
MANIFEST STOWARZYSZNIE „LEPSZY REMBERTÓW” 
 
My, mieszkańcy Rembertowa, którym jest bliska sercu poprawa jakości Ŝycia w naszej 

Dzielnicy, postanowiliśmy działać wspólnie tworząc niezaleŜną, niezwiązaną z partiami politycznymi 
grupę osób pod hasłem „LEPSZY REMBERTÓW – LEPSZE JUTRO ”. 

Pod egidą Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW” staramy się skupić ludzi aktywnych, 
zaangaŜowanych społecznie, specjalistów posiadających wiedzę z róŜnych dziedzin i działających 
skutecznie. Wśród nas są przedstawiciele Rad Osiedli, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorcy, 
nauczyciele, urzędnicy, pracownicy samorządowi, pracownicy akademiccy, prawnicy, ekonomiści, 
menedŜerowie, a przede wszystkim mieszkańcy Rembertowa.  

Lepszy Rembertów w rozwijającej się Warszawie to nasze podstawowe wyzwanie.  
Chcielibyśmy, aby Rembertów nadrobił wreszcie wieloletnie zaniedbania i stała się kameralną, 

bezpieczną, czystą, estetyczną, zieloną, uporządkowaną, przyjazną mieszkańcom, wygodną do Ŝycia 
dzielnicą Warszawy z zapewnionym sprawnym dojazdem do centrum miasta i sprawną komunikacją 
zbiorową. UwaŜamy, Ŝe bez względu na strukturę administracyjną Warszawy, Rembertów powinien być 
zarządzany sprawnie i fachowo. Władze lokalne powinny szczególną uwagę zwracać na potrzeby lokalnej 
społeczności i aktywnie reprezentować je w kontaktach z władzami Warszawy, tak aby wygrywać szanse 
dla Rembertowa. 

Jesteśmy grupą osób, które chcą działać dla dobra mieszkańców i rozwoju Rembertowa. 
Mamy pomysły, z których część juŜ wprowadziliśmy w Ŝycie. Szczegóły na naszej stronie 
internetowej www.lepszyrembertow.pl 

Kiedy w naszej Dzielnicy rozglądamy się wokół siebie widzimy ile jest jeszcze do 
zrobienia. Braki w infrastrukturze – większość mieszkańców nie ma moŜliwości korzystania z 
wodociągów, całe obszary jeszcze nieskanalizowane, wiele ulic nieutwardzonych, bez chodników. 
Dzikie wysypiska śmieci. Postępujący chaos w zabudowie. Powstające nowe osiedla, do których 
nie ma właściwego dojazdu. Wielokilometrowe korki przy wyjeździe do centrum. Zniszczony 
dworzec kolejowy. Zaniedbane i brudne przystanki autobusowe.  

Nic dziwnego, Ŝe mieszkańcy Rembertowa czują, Ŝe ich głos nie jest słyszany, rzeczywiste 
potrzeby nie realizowane, a wiele obietnic władz uwaŜają za frazesy bez pokrycia. Dlatego tak 
wiele osób nie uczestniczy w wyborach samorządowych do władz Dzielnicy. Zwracamy się do 
wszystkich mieszkańców Rembertowa.  

Zmieńmy to razem! 
Zbudujmy lepszy Rembertów! 

LEPSZY REMBERTÓW – LEPSZE JUTRO 
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym dobro Dzielnicy leŜy na sercu. 

Wymieniajmy się pomysłami i problemami, nie bądźmy bierni, a wspólnie znajdziemy mądre 
rozwiązania dla lepszego Rembertowa. 
"LEPSZY REMBERTÓW" jest otwarty dla ka Ŝdego. 

 
Mieszkańcy Rembertowa – członkowie i sympatycy 

Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW”. 
 

MISJA STOWARZYSZENIA „LEPSZY REMBERTÓW” 
 
Działać tak, aby ludzie chcieli i lubili mieszkać w Rembertowie. 

 

WIZJA STOWARZYSZENIA „LEPSZY REMBERTÓW” 
 



Rembertów jako kameralna, bezpieczna, czysta, estetyczna, zielona, uporządkowana, przyjazna 
mieszkańcom, wygodna do Ŝycia dzielnica Warszawy z zapewnionym sprawnym dojazdem do 
centrum miasta i dobrze zorganizowaną komunikacją zbiorową. 
 

Cele Stowarzyszenia „LEPSZY REMBERTÓW”  

1) podnoszenie jakości Ŝycia mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju Rembertowa, 

2) wspieranie idei samorządu terytorialnego, 

3) integrowanie organizacji pozarządowych, 

4) działania na rzecz ochrony środowiska, 

5) animowanie aktywności mieszkańców oraz sympatyków Rembertowa nie będących jego 
mieszkańcami poprzez udział w przedsięwzięciach związanych z rozwojem społecznym, 
gospodarczym i kulturalnym Rembertowa,  

6) inspirowanie inicjatyw słuŜących rozwojowi m.st. Warszawy, 

7) wspieranie inicjatyw obywatelskich, 

8) inicjowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, 

9) podejmowanie działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji Ŝyciowej, 

10) wspieranie działań propagujących rozwój i promocję wolontariatu. 
 
 

Wytyczone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:  

1) prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej, 

2) organizowanie seminariów, sesji naukowych, konferencji, wystaw, imprez kulturalnych, 
turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, 

3) współpracę, szczególnie z instytucjami wymienionymi w § 2 ust. 6 w przygotowaniu 
projektów, rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych, rozwijanie bezpośrednich 
kontaktów między placówkami naukowymi, kulturalno-oświatowymi, instytucjami 
działającymi w sferze ochrony zabytków, integracji europejskiej, ochrony zdrowia, 
wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej, wolontariatu, ekologii i 
ochrony środowiska, działalności charytatywnej, szczególnie we współpracy z instytucjami 
wymienionymi w § 2 ust. 6. 

4) pozyskiwanie darczyńców wspierających przedsięwzięcia statutowe Stowarzyszenia,  

5) wspieranie realizacji zadań, a takŜe kreowanie, inspiracja i pomoc w organizowaniu 
inicjatyw obywatelskich,  

6) współdziałanie z instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i 
międzynarodowymi oraz ruchami społecznymi, których cele są zbliŜone do celów 
Stowarzyszeni. 

 


