Babcia Krysia 'rozgościła'
się na płockiej starówce.
Zaprasza wszystkich na domowe
dania [FOTO]
Jak zapowiadano, tak jest, czyli smacznie i domowo. W karcie
dań znajdziemy między innymi tatar z jajkiem przepiórczym,
zupę grzybową… z zapachem lasu, porcję kaczki wiejskiej,
kluski przycierane, naleśniki z serem czy bezę z owocami.
Brzmi swojsko? Tak też smakuje. – Kaczka jest po prostu
wybitna – mówił nam jeden z pierwszych gości restauracji.
A dokładnie chodzi Salonik Babci Krysi, czyli nowy lokal na
mapie gastronomicznej Płocka, który znajduje się przy ul.
Stary Rynek 27. Babcia Krysia rozgościła się na płockiej
starówce w minioną sobotę, 18 stycznia. I od razu w lokalu
było pełno gości. – Zamówiłam sobie rosół i sałatkę – mówiła
nam pani Monika. – Rosół przypomniał mi dzieciństwo,
smakował, jak w moim rodzinnym domu. Pyszny – podsumowała. W
dzień otwarcia lokalu gościom zaserwowano także wspaniały
tort.
Specjałami z karty dań można się delektować w godz. 11:00 do
22:00 każdego dnia. Co więcej, codziennie restauracja
przygotowuje „zestaw dnia” za jedyne 16 zł, który można
zjeść do godz. 15:00. Dziś np. w takim zestawie znajduje się
zupa bogracz oraz makaron z boczkiem i białym serem.
Należy podkreślić, co bardzo ważne, że cały wypracowany
dochód w restauracji, będzie przeznaczany na cele statutowe
Stowarzyszenia Na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS,
czyli wspieranie seniorów – członków stowarzyszenia. –
Jednym zdaniem, to wyjątkowe miejsce pozwalające nam jeszcze
bardziej pomagać. A to jest najważniejsze przesłanie i

główna misja naszego stowarzyszenia – mówi nam Rafał
Chmielewski, prezes stowarzyszenia.
Płocczanie, i nie tylko, zdążyli już ‘poznać’ Babcię Krysię
i jej specjały. Wiadomo, że jej specjalnością jest
przygotowywanie dań pachnących i smakujących domem,
dzieciństwem, tradycyjną polską kuchnią. I takie też
znajdują się w menu Saloniku. W karcie dań znajdują się
dania z najwyższej jakości mięs drobiowych, wieprzowych i
wołowych. Są również pierogi, kluski śląskie czy kopytka.
Oprócz tego w menu znajdują się przystawki, desery i różnego
rodzaju napoje. Przewidziano też dania dla najmłodszych
bywalców lokalu, czyli Babcia Krysia nie zapomniała o
wnuczętach

Fot. DR.

Ponad

milion

sztuk

papierosów.
Na
prywatnej
posesji 'kwitła' nielegalna
produkcja
Ponad milion papierosów różnych marek bez polskich znaków
akcyzy zabezpieczono podczas przeszukiwania posesji w
powiecie płockim – poinformowała PAP Krajowa Administracja
Skarbowa. Gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek, Skarb
Państwa straciłby ponad 1,18 mln zł.
– Ponad milion papierosów różnych marek bez polskich znaków
akcyzy, trzy maszyny do pakowania i foliowania papierosów
oraz worki i kartony wypełnione paczkami na papierosy
zabezpieczono jako dowód nielegalnej działalności.
Wprowadzanie na rynek papierosów pochodzących z nielegalnego
źródła jest bowiem działaniem na szkodę budżetu państwa oraz
uczciwych przedsiębiorców – informuje KAS w komunikacie
przekazanym PAP.
Wyjaśniono,
że
podczas
przeszukiwania
posesji
funkcjonariusze znaleźli także ukrywającego się na terenie
posesji mężczyznę. Jest to obywatel Armenii. Grozi mu kara
grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie kary
łącznie.
Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez III
Pion Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Mazowieckiego
Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie.
Źródło: PAP
Fot. Pixabay

Nowy autobus dla płockiej
placówki. Inwestycji jest
jednak dużo więcej [FOTO]
Nowy, komfortowy i doskonale wyposażony autobus od wczoraj
jest do dyspozycji uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1. przy ul. Gradowskiego. 21-miejscowy bus
marki Mercedes, wyposażony jest w wysuwany elektrycznie
stopień ułatwiający wejście do przedziału pasażerskiego,
rampę najazdową i atestowane mocowanie wózka inwalidzkiego.
To kolejna inwestycje płockiego ratusza w tę placówkę.
Na piątkowym spotkaniu prezydent Andrzej Nowakowski wspólnie
z dyrektor szkoły Izabelą Cierpikowską zaprezentowali
dziennikarzom pozostałe przedsięwzięcia zrealizowane w
ostatnim czasie w placówce.
Kilka miesięcy temu w całym budynku ośrodka wymieniona
została instalacja centralnego ogrzewania. Gruntowny remont
przeszedł internat zlokalizowany na drugim piętrze. Położono
gładzie, pomalowano ściany i sufity, wykonano kapitalny
remont łazienek, zamontowano panele podłogowe i rolety
okienne. Internat wyposażono w nowe meble. Dzięki wymianie
mebli nowy wygląd zyskała także świetlica w internacie,
świetlica rewalidacyjna oraz gabinet logopedy. W ośmiu
pomieszczeniach zamontowana została klimatyzacja. Dzięki
środkom pozyskanym w ramach akcji „Reklama Dzieciom” w
ośrodku urządzona została pracownia kuchenna, która posłuży
do realizacji programu zajęć kulinarnych.
Dużym ułatwieniem dla niepełnosprawnych uczniów i ich
opiekunów jest wybudowana niedawno winda. Warto dodać, że
przekazany właśnie autobus będzie służył uczniom ośrodka nie
tylko do wyjazdów na wycieczki, ale także do codziennego
dowożenia ich do szkoły.

Koszt wszystkich powyższych inwestycji to w sumie blisko 1,5
mln zł. W planach na 2020 rok jest m.in. budowa drogi
dojazdowej od wjazdu na teren szkoły do budynku ośrodka oraz
stworzenie sensorycznego placu zabaw.
– Wszystkie inwestycje cieszą, ale te w oświatę i przyszłość
naszych dzieci szczególnie – mówi prezydent Płocka Andrzej
Nowakowski. – Mam nadzieję, że oddany dziś do dyspozycji
społeczności szkolnej autobus, podobnie jak wybudowana
niedawno winda, czy wyremontowany internat ułatwią uczniom
codzienne funkcjonowanie.

Źródło i fot: UMP.

Poseł
Arkadiusz
Iwaniak
otworzył
kolejne
biuro
poselskie. Tym razem w Płocku
Od piątku, 17 stycznia, oficjalnie działa na terenie Płocka
kolejne Biuro Poselskie. Tym razem ze sprawami i problemami
można się zwracać do posła Lewicy Arkadiusza Iwaniaka.
Nowo otwarte biuro mieści się przy ul. Rembielińskiego 8 w
Płocku. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00 – 16:00. Arkadiusz Iwaniak pełnił w nim będzie dyżury
w poniedziałki. Jest to piąta tego typu placówka, poprzez
którą poseł chce kontaktować się ze swoimi wyborcami. Biura
poselskie Iwaniaka działają już w Mławie, Przasnyszu,
Ciechanowie i Grójcu.
W oficjalnym otwarciu płockiego biura uczestniczył
Włodzimierz Czarzasty wicemarszałek Sejmu RP. Dyrektorem
biura została Milena Wilkońska, a asystentem społecznym
Zygmunt Buraczyński. – Zapraszam do współpracy – zachęca
poseł Arkadiusz Iwaniak.
Fot. Krzysztof Wiśniewski.

Jest
w
czym
wybierać.
Garażowe
wyprzedaże
co
niedziela w Płocku
Robicie porządki w swoich szafach, piwnicach czy garażach?
Coś wydaje się zupełnie niepotrzebne i zbędne? Tymczasem

komuś innemu może służyć jeszcze długie lata.
Sprzedaż takich właśnie przedmiotów, i nie tylko, umożliwia
spółka Rynex na targowisku przy ulicy Rembielińskiego.
Wyprzedaż garażowa odbywa się tam co niedzielę, a wśród
oferowanych rzeczy można trafić na prawdziwe perełki.
Każdy zatem może stać się handlowcem – sprzedawać używane
lub zupełnie nowe rzeczy – bo tu reguły nie ma. Spółka
serdecznie zaprasza do współpracy sprzedawców oferujących:
przysmaki regionalne, produkty spożywcze lokalne i
tradycyjne z różnych stron świata, eko żywność, przysmaki
typu: vegan, wege i slow food, produkty spożywcze sezonowe
czyli owoce, warzywa, owoce leśne, przedmioty używane,
rękodzieło artystyczne, ludowe, rzemiosło, pamiątki. Ogólnie
rzecz ujmując, pomysłodawcy „Wyprzedaży Garażowej”
zapraszają do handlu wielobranżowego oraz tych oferujących
smaczne jedzenie.
Niedzielne wyprzedaże to również gratka dla kupujących.
Asortyment oferowany przez sprzedających, jest szeroki – w
pełnym tego słowa znaczeniu. Od książek i ubrań, poprzez
zastawy stołowe, zabawki, sprzęt agd i rtv, aż po meble,
którym wystarczy odrobina tzw. szlifu i może służyć nabywcy
jeszcze wiele lat.
Przypomnijmy. Targowisko Rynex w Płock przy ul.
Rembielińskiego 6B zaprasza na „Wyprzedaż Garażową” w każdą
niedzielę w godz. od 8:00 do 14:00.

Ricardinho

opuszcza

Wisłę

Płock
Ricardo Cavalcante Mendes, znany jako Ricardinho, przeniósł
się do czternastej drużyny UAE Arabian Gulf League – Khor
Fakkan Club. Brazylijczyk do klubu ze Zjednoczonych Emiratów
Arabskich trafił na zasadzie gotówkowego transferu
definitywnego. Płocki klub piłkarski dodatkowo zastrzegł
sobie także procent z jego następnej sprzedaży.
Urodzony 4 września 1989 roku w Sao Paulo piłkarz do Wisły
Płock po raz drugi trafił 18 lipca 2018. Wcześniej nasze
barwy reprezentował w sezonie 2011/2012, kiedy to zdobył 12
bramek i został najlepszym snajperem zespołu. Podobnie było
w rozgrywkach 2018/2019, gdy w klasyfikacji strzelców
drużyny triumfował z 11 trafieniami. Tylko w bieżącej
kampanii na boisku pojawił się natomiast 17 razy i
czterokrotnie wpisał się na listę strzelców.
Łącznie we wszystkich rozgrywkach zaliczył dla naszego klubu
88 występów, w których strzelił 27 goli. To jeden z
najlepszych wyników Nafciarzy w XXI wieku. Co więcej,
jesienią 2018 i 2019 gracz z Ameryki Południowej triumfował
w plebiscytach na najładniejszą bramkę rundy za swoje
pamiętne zdobycze przeciwko Śląskowi Wrocław (3:0) i Koronie
Kielce (1:0).
Bilans Ricardinho w Wiśle Płock:
–
–
–
–
–
–
–

88 występów:
52 w ekstraklasie,
33 w I lidze,
3 w Pucharze Polski.
27 bramek,
6 asyst,
6 żółtych kartek.

Źródło i fot: Wisła Płock.

Odpady
komunalne
–
nowe
stawki
i
obowiązki
dla
mieszkańców [KOMUNIKAT]
W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, która została przyjęta przez parlament w
lipcu
2019
roku
i
podpisana
przez
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2019 roku, Rada Miasta
Płocka na sesji w grudniu 2019 roku przyjęła uchwały
dostosowujące przepisy prawa lokalnego do obowiązków
wynikających ze zmian ustawy.
Najistotniejsza zmiana dotyczy bezwzględnego obowiązku
segregowania odpadów od 1 lutego 2020 r. Od tej daty
zmieniają się też stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Do właścicieli nieruchomości zostaną skierowane
zawiadomienia informujące o zmianie stawki i wysokości
opłaty według danych ilościowych, podanych w ostatnio
złożonej deklaracji, aktualnej na dzień wystawienia
zawiadomienia. Informujemy, że właściciel nieruchomości nie
składa nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie
komunalnymi w zakresie nieruchomości:

odpadami

1. zamieszkałych lub nieruchomości zamieszkałych w części
wynoszą 26 zł od osoby.
W przypadku braku segregacji może zostać naliczona opłata
podwyższona w wysokości 52 zł od osoby/miesiąc za oddawanie
odpadów zmieszanych
2. niezamieszkałych:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

5,88 zł – za pojemnik 120 l,
11,76 zł – za pojemnik 240 l,
37,73 zł – za pojemnik 770 l,
53,90 zł – za pojemnik 1100 l,
196,00 zł – za kontener 4 m³ (4000 l),
245,00 zł – za pojemnik 5 m³ (5000 l) – podziemny,
343,00 zł – za kontener 7 m³ (7000 l),
490,00 zł – za kontener 10 m³ (10000 l).

W przypadku braku segregacji może zostać naliczona opłata
podwyższona:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

11,76 zł – za pojemnik 120 l,
23,52 zł – za pojemnik 240 l,
75,46 zł – za pojemnik 770 l,
107,80 zł – za pojemnik 1100 l,
392,00 zł – za kontener 4m³ (4000 l),
490,00 zł – za pojemnik 5 m³ (5000 l) – podziemny,
686,00 zł – za kontener 7 m³ (7000 l),
980,00 zł – za kontener 10 m³ (10000 l).

W
przypadku
nieruchomości
niezamieszkałych
lub
niezamieszkałych w części, na których powstają odpady
komunalne, zbierane dotychczas w sposób niesegregowany,
należy złożyć korektę deklaracji do 31 stycznia 2020 roku,
wskazując zapotrzebowanie na pojemniki dla poszczególnych
frakcji odpadów komunalnych powstałych w wyniku segregacji.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada
2019 roku, nieruchomości niezamieszkałe lub niezamieszkałe w
części od 1 lipca 2020 roku zostaną wyłączone z miejskiego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co oznacza że w
sprawie tych nieruchomości należy od 1 lipca 2020 roku
zawrzeć stosowne umowy z właściwym podmiotem na odbiór
odpadów komunalnych.
Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać tak jak
dotychczas w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc

poprzedni (opłata za styczeń 2020 r. powinna zostać
uiszczona do 15 lutego 2020 r., opłata za luty 2020 r. – do
15 marca 2020 r., itd.), na dotychczasowe indywidualne
numery rachunków bankowych.
W związku z tym, że prawidłowe segregowanie odpadów sprawia
duże trudności, szczegółowe zasady segregacji (które
obowiązują od 1 lipca 2013 roku) ponownie przedstawiamy w
formie ulotek informacyjnych, które będą dystrybuowane do
mieszkańców. Ulotka jest też dostępna na stronie Urzędu
Miasta Płocka

Info: Urząd Miasta Płocka.
Fot. Pixabay.

Wzmocnienie dla Orlen Wisły
Płock.
David
Fernández
podpisał kontrakt
Hiszpański praworozgrywający David Fernández Alonso od
nowego sezonu dołączy do zespołu ORLEN Wisły Płock. 23-letni
zawodnik związał się z płockim klubem trzyletnim kontraktem.
David Fernández Alonso od początku swojej kariery
reprezentuje barwy ABANCA Ademar Leon, gdzie obecnie trenuje
pod okiem byłego szkoleniowca Nafciarzy Manolo Cadenasa. W
Liga Asobal zadebiutował w 2016 roku i od tego czasu na
hiszpańskich parkietach zdobył 175 bramek, z czego 83 w tym
sezonie, co jest czwartym wynikiem w trwających rozgrywkach.
Eksplozję talentu Davida dostrzegł także selekcjoner
reprezentacji Hiszpanii Jordi Ribera, który zgłosił go do
szerokiej kadry na EHF EURO 2020 i do ostatniej chwili brał
go pod uwagę przy ustalaniu turniejowego składu. Wcześniej
zawodnik był członkiem reprezentacji Hiszpanii do lat 21
oraz wywalczył tytuł mistrza świata juniorów w 2017 roku w
Algierii.
– David Fernández jest pierwszym zawodnikiem, z którym
podpisaliśmy kontrakt w kontekście sezonu 2020/2021. Obsada
prawego rozegrania była przedmiotem intensywnych dyskusji z
Xavim Sabate, który sygnalizował konieczność dokonania na
tej pozycji pewnych zmian – mówi prezes SPR Wisły Płock
Robert Czwartek.
– Tak jak już wielokrotnie Xavi Sabate powtarzał, szukamy
przede wszystkim graczy wszechstronnych, którzy mogą dać
odpowiednią jakość zarówno w ataku, jak i w obronie. Przy
czym mimo swoich warunków fizycznych nie jest to zawodnik
„jednowymiarowy”, ale potrafiący współpracować z zespołem na
różnych płaszczyznach – mówi dyrektor sportowy Adam

Wiśniewski. – Rozmowy nie były łatwe, gdyż o jego podpis
zabiegało jeszcze kilka klubów, ale cieszymy się, że wybrał
naszą ofertę. Myślę, że perspektywa współpracy z Xavim
Sabate była naszym mocnym argumentem.
– Przychodzę do Wisły, aby być ważnym elementem drużyny i
podnosić swoje umiejętności. Mam nadzieję na szybką
adaptację, tym bardziej, że dwaj rozgrywający Wisły oraz
trener są moimi rodakami – mówi David Fernández. – W
zasadzie każdy, kogo zapytałem, miał pozytywne wspomnienia z
Płocka, co z pewnością ułatwiło mi podjęcie decyzji.
Rozmawiałem również z trenerem Sabate, który opowiedział mi
o wielu sprawach, także jestem podekscytowany perspektywą
naszej współpracy.
Źródło i fot: SPR Wisła Płock.

Drukarka,
niwelator…
Płocku,
właścicieli

500
euro,
Znalezione
w
czekają
na

Banknot o nominale 500 euro, drukarka, niwelator czy złota
obrączka to zaledwie kilka przedmiotów, które znajdujemy na
liście Biura Rzeczy Znalezionych. Jak się okazuje, niektóre
z nich czekają na właścicieli już bardzo długo. Są jednak
przypadki, że szczęśliwi właściciele zgłaszają się po swoją
własność.
– Wtedy – jak wyjaśnia nam rzeczniczka Straży Miejskiej w
Płocku, Jolanta Głowacka – muszą podać szczegół, który bez

wątpienia udowodni, że dana rzecz należy do tej właśnie
osoby. Podaje nam kilka przykładów, jest wśród nich: rysa na
wyświetlaczu, PIN, naklejka, dokładna zawartość saszetki,
torby czy plecaka lub mniej więcej gdzie przedmiot zgubiono.
– Jeżeli na wykazie brakuje numeru, jak np. po pozycji 52
jest pozycja 54 to oznacza, że właściciel się zgłosił i
przedmiot mu zwrócono – tłumaczy.
Do biura, które działa w Płocku od 2017 roku dotychczas
przekazano 56 przedmiotów. – Przez ten czas trafiały i
trafiają do nas najróżniejsze i… dziwne, czasami by się
mogło wydawać, rzeczy. Na przykład w depozycie znajduje się
duża, podróżna walizka bardzo dobrej firmy z wartościową
zawartością, niwelator – urządzenie geodezyjne czy banknot o
nominale 500 euro – wymienia Głowacka.
Na liście znajdujemy również mnóstwo telefonów komórkowych,
kilka rowerów, klucze, saszetki i torby z zawartościami. Jak
wyjaśnia nam rzeczniczka tak policja, jak i strażnicy
miejscy szukają właścicieli. – Nie zawsze jednak udaje ich
się znaleźć. Wówczas przedmiot trafia na wykaz, który można
znaleźć w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji
Publicznej Straży Miejskiej, a także na liście w siedzibie
Straży Miejskiej w Płocku przy ul. Otolińskiej 10 –
tłumaczy.
Znalezione przedmioty do biura przynoszą mieszkańcy lub
przekazuje je policja. – Przekazywane są nam też przedmioty
przez różne instytucje, a rzeczy pozostawione były w
budynkach publicznych, miejscach gdzie odbywały się imprezy
miejskie czy w autobusach – dodaje Głowacka.
Przypomnijmy. Biuro Rzeczy Znalezionych w Płocku znajduje
się w budynku Urzędu Miasta Płocka, czynne jest w
określonych godzinach przez 3 dni w tygodniu. Do biura
przyjmowane i przechowywane są rzeczy, których wartość
szacunkowa przekroczy 100,00 zł. z wyjątkiem przedmiotów o
wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Biuro

funkcjonuje w poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 16:00
oraz w środy i piątki w godz. 10:00 – 14.00. Można się z nim
również skontaktować telefonicznie, dzwoniąc pod nr. 735 209
168, który działa tylko w godzinach pracy biura. Wykaz
depozytów znaleźć można w tym miejscu.

Rodzinny
Dom
wyremontowany.
zamieszka w nim
[FOTO]

Dziecka
Wkrótce
11 osób

Modernizacja budynku trwała od września, a zakończono ją w
grudniu. Przeprowadzono roboty budowlane, sanitarne i
elektryczne. Obiekt przystosowano do potrzeb dużej rodziny.
W tej chwili trwa przeprowadzka. Wkrótce dziewiątka dzieci i
ich opiekunowie wprowadzą się do zmodernizowanego Rodzinnego
Domu Dziecka, który znajduje się na osiedlu Skarpa.
– Pod opieką pani Agnieszki i jej męża będzie dziewięcioro
dzieci – siedmioro podopiecznych i dwoje biologicznych.
Wiemy, że taka forma pieczy zastępczej jest najlepsza dla
dzieci, które znajdują w rodzinach swoje miejsce, świetną
opiekę i ciepło, którego często brakowało. Prowadzenie
Rodzinnego Domu Dziecka to niezwykle odpowiedzialne i trudne
zadanie dla opiekunów, dlatego jestem pełen uznania dla
wszystkich osób, które decydują się na taką działalność –
mówił prezydent Andrzej Nowakowski podczas prezentowania
efektów remontu.
Na terenie Płocka funkcjonują trzy Rodzinne Domy Dziecka. Są
to placówki rodzinnej pieczy zastępczej, które mają

charakter rodzinny, a nie instytucjonalny jak np. w
przypadku ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. W Rodzinnym
Domu Dziecka pod opieką może pozostawać maksymalnie 8
dzieci, lub za zgodą np. w przypadku rodzeństw – więcej.
Oprócz tego typu placówek w naszym mieście funkcjonują tzw.
zawodowe rodziny zastępcze, w których może być do trojga
dzieci. Jest ich osiem, a pod ich opieką pozostaje 27
dzieci.
– Mamy jeszcze 90 rodzin spokrewnionych, w których przebywa
130 dzieci i 30 rodzin niezawodowych, w których przebywa 40
dzieci. Rodziny te są ustanawiane postanowieniem Sądu
Rodzinnego. Działa także instytucjonalna forma pieczy
zastępczej. To Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, w ramach
którego funkcjonują trzy placówki. Dwie o charakterze
socjalizacyjnym dla 42 dzieci i jedna interwencyjna na 14
miejsc – wymieniał z kolei Roman Siemiątkowski, zastępca
prezydenta ds. społecznych.
W 2020 r. płocki ratusz zaplanował modernizację kolejnej
nieruchomości na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej.
Będzie to budynek przy ul. Kalinowej 80. Zostanie on
rozbudowany oraz wyremontowany. Zamieszka w nim
czternaścioro dzieci.

Źródło i fot: UMP.

