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Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
nowiecka 3, Komorska 4, 8 i 10, Łukowska 15 i 17)
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3,5,7,9, Ostrobramska 78 i 80).
Zmiany wprowadzone w czerwcu br. przez ustawodawcę uprościły znacznie procedurę i tym samym
pomyślnie dla nas zakończyły się poważne problemy, jakie pierwotnie wynikały z zapisów ustawy przekształceniowej.
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W związku z tym do końca roku wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali otrzymają z Urzędu
Dzielnicy zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności oraz informację
o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej,
z uwzględnieniem 98 proc. bonifikaty. Opłata przekształceniowa wnoszona jednorazowo może zostać
uiszczona dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i po zgłoszeniu na
piśmie w Urzędzie Dzielnicy zamiaru jej wniesienia.
Na wniosek właściciela wyodrębnionego lokalu zaświadczenie może zostać wydane przez Urząd
w ciągu 4 miesięcy lub w ciągu 30 dni, jeśli wniosek
uzasadniony jest np. sprzedażą mieszkania czy potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. Takie
samo zaświadczenie otrzyma z urzędu Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych, który dokona wpisu
własności. Wpis do księgi wieczystej dotyczący własności jest wolny od opłat.
W stosunku do części gruntów stanowiących własność Spółdzielni Zarząd SM „Ostrobramska” wystąpił w dniu 05.08.2019 r. z wnioskiem, by wskazana
w piśmie jednorazowa opłata przekształceniowa,
uwzględniająca 98 proc. bonifikatę, została skompensowana z wniesionej przez Spółdzielnię na początku roku wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Nadwyżka zostanie rozliczona ze wszystkimi właścicielami spółdzielczych praw do lokali do końca br.

Czytajmy gabloty

Mając na uwadze brak wiedzy mieszkańców na temat podpisanych przez Spółdzielnię umów w zakresie dyżurów i pomocy (zwłaszcza podczas
awarii czy nagłych zdarzeń) świadczonej przez
różnego rodzaju służby ratownicze, techniczne
i porządkowe, po raz kolejny przedstawiamy (wywieszoną w gablotach na każdej klatce schodowej)
listę najważniejszych numerów telefonicznych.
STRAŻ POŻARNA – 998
Oddział ul. Majdańska 38/40, tel. 22-810-20-21
POLICJA – 997
Komenda Rejonowa ul. Grenadierów 73/75,
tel. 22 603-76-40, 603-76-55,
Kierownik Rewiru Dzielnicowych ul. Umińskiego 22
tel.600-997-650
STRAŻ MIEJSKA – 986
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Oddział Praga-Południe
tel. 22 443-54-92 / 22 443 55 20
POGOTOWIE GAZOWE – 992
Biuro Obsługi Klienta ul. Kobielska 23,
tel. 22 637-46-04
ENERGETYKA
instalacje wewnątrz budynków, tel. 22 821-31-31
lampy osiedlowe – ANEKO, tel. 602-248-696
MPWiK
instalacje wodne sieci miejskiej – tel. 994
STEMI
awarie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych – Michał Biszczyk,
tel. 604-094-994
VEOLIA
węzły cieplne, tel. 993 i 22 658-58-58
centrala ul. Lizbońska, tel. 22 518-80-00,
reklamacje, tel. 22 518-80-21
DŹWIGI
Pogotowie Dźwigowe tel. 502-061-657
Pogotowie Dźwigowe OTIS tel. 607-444-555
DOMOFONY
firma Videodomofon tel. 602-444-03
Inne telefony
dyżur w sprawach porządkowych pełniony przez
pracownika Spółdzielni w dni wolne od pracy
tel. 601-784-277
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Obowiązek wywozu odpadów
wielkogabarytowych
Na stronach naszego Biuletynu
parokrotnie poruszaliśmy problemy związane z wywozem z terenu
naszego osiedla tak zwanych gabarytów, czyli śmieci o dużych rozmiarach, z meblami itp. włącznie.
Liczyliśmy na to, że przekazywane
Państwu informacje i prośby spotkają się z pozytywnym odzewem
mieszkańców.
Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Problem organizacji wywozu gabarytów z terenu spółdzielni jest
w dalszym ciągu aktualny. Wygląda
on na nierozwiązywalny z uwagi to,
iż odpowiedzialność za istniejący
stan leży zarówno po stronie mieszkańców, jak i firmy wywozowej.
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” bardzo
często nie przestrzegają terminów wystawiania gabarytów
przed budynki, mimo wywieszanych na wszystkich klatkach schodowych obowiązujących harmonogramów wywozu. Bardzo często
czynią to następnego dnia po wywozie i wówczas wystawione gabaryty stoją pod śmietnikiem przez
cały miesiąc, aż do kolejnego terminu wynikającego z harmonogramu.
Firma wywozowa, mimo uzgodnień, nie zawsze dokonuje wywozu gabarytów w dobrze jej znanych terminach, wskazanych
w harmonogramach. Nagminnie
przeprowadza wywóz przed ustalonym terminem. Powoduje to, że
wystawione gabaryty nie są zabierane we właściwym czasie i stoją przed budynkami do następnego terminu wywozu wskazanego
w harmonogramie.
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W tej sytuacji działania Spółdzielni mogą sprowadzać się jedynie do dyscyplinowania zarówno jednej, jak i drugiej strony.
W związku z powyższym podejmowane są regularne interwencje
w Urzędzie Dzielnicy w sprawie nie
dotrzymywania terminów wywozu
przez firmę, obligatoryjne narzuconą nam przez miasto. Składane są
też w samej firmie reklamacje i wezwania do dodatkowych (koniecznych w tej sytuacji) wywozów poza
terminami wyznaczonymi w harmonogramie.
Do mieszkańców możemy jedynie apelować o dochowywanie obowiązujących zasad wywozu, które
były już wielokrotnie Państwu przekazywane na stronach tego biuletynu, jak i w formie ogłoszeń wiszących na klatkach schodowych.
Sprowadzają się głównie do jednej podstawowej reguły – wystawienia gabarytów przed budynkiem nie
wcześniej i nie później, niż na jeden
dzień przed wyznaczonym terminem. W przeciwnym wypadku stare
meble, sanitariaty i inne pozostałości m.in. po remontach tygodniami,
bez względu na pogodę, szpecą
wejście do naszej klatki schodowej

zalegając pod śmietnikiem i stanowiąc często rodzaj podestu, by zajrzeć w okna mieszkań na parterze.
To bardzo niebezpieczne.
Kierując do mieszkańców ponowny apel o realizację powyższego przypominamy również, że pozostałości po przeprowadzanych
remontach lokali (zwłaszcza wyburzeniach, wymianach instalacji
czy wyposażenia) muszą być wywożone przez mieszkańców wyłącznie w ich własnym zakresie
i na ich koszt.
Przy przeprowadzaniu większego remontu niezbędne jest korzystanie z zamawianego indywidualnie kontenera. To naprawdę nie jest
to wielki koszt i eliminuje prawdziwą
udrękę dla sąsiadów.
Zasady te określane są każdorazowo w zgodzie, jakiej uzyskanie jest niezbędne dla przeprowadzenie prac remontowych.
Zgody udziela Dział Techniczny
Spółdzielni.
Najbliższe terminy wywozu
gabarytów to:
25 października
22 listopada
16 grudnia
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Sezon grzewczy
– korzystajmy z zaworów
termostatycznych
Strategia Unii Europejskiej w zakresie ogrzewania i chłodzenia jest
jednoznaczna i wynika z bardzo
konkretnych przesłanek.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów
(Bruksela, dnia 16.2.2016 r.COM(2016) 51 final) we Wprowadzeniu stanowi:
„Ogrzewanie i chłodzenie pochłania połowę energii zużywanej
w UE, a duża część tej energii jest
marnowana.
Opracowanie strategii zwiększenia efektywności ogrzewania
i chłodzenia stanowi priorytet unii
energetycznej. Strategia ta powinna przyczynić się do zmniejszenia
importu energii i zależności energetycznej kraju, obniżenia kosztów
energii ponoszonych przez indywidualne gospodarstwa domowe
oraz przedsiębiorstwa i – w efekcie – do osiągnięcia unijnego celu
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wypełnienia unijnego zobowiązania, przyjętego w ramach
umowy klimatycznej zawartej na
paryskiej konferencji w sprawie
zmiany klimatu (COP21).
Aby osiągnąć cele dekarbonizacji, należy obniżyć emisyjność budynków. Oznacza to odnawianie
i ocieplanie budynków, które tego
wymagają, a także wzmożenie
wysiłków w zakresie efektywności
energetycznej oraz korzystania ze
energii ze źródeł odnawialnych,
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wspieranych przez dekarbonizację produkcji elektryczności i systemów lokalnego ogrzewania.
Budynki mogą wykorzystywać systemy automatyzacji i kontroli dla
zapewnienia mieszkańcom większego komfortu, a systemowi elektroenergetycznemu elastyczności
poprzez zmniejszenie i zmianę zapotrzebowania oraz przechowywanie energii cieplnej”.
Ochrona środowiska oraz
oszczędności w kosztach ogrzewania są kierunkami, z których nie
można już zawrócić.
Stosowane coraz częściej innowacyjne i wiodące technologie są
podstawą rozwoju nowych usług,
przyczyniających się do redukcji emisji CO2 w sektorze budownictwa. Gospodarstwa domowe
zużywają 40 proc. energii w skali
całego kraju. Koszty ogrzewania
i ciepłej wody stanowią przeważającą część opłat za mieszkanie,
gdyż surowce energetyczne są
bardzo kosztowne, a w przyszłości
ich cena będzie nadal rosła.
Stosując indywidualny sposób
rozliczania kosztów ogrzewania,
racjonalnie gospodarujcie Państwo energią cieplną, by w efekcie
płacić mniej. Korzystajmy z możliwości, jakie dają nam zawory termostatyczne, zmniejszajmy ogrzewanie na noc lub gdy wychodzimy
z domu, wietrzmy mieszkanie
(to konieczne) intensywnie, lecz
krótko, zawsze przy wyłączonym
grzaniu, oraz odsłońmy grzejniki.

Niech ich nie zasłaniają meble,
zasłony, firanki.
Wskazania zamontowanych na
grzejnikach podzielników kosztów
ogrzewania zależą od temperatury
grzejnika i czasu jego aktywnego
pobierania ciepła. Zależą więc od
sposobu posługiwania się zaworami z głowicami termostatycznymi
i od możliwości oddawania ciepła
pomieszczeniu przez grzejnik.
Zasada działania zaworu termostatycznego polega na dostarczaniu do grzejnika takiej ilości ciepła,
by grzejnik uzyskał żądaną przez
użytkownika temperaturę w pomieszczeniu. Prosimy pamiętać:
na zaworze ustawia się temperaturę pomieszczenia, a nie temperaturę grzejnika. Np. jeśli użytkownik ustawi żądaną temperaturę
na 20°C, to grzejnik tak długo będzie pobierał ciepło, aż uzyska
w pomieszczeniu tę temperaturę.
Po osiągnięciu żądanej temperatury zawór odetnie dopływ ciepła do
grzejnika. Natomiast, gdy temperatura w pomieszczeniu ponownie
spadnie poniżej żądanej, grzejnik
ponownie się włączy. Dlatego tak
bardzo ważne jest racjonalne gospodarowanie energią cieplną.
Uporządkujmy:
 Podczas krótkiej nieobecności
(np. wyjście do pracy) należy unikać wychłodzenia ścian i mebli,
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które następnie trzeba ogrzać zużywając duże ilości ciepła. Bardziej
racjonalne jest utrzymywać nieco
niższą temperaturę w pomieszczeniu, niż doprowadzić do całkowitego
wychłodzenia mieszkania.
 Mieszkanie należy wietrzyć intensywnie (przy szeroko otwartych
oknach), ale krótko (nie dłużej niż
kilka minut, by nie doprowadzić do
całkowitego wychłodzenia). Przed
wietrzeniem należy koniecznie
całkowicie zamknąć zawór przy
grzejniku. Uchylenie okna przy
otwartym zaworze spowoduje zawsze stałą stratę ciepła – chłodne
powietrze opływa zawór zmuszając, by się otworzył maksymalnie
i tym samym by pełną mocą grzał
grzejnik.
 Dobre samopoczucie zależy od
wielu czynników (ruch, wiek, itp.).
Ale zależy również od sposobu
ubierania się. Proszę pomyśleć,
o ile można obniżyć temperaturę
pomieszczenia będąc właściwie
ubranym.

 Należy zapewnić swobodny
dopływ ciepła do pomieszczenia.
Jeśli grzejniki są zasłonięte firankami, zasłonami lub ciężkimi meblami,
zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia. Tamowane przez tkaninę lub mebel wyemitowane przez
grzejnik ciepło gromadzi się bezpośrednio przy nim, a użytkownik
w pełni z niego nie korzysta.

 Zaciąganie zasłon (nie zasłaniających grzejnika) oraz opuszczanie żaluzji okiennych po
zmroku z pewnością ograniczy
straty ciepła przez okno.
 Nie należy niczego suszyć na
grzejnikach, bo wówczas, choć
grzejnik jest gorący, to w mieszkaniu panuje chłód.

 Ciepło można również zaoszczędzić poprzez obniżenie
na noc temperatury w pomieszczeniu.
 Kultura osobista i umiejętność
życia we wspólnocie społecznej
też ma wpływ na koszty ogrzewania, jakie ponosi każdy z nas. Pamiętajmy o zamykaniu okien na
klatce schodowej, w piwnicach,
zamykanie za sobą drzwi wejściowych do budynku – im niższa
temperatura na klatce schodowej,
tym większe przenikanie ciepła
z mieszkań na wyziębioną klatkę.
 Brak wietrzenia nie prowadzi
do oszczędności, a powoduje złe
samopoczucie, zawilgocenie ścian
i paradoksalnie nawet większe
koszty ogrzewania (wilgotne powietrze trudniej ogrzać).
Pamiętajmy! Termostaty grzejnikowe eliminują konieczność regulacji temperatury przez otwieranie okien. Zapobiegamy zatem
ucieczce ciepła, za które musimy
zapłacić, na zewnątrz budynku.

Inwestycja drogowa
przy ul. Witolińskiej

W nawiązaniu do naszych
wcześniejszych informacji, dotyczących budowy drogi dojazdowej do budynków przy ul.
Witolińskiej informujemy, że Spółdzielnia nasza złożyła odwołanie
od otrzymanej 24.05.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17.05.2019 r.
nr 178/19 zatwierdzającej projekt
budowlany oraz udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę.
Wskazanej decyzji zarzuciliśmy naruszenie prawa, a w szcze-
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gólności zmianę przebiegu służebności gruntowej polegającej
na prawie swobodnego przejścia i przejazdu, ustanowionej
na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki ewidencyjnej nr 14/12,
istniejącymi w dniu ustanowienia
służebności ciągami komunikacyjnymi.
W dniu 26.08.2019 r. otrzymaliśmy Decyzję Wojewody Mazowieckiego utrzymującą w mocy
decyzję Prezydenta m.st. War-

szawy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Inwestorowi
pozwolenia na budowę alei pieszo-jezdnej na dz. ew. nr 21 z obrębu 3-05-30.
Pozwolenie na budowę stanowi
decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego. Obecnie
rozpatrujemy pod względem prawnym możliwość dalszego zaskarżenia wydanych pozwoleń.
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Rzeźby plenerowe na Ostrobramskiej

Fot. Marcin Kluś

URATOWANE OD ZAPOMNIENIA DZIEŁA SZTUKI

Jeszcze do niedawna rzeźby
plenerowe ukryte pod drzewami,
krzewami i pokryte graffiti – straszyły wyglądem. Zapomniane,
zniszczone i brudne wcale nie
służyły ozdobie naszego osiedla,
na którym przed laty umieszczone zostały jako element w projektowaniu naszego otoczenia. Stały się niedocenionym – jednym
z dobrodziejstw minionej epoki.
Niestety przyszedł czas, gdy dla
mieszkańców ważniejsze były inwestycje w remonty pospiesznie
i niedbale budowanych bloków
mieszkalnych. A rzeźby?… Anonimowe „kamienie” z biegiem lat
ulegały dewastacji i zapomnieniu.
Skąd te rzeźby?
Rzeźby powstały podczas corocznych plenerów rzeźbiarskich
w latach 1977–1980 m.in. w Lądku Zdroju. Plenery finansowane
były przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Mło-
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dych – dziś podzieloną na szereg mniejszych (obejmowała ona
wówczas zasięgiem Grochów, Gocław, Saską Kępę aż po Marysin)
– w ramach utworzonej Pracowni
Zagospodarowania Przestrzennego Osiedli. Skupiała plastyków
projektujących otoczenie budynków jako dopełnienie architektury
terenami zielonymi i infrastrukturą w celu zapewnienia komfortu
wypoczynku po pracy w miejscu
zamieszkania. Pracownia finansowała koszty zakwaterowania
artystów, materiału, narzędzi,
transportu i wreszcie nabywała
od artystów wykonane przez nich
dzieła. Uczestnikami plenerów byli
absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Dzisiaj to znani na świecie
rzeźbiarze – Czesław Kozanowski,
Barbara Falender, Elżbieta Pietras,
Marek Sorełło, Stanisław Michalik,
Krzysztof Bednarski, Jerzy Teper,
Igor Szum, Ludwik Ferenz – reprezentujący różne osobowości i tem-

peramenty artystyczne. Powstałe
dzieła utworzyły niezwykłą galerię rzeźby plenerowej. Wykonane
zostały w marmurze, a zgodnie
z projektami artystów cokoły miały
być obłożone marmurem lub elementami ceramicznymi wyprodukowanymi na specjalne zamówienie w Fabryce w Opocznie. Kryzys
lat 80. i stan wojenny, a przede
wszystkim możliwości finansowe
spółdzielni mieszkaniowej położyły kres tym projektom.
Z pewnością inaczej niż obecnie kształtowały się pierwotne
wzajemne relacje formalno-przestrzenne obiektów rzeźbiarskich
i architektury. Nieregularne i płynne formy rzeźb zdecydowanie
mocniej odcinały się w pustej
przestrzeni osiedli, pozbawionej
zieleni, od surowych podziałów
horyzontalno-wertykalnych wyznaczonych przez linie bloków
mieszkalnych. Dziś, gdy zieleń
po blisko 40 latach stanowi ważny
komponent osiedla, kontrast rzeźb
z pudełkową i zgeometryzowaną
architekturą nie wydaje się już tak
dynamiczny. Bujne drzewa i krzewy zagarnęły znaczną przestrzeń,
łagodząc nieco surowy charakter
szarych i smutnych budynków.
Humanizacja
przestrzeni osiedla
Pielęgnacja zieleni wokół budynków, organizowanie akcji ukwiecania balkonów stały się jednym
z ważnych działań Zarządu i Rady
Nadzorczej w kierunku podnoszenia estetyki osiedla. W uporząd-
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kowanym i zagospodarowanym
terenie z czystymi, odnowionymi
elewacjami budynków ukazały się
dawne, zaniedbane, ukryte w krzakach, pod drzewami dzieła sztuki.
Ich los, a przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom posiadania
w swoim otoczeniu „skarbów” stało
się ważnym wyzwaniem dla zarządzających Spółdzielnią Mieszkaniową Ostrobramska.
W budżecie remontowym Spółdzielni zaplanowano środki finansowe na oczyszczenie rzeźb
w sposób nienaruszający faktury
kamienia. Usunięto napisy oraz
zabezpieczono je środkiem antygrafitti ułatwiającym usuwanie kolejnych. Zabieg ten pokazał całe
piękno materiału i artyzmu dotych-

czas skrywanego pod grubą warstwą farby domorosłych malarzy.
W wyniku aktywnego głosowania
mieszkańców dalsze działania
sfinansowane były w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Każda
z 12. rzeźb oznaczona została
informacyjną tabliczką z tytułem
rzeźby, nazwiskiem autora i datą
powstania, a wokół powstały niskie aranżacje kwiatowe z róż i irg
płożących. Tak utworzony został
szlak spacerowy wzdłuż interesującej i niepowtarzalnej galerii rzeźb plenerowych. Początek
szlaku między budynkami otwiera
tablica przedstawiająca plan osiedla z wykazem obiektów i opisem
historii powstania rzeźb. Dzieła
sztuki po renowacji i uporządko-

waniu ich otoczenia wzbudziły
zainteresowanie mieszkańców,
dotychczas ignorujących ich istnienie, a przede wszystkim przywróciły WIDZIALNOŚĆ i uświadomiły ich wartość.
Zainteresowanie mieszkańców
Warszawy galerią rzeźb na osiedlu
Ostrobramska potwierdza, iż ważną funkcję społeczną spełnia plastyka w projektowaniu otoczenia
miast i osiedli. Dlatego konieczne
jest dążenie do wykorzystywania
potencjału twórczego polskich artystów, a przede wszystkim angażowanie mieszkańców w tworzenie lokalnego piękna i estetyki
zmieniających „wielkopłytową rzeczywistość”.
Anna Oleksiak

Klub Relax zaprasza na zajęcia
Wraz z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego do stałego rytmu
powracają zajęcia w klubie „Relax”.
Już teraz zapraszamy dzieci
w wieku szkolnym na bezpłatne
zajęcia plastyczne, a młodzież
i dorosłych zachęcamy do uczestniczenia w treningach i rozgrywkach sekcji tenisa stołowego oraz
do nauki gry na gitarze i pianinie.
Chór „Witolin” wznowił próby
i przygotowuje nowy program na
kolejny koncert, który planowany
jest na dzień 30 września, a poświęcony będzie upamiętnieniu
80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Zapraszamy również
wszystkie osoby, które chciałyby
rozwijać swój talent wokalny, by
dołączyły do naszego chóru.
Dorosłych zachęcamy ponadto do wzięcia udziału w zajęciach
tanecznych i gimnastycznych,
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rozgrywkach brydżowych, nauce
malowania albo kreatywnego rozwijania talentów na zajęciach posługiwania się rozmaitymi technikami rękodzielniczymi.
14 października br., z okazji
Dnia Seniora, zaprosimy naszych
mieszkańców na koncert w wykonaniu „Kwartetu Rampa”. W tym
samym miesiącu seniorzy dwukrotnie będą mieli okazję do wspólnej
zabawy na wieczorkach tanecznych. Szczegółowe informacje po-

damy w późniejszym terminie. Planowane są też kolejne (zwykle raz
w miesiącu) spotkania z teatrem
dla najmłodszych.
Szczegółowe informacje
o terminach imprez zamieszczane są systematycznie na
stronie internetowej spółdzielni oraz na plakatach
rozwieszanych w gablotach
na terenie naszego osiedla.
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Budżet Partycypacyjny - tak niewiele brakło
Tym razem w Budżecie Partycypa- sów, a następny, już zwycięski, torem na siłowniach plenerowych
cyjnym walczyliśmy ze zmiennym miał 521. Cóż, będziemy walczyć w naszej dzielnicy, rotacyjnie na
szczęściem.
w kolejnej edycji - liczymy na kolejnych siłowniach plenerowych
Zabrakło tyko 10 głosów, by sﬁ- Państwa, ponieważ ta inwestycja na terenie dzielnicy Praga-Połunansowano nam (w kwocie234.500 wpłynie znakomicie na funkcjo- dnie (10.200,00 zł), oraz projekzł) otwarte boisko przy budynkach nalność i estetykę obiektu, bez ty Anny Oleksiak: umieszczenie
Łukowska 3/5/7 i 9 (autorzy: Mar- kosztów, które musieliby ponosić 3 tablic informujących o historii
cinWKluś
Kujawa).
Spółdzielcy.
powstania pomnika w Parku Znidniui Dariusz
15 czerwca
2019 Chor. zaprosiliśmy
mieszWięcejsąsiadów
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(
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m).
liśmy
dla uczestników w każdym
od
Nowoczesne
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miało
mieć
wstałym
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pieszo-rowe- ru Witolin składającego się z 18
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