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Na szczęście zachowało się z tego okresu wiele
obiektów, będących obecnie naszym dziedzictwem narodowym. 26 stycznia 2010 r., historyczny zespół Akademii
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” jest autorem
Obrony Narodowej został wpisany do rejestru zabytków.
projektu „Rembertów – Kolebka Orła Białego”, który zmieProjekt Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” zmierza do popularyzacji historii Rembertowa i jego roli
rza do tego, aby nie tylko mieszkańcy
w kształtowaniu polnaszej Dzielnicy, ale inni Warszawiaskiej państwowości.
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
cy dowiedzieli się o wydarzeniach forProjekt został złożony
mowania
Państwa
Polskiego,
w otwartym konkursie
ZAPRASZA
mających związek z Rembertowem,
ofert na realizację zana spacer poprowadzony
poprzez: stworzenie na terenie Akadedań publicznych w zaprzez przewodników warszawskich
mii Obrony Narodowej przewodnickiej
kresie kultury, sztuki,
Rembertów
–
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ścieżki historyczno-edukacyjnej, naochrony dóbr kultury
granie filmu na nośnikach elektroniczi dziedzictwa narodoniedziela 3 czerwca 2012 r., godz. 11.00
nych, wydanie przewodnika.
wego w 2012 r. ogłospotykamy się przed bramą
Na stronie www.lepszyremberszonym
przez
Akademii Obrony Narodowej
tow.pl/rkob została uruchomiona apliPrezydenta m. st.
Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
kacja
dotycząca
projektu
Warszawy dla organi– znajdziecie tam Państwo wiedzę
zacji pozarządowych.
o powstaniu miasta i garnizonu Rembertów, rozwoju
Został pozytywnie oceniony i wybrany w postępowaniu
szkolnictwa wojskowego, udziale Rembertowa w Bitwie
konkursowym (Zarządzenie Nr 2196 /2012 Prezydenta
Warszawskiej 1920 r., informacje o terminach i trasie
Warszawy z 9 marca 2012 r.).
spacerów przewodnickich, wiele archiwalnych i współRembertów jest miejscem wysiłku narodu budująceczesnych zdjęć.
go swoją państwowość po odzyskaniu niepodległości,
Projekt kierujemy do kilku pokoleń począwszy
której ostoją w tamtych czasach była siła militarna. Nic
od młodzieży gimnazjalnej kończąc na seniorach. Z fildziwnego, że tutaj, na skraju dużego poligonu położonemem i innymi produktami projektu dotrzemy do szkół, stugo blisko Warszawy od pierwszych dni niepodległości
dentów AON, środowisk przewodników warszawskich.
tworzono doświadczalne centra wyszkolenia różnych roZespół projektowy tworzą: Sławomir Bielicki, Jadwidzajów wojsk, szkoły oficerskie, wyższe szkoły wojskoga Cegielska (koordynator), Krzysztof Chrzan, Maria Kawe. W 1920 r. tutaj usytuowano sztab dywizji piechoty
sprzewska, Krzysztof Kozicki, Jan Pogoda, Maciej
broniącej pierwszej linii obrony Warszawy. Tutaj rodziły
Sulikowski. Recenzentem naukowym projektu będzie płk
się nowatorskie koncepcje wojskowe, wykładane na kurdr Jeremiasz Ślipiec. Wspiera nas Urząd Dzielnicy Remsach dowódców wojskowych.
bertów z burmistrz Agnieszką Kądeją i Akademia ObroWielkim symbolem, jak głosi wieść przekazywana z pokolenia na pokolenie, tego jednego
z ważniejszych w przedwojennej Polsce
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
ośrodka rozwoju rodzimej myśli wojskowej
ZAPRASZA
oraz kształcenia kadry oficerskiej miało być
na wystawę Sławomira Bielickiego
takie ukształtowanie ciągów komunikacyjnych
i zabudowy, aby całość widziana z lotu ptaka
„Zabytkowy zespół architektoniczny
tworzyła obraz Orła Białego. Miał zatem Remna terenie Akademii Obrony Narodowej”
bertów stać się symboliczną kolebką Orła.
prezentowaną w ramach projektu
W wyniku perturbacji w okresie międzywojen„Rembertów – Kolebka Orła Białego”
nym zaniechano tak pomyślanego dzieła arpodczas Święta Rembertowa w sobotę 26 maja
chitektoniczno-urbanistycznego.
Stowarzyszenie otrzymało dotację

Projekt współfinansuje:

w godz. 11.00 -18.00 i do końca czerwca w dni powszednie
w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II, ul. Gawędziarzy 8

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów” | Nr 25 | maj 2012

ny Narodowej z rektorem komendantem gen. Romualdem Ratajczakiem.
Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)
Od prawa do przymusu…

Wg art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne gminy, w naszym
przypadku m. st. Warszawy, obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.
Jest to zadanie miasta, ale nie obowiązek. Wie o tym
wielu mieszkańców Dzielnicy Rembertów, którzy nie mogą
jeszcze skorzystać z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Na Starym Rembertowie zasięg sieci wodociągowej
jest mniejszy od sieci kanalizacyjnej. Poza osiedlem
Polanka sieć wodociągowa została zbudowana w następujących ulicach: al. Chruściela, ul. Gawędziarzy,
ul. Fiszera, ul. Konwisarska (do ul. Plutonowych), ul. Paderewskiego (do ul. Roty). W wieloletnim planie inwestycyjnym MPWiK na Starym Rembertowie przewidziano
budowę wodociągu na kolejnych 12 ulicach w najbliższych 5 latach, tj. do 2017 r.
Zgodnie z polityką miasta prawo do przyłączenia
do wodociągu jest stopniowo przekształcane w obowiązek dla osób budujących nowe domy przy ulicach wyposażonych w wodociąg. Dzieje się tak poprzez ustalanie
przez Radę Warszawy w nowych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego (mpzp) przepisów zobowiązujących do podłączenia do sieci wodociągowej,
po realizacji takiej sieci, ze względu na ochronę środowiska, w tym ochronę wód podziemnych. Takie przepisy zostały wprowadzone w planach dla obszarów Mokrego
Ługu i Zygmuntowa, ale faktycznie nie obowiązują, ponieważ nie ma tam sieci wodociągowej.
Wybiórczy obowiązek przyłączenia do sieci wodociągowej – obejmujący tylko ulice, na których sieć została wybudowana, ma objąć kolejne obszary, dla których
opracowywane są projekty mpzp.
Szacunkowy koszt przyłączenia do wodociągu wynosi ok. 5 tys. zł, czyli jest porównywalny z kosztem indywidualnego ujęcia wody. Wg art. 36 Prawa wodnego
właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie (…). Zwykłe
korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego
gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego,
poza poborem wody powierzchniowej lub podziemnej
w ilości większej niż 5 m3 na dobę.
Uważam, że nie powinno się narzucać obowiązku
przyłączenia do sieci wodociągowej. Sam fakt, że sieć wodociągowa jest budowana ze środków wspól- nych, jest moim zdaniem niewystarczający, żeby
narzucać pozostałym mieszkańcom obowiązek przyłączenia do tej sieci.
Michał Zyga (michal@lepszyrembertow.pl)
Odpowiedzialni za…

Dwa główne źródła informacji: rozmowy z mieszkańcami oraz teksty umieszczane w lokalnej prasie upewnia-
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ją, iż spora część ludzi za sprawy dziejące się w Dzielnicy chwali lub gani jej burmistrza lub ewentualnie cały Zarząd albo większość Rady Dzielnicy. Poniekąd prawda,
bo po to władza wybrana, by brać odpowiedzialność
za wszystko, co dzieje się w naszej małej ojczyźnie.
Z drugiej jednak strony jest to nadmierne uproszczenie. W warunkach demokracji organy władzy na każdym
szczeblu są zazwyczaj różnorodne, pochodzące z różnych grup i kręgów społecznych, reprezentujące różne
postawy światopoglądowe i kulturowe itp. Pojedyncze
osoby i grupy sprawujących władzę (choć można tu myśleć bardziej o administrowaniu i zarządzaniu niż o władzy w jej tradycyjnym znaczeniu) powiązane są
zazwyczaj delikatnymi i płynnymi więziami różnych uzależnień, o których mówi się dosadnie: umowa koalicyjna (w Radzie Dzielnicy Rembertów koalicję tworzy 12
radnych). Bez takich koalicyjnych powiązań, wiele struktur społecznych, a nawet państw potrafi długi czas tkwić
w próżni, np. Grecja bezskutecznie wybierająca nowych
rządzących.
W naszych realiach podmiotem zbiorowym jest Zarząd Dzielnicy, tj. burmistrz i jego zastępcy. Burmistrz
Agnieszka Kądeja, rekomendowana przez radnych Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”, odpowiada za zagadnienia budżetowo-księgowe, organizację pracy Urzędu
Dzielnicy i obsługę mieszkańców, architekturę i budownictwo, zamówienia publiczne i obsługę prawną. Współpracuje z delegaturami Urzędu m. st. Warszawy
w zakresie administracji i spraw obywatelskich, gospodarki nieruchomościami, bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego oraz ochrony.
Zastępca burmistrza Bożena Osińska, rekomendowana przez radnych Komitetu Wyborczego „Mieszkańcy
Rembertowa” (B. Burtniak i K. Osiński), odpowiada za inwestycje, ochronę środowiska, informatykę oraz nadzoruje Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, w tym
mienie komunalne.
Zastępca burmistrza Robert Kuś, rekomendowany
przez klub radnych „Wspólnota samorządowa” z osiedla
Kawęczyn Wygoda (L. Korneluk, J. Melak, J. Melak), odpowiada za kulturę i promocję, zasoby lokalowe, sprawy
społeczne i zdrowia, gospodarkę gruntami i działalność
gospodarczą, oświatę i wychowanie, sport i rekreację.
Sprawuje nadzór na placówkami oświatowymi (szkoły,
przedszkola) i kulturalnymi (domy kultury, biblioteka),
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Dzielnicowym Biurem
Finansów Oświaty.
Cały Zarząd reprezentuje Dzielnicę Rembertów
na zewnątrz, a w urzędzie nadzoruje pracę urzędników
w podległych sobie wydziałach i zespołach. Trzeba o tym
pamiętać przyglądając się pracy na poszczególnych stanowiskach.
Wypadałoby jednak powiedzieć także o współodpowiedzialności za zarządzanie partnera Zarządu, jakim jest
Przewodniczący i trzech Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy. Z ich rekomendacji pochodzi Prezydium, podobnie jak Zarząd.
Pozostaje dziewięciu radnych niewchodzących
w skład koalicji. To prawie połowa Rady. Co z nimi? Nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności? Mogą do końca ka-
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dencji skupiać się tylko na walce o władzę? Mogą uchylać się od rozwiązywania problemów Rembertowa?
Myślę, że walka o władzę w czasach współczesnych
powinna zdecydowanie przejść od destruktywnej kontestacji do twórczej rywalizacji przynoszącej mieszkańcom
możność porównywania i wyboru rozwiązań mądrzejszych i sprawniejszych.
Andrzej Kasprzewski (a.kasprzewski@wp.pl)
Głos na POgłos

Po nieskutecznej inicjatywie dotyczącej obalenia
władz naszej dzielnicy, pozostająca w opozycji PO wydała pierwszy w 2012 r. (a drugi w historii) „POgłos Rembertowa”. Chwytliwe tytuły artykułów tylko na pierwszy
rzut oka wydają się mieć konstruktywny charakter.
Temat przewodni – boisko „Orlik”. Szczytna idea budowy boiska sportowego musiała zakończyć się fiaskiem
z uwagi na m.in. bardzo późny termin podjęcia tej inicjatywy przy braku stosownego terenu. Nie wiedzieć czemu
sprawę przedłożono dopiero w drugiej połowie 2011 r.
czyli w roku poprzedzającym zakończenie programu budowy „Orlików”, który trwa już od 2008 (!) r. Dlaczego nie
zrobiono tego wcze-śniej, w tej a nawet poprzedniej kadencji rady, kiedy w Rembertowie współrządziła PO?
Wiemy wszyscy jak żmudne i długotrwałe są procedury
prawno-budowlane. W jaki sposób Zarząd Dzielnicy miał
w krótkim czasie złożyć:
1. „oświadczenie o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych
na realizację zadania” (bo nawet przy dofinansowaniu musielibyśmy mieć około 500-600 tys. zł środków
własnych);
2. „dokument określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem
inwestycji”.
Radni koalicji, jak pisze autor artykułu „przyjęli stanowisko, w którym jest mowa o zainteresowaniu wielofunkcyjnym boiskiem”, ale radni „PO nie wzięli udziału
w głosowaniu”. No to w końcu chcą czy nie boiska
dla młodzieży?
W kolejnym artykule, w którym poddawany analizie
jest budżet 2011 r., uwagę zwracają dwie kwestie. Jest
wręcz przeciwnie niż sugeruje autor, znacznie trudniej
jest realizować wiele małych inwestycji niż jedną lub kilka dużych. Łatwiej byłoby prowadzić budowę jednego
przedszkola przez kilka lat pokazując kwotowe wykorzystanie budżetu inwestycyjnego niż każdego roku borykać
się z 28 inwestycjami, też niemałymi bo średnio po 80 tys.
zł każda. De facto odstąpienie od budowy przedszkola
nie nastąpiło w 2011 r. lecz wcześniej. Pamiętam doskonale spotkania w Ratuszu i głosy przeciwko budowie
przedszkola we wskazanym miejscu ze względu na jego
niedogodną lokalizację i brak kanalizacji. A już wytykanie
przedszkolu przy ul. Kadrowej, że jest niepubliczne, zupełnie nie pasuje do PO, która jak najbardziej powinna inicjatywom prywatnym sprzyjać, a nie je piętnować.
Dość niewiarygodnie brzmi stwierdzenie z kolejnego artykułu, że „aby wzmacniać obywatelski Rembertów
uznaliśmy [PO] jako priorytetowe powołanie rad osiedli”.
W przypadku Rad Osiedli w końcu naprawiono to, co

popsuto jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy
w Rembertowie współrządziła PO.
Kolejny artykuł „Strategia Rembertowa” opisuje poważne zapóźnienie rozwoju naszej Dzielnicy w stosunku
do innych części Stolicy. Autor trafnie wskazuje jego przyczyny. Byliśmy „peryferyjną enklawą drugoplanowej dzielnicy Praga-Południe”.
Nasze geograficzne położenie nie zmieniło się. Nadal jesteśmy w dużej części „za lasami i bagnami”. Choć
mamy przyczółek w postaci Osiedla Kawęczyn-Wygoda,
o którym głośno w okolicach 30.11 i 24.02, gdy można się
sfotografować na tle Pomnika Bohaterów Olszynki Grochowskiej w towarzystwie władz Warszawy, a nawet
przedstawicieli Sejmu, Senatu itd. itp. Potem zapada głucha cisza i wytykanie wniosku o przeznaczenie środków
(450 tys.) na uporządkowanie terenu przyległego do Pomnika. A jest to, czy się to komuś podoba czy nie, wizytówka naszej Dzielnicy. Przybywają w to miejsce liczni
uczestnicy wycieczek i rajdów, starsi i młodsi, piesi i zmotoryzowani. Choćby ostatnio, 13 maja motocyklowy
„IV Rajd szlakiem Hymnu”.
Może zabrzmi to nazbyt patetycznie, ale zaapeluję byśmy wzięli przykład z Nicolasa Sarkozyiego, który po przegranych wyborach powiedział, że jest coś
ważniejszego niż zwycięstwo w wyborach, tym czymś
jest Francja. My mamy naszą Małą Ojczyznę, nasze
miejsce na Ziemi – Rembertów. I on jest ważniejszy
od fotela tak burmistrza jak i ław opozycji w radzie.
Krzysztof Orliński (wpkoko@wp.pl)
Założenia do projektu Centrum

Centrum Rembertowa (CR), usytuowane wokół
przystanku PKP, powinno być miejscem spotkań ludzi, integrowania się, odpoczynku, a także miejscem odwiedzanym przez gości. Także atrakcyjnym widokiem dla
podróżujących koleją. Ma to być miejsce robienia zakupów
i korzystania z usług, oglądania wystaw i stałych atrakcyjnych detali, prowadzenia rozmów, relaksowania się.
Priorytetem w CR będą miejsca pobytu i przemieszczania się pieszych, w drugiej kolejności – rowerzystów, zaś samochody dowożące ludzi mogą być
sytuowane na obrzeżach tej reprezentacyjnej dzielnicowej przestrzeni. Głębiej w CR będą mogły wjechać autobusy i taksówki. Potrzebne będą miejsca
do przechowywania rowerów oraz ich wypożyczalnia.
Tworzenie CR wymaga projektowania i organizowania oraz budowania obwodnic dla samochodów, szczególnie dla ruchu tranzytowego. Rembertów jest podzielony
torami na część północną i południową. Konieczne jest
zaprojektowanie i zbudowanie odpowiednich przejść
i bezkolizyjnego przejazdu przez tory, ale w taki sposób,
żeby uniknąć dzielenia Rembertowa na część
wschodnią i zachodnią, z linią podziału (jezdnią) przechodzącą przez środek Dzielnicy, przez jej Centrum.
Ważne jest sytuowanie atrakcyjnych obiektów
przyrodniczych, artystycznych i architektonicznych.
Dużo uwagi należy przywiązać do atrakcyjnych detali
i budowania przyjaznej ludziom niskiej zabudowy oraz
utrzymaniu czystości, a także usług świadczonych miesz-
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Spóźniony dialog

Rada Warszawy zleciła kilka lat temu Zarządowi
Transportu Miejskiego budowę parkingu P&R na 300 samochodów w Nowym Rembertowie – trzykrotnie za dużego, jak na potrzeby kierowców z południowej strony torów
(kto wybrał lokalizację?!). Taki parking, dodajmy, utrudni
komunikację na ulicach Ilskiego i Marsa, gdy w założeniu miał komunikację usprawnić. Tymczasem Rembertów
nie ma swojego centrum.
W opozycji do tego absurdalnego pomysłu w lipcu 2011 r. powstał Społeczny Komitet Zagospodarowania Centrum Rembertowa. SKZCR wyjaśniał pisemnie
z Zarządem Transportu Miejskiego i z PKP zaistniałe nieporozumienie. Niestety, wcześniej wdrożono procedurę
projektowania parkingu, z której trudno się wycofać.
W dniu 18 maja 2012 r. doszło do spotkania przedstawicieli ZTM i SKZCR pod przewodnictwem Wiceprezydenta Warszawy Jacka Wojciechowicza. ZTM wrócił
do historii sprawy. SKZCR przekonywał o szkodliwości
projektu zarówno dla komunikacji miejskiej, jak i dla centrum Rembertowa. Proponowaliśmy usytuowanie proponowanego parkingu po północnej stronie torów (niestety
w przeniesieniu budowy P&R na ulicę Cyrulików przeszkadzają trudności proceduralne).
Nie doszło do uzgodnień. W rezultacie SKZCR ponowił wniosek do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o objęcie
patronatem
konkursu
urbanistyczno
– architektonicznego na centrum Rembertowa, aby
w przyszłości uniknąć przypadkowych, zbędnych, a nawet szkodliwych inwestycji.
Witold Potęga (w.potega@neostrada.pl)
Sezon rowerowy trwa

Serdecznie zapraszamy na kolejne rajdy rowerowe
po okolicach Warszawy, organizowane przez Koło Turystyki Kolarskiej PTTK Kinowa, do którego należą członkowie i sympatycy Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”.
Pełen harmonogram imprez na rok 2012 można zobaczyć na stronie www.lepszyrembertow.pl.
– 27.05.2012 r. Trasa: OKOLICE PILAWY; zbiórka: PKP
Pilawa godz. 10.30 – 11.00
– 8.07. 2012 r. Trasa: GÓRA KALWARIA – CZERSK (niebieski szlak rowerowy) – PODŁĄCZE – CIECISZEW –
OBORY – KONSTANCIN JEZIORNA – KLARYSEW
– LAS KABACKI – KABATY – ok. 40 km; zbiórka PKP
Ochota godz. 9.30; prowadzący R. Kościński
(tel. 506 521 836)

– 15.07.2012 r. Trasa: CHOTOMÓW – OLSZEWICA
STARA – SIKORY – TOPOLINA – PODDĘBIE –KOMORNICA – MICHAŁÓW REGINÓW – CHOSZCZÓWKA stacja PKP – ok. 40 km; zbiórka: Dworzec Gdański
godz. 9.00; prowadzący R. Kościński (tel. 506 521 836)
– 5.08.2012 r. Trasa: ZIELONKA – PUSTELNIK – NIEPORĘT – KĄTY WĘGIERSKIE – STRUGA – PUSTELNIK – ZIELONKA – ok. 65 km; zbiórka: PKP Zielonka
godz. 9.30; prowadzący J. Winsze (tel. 22 872 10 44,
kom. 795 422 922)
– 12.08.2012 r. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ.
Trasa: REMBERTÓW – OSSÓW – REMBERTÓW
ok. 40 km; zbiórka Dom Kultury Nowy Rembertów ul.
Komandosów 8 godz. 9.30; prowadzący: R. Zagórski
(tel. 606 627 359), R. Molęgowski (tel. 601 723 565)
– 26.08.2012r. Trasa: ŻYRARDÓW – MIEDNIEWICE –
BOLIMÓW – ŻYRARDÓW – ok. 40km; zbiórka: stacja
PKP Żyrardów godz. 10.30; prowadzący R. Gniazdowski
– 2.09.2012 r. Trasa: PARKI WARSZAWSKIE; zbiórka:
Park Skaryszewski – Rondo Waszyngtona godz. 10.00,
prowadzący: H. i W. Ditchen (tel. 609 174 635,
tel. 607 070 389)
– 9.09.2012 r. KU CZCI W. BALICKIEGO, Trasa: KINOWA – CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ul.
Młynarska; zbiórka: ul. Kinowa 8 godz. 10.00; prowadzący: R. Kościński (tel. 506 521 836)
– 15-16.09.2012 r. dwudniowy RAJD TREBLINKA 2012,
zbiórka: stacja PKP Małkinia godz. 11.00; organizator:
PTTK
Węgrów;
prowadzący:
W.
Gerej
(tel. 696 646 640)

UWAGA! Przed każdą wycieczką jednodniową należy skontaktować się z prowadzącym lub z Jerzym Winsze. Rowerzyści z Rembertowa mogą na miejsce zbiórki
jechać w grupie po wcześniejszym skontaktowaniu się
z Radosławem Zagórskim.
Agnieszka Zielińska (agnieszka.zet@op.pl)

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”

ZAPRASZA

w sobotę 23 czerwca 2012 r. o godz. 10.00
na Dzień Ziemi na Wygodzie
– akcję sprzątania rezerwatu Olszynka Grochowska. Przy Pomniku, a także przy ul. Podhalańskiej
i ul. Rafii na każdego spacerowicza będą czekały
foliowe torby i rękawiczki.
Wyniesione z lasu śmieci
można pozostawić w miejskich koszach.
Centralne obchody Dnia Ziemi odbędą się dzień później, tj. 24 czerwca, na Polu Mokotowskim.

Wydawca i redakcja: Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW”, ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa,
tel. 606 880 704, 607 399 526, 609 561 441, e-mail: biuro@lepszyrembertów.pl, www.lepszyrembertow.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji oraz zmiany tytułów w nadesłanych materiałach.
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skład i druk: www.drukarniaatu.pl

kańcom i gościom. W przejściu podziemnym pod torami
trzeba zorganizować handel i usługi, zapewniające estetyczny jego wystrój.
Społeczny Komitet Zagospodarowania Centrum
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