
Informację o umorzeniu po-
twierdziła Katarzyna Całów-Ja-
szewska z Prokuratury Okręgo-
wej. – Śledztwo umorzone zostało
w wątkach rzekomej niegospo-
darności w Bemowskim Centrum
Kultury i ratuszu, korzystania ze
służbowego passata do celów pry-
watnych, przyjmowania i wręcza-
nia łapówek, niereagowania
na mobbing w wydziale kultury,
czyszczenia twardych dysków
w komputerach. Nadal prowadzo-
ne są śledztwa w sprawie niego-
spodarności w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w latach 2007–2014
oraz kwestia mobbingu w ratuszu
– wyjaśnia Katarzyna Całów-Ja-
szewska.

Krzysztof Zygrzak, burmistrz
Bemowa, jest zadowolony z tej
decyzji. – Potwierdza ona, że żad-
nej afery nie było. Mam nadzieję,

że rozpocznie się proces normali-
zacji stosunków między Bemo-
wem a ratuszem – mówi nam
Krzysztof Zygrzak.

O co tu chodzi?
Przypomnijmy. Tzw. afera be-

mowska wybuchła w maju ubie-
głego roku, kiedy ówczesny wice-
burmistrz Paweł Bujski oskarżył
wiceprezydenta miasta i byłego
burmistrza Bemowa Jarosława
Dąbrowskiego o mobbing, wyko-
rzystywanie służbowych pojazdów
do prywatnych celów, niegospo-
darność a także kolesiostwo i fał-
szywe umowy cywilno-prawne.
Zarząd Bemowa podał się do dy-
misji, z funkcji wiceprezydenta
zrezygnował także Jarosław Dą-
browski. Burmistrzem został 33-
letni Krzysztof Strzałkowski,
obecnie burmistrz Woli.

Jesienią Jarosław Dąbrowski
założył lokalny komitet „Dla Be-
mowa”, który zdobył większość
w radzie dzielnicy. Sam został jej
przewodniczącym, a były wicebur-
mistrz Krzysztof Zygrzak – burmi-
strzem. Prezydent Hanna Gron-
kiewicz-Waltz uznała jednak, że
nie ma zaufania do „Dąbrowsz-
czaków” i nie dała zarządowi peł-
nomocnictw kadrowych i finanso-
wych, ani nawet umów o pracę.
– Zawsze jednak staraliśmy się
działać możliwie najlepiej dla
mieszkańców jak i samej dzielnicy
– zapewnia. W kwestii pełnomoc-
nictw nie ma wątpliwości. – Dla
nas to nic nie zmienia. Czekamy
na kolejne rozstrzygnięcia proku-
ratury – mówi Agnieszka Kłąb.
– To była akcja wymierzona przez
moich nieprzyjaciół. Cieszę się, że
prokuratura tak szybko i rzetelnie
przeprowadziła śledztwo. Ktokol-
wiek mnie teraz pomówi, zostanie
przeze mnie podany do sądu
– mówi Jarosław Dąbrowski.

Przemysław Burkiewicz

Prokuratura: afery bemowskiej nie było
� Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła większość wątków śledztwa
w sprawie tzw. afery bemowskiej. Nie potwierdziła zawierania fałszywych
umów-zleceń, korzystania ze służbowej limuzyny do prywatnych celów czy
czyszczenia twardych dysków.
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Początkowo policja nie udziela-
ła żadnych informacji w sprawie
tego napadu. – Toczy się śledztwo
prokuratorskie, przesłuchujemy
świadków – krótko kwitował
rzecznik bemowskiej policji.
Do zdarzenia doszło przed piątą
rano – krzyki mężczyzny usłyszeli
okoliczni mieszkańcy. Gdy wybie-
gli przed bloki, zobaczyli ciężko
rannego człowieka. Następnego
dnia policja zatrzymała trzech po-
dejrzanych o udział w napadzie
– motywem były najprawdopo-
dobniej porachunki między mę-
żczyznami. Cała czwórka była
znana policji – mieli za sobą m.in.
wyroki za kradzieże czy rozbo-

je. I choć wstępnie przypuszcza-
no, że 36-latek zginął od ciosu
maczetą, podczas przesłuchania
podejrzanych okazało się, że była
to replika japońskiej katany, na-
leżącej zresztą do ofiary. Pobite-
go, z głębokimi ranami nóg mę-
żczyznę napastnicy pozostawili
na ulicy – zmarł po przewiezieniu
do szpitala.

36-letni Sławomir K., 31-letni
Marcin K. i 22-letni Krystian W.
mają postawione zarzuty współ-
udziału w bójce z użyciem nie-
bezpiecznego narzędzia, której
jej skutkiem była śmierć. Grozi
za to do dziesięciu lat pozbawie-
nia wolności. (wt)

Zabójstwo na Szadkowskiego
� W niedzielę 21 czerwca nad ranem w pobliżu szkoły
przy Szadkowskiego zginął 36-letni mężczyzna.

Wokół zasadzono kilka niewiel-
kich świerków, dosadzono horten-
sje bukietowe. Po kilku latach
świerki obumarły, skwer zarósł
chwastami i nikt tym się specjalnie
nie interesował – ani administrator
terenu, ani funkcjonujące na tere-
nie osiedla, przynajmniej w teorii,
różne „towarzystwa przyjaciół”.

Mieszkam na Boernerowie
od ponad 40 lat. Z moim partne-
rem, od 20 lat właścicielem firmy
ogrodniczej, uznaliśmy kilka lat te-
mu, że warto uporządkować teren
i posadzić rośliny ozdobne, aby cie-

szyły oko przechodzących. Dostali-
śmy zezwolenie z urzędu dzielnicy
Bemowo i po krótkich konsulta-
cjach w sprawie doboru roślin pra-
ce się rozpoczęły. Z własnych pie-
niędzy kupiliśmy i posadziliśmy pę-
cherznice o purpurowych liściach,
tawuły, liliowce oraz trawy ozdob-
ne. Zachowaliśmy hortensje, które
miały szansę odżyć po wymianie
podłoża i odpowiednim nawiezie-
niu. Chcieliśmy, aby aranżacja pa-
sowała do charakteru otoczenia,
gdzie królują leśne klimaty. Zatem
wszelki formalizm nasadzeń odpa-

dał, ponadto pomnik usytuowano
na dość wysokiej kolumnie, która
otoczona delikatnie przewieszają-
cymi się gałęziami krzewów i falu-
jącymi trawami wyglądałaby bar-
dzo ładnie.

Kilka dni po posadzeniu część
roślin zniknęła w tajemniczych
okolicznościach. Niestety wciąż
panuje przekonanie, że wspólne
to znaczy niczyje i nikt nie pokusił
się nawet o refleksję, że zabiera-
jąc rośliny posadzone w prze-
strzeni publicznej jest po prostu
zwykłym złodziejem.

W kolejnych latach wokół skwe-
ru pojawiały się obwódki z pelar-
gonii, które absolutnie nie paso-
wały do kompozycji, ale w końcu
nie my jesteśmy właścicielami te-
renu, możemy tylko ubolewać, że
ktoś nie rozumie najprostszych za-
sad doboru roślin.

Jednak w tym roku po prostu
ręce nam opadły. Kilka dni temu
zauważyłam, że ktoś przyciął
wszystko na wysokość 30–40 cm,
niszcząc mające właśnie kwitnąć
krzewy. Jakby tego było mało, li-
liowce, które są bylinami i właśnie

teraz miały ozdobić skwer piękny-
mi kwiatami, także zostały potrak-
towane sekatorem i ogolone.
Kompletna ignorancja, niewiedza
i po prostu głupota kogoś, kto tak
bezmyślnie obszedł się z roślinami,
zakrawa niemal na wandalizm.
Skwer, który miał być ozdobą,
szpeci okaleczonymi roślinami.

Jeśli komuś nie odpowiada to,
co zrobiliśmy, mógł zrobić to sam,
po swojemu. Przeszkód formal-
nych, aby się samodzielnie wyka-
zać, nie było. Natomiast niszcze-
nie tego, co zrobiono dla innych
jest naszym zdaniem przykładem
wyjątkowej ciasnoty umysłowej
i braku elementarnej kultury.

Cóż, można westchnąć i stwier-
dzić filozoficznie, że każdy dobry
uczynek zostanie przykładnie
ukarany. I tyle jedynie możemy
zrobić w tej sytuacji, choć poza
tym, że szkoda nam roślin i naszej
pracy, to jest nam również zwy-
czajnie przykro. W ten sposób ła-
two oduczyć się działalności pro
publico bono i można uznać, że
śmieci i odpady budowlane wy-
rzucane na od miesięcy nie koszo-
ne lub rozjeżdżone samochodami
pasy zieleni na Boernerowie to
obecny standard. Smutne, ale
prawdziwe.

Monika z Boernerowa

Ciasnota umysłowa na Boernerowie
� Na osiedlu Boernerowo, u zbiegu ulic Sylwestra Kaliskiego i gen. Tadeusza Kutrzeby jakiś czas temu powstał
skwer. Ustawiono tam popiersie założyciela osiedla, Ignacego Boernera, słusznie czcząc w ten sposób
przedwojennego ministra poczt i telegrafów, człowieka światłego i zasłużonego dla kraju.

Tak skwer wyglądał dwa lata temu Tak wygląda teraz

Wypadki drogowe to prawdziwe
ludzkie dramaty. Oprócz zniszczo-
nych pojazdów ofiary często tracą
zdrowie, a nawet życie. Osobom
poszkodowanym w wypadkach i ich
rodzinom należą się rekompensaty.
Od tego właśnie są ubezpiecze-
nia, także te obowiązkowe, jak
OC każdego kierowcy. Niestety
rzeczywista sytuacja osób poszko-
dowanych bywa niejednokrotnie
bardzo trudna. Fundacja Lex
Specialis powstała właśnie po to,
aby takim ludziom pomagać.

Prezesem Fundacji jest Łukasz
Snopczyński, który w 2010 r.
uczestniczył w wypadku drogo-
wym, w wyniku którego doznał zła-
mania nogi i wstrząśnienia mózgu.
Jego sprawa była prowadzo-
na przez jedną z wiodących kance-
larii prawnych. Niestety chciwość
prawników często nie zna umiaru.
Ponad 65% z kwoty zasądzonego
odszkodowania zostało zagarnięte
przez kancelarię. Właśnie dlatego
powstała Fundacja, która nieod-
płatnie prowadzi przedsądowe
spory podopiecznych z ubezpieczy-
cielami.

Działalność Fundacji ukierunko-
wana jest na pomoc prawną dla
ubezpieczonych posiadających poli-
sy typu NNW. Do Fundacji niemal
codziennie trafiają skargi na odmo-
wę wypłaty odszkodowania z ubez-
pieczenia oraz na zaniżanie od-
szkodowań. Powszechną praktyką
ubezpieczycieli jest nieuwzględnia-
nie prawdziwego uszczerbku
na zdrowiu i w konsekwencji zani-
żanie odszkodowań nawet o po-
nad 50%. Osoby objęte takimi
ubezpieczeniami nie korzystają
z pomocy prawnej, gdyż często nie
stać ich, aby z góry ponosić koszty
wynajęcia adwokata lub radcy
prawnego.

Fundacja sporządza odwołania
do towarzystw ubezpieczeń oraz co-
raz częściej kieruje sprawy do sądu
nawet na niewielkie kwoty, by prze-
ciwstawić się nieuczciwym prakty-
kom towarzystw ubezpieczeń.

Działalność obecnych na rynku
kancelarii odszkodowawczych ukie-
runkowana jest wyłącznie na zysk.
W celu zdobycia klienta, nieuczciwi
prawnicy współpracują z różnymi
grupami zawodowymi, najczęściej

z personelem medycznym, poli-
cjantami, pracownikami firm po-
grzebowych tj. osobami mającymi
styczność z wypadkami. Działania
te są często nieetyczne, a osoby
które w swojej misji mają pomagać
poszkodowanym, zarabiają na ich
nieszczęściu. Kancelarie odszkodo-
wawcze pobierają wynagrodzenie
w wysokości nawet do 40% odszko-
dowania dla klienta, a w razie prze-
granej dodatkowo obciążają klienta
kosztami sądowymi.

Byłeś ofiarą wypadku? Odniosłeś
obrażenia a ubezpieczyciel ociąga
się z wypłatą odszkodowania lub
zaniża jego wysokość? Zgłoś się
do nas.

• Pomagamy osobom po-
szkodowanym w wypadkach drogo-
wych lub w innego typu zdarze-
niach, aby skutecznie dochodzili
swoich roszczeń od towarzystw
ubezpieczeń lub innych podmiotów
zobowiązanych do naprawienia
szkody.

• Bezpłatnie doradzamy
oraz świadczymy pomoc prawną
w sprawach z zakresu szkód komu-
nikacyjnych, rolnych, powstałych
przy pracy, błędów medycznych.

• Pomagamy ubezpieczo-
nym we właściwym doborze pełno-
mocnika w sprawach odszkodo-
wawczych w postępowaniu likwida-
cyjnym oraz sądowym.
FUNDACJA LEX SPECIALIS
ul. Hoża 37/6, 00-681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Nie daj się oszukać ubezpieczycielom!
Fundacja Lex Specialis może Ci pomóc.
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Budowa łącznika w szkole
na Boernerowie to od lat postulat
rodziców uczniów, bo dzieci muszą
niezależnie od pogody i temperatu-
ry wychodzić ze szkoły, aby dojść
na lekcje wf. – Do tej pory nie było
na to funduszy, aż wygospodarowa-
liśmy 1,2 mln zł, które postanowili-
śmy spożytkować właśnie na ten cel
– mówi burmistrz Krzysztof Zy-
grzak. Wniosek został zaakcepto-
wany przez radnych i wszystko
wskazywało na to, że inwestycję
uda się zrealizować w tym roku.
Ponieważ zarząd Bemowa nie ma
pełnomocnictw kadrowych i finan-
sowych, wszystkie dokumenty mu-
szą trafić na plac Bankowy, gdzie
urzędnicy Hanny Gronkiewicz-
-Waltz oceniają, czy poszczególne
wydatki są zasadne czy też nie.

Pełnomocnik odmówił
– Dokumentu nie podpisał

Marek Lipiński, pełnomocnik
pani prezydent. Uważam, że zro-
bił to złośliwie, ponieważ inwe-
stycję zgłosił zarząd Bemowa
– mówi Krzysztof Zygrzak. – Li-
piński stwierdził, że nie ma w do-
kumentacji opinii konserwatora
zabytków i że za te pieniądze wy-

kona termomodernizację szkoły
przy Szadkowskiego. Tam jednak
ocieplenie zostało zrobione trzy
lata temu, więc następnie uznał,
że zrobiona zostanie termomo-
dernizacja części budynku szkol-
nego przy Oławskiej.

Pełnomocnik Marek Lipiński
mówi, że to nie jest żadna złośli-
wość. – Dokumentacja była przy-
gotowana niechlujnie. Zarząd
obiecał rodzicom łącznik zbudo-
wany ze szkła i stali z pomieszcze-
niami dydaktycznymi. To po pro-
stu jest nieodpowiedzialność. Po-
za tym nie ma opinii konserwato-
ra zabytków, a Boernerowo jest
przez niego chronione – mówi
Marek Lipiński i dodaje, że kwo-
ta 1,2 mln zł na tę inwestycję jest
„wzięta z sufitu”, a poza tym nie
ma jeszcze żadnego projektu.
– Uznaliśmy więc, że warto ocie-
plić szkołę przy Oławskiej, gdzie
dzieciaki po prostu marzną zimą
– wyjaśnia pełnomocnik.

– Marek Lipiński kłamie – ko-
mentuje burmistrz Zygrzak. – Decy-
zja lokalizacyjna z 2010 roku zawie-
ra opinię konserwatora zabytków,
który dopuszcza w tym miejscu jedy-
nie konstrukcję szklano-metalową.

Spotkałem się dwa tygodnie temu
z konserwatorem Piotrem Braban-
derem. Potwierdził warunki z 2010
roku i stwierdził, że budowa nie bę-
dzie problemem i nie zniszczy cha-
rakteru osiedla Boernerowo – mówi
burmistrz. – Te warunki to: jedna
kondygnacja, maksymalnie 500 m2,
konstrukcja szklano-metalowa i pła-
ski dach. Zamierzaliśmy jak najszyb-
ciej ogłosić przetarg w wersji „pro-
jektuj i buduj”, żeby zakończyć in-
westycję jeszcze w tym roku. Umó-
wiliśmy się, że wprowadzamy inwe-
stycje do budżetu, zlecamy projekt
i spotykamy się z architektami
u konserwatora.

Władze Bemowa szukały po-
mocy pośród radnych Warszawy
i choć niektórzy początkowo de-
klarowali ją, ostatecznie posłu-
chali wiceprezydenta Jarosława
Jóźwiaka, który wyraźnie nie
chciał, żeby rada miasta zajęła się
sprawą. I nie zajęła się.

Łącznika na Thommeego
na najbliższą zimę na pewno nie
będzie. Wbrew woli rady dzielni-
cy, pełnomocnik pani prezydent
podjął decyzję o przeznacze-
niu 1,2 mln zł na inny cel.

Przemysław Burkiewicz

Szkoła na Thommeego ofiarą
politycznej rozgrywki?
� Nie będzie budowy łącznika szkoły i sali gimnastycznej w szkole
przy Thommeego. Pełnomocnik pani prezydent nie wyraził zgody
na inwestycję. Nie pomogła rada miasta. – Powód jest prozaiczny: budowa
łącznika została zgłoszona przez zarząd dzielnicy, dlatego za wszelką cenę
trzeba było sprawę „uwalić” – komentuje Krzysztof Zygrzak, burmistrz Bemowa.

Do sali gimnastycznej ze szkoły trzeba przejść na świeżym powietrzu

112 zostaje, 184 rzadziej
� Zarząd Transportu Miejskiego podjął ostateczną de-
cyzję w sprawie tras autobusów na Bemowie. Jest ona
co najmniej dziwna.

Po uruchomieniu w lutym linii
tramwajowej na odcinku Powstań-
ców Śląskich między Górczewską
a Radiową wydawało się oczywiste,
że ZTM zlikwiduje dublujące tram-
waje na długości aż dziewięciu kilo-
metrów 184 i przerzuci odzyskane
autobusy np. na Obrońców Tobru-
ku. Specjaliści z Żelaznej przygoto-
wali jednak projekt, który można
określić jako niezrozumiałą żon-
glerkę numerami linii, niektórzy pa-
sażerowie zaprotestowali, na kon-
sultacjach społecznych znowu było
mało merytorycznie i nerwowo,
a radni i zarząd dzielnicy – na czele
z samorządowcami, którzy od lat
nie widzieli autobusu od środka
– postawili sprawę jasno: ma nie być
zmian. ZTM przygotował więc dru-
gi projekt, wycofując się z części
koncepcji i rysując dla Bemowa ma-
pę komunikacji miejskiej, która nie
miała już żadnego sensu. Tyle histo-
rii. Teraz znamy projekt ostateczny.

Trasy i rozkłady linii 112, 129, 167
i 197 pozostają bez zmian. Argu-
menty pasażerów protestujących
przeciwko likwidacji obwodowego
połączenia Jelonek, Bemowa, Bie-
lan i Bródna przekonały urzędni-
ków, którzy wzięli pod uwagę także
przywiązanie mieszkańców do kon-
kretnych numerów i wycofali się
z pomysłu wymiany 129, 167 i 197
na pewnych odcinkach tras. Te de-
cyzje ZTM są zrozumiałe.

Zrozumiałe i oczekiwane jest ta-
kże wzmocnienie komunikacji
miejskiej na Obrońców Tobruku. 1
września linia 197 zacznie kurso-
wać w szczycie rzadziej (co 15 mi-
nut), ale odcinku Koło – Stare Bie-
lany będzie ona wspomagana
przez 397. W sumie częstotliwość
autobusów przy Forcie Bema wzro-
śnie więc z 12 do 7,5 min.

Niezrozumiałe jest natomiast po-
zostawienie na obecnej trasie 184
przy zmniejszeniu częstotliwości
w szczycie do 20 minut. ZTM mógł
dokonać rozsądnego wyboru mię-
dzy głośnym powiedzeniem, że pro-

testujący nie mają racji a utrzymy-
wanie autobusu i tramwaju
na wspólnym 9-kilometrowym od-
cinku to niegospodarność albo
uznaniem woli większości i pozo-
stawieniem 184 bez zmian. Wybrał
wyjście trzecie, bezsensowne. Tak
długa linia nie ma szans na punktu-
alność, co w połączeniu z niską czę-
stotliwością sprawi, że pasażerowie
(których w 184 jest zresztą coraz
mniej) z czasem powoli będą zosta-
wiać ją na rzecz tramwaju i nieko-
niecznie wygodnych, ale gwarantu-
jących szybki przejazd przesiadek.
Szkoda, że konsultacje społeczne
zorganizowano po ukończeniu bu-
dowy linii tramwajowej, a nie
przed jej rozpoczęciem. Gdyby już
kilka lat temu zadano pasażerom
pytanie typu „Którą opcję Państwo
wolą: 184 na obecnej trasie czy no-
wą linię tramwajową na całej dłu-
gości Powstańców Śląskich?”, mo-
głoby się okazać, że tory między
Górczewską a Radiową w ogóle by
nie powstały.

Mieszkańcy Bemowa postawili
na swoim. Dostali tramwaje, zacho-
wali autobusy (na Obrońców To-
bruku dojdą kolejne), za kilka lat
będą mieć jeszcze SKM-kę a póź-
niej metro. W tym samym czasie
rozbudowująca się znacznie szybciej
wschodnia Białołęka straciła szansę
na metro i na dofinansowanie tram-
waju. Ile to już punktów przewagi
Bemowa w pojedynku między naj-
młodszymi dzielnicami Warszawy?

Dominik Gadomski
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Jest to oczywiście możliwe, ale
pod pewnymi warunkami. Proces
utworzenia wspólnoty mieszkanio-
wej w celu odłączenia się od spół-
dzielni, należy rozpocząć od prze-
kształcenia w danej nieruchomości
lokali spółdzielczych w odrębną
własność.

Jeśli właścicielami w danej nieru-
chomości staje się większość byłych
spółdzielców, liczona wg wielkości
posiadanych udziałów w nierucho-
mości, wówczas pojawia się możli-
wość na odłączenie się od spółdziel-
ni. Taka większość może bowiem
podjąć uchwałę, że w zakresie ich
praw i obowiązków oraz zarządu
nieruchomością wspólną będą mia-
ły zastosowanie przepisy ustawy
o własności lokali i od tego momen-
tu dopiero przestają ich obowiązy-

wać przepisy prawa spółdzielczego.
Mogą przejąć zarząd nieruchomo-
ścią i zacząć wykonywać swoje pra-
wo własności. Gdyby nie było jed-
nak takiej uchwały, to dopiero
z chwilą wyodrębnienia własności
wszystkich lokali i po ustaleniu
członkostwa ostatniego właściciela,
stosuje się już automatycznie prze-
pisy określone w ustawie o własno-
ści lokali.

Jak formalnie tego dokonać?
Warunkiem koniecznym jest po-

zyskanie niezbędnej większości
do podjęcia uchwały. Warto więc
upewnić się i porozmawiać z sąsia-
dami przed podjęciem inicjatywy
w tej sprawie.

Jeżeli znajdzie się dostateczna
grupa i aby formalnościom stało się

zadość, należy skierować wniosek
do zarządu spółdzielni z podpisami
właścicieli posiadającymi łącznie
minimum 10 proc. udziałów w nie-
ruchomości wspólnej (najlepiej po-
nad 50 proc., wtedy jest pewność, że
większość właścicieli tego chce).

We wniosku należy też określić
realny termin, w którym zarząd
spółdzielni ma zwołać zebranie.
Mimo że normy prawne wskazu-
ją, że przepisów ustawy o własno-
ści lokali do takich „wspólnot
spółdzielczych” nie stosuje się, to
jednocześnie zastrzegają wyjątki
od tej zasady.

W art. 27 ust. 3 znajduje się jeden
z takich wyjątków, z którego wyni-
ka, że przepisów ustawy o własności
lokali o wspólnocie mieszkaniowej
i zebraniu właścicieli nie stosuje się,

z zastrzeżeniem właśnie podjęcia
uchwały o odłączeniu od spółdziel-
ni. Zatem oczywiste jest, że zarząd
spółdzielni musi zwołać zebranie
w rozumieniu ustawy o własności
lokali i w trybie przewidzianym dla
tej właśnie ustawy. W tym przypad-
ku nie ma mowy o walnym zgroma-
dzeniu.

Z uwagi na to, iż spółdzielnia
sprawuje zarząd w formie zarządu
powierzonego, nie wygaśnie on au-
tomatycznie. Jest on jedną z form
zarządu przewidzianą w ustawie
o własności lokali, dlatego też wła-
ściciele lokali muszą podjąć
uchwałę zaprotokołowaną przez
notariusza o odwołaniu zarządu
w osobie spółdzielni. Mogą jedno-
cześnie dokonać wyboru nowego
zarządu.

Czy istnieje jakieś ryzyko zwią-
zane z odejściem od spółdzielni?

Zasadniczo nie. Należy jednak
zastanowić się czy wspólnota sa-
ma poradzi sobie z utrzymaniem
i rozliczaniem budynku, czy nie
warto jednak podpisać umowy
z profesjonalną firmą zarządczą.
Trudności mogą też pojawić się
w przypadku budynku o bardzo
złym stanie technicznym, wyma-
gającego znacznej liczby środków
pieniężnych na sfinansowanie re-
montów. Spółdzielnie z reguły
w pierwszej kolejności remontują
takie budynki, więc teoretycznie
w spółdzielni powinno się naj-
szybciej doczeka niezbędnego re-
montu. Ale tu nasuwa się pytanie
– gdzie spółdzielnia była do tej
pory? Dlaczego nie zajęła się ta-
kim remontem?

Niezależnie jednak od powy-
ższego, spółdzielnia mieszkanio-
wa, w związku z przejęciem zarzą-
dzania przez wspólnotę mieszka-

niową, powinna rozliczyć się
z wpłaconych zaliczek na koszty
zarządzania nieruchomością
wspólną i zwrócić niewydatkowa-
ne środki pieniężne.

Mariusz Moczulski
Dyrektor Regionalny

Zespół Zarządców
Nieruchomości Sp. z o.o.

Spółdzielnia, wspólnota
czy profesjonalna firma zarządcza?
� Czy jeśli nie podoba nam się w spółdzielni mieszkaniowej, to możemy zrezygnować z jej usług?

Czy istnieje
jakieś ryzyko związane
z odejściem
od spółdzielni?
Zasadniczo nie.
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Klub Piknika mieści się na For-
tach Bema, przy Waldorffa 20.
Wielkie otwarcie odbyło się 20
czerwca – ma to być miejsce za-
chęcające do spędzania czasu
w plenerze, w miłym towarzy-
stwie, przy specjałach kulinarnych
i… jodze. – Na trawie, na kocu,
na leżaku będziemy przywracać
letniskowy czar wakacji w mie-

ście. W piknikowym repertuarze
poranna joga, warsztaty, ciekawe
spotkania, tematyczne potańców-
ki i koncerty. Ogrodowy parkan
zamieniamy w Płot Sztuki i udo-
stępniamy wszystkim artystom
– zachęcają organizatorzy na Fa-
cebooku. I tak ma być w każdą
sobotę!

(red)

Nowy klub na Fortach Bema
� Klasyczna powieść Dickensa inspirowała i inspiruje – na
Bemowie doczekała się swojej przeróbki na klub piknikowy.

Pierwszy koncert odbył się 2 lip-
ca. Była to Osiecka w wersji folko-
wej – wystąpiła Kapela Hanki Wój-
ciak, łącząca w swojej muzyce ele-

menty góralskie, celtyckie i orien-
talne. Zespół wykonał m.in. góral-
ską gwarową wersję „Byle nie
o miłości”, „Dawne zabawne”,

„Żywą wodę” oraz kilka utworów
z debiutanckiej płyty „Znachorka”.

Dziewiątego lipca wystąpi Ju-
lia Rybakowska z zespołem Jac-
ka Kity. Młoda aktorka Teatru
Nowego w Poznaniu w 2013 r.
podbiła jury konkursu „Pamię-
tajmy o Osieckiej” dowcipnymi
i lirycznym interpretacjami. Pro-
gram „Osiecka. O miłości” rów-
nież tworzą piosenki, pokazują-
ce całą galerię kobiet: od nie-
szczęśliwie po euforycznie zako-
chane.

Na koniec recital Ewy Błasz-
czyk 16 lipca. Artystka oprócz pio-
senek Agnieszki Osieckiej zaśpiewa
też utwory Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej, Wysockiego czy Kleyffa.

Koncerty rozpoczynają się
o godzinie 19.00.

(red)

Osiecka wraca na Bemowo
� Po raz kolejny na Bemowie będzie okazja posłuchać piosenek Agnieszki Osieckiej.
W tym roku w trzy kolejne czwartki lipca, za darmo, w amfiteatrze w parku Górczewska.

W wakacje liczba pasażerów
komunikacji miejskiej jest za-
wsze mniejsza, niż podczas roku
szkolnego, ale Zarząd Transpor-
tu Miejskiego lubi przesadzać
z oszczędnościami. Nie inaczej
jest w tym roku.

Spośród linii jeżdżących przez
Bemowo inaczej kursu-
ją 11, 20, 23, 28, E-2, E-5, 105,

171 i 523… czyli właściwie
wszystkie najpopularniejsze.

Największe zmiany spotkały li-
nie autobusowe na Starym Be-
mowie. Całkowicie zawieszone
są 423 i 320 (ta druga linia zosta-
ła zastąpiona przy Forcie Radio-
wo przez dodatkowe kursy 154),
za to 523 kursuje w godzinach
szczytu częściej, co 8 minut. Bar-

dzo źle wygląda Lazurowa z E-5
i 105 odjeżdżającymi co 10 mi-
nut. Czy to wystarczy, żeby za-

pewnić w wakacje rozsądnej ja-
kości dojazd do metra?

DG

Rozkłady poszatkowane
na wakacje
� Na wakacje ZTM zawiesił kursowanie niektórych
linii, inne zmieniły rozkład.



…ex aequo z Ochotą. Ostatecz-
nych danych o frekwencji jeszcze
nie ma, ale ciężko zakładać, że
Bemowo przeskoczyło kilkanaście
dzielnic i osiągnęło w miarę przy-
zwoity wynik. O ile frekwencję
rzędu 15–16% (taką miał rok te-
mu Ursynów) można w ogóle
uznać za przyzwoity wynik.

To nie są wybory parlamentar-
ne ani nawet samorządowe. To
głosowanie nad projektami zgła-
szanymi przez naszych znajo-

mych i sąsiadów, bardzo często
dotyczące spraw, na które na co
dzień narzekamy. Duża część
projektów wiąże się z tematami,
które poruszamy od wielu lat.
Czy naprawdę wypełnienie kartki
papieru albo oddanie głosu przez
Internet w przerwie między prze-
glądaniem Facebooka a rozmo-
wą na Skype z ciocią z Chicago
jest takie skomplikowane? Co się
stało na Bemowie? Jest kilka
możliwości.

Albo mieszkańcy, obserwujący
ciągnący się od miesięcy konflikt
między prezydent miasta a burmi-
strzem uznali (błędnie!), że trze-
ba na razie zdystansować się
od wszelkiej działalności społecz-
nej. Albo zniechęciła ich dokona-
na przez Zarząd Dróg Miejskich
„rzeź” projektów infrastruktural-
nych (przepadła np. szansa na li-
kwidację rozlewiska na Piastów
Śląskich). Albo uznali projekty
na Bemowie za słabe i zagłosowa-
li gdzie indziej (ale gdzie, skoro
Śródmieście miało frekwencję za-
ledwie 6,8%?!). Albo zabrakło in-
formacji. Staraliśmy się pomagać
w wyborze, sukcesywnie opisując
najciekawsze projekty i informu-
jąc o sposobach głosowania. Nie-
zależnie od tego, jakie są przyczy-
ny tak niskiej frekwencji, oznacza
ona jedno: mamy gigantyczny
problem ze społeczeństwem oby-
watelskim na Bemowie.

DG

Katastrofa społeczeństwa
obywatelskiego
� Na kilka godzin przed zakończeniem głosowania w budżecie partycypacyjnym
frekwencja na Bemowie wynosiła 3,7%. Był to najgorszy wynik w całym mieście…
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Rowerowa wiosna roku 2015
rozpoczęła się na Bemowie za-
mknięciem systemu Bemowo Bi-
ke i uruchomieniem w jego miej-
sce kilku wypożyczalni Veturilo.
Bilans jest więc zdecydowanie
ujemny, ale oto w hali Ośrodku
Sportu i Rekreacji przy Obroń-
ców Tobruku pojawił się nowy wy-
nalazek, który… cóż, rewolucją
nie będzie, ale na pewno dostar-
czy miłych wrażeń. To rower
transportowy, którym można
przewozić duże towary (do 100
kg) lub dwójkę dzieci. Gdyby na-
sza redakcja mieściła się w Ko-
penhadze, a nie w Warszawie, in-
formacja ta przeszłaby bez echa,

bo rowery tego typu wykorzysty-
wane są przez Duńczyków maso-
wo, np. przy realizacji dostaw
do sklepów. W Warszawie „dosta-
wa do sklepu przy użyciu roweru”
brzmi jak pomysł na opowiadanie
science-fiction bez happy endu
i prawdopodobnie – tak jak w in-
nych dzielnicach – nowy pojazd
będzie używany do zabierania
dzieci na przejażdżki.

Wypożyczenie roweru jest dar-
mowe, wystarczy dokonać rezer-
wacji i wypełnić protokół. Szcze-
gółowe informacje pod nume-
rem 22 877–44–62 lub na stronie
www.osirbemowo.pl.

Dominik Gadomski

Pierwszy rower
towarowy na Bemowie
� Pierwsza dobra wiadomość dla bemowskich
rowerzystów w tym roku: mamy publiczny rower cargo.



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 7

Nadeszło lato i nawet, gdy noc
jest nieco chłodniejsza, wiele
osób śpi przy otwartych oknach.
Tymczasem na Bemowie nie jest
to takie łatwe i przyjemne, jakby
mogło się wydawać. Święty spokój
mieszkańców po zmroku burzą
pojazdy myjące nawierzchnie ulic.
– To po prostu nie do wytrzyma-
nia – telefonuje czytelnik z ulicy
Szobera. – Polewaczka sunie po-
woli Lazurową o północy, a nie
raz o pierwszej czy drugiej nad ra-
nem – pomstuje. Pojazdy szorują
jezdnię wielkimi szczotami, co

powoduje hałas, a na dodatek po-
lewają asfalt, co również jest gło-
śne. – A na dachu szoferki mruga
żółty kogut, którego światło do-
ciera do okna i przeszkadza. To
wygląda jak jadąca ulicą dyskote-
ka – denerwuje się czytelnik.

Co na to urzędnicy? – Zamiata-
nie i mycie jezdni prowadzone jest
w godzinach nocnych. Taka pora
ogranicza uciążliwości dla uczest-
ników ruchu drogowego a sku-
teczność mycia i zamiatania jezdni
wynika z niewielkiej prędkości,
z jaką porusza się sprzęt – wyja-

śnia Iwona Fryczyńska, rzecznicz-
ka Zarządu Oczyszczania Miasta.
Trudne do ominięcia, sporych roz-
miarów zamiatarki i zmywarki po-
winny mieć na prędkościomierzu
ok. 10 km/h, żeby skutecznie oczy-
ścić nawierzchnie. W ciągu dnia
nie ma więc możliwości prowa-
dzenia takich prace, ponieważ
wiązałoby się z zakorkowaniem
miasta. – Dopiero w godzinach
nocnych, gdy natężenie ruchu ma-
leje, możliwe jest przeprowadze-
nie porządków w sposób niezagra-
żający płynności i bezpieczeństwu

uczestników ruchu drogowego.
Niestety sprzęt ten generuje hałas,
co może być nocą uciążliwe dla
mieszkańców. – Firmy pracujące
na zlecenie ZOM zaczynają mycie
i zamiatanie ok. godziny 22, a koń-
czą do 7 rano. Przekazujemy inter-
wencję mieszkańców do działu
merytorycznego z prośbą o skory-
gowanie godzin prowadzenia prac

mechanicznego oczyszczania jezd-
ni na ul. Lazurowej. Zgodnie
z prośbą mieszkańców – obiecuje
Iwona Fryczyńska.

Przemysław Burkiewicz

Potrzebujesz interwencji
dziennikarza lokalnego?
Dzwoń 519–610–435 lub pisz:
redakcja@gazetaecho.pl.

Interwencja

Zmywająca dyskoteka o północy
� Mieszkańcy Jelonek kontra… pomywaczka szorująca ulicę. – Pomarańczowy kogut
mruga jak dyskoteka a hałas szczot nie daje spać. Można zwariować. Pojazdy polerują
jezdnię o pierwszej, a nawet drugiej w nocy! – załamują ręce mieszkańcy Bemowa.

� Nie wszystko w tym kraju
musi być smutne i szare.
Wystarczy odrobina dobrej
woli, by na przysłowiowym
własnym podwórku było
ładniej. Jak na osiedlu
„Narwik” przy Górczewskiej.

Osiedla strzeżone wcale nie mu-
szą być smutne. Monitoring i war-
townicy nie muszą powodować, by

mieszkańcy nie czuli się swobodnie.
Wręcz przeciwnie – ich obecność
może spowodować większe zaanga-
żowanie w wygląd swojego podwór-
ka. Dzięki temu wiadomo bowiem,
że nikt nie zniszczy doniczek z kwia-
tami, które zostały powieszone
na siatce ogrodzenia. Od razu jest tu
przytulniej! (PB)

Migawka z okolicy

Strzeżone osiedla
nie muszą być smutne

Na początek lider Elektrycz-
nych Gitar i najlepszy neurolog
wśród gitarzystów w Polsce wy-
stąpi z formacją GKS. Zespół
powołano do życia w 2012 roku
na Zacieralia, czyli Festiwal
Twórczości Żenującej. Rok póź-
niej występ powtórzono, a an-

sambl ma się na tyle dobrze, że
występuje nie tylko tam. W re-
pertuarze GKS-u można znaleźć
utwory AC/DC, Deep Purple, JJ
Cale'a, Ayatollaha Mnierosława
i wielu innych.

Koncert odbędzie się 3 lipca
o godz. 20.00. Bilety w cenie 30

złotych do nabycia w SDQ
przy Burakowskiej 12.

Co jeszcze wydarzy się w lipcu
w SDQ? Pięć dni po GKS zagra
zespół Blues Junkers (blues
w starym stylu, boogie-woogie
i rock'n'roll) – początek
o godz. 19.00,22 lipca – Anna
Marucha z zespołem Black Cof-
fee (godz. 20.00), 25 lipca – oka-
zja do poznania kultury peru-
wiańskiej podczas Dnia Peru,
a 26 lipca, od 12.00 – wyprzedaż
garażowa.

Ponadto w każdą środę
o 20.00 odbywają się tam jam
sessions, prowadzone przez
Krzysztofa Kawałkę (wbrew po-
zorom nie jest to alter ego Piotra
Bukartyka, ten człowiek istnieje
naprawdę), Grzegorza Grzyba
(perkusista jazzowy, choć znany
też w rockowych kręgach) i Mar-
cina Pendowskiego (basista,
członek zespołu Fisz Emade
Tworzywo, współpracował też
z Milo Kurtisem czy Elaine
Simpson).

Natomiast w poniedziałki, ta-
kże o 20.00 – warsztaty perkusyj-
ne.

Spółdzielnia Dom Qltury, Bu-
rakowska 12, www.domqltury.pl.

(wt)

Co ciekawego
na Burakowskiej?
� Kuba Sienkiewicz, Black Caffee, Blues Junkers,
Ameryka Południowa… Spółdzielczy Dom Qltury
na Burakowskiej szykuje sporo atrakcji na lipiec.



3-POKOJOWE SPRZEDAM
·3-pokojowe PILNIE sprzedam 794-902-716
·Tanio trzypokojowe 61 m2 po remoncie, I piętro,
ul. Czumy. Wymienione okna, drzwi i podłogi
501-767-176, 509 – 758-039

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

Niewielkiego (do 50 m2) lokalu na sklep
z winami 519-610-400

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię kawalerkę lub małe mieszkanie 2 pok. do
remontu lub odświeżenia. tel. 660-147-362
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

NAUKA
·Pomoc nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU, komórki. Osoby starsze
PROMOCJA! Student 533-404-404

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

·Remonty, malowanie, prace przydomowe. Tel.
604-425-104
·Skup książek i staroci 516-811-480

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Kontener Biurowo-Budowlany 3300 zł
504-629-855
·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

FINANSE
·Emerycie! Chwilówki bez BIK. Gotówka do ręki
w biurze – Galeria Wiatraczna lok. 1 tel.
531-338-217
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

TURYSTYKA
·Agrocamping TARTAK zaprasza miłośników
wędkowania nad stawy, gdzie czekają jedyne
w swoim rodzaju KARPIE, AMURY, TOŁPYGI,
SZCZUPAK i nie tylko. Możliwość spędzenia
urlopu z rodziną z dala od miejskiego zgiełku
– tylko 100 km od Warszawy i 7 km od Farmy
Iluzji – Parku Edukacji i Rozrywki. Stawy, lasy,
rzeka, cisza. Domki kempingowe 4/os. Ceny już
od 60 zł/domek. Dla wynajmujących na tydzień
i dłużej – rabat. Tel. 604-302-528; 604-824-260
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290
w godz. 14-18

FFaammiillyy  SSeerrvviiccee  PPeellaarrggooss  SSpp..  zz oo..oo..  ppoosszzuukkuujjee
oossóóbb  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  bbeezzppoośśrreeddnniieejj  sskkiieerroowwaanneejj  ddoo

mmłłooddyycchh  mmaamm..  OOffeerruujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  wwaarruunnkkii
zzaattrruuddnniieenniiaa,,  ssaammoocchhóódd,,  tteelleeffoonn  ssłłuużżbboowwyy..  CCVV

pprroosszzęę  pprrzzeessłłaaćć  nnaa  aaddrreess::
rreekkrruuttaaccjjaa@ppeellaarrggooss..ccoomm..ppll

·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPrraaccaa  ww oocchhrroonniiee  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  
–– 778866--885577--991122

·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI, MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
BRĄZY, ODZNAKI, ODZNACZENIA, SZABLE,
BAGNETY, ORZEŁKI RYNGRAFY, KSIĄŻKI,
POCZTÓWKI TEL. 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208


