
O budowie metra na szybko za-
ludniające się Jelonki mówiło się
już w latach 70-tych. Spośród pla-
nowanych wtedy w Warszawie
trzech linii pierwsza już powstała,
druga jest w budowie ze znaczny-
mi zmianami wobec oryginalnego
pomysłu, zaś z trzeciej zrezygno-
wano jako dublującej kolej miej-
ską. Linia M2 miała przebiegać
przez Śródmieście, Wolę i Jelonki
w najprostszy możliwy sposób:
pod ulicami Świętokrzyską, Pro-
stą, Kasprzaka i Człuchowską
do skrzyżowania z Lazurową. Do-
piero ekipa prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i jego komisarycz-
nych następców zmieniła plan
i zdecydowała o budowie linii me-
tra, biegnącej wielkim zakolem
przez Górczewską. W rezultacie
do stacji metra Górce, która po-
wstanie w 2022 roku, będzie dale-
ko z obu największych osiedli za-
chodniej Warszawy.

– Założony przebieg metra pod
Górczewską wykluczy właściwą
obsługę zarówno Jelonek, jak
i Nowego Bemowa – komentuje
specjalista transportu Marcin Ba-
nach. – Przebiegi metra w osi ko-
rytarzy komunikacyjnych pozwa-
lają na realne zastąpienie trans-
portu naziemnego. Meandrowa-
nie linii pomiędzy Kasprzaka,
Górczewską a Połczyńską wyklu-
cza pełne przejęcie obsługi połą-
czeń międzyobszarowych przez
metro. Trudno wskazać korytarz,
z którego mają zniknąć autobusy,
jeśli każdy z korytarzy będzie ob-

służony przez metro tylko
na pewnym odcinku.

Innymi słowy: w 2022 roku cze-
kają nas kolejne nerwowe konsul-
tacje społeczne z Zarządem
Transportu Miejskiego, który
po otwarciu nowych stacji powi-
nien odzyskać z Bemowa jak naj-
więcej autobusów i wysłać je tam,
gdzie za siedem lat nie będzie ko-
munikacji szynowej. Przy plano-
wanej trasie metra bunt pasaże-
rów jest pewny, bo podziemna
kolej zastąpi – spośród najpopu-
larniejszych obecnie linii – tylko
E-5. E-2, 523 czy 190 będą dublo-
wać metro na Górczewskiej, ale
już nie w dalszych relacjach.
A przecież z podziemnej kolei
opłaca się korzystać dopiero wte-
dy, gdy mamy do pokonania dłu-
ższy dystans, powyżej 10 km.

Metro wolniejsze
od autobusu?

Linia 506 pokonywała odcinek
między Halą Wola a stacją Świę-
tokrzyska w ok. 25 minut. Obec-
nie trasy tej nie da się przejechać
bez przesiadki: jedziemy 26 minut
do przystanku Ratusz Arsenał
tramwajem 26, przesiadamy się
po schodach (nie ma przejścia na-
ziemnego) do innej linii i podje-
żdżamy jeszcze dwa przystanki.
Równie dobrze można byłoby wy-
pożyczyć na tym krótkim odcinku
rower Veturilo (i jechać jezdnią,
bo nie ma drogi rowerowej) lub
po prostu iść pieszo przez park
Saski. Co da nam metro?

W roku 2022 otwarta będzie
już stacja Górce. Spod hali doje-
dziemy do niej w 4 minuty, zej-
dziemy na stację, przejdziemy
przez bramki, poczekamy na pe-
ronie i spędzimy w metrze praw-
dopodobnie 17 minut. Następnie
powoli wyjedziemy na powierzch-
nię z bardzo głęboko położonego
peronu i uznamy, że lepiej korzy-
stać z tramwaju albo spacerować
przez park Saski. Czy tak powin-
no wyglądać połączenie Jelonek
z centrum aglomeracji, w którym
przecinają się dwie linie metra?

– Szacuję, że podróż z rejonu
Człuchowskiej do centrum miasta
z wykorzystaniem metra zajmie
przynajmniej tyle czasu, ile na poko-
nanie tego odcinka potrzebowała li-
nia 506 – mówi Banach. – Dolicza-
jąc ekwiwalent czasowy z tytułu nie-
dogodności związanej z przesiadką,
metro przyczyni się w odczuwalny
sposób do pogorszenia jakości ob-
sługi komunikacyjnej Jelonek, poza
niewielkimi fragmentami osiedli

Górce i Górczewska. Uruchomienie
drugiej linii metra pozostanie bez
znaczenia dla Nowego Bemowa.
Czas przejazdu z wykorzystaniem
metra będzie nawet o 50% dłuższy,
niż tramwajem ciągiem Radiowa
– Obozowa – al. „Solidarności”.

Za późno na zmiany
Oferty na budowę stacji Płocka,

Młynów i Księcia Janusza są już
otwarte, obecnie trwa wybór wy-
konawcy a w Warszawie nie ma
woli politycznej do zmiany nieko-
rzystnego dla większości miesz-
kańców przebiegu linii. Gdyby
można było zaprojektować M2
od nowa, Banach zaproponował-
by rozwiązanie zastosowane
na Mokotowie.

– Metro pobiegło pod al. Nie-
podległości, zastępując ursynow-
skie autobusy przyspieszone, na-
tomiast na Puławskiej i Wołoskiej
pozostały tramwaje – przypomina.

W wizji specjalisty transportu
metro jechałoby prosto pod Człu-

chowską i Kasprzaka, zaś Radio-
wą-Obozową i Połczyńską-Wolską
obsługiwałyby szybko jeżdżące
tramwaje. Komunikacja tramwa-
jowa ruszyłaby na Górczewskiej
i jednocześnie zniknęła z Ka-
sprzaka jako dublująca metro
i nieobsługująca całego ciągu Ka-
sprzaka-Prosta-Świętokrzyska.
W efekcie wszystkie istniejące
ciągi komunikacyjne między Be-
mowem a Śródmieściem byłyby
obsłużone przez szybki transport
szynowy i doszedłby nowy kory-
tarz w postaci niemal idealnie
prostej linii metra. Ale skoro już
zdecydowano się na odgięcie me-
tra na Górczewską, to w opinii
Banacha najlepszym wyjściem by-
łaby kontynuacja trasy na Nowe
Bemowo i Chomiczówkę.

Jak taką koncepcję oceniają
nasi Czytelnicy? Czy budowa linii
metra z Woli na Chrzanów łu-
kiem pod Górczewską jest racjo-
nalna? Zapraszamy do dyskusji.

Dominik Gadomski
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Metro pod Górczewską to błąd? „Jelonki na tym stracą”
� Jeszcze 10 lat temu plany budowy metra zakładały, że podziemna kolej pojedzie prosto
na Jelonki. Coraz więcej wskazuje na to, że decyzja o odejściu od tej koncepcji była błędem.



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.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Sporo szczegółów o wyczekiwa-
nej przychodni na swoim profilu
facebookowym podał Jarosław
Oborski, radny dzielnicy. Jak za-
znacza, w przyszłym roku roz-
poczną się prace budowlane. Pla-
cówka znajdzie się przy ulicy Co-
opera na Chrzanowie, niedaleko
Batalionów Chłopskich.

W budżecie zarezerwowano 20
mln na jej budowę. – Ma mieć trzy
kondygnacje i prawie 6 tysięcy me-
trów kwadratowych powierzchni

użytkowej. Poza gabinetami lekar-
skimi i psychologicznymi powsta-
nie tam także punkt szczepień, sa-
la terapii zajęciowej oraz oddział
psychiatryczny i onkologiczny. Pla-
cówka będzie mogła obsłużyć na-
wet 20 tysięcy mieszkańców. Rów-
nocześnie z budową nowej przy-
chodni będzie przedłużana ul. Co-
opera do ul. Batalionów Chłop-
skich. Będzie to główna droga do-
jazdowa do przychodni. Zakłada-
jąc, że wszystko pójdzie zgodnie

z planem (z czym bywa różnie),
ulica ma być gotowa pod koniec
sierpnia 2016 r., natomiast przy-
chodnia pierwszych pacjentów
przyjmie w 2018 r. – pisze Jaro-
sław Oborski i przedstawia wizu-
alizację nowej placówki.

Nietrafiona lokalizacja?
Nie wszyscy jednak popierają

budowę przychodni właśnie
w tym miejscu. Część lokalnych
polityków wolałaby, żeby na par-

celi przy Coopera zbudowana zo-
stała nowa szkoła dla dzieci
z Chrzanowa. To jednak niemo-
żliwe, ponieważ działka jest na to
po prostu za mała. Podstawówka
– ku niezadowoleniu bemowskiej
opozycji – znajdzie się w rejonie
skrzyżowania Lazurowej i al.
Obrońców Grodna na pograniczu
Górc i Grotów. Politycy PiS oraz
Bemowskiej Wspólnoty Samorzą-
dowej uważają, że to zbyt daleko
od osiedla i dzieci będą musiały

dojeżdżać na lekcje autobusami
lub będą dowożone przez rodzi-
ców. – Ja chodziłem do podsta-
wówki, którą miałem pod blo-
kiem – grzmiał podczas sesji miej-
ski radny Michał Grodzki. Odpo-
wiedział mu przewodniczący rady
dzielnicy Jarosław Dąbrowski.
– To jedyna tak duża działka nale-
żąca do miasta. Poza tym komu-
nizm się skończył i nikt nie budu-

je już całych miast czy dzielnic
wraz z infrastrukturą i zapleczem.
Firmy są prywatne a zadaniem sa-
morządu jest budowa szkół – ri-
postował przewodniczący.

(pik)

Jaka będzie przychodnia na Chrzanowie?
� W przyszłym roku ma ruszyć budowa publicznej przychodni przy ulicy Coopera. Poza gabinetami lekarskimi będą się tu także mieścić
oddziały onkologiczny i psychiatryczny.

Przychodnia
będzie mogła obsłużyć
nawet 20 tysięcy
mieszkańców.
Równocześnie z jej
budową będzie
przedłużana ul. Coopera
do ul. Batalionów
Chłopskich.

Wizualizacja przychodni na Coopera udostępniona przez radnego
Jarosława Oborskiego Ulica Coopera zostanie przedłużona do Batalionów Chłopskich
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Hanna Gronkiewicz-Waltz nie
daje za wygraną. Radni Warszawy
przywrócili unieważnioną miesiąc
temu przez radę miasta uchwałę
o odwołaniu zarządu dzielnicy, co
– według ratusza na placu Banko-
wym – oznacza, że Krzysztof Zy-
grzak nie jest burmistrzem od stycz-
nia. Uzasadnienie prawne ciężko
zrozumieć, gdyż miesiąc temu rada
miasta twierdziła, że porządek ob-
rad styczniowej sesji na Bemowie
został rozszerzony w sposób nie-
zgodny z prawem. Dziś radni War-
szawy przywrócili (unieważniając
swoje własne unieważnienie) jedną
z uchwał podjętych na tej „bez-
prawnej” sesji, ale tylko tę, która
Platformie Obywatelskiej jest aktu-
alnie na rękę w walce z burmi-
strzem Krzysztofem Zygrzakiem.
Pakiet „uchwał bemowskich” został
znów „dorzucony” do sesji rady
miasta w trybie nagłym.

Jak mówi Marek Lipiński, peł-
nomocnik Hanny Gronkiewicz-
-Waltz, w biurku byłego wicebur-
mistrza Łukasza Lorentowicza
znaleziono pisemną rezygnację
Krzysztofa Zygrzaka ze stycznia.
Każda taka rezygnacja musi być
potwierdzona głosowaniem rad-
nych, ale zdaniem miejskich
prawników nie ma znaczenia, czy
odbywa się ono na zwyczajnej czy
nadzwyczajnej sesji, więc rada
miasta mogła przywrócić ważność
uchwały o odwołaniu Zygrzaka,
nie bacząc tym razem na tryb roz-
szerzenia porządku obrad nad-
zwyczajnej sesji.

– To oczywista bzdura – mówi
Krzysztof Zygrzak. – W ogóle nie
ma znaczenia, czy dymisja została
złożona na piśmie czy ustnie, bo
w każdym przypadku musi być
potwierdzona uchwałą. Dopiero
wówczas jest skuteczna. I tak wła-

śnie było na styczniowej sesji. Ra-
da dzielnicy przyjęła moją rezy-
gnację, co radni miasta na po-
przedniej sesji unieważnili, a te-
raz unieważnili swoje własne
unieważnienie z bardzo wątpli-
wym uzasadnieniem prawnym.
Niestety mamy do czynienia
z graczami, którzy wykonują
na szachownicy ruchy królowej
pionkami. Robią tak, bo nie ma
sędziego i czują się bezkarni.
Ubolewam, że sądy w Polsce dzia-
łają tak wolno, że de facto pozwa-
lają na łamanie prawa – komen-
tuje burmistrz Zygrzak.

Tym razem jednak za uchwałami
nie głosowali radni Prawa i Spra-
wiedliwości, co można odczytywać
jako zapowiedź nowej koalicji
na Bemowie. Popłoch w miejskim
ratuszu od rana wywołała informa-
cja, że lokalny PiS wycofał się ze
zwołania nadzwyczajnej sesji,

na której PiS, PO i Bemowska
Wspólnota Samorządowa miałyby
zmienić prezydium i zarząd dziel-
nicy. Nieoficjalnie wiadomo, że be-
mowski PiS został zobligowany
przez władze partii do niepodej-
mowania współpracy z PO.

Zygrzak: Będziemy walczyć
z bezprawiem

Krzysztof Zygrzak zupełnie nie
zgadza się z decyzjami rady miasta.
Jako prawnik wielokrotnie podwa-
żał decyzje zapadające na placu
Bankowym, a w sądzie toczą się
rozprawy przeciwko miastu i pani
prezydent. Teraz burmistrz także
nie składa broni. – Spodziewałem
się tego – mówi spokojnie. – Han-
na Gronkiewicz-Waltz prowadzi
brudną politykę, bo nie może po-
godzić się, że kolebka PO, czyli
Bemowo, zagłosowało za lokalnym
komitetem – dodaje i podkreśla, że
nadal jest burmistrzem. – Zgodnie

z przepisami, od dzisiaj rada dziel-
nicy ma 30 dni na ponowny wybór
burmistrza, a obecny zarząd do te-
go czasu zobowiązany jest pełnić
swoją funkcję. Chyba, że Hanna
Gronkiewicz-Waltz oraz Platforma
raz jeszcze zdepcze prawo i siłowo
wprowadzi na Bemowo komisarza,
czego niestety nie można wyklu-
czyć – komentuje burmistrz Zy-
grzak.

Na razie bez zmian
Następnego dnia po podjęciu

przez radnych uchwały urzędnicy
na Bemowie otrzymali pismo, że
zarząd w obecnym składzie pełni
swoje obowiązki do czasu powo-
łania nowego. Do momentu za-
mykania tego wydania „Echa”
w funkcjonowaniu urzędu dzielni-
cy nie nastąpiły zmiany. Bur-
mistrz i jego zastępcy pracują
normalnie.

(SD)
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XVII posiedzenie Rady m.st. Warszawa

Burmistrz stracił władzę?
� Miejscy radni Platformy Obywatelskiej znów sterowali ręcznie Bemowem i uznali,
że nasza dzielnica od stycznia nie ma zarządu. Prawdopodobnie do ratusza
przy Powstańców Śląskich wkroczy komisarz wyznaczony przez Hannę
Gronkiewicz-Waltz. – Spodziewałem się tego – komentuje na gorąco
Krzysztof Zygrzak, ale nie składa broni.
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Prawo nie definiuje zamknięte-
go katalogu czynności nie przekra-
czających zwykłego zarządu.
Za czynności zwykłego zarządu
uważa się bieżącą eksploatację nie-
ruchomości, zapewniającą jej
utrzymanie w stanie niepogorszo-
nym i bez zmiany aktualnego prze-
znaczenia. Jednakże w związku ze
zmianami cywilizacyjnymi pojęcie
zwykłego zarządu ewoluuje, co
można zauważyć m.in. w orzecz-
nictwie SN.

Przykładowo:
• w uzasadnieniu uchwały SN

z dnia 25 marca 1994 r.,

wskazano, iż zmiany
występujące w obrębie
stosunków
społeczno-gospodarczych,
wymuszają rozszerzanie
zakresu czynności zwykłego
zarządu

• w uzasadnieniu uchwały SN
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
stwierdzono: „Mając na
względzie, że obecnie
kanalizacja należy do urządzeń
niezbędnych dla zaspokojenia
potrzeb elementarnych, można
uznać, iż jej instalowanie
na nieruchomości, na której
znajduje się budynek

mieszkalny, mieści się
w ramach czynności zwykłego
zarządu”

Tym niemniej w przypadkach
wątpliwych co do możliwości
przekroczenia zwykłego zarządu,
ale nie wymagających natychmia-
stowych działań, wskazane jest
poddanie pod głosowanie wspól-
noty propozycji danego zamierze-
nia, bowiem nie ma żadnych
przeciwwskazań, aby współwłaści-
ciele wypowiedzieli się co do woli
wykonania czynności nie przekra-
czającej zwykłego zarządu.

Zespół Zarządców
Nieruchomości sp. z o.o.

Jakie czynności członkowie
Zarządu mogą robić bez uchwały

właścicieli lokali

Wielkość
Wspólnoty

(liczba lokali)

Decydowanie
w sprawach czynności
nieprzekraczających
zwykłego zarządu dla

nieruchomości wspólnej

Decydowanie
w sprawach czynności

przekraczających zwykły
zarząd dla nieruchomości

wspólnej

Wspólnota
„duża” (powyżej
7 lokali) – ustawa
o własności lokali

Zarząd Wspólnoty
samodzielnie

Właściciele lokali
zwykłą większością

głosów

Wspólnota
„mała” (do

7 lokali) – ustawa
kodeks cywilny

Właściciele lokali
większością głosów

Właściciele lokali
jednomyślnie

Zagadnienie to ma kluczowe
znaczenie dla określenia podmio-
tu, który może dysponować nieru-
chomością na cele budowlane
(czyli prowadzić inwestycję pole-
gającą na zabudowie balkonu).
Czy może to być właściciel lokalu
czy też wyłącznie prawo to będzie
służyć wspólnocie mieszkaniowej.

Obecne balkon, czy też taras,
postrzegany jest w następujących
płaszczyznach tj.:

1) jako część elewacji budynku
spełniającą funkcję zdobniczą,
która może służyć ogółowi właści-
cieli (np. balkon przyległy
do klatki schodowej) albo tylko
jednemu właścicielowi lokalu (np.
balkon przyległy do lokalu);

2) jako element konstrukcyjny
budynku stanowiący część nieru-
chomości wspólnej (pogląd ten
potwierdza uchwała Sądu Najwy-
ższego z 7.03.2008 r., o sygn.
akt III CZP 10/08, która na dzień
dzisiejszy jest uznawana jako wio-
dąca w tej materii);

3) jako część składową rzeczy
(jeżeli balkon służy tylko jedne-
mu właścicielowi lokalu) w rozu-
mieniu przepisu art. 47 § 2 ko-
deksu cywilnego, bowiem balkon
od lokalu nie może być odłączony
bez uszkodzenia lub istotnej
zmiany całości budynku lub bez
uszkodzenia lub istotnej zmiany
samego balkonu.

Rozważania powyższe mają
na celu wykazanie, że trudno bę-
dzie właścicielowi lokalu samo-
dzielnie dysponować (złożyć
oświadczenie o dysponowaniu nie-
ruchomością) lokalem na potrzeby
postępowania administracyjnego
dotyczącego zgłoszenia budowy
bądź pozwolenia na budowę, gdyż
skuteczność takiego oświadczenia
może zostać podważona w toku
postępowania administracyjnego.
Z drugiej strony znany jest wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie, z 31 stycz-
nia 2014 r. zapadły w sprawie
o sygn. akt VII SA/Wa 2073/13,

w którym sąd stwierdza, że każdy
członek wspólnoty mieszkaniowej
może zabudować loggię, bez
uchwały wszystkich jej członków.

Przechodząc dalej do formal-
ności, jakie powinien spełnić wła-
ściciel lokalu, który chce zabudo-
wać trwale balkon (i uniknąć
ewentualnych przeszkód) służący
wyłącznie temu właścicielowi, na-
leży wymienić:

1) zgodę wspólnoty mieszka-
niowej wydaną w formie uchwały,
w oparciu o art. 22 ust 3 pkt 5
ustawy o własności lokali;

2) zgodę właściciela praw au-
torskich do projektu budynku
(projektanta), z uwagi na treść
art. 16 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. nr 90 poz. 631);

3) zgłoszenie robót organowi
administracji budowlanej wraz
z oświadczeniem o posiadaniu
prawa do dysponowania nierucho-
mością, w tym tą częścią nierucho-

mości wspólnej, która będzie pod-
legała zabudowie (tj. zewnętrzna
część elewacji) z dołączeniem szki-
ców bądź rysunków oraz określa-
jąc w nim rodzaj, zakres i sposób
wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia.

Należy zaznaczyć, że zgłoszenia
organowi robót budowlanych należy
dokonać przed terminem zamierzo-
nego rozpoczęcia robót budowla-
nych (rozpoczęcia zabudowy). Wła-
ściwy organ, w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zgłoszenia, może
– w drodze decyzji – wnieść sprzeciw.
Do wykonywania robót budowla-
nych można przystąpić, jeżeli organ
nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Nie można wykluczyć, że prowa-
dzenie określonego rodzaju prac
budowlanych zmierzających do za-
budowy balkonu, która zmienia je-
go konstrukcję, będzie zakwalifi-
kowane do robót budowlanych,
na wykonanie których potrzebne
będzie pozwolenie na budowę.

Znane jest stanowisko prezen-
towane przez Wydział Architek-
tury i Budownictwa dla Dzielnicy
Ursus zajęte przez Naczelnika
Dorotę Chojecką w piśmie
z dnia 10.10.2013 r. (UD-XI-
-WAB.670.98.2013.MRO) zgod-
nie z którym zabudowa balkonów
wymaga pozwolenia na budowę,
bowiem taka inwestycja, zgodnie
z Polską Normą PN-ISO-
9836; 1997 zwiększa kubaturę ca-
łego budynku. W opinii tej powo-
łano się na art. 3 pk 6 Prawa bu-
dowlanego, zgodnie z którym (ta-
kże w obecnym brzmieniu) przez
budowę rozumie się także m.in.
rozbudowę obiektu budowlanego.

Jeżeli prezentowane stanowisko
jest nadal aktualne – pomimo
zmiany ustawy Prawo Budowlane,
to inwestor dowie się o tym otrzy-
mując sprzeciw. W taki wypadku
konieczne będzie wystąpienie
o wydanie pozwolenia na budowę.

radca prawny Krzysztof Brudkowski

Chcę zabudować balkon. Jakie zgody i pozwolenia muszę uzyskać?
� Pozycja prawna balkonu jako części (przynależnej, pomocniczej, składowej?) nieruchomości, z której może korzystać właściciel lokalu budzi
od dawna wątpliwości co do tego, czy ten element stanowi część wspólną nieruchomości, czy też jest własnością właściciela lokalu.

W Twojej wspólnocie są problemy,
z którymi zarząd sobie nie radzi?
Zadzwoń lub napisz. Nasi specjaliści pomogą

w każdej sprawie: tel. 519-610-425, redakcja@gazetaecho.pl



Budynek przy ulicy Lazuro-
wej 161 u zbiegu z ul. Narwik kłu-
je w oczy mieszkańców sąsiednich
bloków. Murowany dom był kie-
dyś wykorzystywany jako działka
letniskowa, jednak po wywłasz-
czeniu nieruchomości stał pusty.
Zdemontowano ogrodzenie i dłu-
go nie trzeba było czekać, by po-
zostawiony sam sobie obiekt stał
się siedliskiem dzikich lokatorów.
Po zburzeniu kilku innych ruin
w okolicy właśnie tu znaleźli oni
swoją przystań. Znoszą do baraku
różne śmieci i odpadki: połamane
stare meble, zniszczone krzesła,
stoi tu nawet zdezelowany wózek
inwalidzki oraz zardzewiały grill,
na którym przygotowują posiłki.
Budynek ma odcięty dopływ
energii elektrycznej, więc wieczo-
rem płoną świeczki. – W otocze-
niu tego domu po prostu śmier-
dzi. Oni załatwiają swoje potrzeby
fizjologiczne w środku budynku,

na zewnątrz też – mówi jeden
z przechodniów. – W trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców
wielokrotnie interweniowałam
w sprawie działki przy Lazuro-
wej 161 w straży miejskiej i w be-
mowskim ratuszu – mówi Małgo-
rzata Porębska, zarządca sąsied-
niego osiedla „Narwik” i dodaje,
że nie tylko libacje są tu proble-
mem. – Bezdomni zbierają złom,
i bardzo często przynoszą butle
gazowe. Wystarczy przecież iskra
lub niedopałek papierosa, by do-
szło do eksplozji i tragedii – mówi
Małgorzata Porębska.

Rzeczniczka straży miejskiej
Monika Niżniak informuje, że
mundurowi mieli tylko jedno we-
zwanie do tego miejsca. Bezdom-
ni palili w piecu i zasmradzali
okolicę. – Rejonowy odwiedza
ten budynek. Mamy świadomość,
że w przeznaczonej do rozbiórki
ruderze przebywają bezdomni,

jednak na wszelką ofertę pomocy
odpowiadają „nie” – mówi.

Budynki są wysiedlone pod bu-
dowę ulicy Nowolazurowej, która
może rozpocząć się w każdej
chwili – oczywiście w momencie,
w którym Zarząd Miejskich Inwe-

stycji Drogowych otrzyma fundu-
sze od Rady Warszawy.

(SD)
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Proces kierownika chóru „Pol-
skie Słowiki” Wojciecha Krolop-
pa wzbudzał wiele emocji. Oska-
rżony o pedofilię dyrygent został
skazany na sześć lat więzienia. To
właśnie ta sprawa stała się kanwą
przedstawienia, które będzie mo-
żna zobaczyć 26 i 27 września.
Opowiada o winie, zmowie mil-
czenia, mechanizmach wyparcia
i budowaniu atmosfery spokoju
tam, gdzie tak naprawdę go nie

ma. Czy czegokolwiek się nauczy-
liśmy po wydarzeniach w Pozna-
niu? Po spektaklu każdy będzie
mógł odpowiedzieć sobie sam.

26 i 27 września, godz. 19.00.
Budynek SP nr 82, ul. Gór-

czewska 201, sala widowiskowa.
Bilety: 10 i 15 złotych, do naby-

cia w Bemowskim Centrum Kul-
tury lub za pośrednictwem strony
artbem.pl

(wt)

Spektakl na podstawie faktów
� Czy można przenieść na scenę autentyczne
wydarzenia, którymi swego czasu żył kraj? Można
– dowodzi tego spektakl „Po co psuć i tak już złą
atmosferę”, jaki będzie wystawiony w sali widowiskowej
Szkoły Podstawowej nr 82.

Dzicy lokatorzy solą w oku
mieszkańców Lazurowej
� Bezdomni zajęli opuszczony budynek u zbiegu ulic Lazurowej i Narwik. – Znoszą
śmieci, wypróżniają się. W okolicy śmierdzi – zgłaszają mieszkańcy sąsiednich
bloków. – Większym problemem jest przynoszony tu złom, m.in. puste butle po gazie.
Może dojść do tragedii – zwraca uwagę zarządca sąsiedniego osiedla „Narwik”.

Budynki
są wysiedlone
pod budowę ulicy
Nowolazurowej, która
może rozpocząć się
w każdej chwili
– oczywiście
w momencie, w którym
Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych
otrzyma fundusze
od Rady Warszawy.

Bezdomni zajęli ruderę przy Lazurowej 161 i uprzykrzają życie mieszkańcom okolicznych osiedli

źródło:Facebook/A
licja
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Wola Park to największe cen-
trum handlowe w bezpośrednim
sąsiedztwie Bemowa. Przypomnij-
my, że rozbudowa dotyczyła
wschodniej części budynku.
W miejscu parkingu zbudowano
nową część, gdzie znajdzie się
m.in. Castorama, TK Maxx,
Toys'R'Us i Mango. W istnieją-
cych wcześniej skrzydłach też za-
szły zmiany – restauracje przenie-
siono o jeden poziom wyżej, obok
klubu fitness i kina. W „nowym”
Wola Parku będzie teraz ponad
dwieście sklepów i punktów usłu-
gowych.

Sablewską i występy beatboxe-
rów oraz Kaczorexa (piątek), a ta-

kże grill i pokaz kulinarny An-
drzeja Polana (sobota i niedziela).

Spragnieni atrakcji do Wola Par-
ku dojadą z Bemowa autobusa-
mi 109, 154, 171 lub 190. Dojazd
byłby lepszy, gdyby udało się wresz-
cie zbudować stację SKM w pobli-
żu centrum, a której stworzenie
znów zostało przesunięte w czasie.
Czy jednak przy jej powstaniu uda
się uniknąć błędów, jakie wskazali-
śmy w tekście o planach kolejarzy
i budowniczych metra? Za takimi
rozwiązaniami powinni lobbować
nie tylko mieszkańcy, ale też właści-
ciele Wola Parku – lepsze połącze-
nia to przecież więcej klientów…

(wt)
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Nowy, wielki Wola Park
� Trwająca rok rozbudowa Wola Parku dobiegła
końca. 17 września centrum handlowe zostało otwarte
w nowej odsłonie.

Azjatyckich knajpek na Bemo-
wie nie brakuje. Na każdym osie-
dlu znajdzie się lokal – albo kilka
– serwujący ryż z surówką z kapu-
sty i smażone mięso wieprzowe
czy drobiowe. Moda, która przy-
szła do Polski po upadku socjali-
zmu, wyparła nasze rodzime za-
piekanki i bułki z pieczarkami,
które podobno były produktem
zastępczym dla hot-dogów.
Po prostu na rynku nie było paró-
wek, dlatego kiełbaskę zastąpiły
pieczarki z cebulką.

Większość azjatyckich barów
szybkiej obsługi ma niewiele wspól-
nego z prawdziwym azjatyckim je-
dzeniem, ale jest stworzonym na po-

trzeby polskich żołądków sztucznym
tworem. Ma być dużo, tanio i gorą-
co. Napchane na tym talerzu skład-
niki dań wysypują się i wylewają
na stolik. Jest więc mnóstwo ryżu,
jest mięso w sosie i tradycyjnie su-
rówka z białej kapusty. Taki standar-
dzik, który w zależności od zamó-
wienia jest kurczakiem w sosie słod-
ko-kwaśnym, kaczką w ananasie
bądź wołowiną w sezamie.

Barek Cat Sau działa na parterze
murowanego pawilonu przy ulicy
gen. Czumy 6A na Jelonkach. Jest
mały, zaledwie dwa małe stoliki
i jeden większy. Zamówienia skła-
da się przy ladzie. Dwie Azjatki
przygotowują posiłki dla klientów,

którzy przychodzą właściwie cały
czas. A menu nie jest tu powalające
– jak we wszystkich tego typu przy-
bytkach. Kurczaki pod wszelką po-
stacią, wołowina, kaczka, rosoły
i zupy. Dla jeszcze mniej wymaga-
jących jest także kebab, który cieszy
się tu dużym wzięciem. Krótko mó-
wiąc, za kilkanaście złotych można
się tu najeść. A komu nie odpowia-
da otoczenie czy smak – zawsze
może udać się na obiad do Hotelu
Polonia.

Którego „chińczyka” na Bemo-
wie polecacie?

(pik)

Bar Cat Sau, ul. gen. Czumy 6A

Kulinarne Bemowo
Chińczyk dla niewymagających. Ale za to tani
Jedno z dwojga – albo niska cena albo królewskie warunki. Azjatycka knajpka
przy Czumy wychodzi naprzeciw głodomorom, którzy nie będą przejmować się nie
do końca sterylnymi warunkami w kuchni i w sali.

źródło:m
ateriały

prasow
e

To głównie chwyt psycholo-
giczny, mający pokazać pacjen-
towi, jak jego ciało uwalnia się
od choroby. Guillermo Tavares,
absolwent paramedycznego
i Technicznego Triniville Central
College, Inc. W Trynidadzie nie
zajmuje się takimi sztuczkami.
Potrafi za to zlokalizować źródło
choroby i przez działania ener-
getyczne sprawić, by organizm
zaczął pracować lepiej. Pochodzi
z rodziny o wielopokoleniowych
tradycjach, gdzie sztuka uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie.

Pacjentowi poświęca około
pół godziny – w tym czasie roz-
poznaje schorzenie i podejmuje
z nim walkę. Od stanu pacjenta
zależy, czy będzie to uzdrawia-
nie duchowe, magnetyzacja or-

ganów czy bezkrwawa operacja
na ciele astralnym. Dzięki swo-
im umiejętnościom może spra-
wić, że ustąpią wieloletnie nawet
schorzenia związane z nowotwo-
rami, przerostem prostaty, zapa-
leniem stawów i reumatyzmem,
bólach kręgosłupa, chorobami
układu nerwowego czy proble-
mach z krążeniem.

Guillermo przyjmuje na war-
szawskim Targówku od 24 wrze-
śnia do 7 października, ale może
także przyjechać do pacjenta.

Zapisy i informacje codziennie
w godz. 9.00–19.00 pod numera-
mi telefonów (22) 679–22–47;
605–324–865 lub 605–177–007.
W weekendy czynne są tylko te-
lefony komórkowe.

Więcej informacji: www.fili-
pinskieuzdrowienia.pl.

Na Targówku
przyjmuje uzdrowiciel
� Nie raz widzieliśmy filmy, na których filipińscy
uzdrowiciele przykładają ręce do ciała pacjenta, by
po chwili wyciągnąć z nich fragment okrwawionej tkanki.
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Pod koniec marca „dzicy” poszu-
kiwacze skarbów wygrzebali na te-
renie fortu dziwne metalowe butle.
Znaleziskiem zajęło się wojsko, po-
nieważ istniało prawdopodobień-
stwo, że mogą zawierać niebez-
pieczne substancje – w takich bo-
wiem pojemnikach podczas I wojny
światowej przechowywano gazy bo-
jowe. Łącznie znaleziono 354 butle
– większość z nich było rozszczel-

nionych, jednak siedemnaście sa-
perzy zabrali do dalszych badań
i ewentualnej neutralizacji zawarto-
ści. Wydobywanie butli prowadzo-
no pod nadzorem wojewódzkiego
konserwatora zabytków, akcję za-
kończono pod koniec sierpnia. Co
jednak tak niezwykłego jest w wy-
kopanych metalowych butlach?

Przede wszystkim to, że w pol-
skich muzeach nie ma żadnych

zachowanych pojemników na
środki bojowe z lat 1914–18. Już
sam fakt, że w ogóle takie znale-
ziono, jest historyczną atrakcją,
na świecie jest ich zaledwie kilka.
Drugą jest ich ilość – ponad 350,
w różnym stanie. Skąd w ogóle się
wzięły na Bemowie? Trzeba pa-
miętać, że to miejsce było częścią
Twierdzy Warszawa. Fort Chrza-
nów powstał po 1886 roku,
po 1909 twierdza była likwidowa-
na, ale część fortu przetrwała
i po 1913 funkcjonowała jako ma-
gazyn wojskowy. I właśnie dlatego
bojowe gazy znalazły się
na Chrzanowie.

Przestrzegamy jednak wszyst-
kich, którzy chcieliby ruszyć na po-
szukiwania skarbów przeszłości.
Zgodnie z ustawą o ochronie zabyt-
ków i opiece nad nimi, każdy kto
bez pozwolenia poszukuje ukrytych
lub porzuconych zabytków, podle-
ga karze aresztu, ograniczenia wol-
ności albo grzywny. Jeśli natkniemy
się na podobne znalezisko przypad-
kowo – powiadommy policję.

(wt)

Fort Chrzanów: to nie był „złoty pociąg”
� Wykopaliska na bemowskim Forcie Chrzanów nie przyniosły co prawda pociągu
pełnego złota, ale znalezisko było równie ekscytujące, przynajmniej pod względem
historycznym. Co znaleziono na Bemowie?

Nasyp prowadzi w linii prostej
od przejścia dla pieszych przy La-
zurowej do parkingu dla klientów
sklepu Biedronka. Naturalnie wy-
godniej i bezpieczniej byłoby iść
dookoła, po chodniku. Jednak
po co, skoro można sobie skrócić
przejście o pół minuty?

(PB)

Buduj z nami „Migawki z oko-
licy”! Zauważyłeś coś, co warto
docenić, pochwalić, a może wy-
śmiać czy wytknąć? Wyślij nam
zdjęcie z podpisem na maila:
echo@gazetaecho.pl.

Migawka z okolicy

Jak zaoszczędzić pół minuty?
� Droga do Biedronki przy ulicy Lazurowej przebiega przez wąski nasyp prowadzący
przez pole. Ktoś się nieźle napracował, by usypać ten wał…

Naturalnie wygodniej i bezpieczniej byłoby iść dookoła,
po chodniku



– Nie śpię, bo wentylatory
sklepu „Stokrotka” strasznie ha-
łasują. Nocą jest to po prostu
nie do wytrzymania – zgłasza
nam jeden z mieszkańców.
Na naszym internetowym forum
pojawił się także pełen emocji
wpis innego sąsiada sklepu.
Użytkownik #zniesmaczony pi-
sze: „Duże skupisko wentylato-
rów na sklepie Stokrotka wysta-
wione mieszkańcom prosto
pod okna to paskudny hałas
dzień i noc. Mieszkam obok,
muszę spać przy zamkniętych

oknach. Czy innym mieszkań-
com w bliskiej okolicy Stokrotki
to nie przeszkadza? Do tego
jeszcze ciągle te śmieci poroz-
walane na zapleczu sklepu. Or-
dynarne. To jest całkiem ładny
kawałek Bemowa, a ten sklep go
po prostu paskudzi” – pisze.

Sprawdziliśmy. Wentylatory
zainstalowane są z tyłu budyn-
ku. I faktycznie hałasują. Na do-
datek zaplecze sklepu sprawia
wrażenie, jakby to była sceno-
grafia do filmu o schyłku PRL
gdzieś na prowincji, gdzie

pod słabo zaopatrzonym GS-em
walają się śmieci. To ma się jed-
nak zmienić i sklep przy Pirenej-
skiej obiecuje poprawę. – Pro-
blem głośnych wentylatorów zo-
stanie rozwiązany do końca paź-
dziernika bieżącego roku. Spół-
ka Stokrotka podjęła również
przygotowania do działań, które
w najbliższym czasie przełożą się
na wprowadzenie porządku wo-
kół sklepu przy ul. Pirenejskiej
– mówi Urszula Skałecka, koor-
dynator biura zarządu Stokrotki.

(pik)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Natomiast osoby,
które zdobyły już wykształcenie
średnie, mają szansę powtórze-
nia materiału na kursie matural-
nym.

Zajęcia odbywają się w cyklu
weekendowym dwa razy w mie-
siącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Większa część naszych słuchaczy
to osoby czynne zawodowo. Wy-
kształcenie średnie jest dla nich
często warunkiem uzyskania
lepszego stanowiska w pracy
i wyższej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słuchacze,

którzy decydują się na zmianę
szkoły jeszcze w trakcie trwania
semestru. Takie osoby mają mo-
żliwość nauki w przyjaznej at-
mosferze oraz ukończenia na-
szego Liceum, nie ponosząc
kosztów za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne po-
trzebne, aby egzamin maturalny
zdać z wynikiem pozytywnym. Nie-
którzy korzystają z możliwości zda-
wania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystę-
pują do matury w swojej szkole
macierzystej.

Aktualnie prowadzimy nabór
na kurs maturalny przygotowu-
jący do matury w 2016 roku.

Dorośli idą do szkoły! Po co?
� Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. Naukę w AS Liceum mogą
łatwo pogodzić z życiem zawodowym i prywatnym.

AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Odrowąża 15,
Warszawa. www.aschools.pl, 22 110–00–99

Interwencja

„Stokrotka” uciążliwym
i niechlujnym sąsiadem
� Kapitalizm ponad wszystko? Nie tym razem. Niektórzy mieszkańcy bloków
przy Pirenejskiej mają dość swojego sąsiada – sklepu „Stokrotka”. Wentylatory
hałasują i nie dają ludziom spać. Na dodatek zaplecze wygląda jak wysypisko śmieci.
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Obrońców Tobruku to jedna
z najładniejszych ulic w dzielnicy.
Tylko co z tego, skoro nie można

wydostać się z niej w komforto-
wych warunkach? Zbudowane
obok Fortu Bema osiedla znajdu-

ją się w takim punkcie Warszawy,
że chcąc dostać się do Śródmie-
ścia, pasażerowie nigdy nie udają
się w oczywistym kierunku, któ-
rym jest południowy wschód. Ma-
ją do wyboru dojazd linią 197
do stacji metra na Bielanach, li-
nią 201 do tramwaju na Nowym
Bemowie albo dowolnym autobu-
sem do tramwaju na Kole.
Po ostatnich konsultacjach spo-
łecznych Zarząd Transportu Miej-
skiego zapowiedział uruchomie-
nie kolejnej linii 397, która kurso-
wałaby z Koła przez Obrońców
Tobruku na Stare Bielany i wspo-
magała 197. Nie wszyscy byli z te-
go zadowoleni.

– 197 nikt nie chce, oprócz
ZTM – komentuje nasz czytelnik.
– Fort Bema chce autobusu
do centrum, a nie na Bielany.

Problem w tym, że w Warsza-
wie nie ma rezerwowych autobu-
sów, które umożliwiłyby urucho-
mienie nowej linii. A nawet gdyby
były, autobus musiałby przedzie-
rać się do Śródmieścia przez kor-
ki i kursowałby niepunktualnie.
Póki co najbardziej racjonalnym
wyjściem jest więc uruchomie-
nie 397. Niestety linia ma zawra-
cać na Marymonckiej, a tam trwa-
ją prace związane z budową ko-
lektora i niektóre skrzyżowania
nie są w pełni czynne. Co teraz?

– Czekamy na zakończenie prac
na Marymonckiej – mówi Magda-
lena Potocka, rzeczniczka ZTM.

MPWiK ma skończyć prace
związane z budową kolektora
i częściową przebudową ulicy
do końca roku.

Dominik Gadomski

Autobusy na Obrońców Tobruku oblężone
� Co ma wspólnego budowa kolektora na Bielanach z przepełnionymi autobusami
przy Forcie Bema?

Po ostatnich
konsultacjach
społecznych Zarząd
Transportu Miejskiego
zapowiedział
uruchomienie kolejnej
linii 397, która
kursowałaby z Koła przez
Obrońców Tobruku
na Stare Bielany
i wspomagała 197. Nie
wszyscy byli z tego
zadowoleni.



2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Dwa duże pokoje z możliwością na 3 pokoje,
64 m2, Wrocławska 18 505-603-975

3-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam pilnie M3 w centrum Pułtuska,
65mkw, I piętro, 512-257-282

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

USŁUGI STOLARSKIE

Meble na wymiar: kuchnie, szafy
607-595-327

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja
601867980 lub 226650489
·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

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

BUDOWLANE
·A Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·A Remonty. Kompleksowo i profesjonalnie!
514-062-446

·AA Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·AA Kompleksowe remonty gwarancja
792-520-035

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Piec gazowy sprzedam 691-686-772
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

FINANSE
·A masz FIRMĘ! Pożyczymy nawet do 20.000 zł.
Tel. 668-681- 916
·Chwilówki/Pożyczki dla zadłużonych – gotówka
do ręki w biurze. Decyzja w 5 minut. Tel.
531-338-217
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni pracowników do
ochrony obiektów (budowy, osiedla, parkingi) na
terenie Warszawy i okolic. System: 24/48.
Wymagana niekaralność. Kontakt: 508-292-840
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 733-816-290, 721-209-601
w godz. 14-18
·Agentów ochrony do 68 lat, terminowe wypłaty,
gotówką 506-158-658
·Do ochrony uczciwych Rencistów, Emerytów
i Bezrobotnych tel. 22 834-34-00
·Firma Ochrony poszukuje: > agentów ochrony
> drukarnia, biurowiec, osiedle, magazyny
> 24/48 i noce. Stawki: 5,50 zł netto/h > TEL.
603-150-601
·Firma Ochrony zatrudni: > Kwalifikowanych
pracowników ochrony z pozwoleniem na broń
Praca w > bankach. „12”tki. > Pełen etat albo
praca dodatkowa. > Tel. 603-150-601
·Firma X-press Couriers zatrudni kurierów
z własnymi samochodami. Preferowane osoby
z własną działalnością lub statusem studenta.
Premia 2000 zł na start. Kontakt: 696 – 080-681
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·Poszukujemy Pracowników Ochrony na obiekt
handlowy, Warszawa Ursus. Tel. 605-446-860

·Poszukuję osoby do sprzątania domu
prywatnego i biura na Bielanach w Warszawie,
przy tej samej ulicy. Praca codziennie po 4h,
praca na umowę zlecenie. Kontakt: 795 –
115-744
·Zatrudnię dostawcę do pizzerii W-wa Bielany
22 22-5-9999

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

RÓŻNE
·Kupię książki, dojadę, 509-548-582
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·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
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA,
PLATERY, BRĄZY, ODZNAKI, ODZNACZENIA,
SZABLE, BAGNETY, ORZEŁKI, RYNGRAFY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, DOKUMENTY, ZDJĘCIA
KUPIĘ 504-017-418

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, inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we



Nie chcę się pa stwić nad ak cyj -
no ścią, nad tym, że gros prze ka zu
tra fia do już prze ko na nych, czy li
do użyt kow ni ków ko mu ni ka cji
pu blicz nej, ani nad wy ni kiem ak -
cji ubie gło rocz nej, dzię ki któ rej
przez ca ły dzień 1000 (je den ty -
siąc) kie row ców prze sia dło się
do au to bu sów. Dzień bez Sa mo -
cho du to do bra oka zja, by za sta -
no wić się nad pro mo cją ko mu ni -
ka cji pu blicz nej, w po zo sta łe dni
ro ku wła ści wie nie ist nie ją cą.

Wa run kiem uda nej pro mo cji
jest kom fort jaz dy. Han nie Gron -
kie wicz -Waltz uda ło się wy mie nić
w ca ło ści ta bor au to bu so wy
na no wo cze sny, ni sko po dło go wy.
Tro chę go rzej jest z tram wa ja mi,
ale po stęp i tak jest ol brzy mi.
Na kom fort skła da ją się jed nak
ta kże war to ści „mięk kie”. Te
pięk ne au to bu sy zna czą co czę sto
je żdżą nie punk tu al nie, a na wet
– co jest szcze gól nie iry tu ją ce dla
ocze ku ją cych pa sa że rów – „sta da -
mi”, ich kie row cy za cho wu ją się
w sto sun ku do klien tów (a tak:
klien tów!) z wy ższo ścią, zbyt ła -
two też mo żna spo tkać w au to bu -
sie oso bę agre syw ną, wul gar ną
bądź po pi ja ją cą pi wo „z gwin ta”.
Te go wszyst kie go mo żna unik nąć,
ja dąc sa mo cho dem.

Po dru gie, pro mo cja to nie
ulot ki i pla ka ty, a w ka żdym ra zie
nie one są naj wa żniej sze. Brak mi

pro mo cji sty lu ży cia, ta kie go
„pro duct pla ce ment” ko mu ni ka -
cji pu blicz nej. Je że li już – pro mu -
je się ro we ry. Jaz da au to bu sem to
na dal w po tocz nym prze ko na niu
ob ciach dla ubo gich.

No tat ka o Dniu bez Sa mo cho -
du po ja wi ła się na por ta lu Za rzą -
du Trans por tu Miej skie go do pie -
ro na kil ka dni przed sa mym

Dniem, ja ko nie du ża „in for ma cja
pra so wa” w pra wym dol nym ro gu
stro ny in ter ne to wej. W żad nym
ra zie nie mo żna te go na zwać pro -
mo cją. Gdy ją prze czy ta łem, zro -
zu mia łem, dla cze go pro mo cja ko -
mu ni ka cji pu blicz nej wy cho dzi
w War sza wie tak sła bo. Otóż wła -
dze mia sta za chę ca ją do prze siad -

ki z sa mo cho du oso bo we go
do ko mu ni ka cji pu blicz nej nie
po to, by roz ła do wać kor ki, bę dą -
ce re al nym pro ble mem, i nie
po to, by miesz kań com mia sta by -
ło wy god niej. Nie: Dzień bez Sa -
mo cho du ma na ce lu „zwięk sze -
nie świa do mo ści eko lo gicz nej”
i „za chę ce nie jak naj więk szej licz -
by osób do roz wa żań o ko niecz -
no ści wspie ra nia ta kie go ro dza ju
trans por tu, któ ry nie na ru sza zna -
czą co rów no wa gi eko lo gicz nej”.
Nie ste ty, ta ką no wo mo wą nie da
się ni ko go prze ko nać do zmia ny
na wy ków ko mu ni ka cyj nych.

Na wia sem mó wiąc, je że li już
pro mo cji ko mu ni ka cji pu blicz nej
ma ją przy świe cać te ezo te rycz ne
ce le, to jest dla mnie ja sne, dla -
cze go jest tak prza śna. Jak świat
świa tem, w pro wa dze niu ak cji
pro eko lo gicz nych do brzy są dzia -
ła cze or ga ni za cji po za rzą do wych.
Gdy za bie ra ją się za to urzęd ni cy,
wy cho dzi sztyw niac ka by le ja -
kość. I tak też wy szło.

Ma ciej Bia łec ki
ma ciej@bia lec ki.net.pl

www.bia lec ki.net.pl
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Sztywniacki Dzień bez Samochodu
� Za nami kolejny Europejski Dzień bez Samochodu, którego głównym przejawem
w Warszawie była możliwość bezpłatnego skorzystania z komunikacji publicznej. Były
też ulotki, reklamy na autobusach i tramwajach, a nawet widziałem spot na Youtube,
ale wszystko to jakieś przaśne.

Władze
miasta zachęcają
do przesiadki
z samochodu
osobowego
do komunikacji
publicznej nie po to, by
rozładować korki,
będące realnym
problemem, i nie po to,
by mieszkańcom miasta
było wygodniej.

Autor jest działaczem Wspólnoty Samorządowej, 
byłym radnym sejmiku mazowieckiego



Kil ka ty go dni te mu po li cja do -
sta ła in for ma cję, że do szpi ta la
tra fił czter na sto la tek z po wa żny -
mi ob ra że nia mi cia ła. Jak po wie -

dział, zo stał po bi ty pod stud nią
oli go ceń ską na Irzy kow skie go
przez kil ku chło pa ków. Po li cjan -
tom z po mo cą przy szedł miej ski

mo ni to ring – uda ło się usta lić,
kim by li na past ni cy.

Oka za ło się, że to zna jo mi ofia ry.
– Po bi li go, bo chcie li za ła twić w ten
spo sób swój wcze śniej szy spór
– mó wi ko mi sarz Jo an na Ba na -
szew ska, rzecz nicz ka po li cji z Be -
mo wa. – By ło ich sze ściu: sie dem -
na sto let ni Eryk K. oraz pię ciu o rok
młod szych od nie go chło pa ków.

Naj star szy przy znał się do po bi -
cia i zgo dził do bro wol nie pod dać
ka rze pół ro ku wię zie nia. Po zo -
sta li na past ni cy za współ udział
bę dą od po wia dać przed są dem
dla nie let nich.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Czternastolatek pobity na Irzykowskiego
� W połowie sierpnia na Bemowie pobito czternastolatka. Teraz już wiadomo, kto
i dlaczego to zrobił.
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Osiem lat to dla War sza wy ca ła
epo ka i nie je ste śmy w sta nie
prze wi dzieć, jak mia sto bę dzie
wy glą dać w ro ku 2023, ani ja kie
bę dą po trze by miesz kań ców. PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we, od kła da -
jąc bu do wę sta cji Gór czew ska
i Po łczyń ska, da ją so bie czas
do za sta no wie nia. Nad czym po -
win ni za sta no wić się ko le ja rze?

Przede wszyst kim nad po łą cze -
niem li nii je lon kow skiej ze sta cja -
mi Ale je Je ro zo lim skie, Ra ko wiec,
Żwir ki i Wi gu ry i Słu że wiec. 189,
do wo żą ce na Słu że wiec m.in. pra -
cow ni ków z Je lo nek, to w go dzi -
nach szczy tu „sta do” prze gu bo -
wych au to bu sów, któ re mo żna za -
stą pić SKM -ką. Do jazd au to bu -
sem z Os. Gór czew ska do przy -
stan ku Słu że wiec trwa 32 mi nu ty
(plus kor ki). Gdy by po wstał tu nel
pod Odo la na mi i sta cja obok Wo la
Par ku, prze jazd trwał by ok. 20 mi -
nut i w 3/4 od by wał się w kom for -
to wych wa run kach SKM -ki,
do któ rej mo żna by do je chać au to -

bu sem lub na wet ro we rem. Dla
osób miesz ka ją cych na wschód
od Po wstań ców Ślą skich, w od le -
gło ści spa ce ru od to rów, zysk cza -
so wy był by jesz cze więk szy.

Py ta nie brzmi: czy war to bu do -
wać li nię ko le jo wą, któ ra by ła by
wy ko rzy sty wa na wła ści wie tyl ko
od po nie dział ku do piąt ku w go -
dzi nach szczy tu? Po otwar ciu kil -
ku no wych sta cji SKM -ki do za -
głę bia biu ro we go na Słu żew cu
do je żdża li by nią wła ści wie tyl ko
miesz kań cy Je lo nek, Ulry cho wa
i Żo li bo rza Ar ty stycz ne go.
Wszyst ko za le ży od te go, ja ką
funk cję bę dą mieć w przy szło ści
te re ny po prze my sło we na za chod -
nich Odo la nach.

Do roz wa że nia jest bu do wa sta -
cji na wy so ko ści Strą ko wej. Gdy -
by po wsta ła, od le gło ści mię dzy
przy stan ka mi SKM -ki mię dzy Be -
mo wem a Wo lą wy no si ły by oko ło
ki lo me tra. Dla me tra i Szyb kiej
Ko lei Miej skiej to ide al na od le -
głość mię dzy sta cja mi.

PKP PLK i Me tro War szaw skie
po win ny też ko niecz nie zna leźć
roz sąd ne roz wią za nie pro ble mu
wę zła przy Wo la Par ku. Stwier dze -
nie, że pe ro ny me tra i SKM -ki mu -
si dzie lić 300 me trów i ina czej się
nie da, jest nie do przy ję cia. Wciąż
jest czas na prze su nię cie pla no wa -
ne go tu ne lu me tra tak, by pod ist -
nie ją cą li nią ko le jo wą nie by ło łu ku
i mo żna by ło zbu do wać tam pe ro -
ny. War to roz wa żyć też re zy gna cję
ze sta cji SKM -ki w tym miej scu.
Mo że za miast bu do wać wę zeł spa -
ce ro wy przy Wo la Par ku le piej za -
in we sto wać w sta cję pod Dy wi zjo -
nu 303 i no we przy stan ki tram wa -
jo we obok? Wte dy z bez po śred niej
li nii na Słu że wiec sko rzy sta li by też
miesz kań cy No we go Be mo wa,
oko lic For tu Be ma i Ko ła.

Do brzy pla ni ści są w sta nie od po -
wie dzieć na te i in ne py ta nia o in -
we sty cje ko le jo we po prze pro wa -
dze niu po wa żnych ana liz. Tyl ko czy
ma my w Pol sce do brych pla ni stów?

Do mi nik Ga dom ski

SKM z Jelonek na Służewiec?
� Wszystko wskazuje na to, że z linii kolejowej między Wolą a Bemowem skorzystamy
najwcześniej za dziesięć lat. Jest więc mnóstwo czasu na ponowne przemyślenie sprawy.
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M

źródło: Facebook/ K
om

enda Stołeczna Policji

W tej dekadzie w Warszawie powstały tylko trzy stacje dla kolei miejskich: Zacisze Wilno, Ursus
Niedźwiadek i Lotnisko Chopina

PROWADZISZ 
LOKALNY BIZNES?

OPOWIEDZ O SWOJEJ FIRMIE

Z bezpłatnymi gazetami „Echo” 
dotrzesz do tysięcy mieszkań

Z portalem TuStolica.pl 
do ponad 100 tys. internautów 

Którą opcję warto wybrać?
Kolorową reklamę modułową 
i artykuły promocyjne w gazetach 

na Białołęce, Bemowie, Bielanach, Woli,
Targówku, Ochocie, Włochach, Żoliborzu,
Wawrze, w Legionowie i Konstancinie

już od 99 zł

Ogłoszenia drobne w gazetach - zrobisz
to samodzielnie na www.echodrobne.pl

od 11 groszy za znak

Banery reklamowe 
w portalu TuStolica.pl

ponad 300 tys. odsłon miesięcznie 

od 150 zł za miesiąc

Artykuły promocyjne 
w portalu TuStolica.pl 

za 99 zł

ULOTKI 
- projekt, druk, dystrybucja 

od 10 groszy za szt.

SSPPEECCJJAALLNNYY  PPAAKKIIEETT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY::

Artykuł reklamowy umieszczony
w portalu, 
w wybranej gazecie, 
na Facebooku
oraz newsletterze portalu TuStolica

jedynie 399 zł!

Zadzwoń: 508-125-417
Napisz: reklama@gazetaecho.pl
Wszystkie podane kwoty są cenami netto.


