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Podziękowanie

Jesteśmy już kilka miesięcy po wyborach
samorządowych, a ponieważ jest to nasz pierwszy numer
w tym roku, dziękujemy za głosy oddane na naszych
kandydatów. Państwa poparcie było tak duże, że
osiągnęliśmy trzeci wynik w dzielnicy na 8 komitetów
wyborczych. Niestety meandry ordynacji wyborczej
rozkład głosów spowodowały, że dwa komitety, mimo
otrzymania mniejszej od nas liczby głosów, mają po
trzech radnych, podczas gdy my – dwóch. Tak duże
Państwa uznanie dla naszej dotychczasowej działalności
zobowiązuje nas do kontynuowania rzetelnej pracy.

Zapraszamy na dyżury naszych radnych:
Agnieszka Kądeja – w każdy I poniedziałek miesiąca
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w godz. 18.00-19.00 w ratuszu p. 210 tel. 663 321 200, 
e-mail: apkm@o2.pl
Michał Zyga – w każdy II czwartek miesiąca w godz.
18.00-19.00 w Domu Kultury na Nowym Rembertowie 
tel. 609 561 441, e-mail: zyga.michal@gmail.com 

Zarząd Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Pomysły na Rembertów

Końcówka 2014 r. to oczywiście wybory
samorządowe. Mieliśmy festiwal obietnic i finisz
poprzedniej władzy. Na Osiedlu Kawęczyn-Wygoda
MPWiK odtworzyło nawierzchnię wielu dróg, na których
prowadzono przez blisko 4 lata prace kanalizacyjne.
Nawierzchnię z kostki lub asfaltu uzyskała wreszcie na
całej swojej długości Szeroka. Droga jest utwardzona
choć na przeważającej części bez chodników, ale
wreszcie w lutową rocznicę bitwy pod Olszynką
Grochowską nie musieliśmy wstydzić się ponad miarę!
Pozostaje jednak otwarte pytanie jak przeprowadzone
prace mają się do docelowej budowy ul. Szerokiej na
odcinku Wał Kościuszkowski – Traczy, zaplanowanej na
rok 2015? Czy położona w „trybie wyborczym”
nawierzchnia będzie zrywana i układana na nowo? 

Mimo usilnych starań nie udało się też położenie
docelowej nawierzchni na ul. Stelmachów. Wygląda na
to, że na jej budowie nastąpił jakiś błąd lub pomyłka
skutkująca protestem mieszkańców. Na „oko” widać, że
ulica, a zwłaszcza chodniki są ułożone zbyt wysoko w
stosunku do posesji. Być może, do następnych wyborów
(2018) nowe, choć w dużej części „stare” władze
dokończą to, co zaczęli projektować przed laty ich
poprzednicy (tzn. prowadzone przez ZMID inwestycje:
rondo na skrzyżowaniu ulic Chełmżyńska/Strażacka,
przedłużone przejście dla pieszych pod ul. Cyrulików przy
PKP Rembertów, przebudowa ul. Żołnierskiej – budowa
trzeciego wiaduktu nad torami otwockimi i estakady do
ul. Żołnierskiej). 

Natomiast, jakoś trudno dostrzec ciekawe pomysły na
dalsze życie dzielnicy wykraczające poza to, co
wymyślono już lata temu. Choć nie! Jest ponoć iście
kosmiczny pomysł budowy centrum sportowego przy ul.
Rekruckiej, gdzieś w okolicach bazy MPO. Pożyjemy,
zobaczymy czy ujrzy on światło dzienne?

Spektakularna porażka nastąpiła w dziedzinie
komunikacji. Idąc do przodu cofnęliśmy się o kilka dekad.
W związku z otwarciem centralnego odcinka II linii metra
(choć nie słyszałem, by któraś ze stacji była w naszej
dzielnicy lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie) straciliśmy
linie autobusowe łączące nas bezpośrednio z centrum
stolicy: 514 i 143. I stało się to pomimo „ostrej” reakcji
zastępcy burmistrza Rembertowa („Szanowny Panie

Dyrektorze … Zwracam się z prośbą o … Proszę o
pozytywne rozpatrzenie sprawy”). Rozczarowanie jest
tym większe, że mniej „ostra” reakcja władz Wesołej
spowodowała pozostawienie autobusu 411 jeżdżącego
ze Starej Miłosnej do Dw. Centralnego. Podobnie rzecz
się ma z linią 151, która wróciła do Centrum. Inni
zachowali przynajmniej stan posiadania., my straciliśmy
i to w sytuacji, gdy Warszawa zakupiła 30 nowych
autobusów. Niestety, żaden z nich nie wzmocni
komunikacji zbiorowej naszej dzielnicy.

Być może kolejne, wiosenno-letnie miesiące
przyniosą poprawę koniunktury. Tymczasem życzę
wszystkim Czytelnikom naszego periodyku udanych
wakacji.

Krzysztof Orliński (wpkoko@wp.pl)

Priorytetowe inwestycje

W styczniu złożyłam wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad kolejnej sesji punktu dot. omówienia
stanu priorytetowych inwestycji w Rembertowie, tzn.
przedłużenia przejścia podziemnego dla pieszych pod
ul. Cyrulików, przebudowy skrzyżowania
Chełmżyńska/Strażacka, a także zapytałam zarząd o
przebudowę węzła Marsa/Żołnierska. Moja prośba
doczekała się realizacji w marcu. Niestety, odpowiedziami
przybyłych na sesję przedstawicieli wykonawcy nie tylko
ja byłam zawiedziona. Na podstawowe pytania dotyczące
przedstawienia nam harmonogramu inwestycji,
organizacji ruchu w trakcie realizacji poszczególnych
zadań otrzymałam w przypadku wszystkich inwestycji
taką samą odpowiedź. Szczegółowe harmonogramy nie
zostały opracowane, tym samym nie możemy Państwu
ich zaprezentować, a organizacja ruchu zostanie
opracowana przez wykonawcę tuż przed przystąpieniem
do prac budowlanych. 

Najgorsza jest oczywiście informacja dot. braku
skuteczności władz miasta w dojściu do porozumienia z
właścicielami działki, na której miała stanąć podpora
estakady Żołnierska – centrum miasta Zastąpią ją
dodatkowe pasy ruchu. 

Będziemy domagali się od zarządu podjęcia
skutecznych działań w mieście, które pozwolą uniknąć
takiego bałaganu i uciążliwości dla mieszkańców, jakie
miały miejsce przez wiele miesięcy podczas budowy
kanalizacji w ul. Strażackiej i sąsiednich ulicach.

Ale trudno oceniać skuteczność obecnego zarządu
dzielnicy, ponieważ od rozpoczęcia kadencji ani razu w
porządku obrad sesji rady dzielnicy nie było punktu
„sprawozdanie zarządu z prac w okresie między sesjami”.
Stanowisko zarządu w tej sprawie jest absolutnie
niezrozumiałe. Tym bardziej, że jest to stały punkt na
sesjach innych dzielnic, było tak również u nas w
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poprzedniej kadencji. Zarząd, jako organ wykonawczy
powinien radę, czyli organ nadrzędny, informować o
podejmowanych działaniach, efektach współpracy z
instytucjami miejskimi, bieżących problemach
pojawiających się w dzielnicy. 

Tak robią inni, tylko nie zarząd w Rembertowie.
Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Z życia dzielnicy

� Termin otwarcia przejazdu kolejowego w ul. Mokry Ług
został przesunięty z 30 kwietnia na 28 maja br.
Współczujemy mieszkańcom Mokrego Ługu, dla
których to kolejne tygodnie odcięcia od świata, chociaż
dla reszty Starego Rembertowa jest to duża ulga
widoczna na naszych ulicach.  

� Zachęcamy mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat, do
włączenia się w prace związane z utworzeniem w
naszej dzielnicy Rady Seniorów. Obecnie członkowie
komisji samorządowej przygotowują projekt statutu
rady. Po podjęciu przez radę dzielnicy uchwały o
powołaniu rady odbędą się wybory. Zainteresowane
osoby prosimy o śledzenie informacji na stronie
internetowej naszego urzędu www.rembertow.waw.pl
lub kontakt z nami.

� Pod koniec kwietnia zostało otwarte boisko przy
Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego.
Według zapowiedzi były przemówienia, balony,
okolicznościowy tort i inne atrakcje. Absurd
świętowania wynika z kilkumiesięcznego opóźnienia w
zakończeniu tej inwestycji i niemal dwukrotnego
przekroczenia planowanego na ten cel budżetu, ale
czas świętowania wyjątkowo zbieżny z wyborami był
przecież czasem przecinania wstęg...

� Na piłkarzy i kibiców czeka nie tylko przebudowane
boisko, przypomnę, inwestycja warta blisko 2,5 mln zł
(źródło: „Gazeta Rembertowska”), ale i stare,
przerdzewiałe ogrodzenie szkolne, którego koszt
wymiany dyrekcja szkoły oceniła na 70 tys. zł. Niestety
ktoś tego nie dopilnował i mamy kolejny przykład
bylejakości w dzielnicy.

� Przewodniczący klubów radnych PO, PiS i Forum dla
Rembertowa przygotowali projekt stanowiska
dotyczącego „przywrócenia bezpośredniej komunikacji
autobusowej do centrum Miasta”. Powstało ono po
nieskutecznych działaniach zarządu dzielnicy. Projekt
ten był kuriozalny, gdyż radni z własnej woli
zaproponowali zmniejszenie częstotliwości kursowania

linii 143, czyli rozwiązanie niekorzystne dla
mieszkańców. Dla mnie było to niewyobrażalne, tym
bardziej, że  będąc burmistrzem brałam udział w
trudnych, ale zakończonych sukcesem rozmowach z
ZTM w sprawie kursowania linii 143 co 10 minut w
godzinach szczytu. Ostatecznie Rada Dzielnicy 26
marca br. przyjęła stanowisko z uwagami, które
zgłosiłam, tj. dopisano do tekstu stanowiska również
linię 514, którą pierwotnie pominięto, wykreślono zapis
dotyczący zmniejszenia częstotliwości kursowania
autobusu linii 143 oraz dopisano, iż zmiany
wprowadzono bez konsultacji społecznych (na które
powoływał się w uzasadnieniu zmian ZTM).

� Urząd Dzielnicy Rembertów ogłosił przetarg na
zaprojektowanie i wybudowanie żłobka na działce
miejskiej o powierzchni 2430 m2 położonej przy
przystanku autobusowym ZTM Przebieg 01 między
ulicami Cyrulików a Stanisława Fiszera. Oferty mają
zostać złożone do 11 maja 2015 r. Wybrany
wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektowanie i
wybudowanie do 30 czerwca 2016 r. żłobka na 5
oddziałów dla 150 dzieci. 

� Na stronie www.lekaro.pl jest już harmonogram
odbioru odpadów zielonych tj. trawy, liści i drobnych
gałęzi. Odbiory są realizowane od 1 maja do 30
listopada br.

Agnieszka Kądeja (apkm@o2.pl)

Sprostowanie
W nr 32/2014 Biuletynu Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” na

str. 2 ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. „Przedszkolaki w
liceum”, w którym napisałam cyt.: „Burmistrz K. Pietrusiński w swoim
wystąpieniu stwierdził, że Rembertów nie chce obecnie budować
nowego przedszkola i nie wyraził zainteresowania, aby budżet naszej
dzielnicy powiększyć na ten cel o 4 mln zł. Co więcej, zapowiedział,
że docelowo (w nieznanej perspektywie czasowej) „dzielnica ma
pomysł budowy nowego budynku łączącego funkcję żłobka i
przedszkola przy ul. Cyrulików”. Stwierdzam, że był to autorski opis
wypowiedzi burmistrza. Tytułem sprostowania cytuję w tej części
dokładne słowa wypowiedziane przez Burmistrza Kacpra
Pietrusińskiego na LXXVII Sesji Rady Miasta st. Warszawy w dniu 6
marca 2014 r.: „Rembertów za chwilę będzie ostatnią dzielnicą, w
której nie ma żłobka i stąd dzielnica ma pomysł, czy propozycję,
budowy nowego budynku łączącego funkcję żłobka i przedszkola przy
ulicy Cyrulików. (…) Jeszcze raz proszę o przyznanie 3 mln zł na
adaptację budynku na Kadrowej, a w dalszej perspektywie bardzo
państwa proszę o przychylność i wygospodarowanie środków na
budowę nowego budynku żłobkowo-przedszkolnego przy ul.
Cyrulików”. Ponieważ artykuł nie odzwierciedlał treści wypowiedzi
Burmistrza K. Pietrusińskiego, za swobodny opis jego słów
przepraszam Pana Kacpra Pietrusińskiego i Czytelników.

Jadwiga Samociuk
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