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Spotkajmy się na Święcie Rembertowa
Jak co roku w naszej
dzielnicy hucznie organizowane jest Święto Rembertowa.
Tym razem będziemy bawić się aż dwa dni
– 11 i 12 czerwca, na terenie rekreacyjnym przy
ul. Strażackiej.
Atrakcje
pierwszego dnia skierowane są
głównie do najmłodszych
mieszkańców dzielnicy.
Zaś drugi dzień wydarzenia to impreza
przede wszystkim dla
dorosłych. Pewne jest też
to, że przez cały weekend będzie się dużo działo i nie może was tam zabraknąć!

Czytaj na str. 5
Występ gwiazdy wieczoru, zespołu IRA, odbędzie się 12 czerwca

Kręta droga
do tunelu

Muzyka Kameralna w parku
Już w przyszłym
miesiącu rozpocznie
się III Rembertowski
Festiwal Muzyki
Kameralnej. Koncertów
będzie można
wysłuchać w parku
przy ul. Frontowej
w trzy niedziele – 5, 19
i 26 czerwca o godzinie
16:00. Tradycyjnie
już, w przypadku
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych
spotkamy się w Domu
Kultury „Rembertów”.

O tym, że Rada m.st. Warszawy zabezpieczyła środki na
budowę tunelu pod torami kolejowymi w Rembertowie
informowaliśmy już na łamach poprzedniego wydania „Gazety
Rembertowskiej”. To olbrzymi sukces władz i mieszkańców
dzielnicy. Warto jednak pamiętać, jak długa i kręta była droga
do tego przełomowego momentu. Nie sposób prześledzić
wieloletnie starania, dlatego skupmy się na tych ostatnich,
które okazały się najbardziej owocne.

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 5
III Rembertowski Festiwal Muzyki kameralnej rozpocznie Magda Navarrete
z zespołem Caravana Band

Ruszył program 500 +
Od 1 kwietnia ruszył rządowy program Rodzina 500+, a jego realizacją w Warszawie zajęły się dzielnicowe Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia. W Rembertowie do tej pory
złożono ponad 1200 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Wypłacono
już pierwszą transzę środków finansowych w wysokości 147 000 zł . Kolejne wypłaty są
już zaplanowane na 25 maja.
Przypomnijmy, że świadczenie w wysokości 500 zł. przyznawane jest rodzinom na
drugie i kolejne dziecko, jeśli nie przekroczyło
ono 18. roku życia. Na pierwsze dziecko dodatkowe 500 zł mogą otrzymać te rodziny,
w których dochód netto nie przekracza 800
zł na osobę. Próg dochodowy jest wyższy dla
rodzin, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne – w tym przypadku dochody
netto na jednego członka rodziny nie mogą
przekroczyć 1200 zł.
Rodzice i opiekunowie dzieci mają do
wyboru kilka możliwości składania wniosków. Jak się okazuje, najpopularniejszym
sposobem i najchętniej wybieranym przez
mieszkańców dzielnicy Rembertów, jest bankowość elektroniczna. Tą drogą do Urzędu

Dzielnicy tylko w kwietniu wpłynęło około 70 proc. wniosków. Pozostali woleli złożyć wnioski osobiście w Wydziale Obsługi
Mieszkańców oraz w tutejszych placówkach
oświatowych. Kontakt osobisty z pracownikami urzędu dla wielu jest doskonałą okazją
do zadania pytań w celu rozwiania wszelkich
wątpliwości, czy uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy.
Więcej informacji na temat programu
dostępnych jest na stronach internetowych:
www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl
oraz www.mpips.gov.pl. Druki wniosków
można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej: www.um.warszawa.pl/załatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/

Wnioski w sprawach świadczeń wychowawczych przyjmują:
• Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów
Poniedziałek: 8:00-18:00; Wtorek - piątek: 8:00-16:00
• Placówki oświatowe w Dzielnicy Rembertów
Przedszkole nr 158
ul. Dwóch Mieczy 30/36

poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 9.30; 14.30 - 16.00

Przedszkole nr 160
ul. Niepołomicka 26

poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 9.30; 14.00 - 16.30

Przedszkole nr 243
ul. Kordiana 7/11

poniedziałek - piątek
godz. 9.00 - 15.00

Przedszkole nr 376
ul. Admiralska 17

poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 10.00; 14.00 - 16.00

Przedszkole nr 423
ul. Kadrowa 9

poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 10.00; 14.00 - 16.00

Szkoła Podstawowa nr 189
ul. Dwóch Mieczy 5

poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 9.00; 14.00 -16.00

Szkoła Podstawowa nr 217
ul. Paderewskiego 45

poniedziałek - piątek
godz. 14.00 -16.00

Szkoła Podstawowa nr 254
ul. Niepołomicka 26

poniedziałek - piątek
godz. 7.30 - 8.30; 14.30-15.30

Gimnazjum nr 126
ul. Ziemskiego 22

poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 9.00; 14.00 - 16.00
Oprac. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Naszemu Koledze

Włodzimierzowi Ryszewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci
Teścia
Składają
Koleżanki i koledzy z pracy
Zespół Szkół nr 76
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Zadowoleni
w 100 procentach
Z badań przeprowadzonych w 2015 roku dla Biura Organizacji Urzędu m.st.
Warszawy wynika, że poziom obsługi klientów przez rembertowskich urzędników
jest w pełni satysfakcjonujący dla mieszkańców naszej dzielnicy. Liczba zadowolonych Rembertowian wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 5 procent!
Na ten doskonały wynik złożyła się praca Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz
delegatury Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich. To te komórki zostały
bowiem poddane szczegółowej ocenie. Prowadzone od 2005 roku badania
„Tajemniczy Klient”, mają na celu ocenę,
w jakim stopniu Standardy Obsługi Klienta
są realizowane w codziennej pracy urzędników, monitorowanie i podnoszenie jakości usług oraz dostarczenie informacji,
co ewentualnie wymaga poprawy. Taki

sprawdzian prowadzony jest w 17 dzielnicach Warszawy. Ostatni wynik pokazał, że
dzielnica Rembertów na tle całej Warszawy
wypadła bardzo korzystnie.
- Mamy świetny, kompetentny i sprawdzony zespół. W dotychczasowych rankingach Dzielnica Rembertów zawsze uzyskiwała bardzo wysokie wyniki. Cieszy nas taka
ocena naszej pracy – mówi Ewa Gabler,
naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców.
AS

www.rembertow.waw.pl

Rowerem do metra
na Targówku!
Dla miłośników jazdy na dwóch kółkach mamy całkiem dobrą wiadomość. Zarząd
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy rozpoczął starania w kierunku budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strażackiej. Trasa miałaby biec od dworca PKP w Rembertowie aż do
planowanej stacji metra Trocka na Targówku.
O potrzebie budowy ścieżki rowerowej,
która połączyłaby Rembertów z sąsiednim
Targówkiem, a może nawet z Pragą Północ,
dyskutowano już od początku tego roku. Na
rozmowach się jednak nie skończyło i już
na początku marca Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów Marek Karpowicz
zwrócił się do dyrektora ZDM z prośbą
o uwzględnienie przy opracowaniu planów remontowo-inwestycyjnych dla ul.
Strażackiej również budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Chełmżyńskiej do ul.
Zesłańców Polskich.
- Zgodnie z planami inwestycyjnymi, zapisanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej
m.st. Warszawy na lata 2016 – 2017, nasza
dzielnica zrealizuje inwestycję, która będzie
polegała na przebudowie ul. Cyrulików i budowie ul. Zesłańców Polskich na odcinku od
przejazdu PKP do ul. Strażackiej. W ciągu
tych ulic wybudowana zostanie ścieżka rowerowa – informuje zastępca burmistrza
Marek Karpowicz. – Proponowane przez nas
uzupełnienie trasy rowerowej o odcinek w ul.
Strażackiej doskonale wpisze się w sieć ścieżek,
łączącą Rembertów z Targówkiem, a także
Pragą Północ. Inwestycja ta jest dla nas bardzo
ważna, ponieważ przyczyni się do dalszego
propagowania roweru jako alternatywnego
środka komunikacji w Warszawie. Wiemy ponadto, że wielu mieszkańców Rembertowa,
ale też i innych dzielnic, z chęcią z takiej inwestycji by korzystało – dodaje wiceburmistrz.
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że ścieżka rowerowa ułatwiłaby życie wielu okolicznym mieszkańcom. Dlatego też temat
powrócił podczas obrad Komisji Gospodarki
Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju,
które odbyły się 27 kwietnia w rembertowskim ratuszu. Radni, po przeanalizowaniu
uwarunkowań dotyczących możliwości
powstania takiej trasy, zobligowali Zarząd
Dzielnicy do pilnego podjęcia działań w celu
realizacji powyższego przedsięwzięcia.
- Proponowany ciąg rowerowy w dużej
mierze jest już zrealizowany. Istnieje odcinek
od ul. Chełmżyńskiej do ul. Radzymińskiej
z niewielką przerwą między ulicami Łubinową
i Utrata, wraz z projektowanym odcinkiem
w ulicach Cyrulików i Zesłańców. W konsekwencji do zrealizowania pozostanie fragment trasy w ul. Strażackiej na odcinku od
ul. Zesłańców Polskich do ul. Chełmżyńskiej.
Część ta stanowi jednak niewielki procentowo udział w całej długości proponowanej
inwestycji – informuje Tomasz Lis, przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej
i Zrównoważonego Rozwoju. – Członkowie
komisji w większości bardzo przychylnie
www.rembertow.waw.pl

Kręta droga
do tunelu
• 11 czerwca 2015 r. – W Urzędzie
Dzielnicy Rembertów odbywa
się spotkanie zarządu i radnych
dzielnicy z przedstawicielami PKP
PLK S.A. Tematem rozmów były
oczywiście możliwości budowy
tunelu w Rembertowie. Dzielnica
otrzymała zielone światło od PKP
i zapewnienie współfinansowania
inwestycji.
• 11 czerwca 2015 r. – Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
przyjmuje uchwałę w sprawie
wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej m.st. Warszawy zadania o charakterze ogólnomiejskim z zakresu rozbudowy
systemu drogowego na terenie
Dzielnicy Rembertów – tunelu
drogowego pod torami PKP. Radni wskazują również termin realizacji inwestycji na lata 2017-2019.

ustosunkowali się do pomysłu Zarządu, czego wynikiem jest podjęta uchwała. Trasa rowerowa od dworca PKP Rembertów do stacji metra Trocka to wygodne połączenie dla
Rembertowian z Targówkiem, a wybiegając,
miejmy nadzieję w niedaleką przyszłość, również ze Starym Miastem. Z kolei dla naszych
sąsiadów „zza miedzy” to możliwość bezpiecznego dojechania rowerem do wspaniałych,
zielonych terenów okalających naszą dzielnicę. Nie można również pominąć korzyści płynących z pośredniej promocji Rembertowa –
dodaje radny.
Chociaż budowa takiej ścieżki wykracza
poza granice jednej dzielnicy i nie leży jedynie w kompetencjach władz Rembertowa, to
nie znaczy, że nie można o taką inwestycję
zabiegać. Jak zapowiada zastępca burmistrza Marek Karpowicz, następnym etapem
działań będzie zacieśnienie współpracy
z dzielnicą Targówek. W najbliższych dniach
do zarządu Targówka trafi oficjalna prośba
o włączenie się w starania na rzecz inwestycji, a także przekazane zostanie stanowisko
rembertowskiej komisji.
- Mamy podstawy do optymizmu w zakresie powodzenia realizacji naszej idei, ponieważ już w tej chwili swojego poparcia udzieliła
nam Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
i Inwestycji Rady Miasta st. Warszawy
Iwona Wujastyk – cieszy się wiceburmistrz
Karpowicz. – Mam nadzieję, że wszyscy dostrzegą korzyści płynące z powstania takiej
trasy rowerowej i w konsekwencji zostanie
ona wpisana do planów ZDM-u, a nastepnie
w szybkim tempie zrealizowana – dodaje.
AS

• 16 czerwca 2015 r. - Uchwała trafia do Prezydent m.st. Warszawy
oraz Przewodniczącej Rady m.st.
Warszawy
• 3 września 2015 r. – Władze
dzielnicy Rembertów biorą udział
w spotkaniu z przedstawicielami jednostek miejskich, podczas
którego omawiają możliwości
realizacji bezkolizyjnego przejazdu tunelem w ciągu ulic Marsa
i Chruściela.
• 5 listopada 2015 r. – Grupa warszawskich radnych wnosi do Przewodniczącej Rady m.st Warszawy
o wprowadzenie do porządku
obrad na najbliższej sesji projektu
stanowiska radnych na temat budowy tunelu w Rembertowie.
• 10 grudnia 2015 r. – Podczas
obrad Rady m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy deklaruje,
że budowa bezkolizyjnego połączenia Starego i Nowego Rembertowa jest priorytetem inwestycyjnym w najbliższym okresie.
• 26 listopada 2015 r. – Rada m.st.
Warszawy podczas obrad podejmuje stanowisko w sprawie budowy tunelu. W dokumencie czytamy, że Rada popiera budowę
tunelu w Rembertowie.
• 12 stycznia 2016 r. – Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy występuje do
Ministra Infrastruktury i Budownictwa o patronat nad pracami

przygotowawczymi do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie tunelu
w Rembertowie.
• 20 stycznia 2016 r. – Komisja
Dialogu Społecznego ds. Transportu i Remontów, działająca przy
Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym podejmuje uchwałę, w której zwraca
się do Prezydent m.st. Warszawy,
Rady m.st. Warszawy i Zarządu
PKP PLK S.A. o wprowadzenie do
planów inwestycyjnych budowy
tunelu w Rembertowie i wiaduktu
w ul. Chełmżyńskiej.
• 29 stycznia 2016 r. – PKP PLK S.A.
zgłasza do m.st. Warszawy oficjalną propozycję wspólnej budowy
trzech bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe, w tym
również rembertowskiego tunelu
i wiaduktu w ul. Chełmżyńskiej.
• 15 lutego 2016 r. – Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów
w Pasie Drogowym przygotowuje
i składa do Biura Rozwoju Miasta
wniosek o zapewnienie środków
finansowych na budowę trzech
bezkolizyjnych przejazdów.
• 18 lutego 2016 r. – Minister Infrastruktury i Budownictwa popiera
ideę budowy tunelu w Rembertowie i wyraża gotowość realizacji
wspólnie z samorządem Warszawy projektów zlokalizowanych na
linii kolejowej w obrębie miasta,
w tym tunelu w naszej dzielnicy.
• 19 lutego 2016 r. - Urząd m.st.
Warszawy występuje do PKP PLK
S.A. z deklaracją, że w najbliższym
czasie podejmie stosowne działania w kierunku zabezpieczenia
środków na budowę trzech bezkolizyjnych przepraw przez tory,
w tym tunelu w Rembertowie.
• 17 marca 2016 r. – Rada Miasta
st. Warszawy zabezpiecza w Wieloletniej Prognozie Finansowej
środki na budowę tunelu w ciągu
ulic Marsa i Chruściela oraz wiaduktu w ul. Chełmżyńskiej.
• 5 kwietnia 2016 r. – Urząd m.st.
Warszawy przekazuje PKP PLK
S.A. projekt umowy, regulujący
wzajemne zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji.
Oprac. AS
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Żołnierska w budowie
Ruszyła przebudowa ulic Żołnierskiej i Marsa w Warszawie. Od wiosny trwała wycinka drzew, niezbędna do poszerzenia jezdni na odcinku biegnącym m.in. przez
Rembertów. Jak deklaruje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, zasadniczy etap
prac rozpocznie się pod koniec maja br. Zakończenie tej ogromnej, wartej 155 mln
zł inwestycji planowane jest na maj 2018 r.
Umowa z wykonawcą inwestycji, firmą
Metrostav, została podpisana przez ZMID
już pod koniec marca. W ramach zadania będzie wybudowany odcinek drogi o długości
4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej do granicy
z Zielonką. Dodatkowo powstaną dwa wewnętrzne wiadukty nad torami kolejowymi
w ul. Marsa, wschodnia estakada nad skrzyżowaniami z ul. Chełmżyńską i Okularową
oraz Żołnierską i Rekrucką, dwupoziomowe
skrzyżowanie ul. Żołnierskiej i Czwartaków,
kładka dla pieszych w rejonie osiedla
Wygoda. Wyburzone i wybudowane od
nowa będą wiadukty nad torami kolejowymi w ul. Żołnierskiej oraz na węźle z ul.
Strażacką.
Obecnie trwają jeszcze prace przygotowawcze, a pod koniec maja rozpocznie
się zasadniczy etap robót, z którym będą
wiązały się ograniczenia w ruchu. Całość
prac została podzielona na dwa zasadnicze
etapy.

W etapie pierwszym, który rozpocznie
się w trzeciej dekadzie maja 2016 r. planowane jest wykonanie następujących prac:
- zamknięcie i przebudowa wschodniej
jezdni Żołnierskiej od Marsa do Strażackiej, rozbiórka i odbudowa wschodnich
wiaduktów nad torami i Strażacką,
- budowa zachodniej jezdni Żołnierskiej od
Strażackiej do granicy miasta,
- budowa łącznic węzła Czwartaków, a po
ich wykonaniu przełożenie na nie ruchu
i rozpoczęcie budowy wiaduktów jezdni
głównych,
- rozpoczęcie budowy pozostałych obiektów: wiaduktów wewnętrznych nad torami w ul. Marsa, estakady i kładki dla pieszych.
W drugim etapie, który zacznie się
w drugim kwartale 2017 r., zaplanowano
następujące działania:
- przełożenie ruchu na nowo wybudowaną
jezdnię wschodnią Żołnierskiej, zamknię-

cie i budowa jezdni zachodniej, rozbiórka
i odbudowa zachodnich wiaduktów nad
torami i Strażacką,
- przełożenie ruchu na nowo wybudowaną
jezdnię zachodnią Żołnierskiej od Strażackiej do granicy miasta, zamknięcie i przebudowa starej jezdni,
- kontynuacja budowy pozostałych obiektów.
Ponadto, w związku z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Żołnierskiej, na

odcinku ok. 250 metrów wyłączone z ruchu
zostały skrajne lewe pasy na obydwu jezdniach ul. Żołnierskiej w rejonie wiaduktów
nad linią kolejową i ul. Strażacką. Zmieniona
organizacja ruchu obowiązywała do 13
maja. Kierowcy mogą się jednak spodziewać miejscowego zwężenia jezdni ul.
Żołnierskiej przez cały okres budowy kanalizacji deszczowej i przewiązek, który potrwa
do trzeciego kwartału 2016 r.
Info i fot: ZMID

Badania geotechniczne gruntu w miejscu nowych jezdni ul. Marsa

Wiadukt na O Rembertowie decydujemy wspólnie
Chełmżyńskiej
Nowatorska metoda współpracy
Wiele mówi się o budowie tunelu w Rembertowie w ciągu ulic Marsa i Chruściela.
Rzadziej – o budowie wiaduktu nad ul.
Chełmżyńską, co wcale nie oznacza, że jest
on mniej ważny z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy i okolicznych miejscowości. Warto jednak podkreślić, że obie te inwestycje będą realizowane wspólnie przez
warszawski samorząd i koleje.
W ramach porozumienia, którego warunki są jeszcze negocjowane przez m.st.
Warszawa i PKP PLK S.A., zostaną zrealizowane trzy inwestycje, w tym dwie w dzielnicy
Rembertów. Ta doskonała wiadomość cieszy nie tylko Rembertowian, ale także mieszkańców sąsiednich Ząbek. Choć szczegóły
porozumienia nie są jeszcze znane to już
wiadomo, że oba podmioty sfinansują po
połowie realizację wszystkich trzech inwestycji. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że
razem ze środkami na budowę tunelu, Rada
m.st. Warszawy zabezpieczyła też środki
na budowę wiaduktu w ul. Chełmżyńskiej.
Dzięki temu, kierowcy zyskają bezkolizyjny
przejazd przez kilka par torów kolejowych
w poprzek Chełmżyńskiej, gdzie obecnie
często tworzą się korki ze względu na zamykane szlabany. Inwestycje te mają być zrealizowane do 2018 roku.
AS
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Biorąc sobie do serca stare porzekadło „Co dwie głowy to nie jedna”, władze Rembertowa powołały do życia dwa zespoły, których zadaniem będzie analiza i opracowanie najlepszych rozwiązań, mających na celu wprowadzenie w życie koncepcji zagospodarowania
dzielnicy z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców. Jeden z zespołów zajmie się tutejszymi lasami, a drugi – obszarami centralnymi.
O tym, że głos mieszkańców jest dla
Zarządu Dzielnicy najważniejszy, mieliśmy
okazję przekonać się już nie raz. W swoich
działaniach władze Rembertowa starają
się kierować potrzebami lokalnej społeczności i wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom. Stąd też pomysł, by powołać zespoły,
będące jednym ze sposobów aktywizacji
Rembertowian, żywo zainteresowanych
rozwojem dzielnicy. Oczywiście w skład
takich zespołów wchodzą nie tylko mieszkańcy, ale też przygotowani merytorycznie
pracownicy odpowiednich wydziałów urzędu oraz radni.

Głównym założeniem działania obu
zespołów jest wskazywanie miejsc na
terenie dzielnicy, które wymagają zagospodarowania, z jednoczesnymi propozycjami ich przeznaczenia. Takie propozycje może zgłosić każdy mieszkaniec.
Wszystkie te pomysły muszą być zweryfikowane przez zespoły pod względem merytorycznym. Trzeba dokładnie
sprawdzić, jakie są możliwości realizacji,
a także ewentualne źródła finansowania. Dopiero tak przygotowany projekt
zespoły przekazują do zaopiniowania
odpowiednim komisjom rady, które na-

stępnie proponują ich realizację zarządowi dzielnicy.
W ten sposób został w pewnym sensie odwrócony proces, w większości
urzędów dziś preferowany, to nie urzędnicy, a mieszkańcy wskazują i proponują
rozwiązania im potrzebne. Dzięki takiej
procedurze realizacja, wskazanych przez
zespoły inwestycji, umożliwi przekonanie
wielu osób, że ich działania są realizowane, a zgłaszane pomysły stają się rzeczywistością i można z nich korzystać.

www.rembertow.waw.pl

Spotkajmy się na Święcie Rembertowa
Jak co roku w naszej dzielnicy hucznie organizowane jest Święto Rembertowa. Tym razem będziemy bawić się aż
dwa dni – 11 i 12 czerwca, na terenie rekreacyjnym przy ul. Strażackiej. Atrakcje pierwszego dnia skierowane są
głównie do najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Zaś drugi dzień wydarzenia to impreza przede wszystkim dla
dorosłych. Pewne jest też to, że przez cały weekend będzie się dużo działo i nie może was tam zabraknąć!
Tegoroczne Święto Rembertowa będzie trwało przez cały weekend. To chyba
dobra wiadomość dla tych, którzy czuli
niedosyt po jednodniowych imprezach z
ubiegłych lat. Dla tych, którzy tęsknili za
zabawą na terenie rekreacyjnym u zbiegu
ulic Strażackiej i Kordiana również mamy
niespodziankę – organizatorzy Święta
Rembertowa wracają „na stare śmieci”.
Pierwszego dnia program wydarzenia został zaplanowany przede wszystkim z myślą o dzieciach. Nie znaczy to
jednak, że podczas pikniku nie będą się
bawiły świetnie całe rodziny! Startujemy
w samo południe z masą konkursów,
zabaw i występów lokalnych artystów.
Na scenie zaprezentują się uzdolnieni Rembertowianie z tutejszych szkół,
przedszkoli i instytucji kultury. W przerwach pomiędzy występami również
nie zabraknie ciekawych atrakcji. Naszą
dzielnicę odwiedzą Gosia i Wiktor Dębscy
- mistrzowie świata gry w „Zośkę” i zaprezentują próbkę swoich niesamowitych
umiejętności. Swoich sił w tej konkurencji będą mogli spróbować też uczestnicy
imprezy, ponieważ przewidziana została
nauka gry dla początkujących. Kolejna
atrakcja będzie nie lada gratką dla miło-

śników muzyki. W ramach „Studyjnego
laboratorium muzycznego” każdy będzie
miał okazję wziąć udział w tworzeniu
i nagraniu zupełnie nowej piosenki, a
także zaprezentować gotowy utwór na
scenie. Gwiazdą, która wystąpi ze swoim
programem, przygotowanym z myślą o
najmłodszych, będzie Ewa Konstanciak.
Poza sceną, na terenie rekreacyjnym
przy ul. Strażackiej również sporo będzie
się działo. Nie zabraknie popularnych
„dmuchańców”, basenu z kulkami, toru
przeszkód, kolejki elektrycznej, karuzeli
i wielu innych elementów naszego wielkiego placu zabaw, z którego wszystkie
dzieci będą mogły korzystać całkowicie
bezpłatnie. Starszą młodzież i dorosłych
bez wątpienia zainteresują atrakcje przygotowane przez Żandarmerię Wojskową,
a będą to urządzenia i symulatory do
edukacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: mobilne kino
5D, symulator dachowania, symulatory
jazdy 3D, symulator zderzeń, urządzenie
do badania refleksu blink oraz alkogogle.
Nie zabraknie też stoisk instytucji kultury
i partnerów wydarzenia.
Drugi dzień tegorocznego Święta
Rembertowa skierowany jest do mło-

dzieży i osób dorosłych. Zabawę rozpoczniemy o godz. 16:00 występem
zespołu Crab Cover Band. Uczestnicy
wydarzenia, tak jak pierwszego dnia,
mogą spodziewać się ciekawych konkursów i atrakcyjnych nagród. W ramach
wydarzenia odbędzie się także Turniej
Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrz
(więcej na str. 8). Dla miłośników i kibiców piłki nożnej, którzy już nie mogą
doczekać się rozgrywek w ramach Euro
2016 także mamy dobrą wiadomość! Nie
będą musieli rezygnować ani z uczestnictwa w imprezie, ani z oglądania meczu
Polska-Irlandia Płn., ponieważ już o godz.
18:00 teren przy ul. Strażackiej przemieni się w strefę kibica i wspólnie będziemy dopingować biało-czerwonych,
oglądając ich zmagania na telebimie.
Po sportowych emocjach przyjdzie czas
na występ gwiazdy wieczoru, czyli koncert zespołu IRA. W związku z tym, że w
tym roku zespół obchodzi 30-lecie swojego istnienia, z pewnością przypomni
nam swoje największe hity. Na zakończenie wydarzenia coś dla oka - pokaz
sztucznych ogni.
Anna Sajnog

W dniu Święta Matki
Anioła dłoń nad głową,
a wizerunek matki stoi przed tobą ...
Może na jawie, a może we śnie
ktoś, kto bardzo kocha, pragnie zbudzić mnie
Czuję spojrzenie na sobie badawcze
- to Ona, Mamusia, patrzy tak właśnie !
To Ona kocha, jak nikt z ludzi ,
dotykiem serca szczęśliwą mnie budzi
Sercem patrzy i słucha, myśli sercem całym –
czystym, jak biel, dumnym, jak krew, ze wszech miar doskonałym !
- Zapach bzów spod okna i woń bzów z młodości
przepełniły mnie falą ogromnej wdzięczności,
Jakbym wreszcie dotarła do żródla z daleka,
gdzie wieki całe ktoś na mnie czeka,
Jakby to wszystko jednak snem było
w dniu Święta Matki tęsknotą ożyło.
Elżbieta Clebowicz

Muzyka Kameralna w parku
Tegoroczne parkowe granie rozpoczniemy 5 czerwca występem Magdy
Navarrete z zespołem Caravana Banda.
Będzie to nie lada gratka szczególnie
dla miłośników energetycznej muzyki,
pochodzącej z bardzo starego świata!
Podczas koncertu usłyszymy kawałki rodem z cygańskich opowieści, muzyki
bałkańskiej i rytmu flamenco. Orkiestra
pełna egzotycznych instrumentów
i utalentowanych, ekscentrycznych
muzyków w połączeniu z cudownym
i wielobarwnym głosem wokalistki, da
mieszankę, której nie można przegapić.
Magda Navarrete z powodzeniem żongluje rytmami, stylami, melodiami, ale
ciągle pozostaje wierna swej pasji do
muzyki świata. Potrafi trafić na tony niskie i wysokie, nucić przestrzeń między
nimi, by za chwilę zaatakować dźwięki
z całym swym temperamentem i energią.
Rembertowski koncert bez wątpienia będzie szalonym spektaklem muzycznym,
który przypadnie do gustu festiwalowej
publiczności.
Podczas drugiego koncertu, który
zaplanowany został na niedzielne popołudnie 19 czerwca, przeniesiemy się
do świata muzyki rozrywkowej, podanej
www.rembertow.waw.pl

w niecodziennej, bo klasycznej formie.
W parkowej scenerii usłyszymy tym razem zespół Sonoris, który tworzą kameraliści orkiestry Sinfonia NOVA. Artyści
w dość przewrotny sposób zaprezentują
utwory współczesnej muzyki rozrywkowej w opracowaniu na kwintet smyczkowy. W programie znajdą się chociażby
takie popularne piosenki, jak „Yesterday”
i „Yellow Submarine” grupy The Beatles,
czy „How deep is your love” Bee Gees.
Usłyszymy także fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmu„Zapach kobiety” C. Gardela,
słynne tango „La Cumparsita” G.M.
Rodrigueza oraz wiele, wiele innych. Taka
propozycja rzuci zupełnie nowe światło
na utwory popularne, które niekiedy nabierają dostojności, a innym razem bawią
swoją rubasznością. Znakomite wykonawstwo muzyków stanie się podstawą
do głębokich przeżyć słuchaczy i w pełni
trafi do odbiorców o nawet najbardziej
wysublimowanych gustach.
Ostatni koncert – 26 czerwca - przeniesie słuchaczy do okresu międzywojennego, czyli w złote lata swingu.
A wszystko to za sprawą orkiestry rozrywkowej Ad Novum pod dyrekcją
Łukasza Wojakowskiego. Ten klasyczny

Big Band koncertuje na terenie całego
kraju i współpracuje z wieloma wybitnymi artystami scen polskich i zagranicznych, w tym również z Teatrem SABAT
Małgorzaty Potockiej. Tym razem zespół
przeniesie rembertowską publiczność
w niezwykły świat muzyki lat 30., 40. i 50.,
tworząc klimat i atmosferę sal balowych
Las Vegas, Nowego Yorku, Chicago i Los
Angeles. Szlagiery takie jak „Sing sing”, „In
the mood”, „ Moonlight serenade”, po które często sięgają współcześni wykonawcy jak Michael Buble, Robie Williams, czy
Rood Steward, do dnia dzisiejszego budzą niezwykłe emocje wśród słuchaczy.
W programie usłyszymy także muzykę
filmową, mieszczącą się w tej konwencji.
Szlagiery takie jak: „Deszczowa piosenka”,
„Children of Sanchez”, „Mission imposible”, z pewnością dostarczą odbiorcom
wielu niezapomnianych przeżyć.
Tak jak w poprzednich edycjach
Rembertowskiego Festiwalu Muzyki
Kameralnej na słuchaczy, którzy nie przegapią ani jednego koncertu, czekają nagrody niespodzianki. Zwycięzcy zostaną
wyłonieni w drodze losowania po zakończeniu ostatniego koncertu – 26 czerwca.
AS
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Międzynarodowy Dzień Tańca
Wieczór
artystyczny
„Taneczne
Łał”, został zorganizowany z okazji
Międzynarodowego Dnia Tańca, 28
kwietnia 2016 w sali widowiskowo-konferencyjnej AON. Na scenie wystąpili artyści z zespołów tanecznych Łał i Mama
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Dance działających w Domu Kultury
„Rembertów”.
Tancerze zaprezentowali się w choreografiach grupowych będących fragmentami spektaklu „Zaczarowana kraina” oraz
w choreografiach nagradzanych w wielu

konkursach. Solowo wystąpiły: Natalia
Rybowska, Julia Ruta, Natalia Kaczyńska,
Katarzyna Czajka, Wiktoria Wasilewska
i Oliwia Cech. Podczas wieczoru zaprezentowali się też zaproszeni goście:
Jowita Kumek, Marta Kuziora, Kamil
Żurawski oraz Agnieszka Pożyczek – choreograf zespołów. Wszystkie stworzone
prezentacje utrzymane były w stylu jazzowym i modernie. Tancerze włożyli całe

swoje serca w taniec, przez co emocje
udzieliły się również publiczności, która
nagrodziła młodych artystów gromkimi
brawami. Podziękowaniem dla młodych
artystów była też słodka niespodzianka –
wspaniały tort który wjechał na scenę na
koniec przedstawienia.
Dom Kultury „Rembertów”
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„Piosenka jest dobra na wszystko”
Któż z nas nie zna popularnych melodii z Kabaretu Starszych Panów, takich jak „Tanie dranie”, „Addio pomidory”, czy „No
co ja ci zrobiłem”. Te i wiele innych utworów rembertowska publiczność mogła zanucić razem z Krzysztofem Kiljańskim
podczas koncertu, który odbył się 14 maja w sali widowiskowo-konferencyjnej AON-u.
Dzięki współpracy Urzędu Dzielnicy
Rembertów i Akademii Obrony Narodowej po
raz kolejny mieszkańcy Rembertowa mieli okazję skorzystać z prawdziwej artystycznej uczty.
Tym razem publiczność cofnęła się w czasie
i przez godzinę słuchała starych i nieśmiertelnych szlagierów Jeremiego Przybory, znanych
z popularnego w latach 50. i 60. „Kabaretu
Starszych Panów”. Krzysztof Kiljański wraz z muzykami z The New Warsaw Trio wyczarowali
niesamowity, lekko nostalgiczny klimat, a nowe
aranżacje znanych przebojów dały ciekawe i nowatorskie spojrzenie na twórczość Przybory.
Zdecydowana większość piosenek, które roz-

brzmiały w auli AON-u, ukazała się rok wcześniej
na płycie, będącej hołdem dla tego znakomitego poety i autora tekstów piosenek, w 100. rocznicę jego urodzin. Nie da się ukryć, że na rembertowski koncert artyści wybrali najprawdziwsze,
muzyczne perełki.
Oprócz piosenek Przybory, Rembertowianie
wysłuchali także próbki kunsztu muzyków, którzy na swoich instrumentach zagrali między
innymi niezapomniane „Libertango” Astora
Piazzoli. Sam Kiljański na zakończenie swojego
występu pokłonił się również innemu, nieżyjącemu już artyście, który urodził się dokładnie tego
samego dnia, co Jeremi Przybora, choć po przeciwnej stronie kuli ziemskiej – Frankowi Sinatrze.
Jako ostatni wykonał utwór „Love” z repertuaru
tego jednego z najlepszych wokalistów wszech
czasów. Artyści za swój występ zostali nagrodzeni brawami, a po koncercie nie zabrakło pozytywnych komentarzy.
AS

Uczniowski samorząd zadbał o zieleń
W ramach „Tygodnia dla Ziemi” Samorząd Uczniowski ZSP nr 1 STO zorganizował happening „Zielony Rembertów”.
Celem akcji było zrobienie czegoś wymiernego i namacalnego, a przede wszystkim dobrego dla dzielnicy. Dlatego też
uczniowie zakupili rośliny i osobiście posadzili je przed Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy.
Całej akcji patronowała Jolanta Klawe-Guzek, która czuwała nad zgodnością projektu z prawem i techniczną jego
stroną. Uczniowie zajęli się realizacją zadania. Najpierw przeprowadzili zbiórkę środków finansowych, a gdy udało im się
zgromadzić całkiem niezłą sumkę, udali się do pobliskiego
sklepu ogrodniczego i zakupili niezbędne akcesoria.
W pewne piątkowe popołudnie, uczniowie postanowili
zrealizować swój plan do końca. Na miejsce akcji przybyli
przedstawiciele Samorządu: Sabina Kozłowska, Asia Zielińska, Julia Melak, Michał Piedziuk oraz wspierający ich koledzy z gimnazjum: Magda Panasiuk, Ala Janowska, Karolina
Trembicka, Bartek Lewandowski, Antek Kotte, Piotrek Księżycki i Ania Mroczkowska. Szybko okazało się, że łączenie
teorii z praktyką jest ciekawym wyzwaniem. Młodzi Rem-

bertowianie musieli bowiem przekopać wyznaczony fragment, dosypać ziemi, wyłożyć agrowłókniną, zaprojektować
i posadzić rośliny, następnie je podlać i na koniec wysypać
korę. Wszystkie prace wymagały zaplanowania czynności
po sobie, synchronizacji i dobrej współpracy bądź co bądź
niemałego zespołu. Poza nabyciem nowych i bez wątpienia
cennych umiejętności ogrodniczych, młodzież wzbogaciła swój słownik o nazwy roślin: Berberys Thunberga, Tawuła
japońska, czy żywotnik płożący. Jak zapewniają uczniowie, cała akcja była dla nich nie tylko świetną lekcją, ale też
ogromną radością, że mogli zrobić coś razem dla innych, doskonale się przy tym bawiąc.
Info: ZSP nr 1 STO

ŚNIADANIA PO SĄSIEDZKU w Rembertowie
W ciągu ostatnich kilku lat targi spożywcze zrobiły w Warszawie zawrotną karierę. Warszawiacy ukochali sobie zdrowe, smaczne jedzenie z różnych stron świata, konsumowane na świeżym powietrzu w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Nic więc dziwnego, że targi spożywcze zawitały również do Rembertowa! Pierwsza z cyklu imprez w stylu rodzinnego pikniku odbyła się 15 maja
na dziedzińcu ratusza.
- „Śniadania po sąsiedzku” to pomysł
dla każdego na rozpoczęcie leniwej niedzieli w gronie rodziny, przyjaciół oraz
sąsiadów. Dobrze znana mieszkańcom lokalna przestrzeń przygotowana jest po to,
żeby mogli wspólnie cieszyć się wolnym
czasem z najbliższymi. Można, a nawet
trzeba przyjść do nas z dziećmi. Rodzice
mogą relaksować się i spróbować smakołyków takich jak naturalne wędliny, świeże burgery, tatarskie przysmaki, naturalne
miody, austriackie sery i pyszne chałwy,
kuchnię indyjską, wędzone ryby prosto
z Mazur, ogromny wybór suszonych owoców, pyszne lemoniady, smakowitą kawę,
pieczone kasztany, produkty vegańskie
www.rembertow.waw.pl

i wiele innych zdrowych i smakowitych
produktów. Pociechy mogą wybawić się
na specjalnie przygotowanym placu zabaw – zapewniają organizatorzy wydarzenia.
Nowa forma wypoczynku spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem
mieszkańców. Dlatego też kolejna edycja
„Śniadań po sąsiedzku” została zaplanowana na 11 czerwca. Tym razem wydarzenie to zostanie połączone z pierwszym dniem Święta Rembertowa, które
odbędzie się na terenie rekreacyjnym
przy ulicy Strażackiej. Specjalnie z myślą
o mieszkańcach zostaną przygotowane
nowe atrakcje kulinarne - nietuzinkowe
pierogi, tarty, świeżo wyciskane soki,
hummusy, góralskie oscypki, lemoniady,
naturalne wędliny, grillowane warzywa,
potrawy mięsne z grilla, pyszna kawa,
produkty vegańskie, przetwory własnego wyrobu, gofry, lody naturalne, mnóstwo słodkości oraz wiele innych. Nie
może Was tam zabraknąć!
MJ
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Rembertowianie na XXII
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
W województwie warmińsko-mazurskim trwa XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w sportach halowych. Zawody te są rozgrywane pod patronatem Ministerstwa Sportu
i Turystyki. W Elblągu w dniach 13-15 maja odbyły się finały w judo. Wystartowało 340
zawodniczek i zawodników w wieku 15-17 lat (roczniki 2001-1999).
Bardzo dobrze spisał się Maciej Rombel
z Uczniowskiego Klubu Judo „AON Warszawa” zdobywając złoty medal w kategorii wagowej do 46 kg. Poza Maćkiem dobrze też
walczyli: Piotr Zaborowski - 5 miejsce (waga
50 kg), Julia Zaborowska - 7 miejsce (waga
48 kg) oraz Anita Krawczyk, Konrad Piotrowski i Albert Sowa, którzy zdobyli 9 miejsca
w swoich kategoriach wagowych. W klasyfikacji klubowej mężczyzn gdzie w finale rywalizowało 56 klubów UKJ „AON Warszawa”
uplasował się na 7 pozycji. Trenerem rembertowskich judoków jest mgr Cezary Majewski.
Poza tym z Warszawy złote medale zdobyli: Julia Światkiewicz w wadze ciężkiej
(Uczniowski Klub Judo „Lemur” Warszawa

- trener Mariusz Rowicki), i Sebastian Ołdak
w kategorii wagowej do 90 kg (AZS AWF Warszawa - trener Jacek Biernat). Srebrny medal
zdobyła Agata Pawłowska w kategorii wagowej do 48 kg (Uczniowski Klub Judo „Ryś”
Warszawa - trener Cezary Bożęcki), brązowe
medale wywalczyli: Maria Bączek w wadze
do 70 kg (WKS Gwardia Warszawa - trener
Mirosław Błachnio) oraz Kowalski Marcin
(UKJ„Lemur” - trener Mariusz Rowicki). W Klasyfikacji wojewódzkiej Mazowsze w rywalizacji dziewcząt zajęło 2 miejsce, a chłopców
3. Szkolenie w grupie juniorów młodszych
warszawskich klubów jest współfinansowane przez m. st. Warszawa.
Cezary Majewski

Szachiści zawalczą o puchar
Zapraszamy wszystkich mieszkańców dzielnicy do udziału w Turnieju Szachowym
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, który odbędzie się 4 czerwca
2016 r. o godz. 10.00 w Gimnazjum Nr 126 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22.
W rozgrywkach mogą wziąć udział
szachiści w każdej grupie wiekowej.
Organizatorzy przewidzieli tempo gry po 15
minut na całą partię w systemie szwajcarskim, 7 rund według przepisów FIDE.
Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio u sędziego (telefonicznie: 664-

303-892 lub mailowo: agabr@poczta.
onet.pl) oraz w siedzibie gimnazjum (telefonicznie: 22 611 93 39 lub mailowo:
bibliotekagimn126@wp.pl).
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.
Na zwycięzców czekają nagrody.

Zawody dwuboju o Puchar
Burmistrza Rembertowa
Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów organizuje dla dzieci i młodzieży
w dniu 5 czerwca 2016 r. otwarte zawody dwuboju o Puchar Burmistrza Rembertowa.
Zawody są współfinansowane przez Urząd Dzielnicy Rembertów.
Pierwsza konkurencja to bieg na dystansie od 400 do 800 m w zależności od
grupy wiekowej, do której zostanie zakwalifikowany uczestnik. Odbędzie się ona na
stadionie Akademii Obrony Narodowej.
Druga konkurencja zostanie rozegrana na pływalni AON-u. Zawodnicy będą
musieli przepłynąć stylem dowolnym lub
grzbietowym dystans od 25 do 50 m. Jego
długość zależy od wieku zawodnika.
Po zakończeniu zawodów wszyscy
biorący w nich udział otrzymają medale
za uczestnictwo oraz wartościowy upominek. Natomiast najlepsi zawodnicy w swojej kategorii wiekowej otrzymają dodatkowo puchar.

Zapraszamy wszystkie dzieci do startu w zawodach. Jest to świetna okazja do
sprawdzenia swoich umiejętności oraz
wspólnej zabawy. Ze względu na możliwości pływalni musimy ograniczyć liczbę
uczestników i dlatego będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje dostępne są na
naszej stronie www.uksfeniks.com.pl
Zarząd UKS Feniks Rembertów

Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Burmistrza
Zapraszamy do udziału w Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy. Rozgrywki odbędą się 12 czerwca o godz. 10:00 na boisku
do siatkówki plażowej na stadionie przy ul. Strażackiej 121.

TELEFONY ALARMOWE
• Infolinia m.st. Warszawy - 19 115

• Numer alarmowy – 112

• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
tel. 999, (22) 52 51 200, fax (22) 52 51 345
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
– 998, (22) 59 67 998, fax (22) 596 79 00
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13 Warszawa - Rembertów dyżurny – (22) 596 71 30
• Komenda Stołeczna Policji - 997,
(22) 603 65 55, fax (22) 603 85 16
• Komisariat Policji Warszawa - Rembertów
dyżurny (22) 611 90 08
• Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego – 19 656, (22) 443 01 12, 800 707 112,
fax (22) 443 03 18
• Straż Miejska m.st. Warszawy - 986,
(22) 598 69 86, fax (22) 598 69 04

• MPWiK Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne – 994, (22) 445 50 00, fax (22) 445 5005
• Pogotowie Ciepłownicze – 993
• RWE Polska Całodobowe Pogotowie Energetyczne – (22) 821 31 31, (22) 821 31 11,
fax (22) 821 41 05
• Pogotowie gazowe – 992
• Pogotowie drogowe – 19 633
• Pogotowie energetyczne - 991
• Pogotowie oświetlenia ulic: (22) 886 48 26,
19633, (22) 624 25 35, (22) 620 6870
• Informacja o wypadkach – 19 790
• Infolinia Lekaro - (22) 112 02 84
• Niebieska Linia - 801 12 00 02
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W turnieju mogą wziąć udział drużyny
składające się z mieszkańców Rembertowa oraz osób pracujących, uczących się lub
studiujących w naszej dzielnicy. Drużyna
występująca na boisku składa się z czworga
zawodników, w tym minimum jednej kobiety grającej cały czas na boisku. W skład drużyny może wchodzić czworo zawodników
rezerwowych.
Zgłoszenia drużyn do udziału w turnieju przyjmowane są elektronicznie na
adres: b.mazurkiewicz@um.warszawa.pl lub
w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu

Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. gen.
A. Chruściela 28 w terminie do 20 maja
2016 r. (liczy się data wpływu). Zgłoszenie
powinno zawierać co najmniej: nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana lub przedstawiciela drużyny oraz dane kontaktowe (numer telefonu lub/i adres e-mail).
W celu dokonania zgłoszenia można posłużyć się kartą zgłoszeniową drużyny, będącą załącznikiem do regulaminu. Regulamin
dostępny jest na stronie www.rembertow.
waw.pl
WSR
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