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Szanowni Czytelnicy,

fot. Tomasz Ślęzak

2

Mijający kwartał upłynął Żoliborzowi pod znakiem walki z pomysłem
na most Krasińskiego. Niestety, w pojedynku mieszkańcy kontra
urzędnicy wygrywają ci ostatni. Zaproponowana przez nich formuła
konsultacji społecznych, w której pyta się mieszkańców Mokotowa
(13% respondentów ankiety telefonicznej) o to, czy w Warszawie
potrzebny jest jeszcze jeden most, zdaje się być najzwyklejszą
manipulacją. Nie dość, że buntujących się przeciwko mostowi
mieszkańców Żoliborza wśród respondentów było zaledwie 3%,
to jeszcze pytanie zadane było tak ogólnie, jak to tylko możliwe.
Bardzo żałujemy, że pytanie nie brzmiało np. następująco: wolisz
zainwestować 700 mln zł w most Krasińskiego, czy też w kolejne cztery
stacje metra w kierunku Białołęki? Kolejne lepsze dla większości
mieszkańców opcje można sypać jak z rękawa. Najbardziej jednak
przykre w tym wszystkim jest podejście ratusza. Nie pozostawia
złudzeń, że decyzje zostały podjęte już dawno w zaciszu gabinetów i nic
nie może ich zmienić, nawet autorska koncepcja ratusza, jak strategia
zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum miasta.
Na otarcie łez dostajemy od miasta niewątpliwie wspaniałą
inicjatywę, stworzenia na placu Grunwaldzkim tzw. „centrum
lokalnego”. Znakomicie przemyślany projekt, stworzony
we współpracy z SARP-em, dobrze dofinansowany, którego
fundamentem jest wola mieszkańców, ma szansę odmienić
charakter tego nieprzyjaznego węzła komunikacyjnego, wielkiej
pustyni relacji społecznych, która rozdziela Stary i Nowy Żoliborz,
a może stać się ich łącznikiem!
Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny
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Warszawska Arkadia, jedno z największych centrów
handlowych w Europie, szczyci się najbogatszą ofertą
w stolicy. Mieści na swoim terenie 240 lokali,
w tym 190 sklepów, 20 punktów usługowych oraz 30
restauracji i kawiarni. Drugie piętro centrum
przeznaczone jest na część rozrywkową i znajduje
się tu multipleks Cinema City z 15 ekranami, a także
1200-metrowa, dwupoziomowa sala zabaw dla dzieci
Jupi Park.
Poza ofertą handlową Arkadia w ramach czterogwiazdkowego standardu usług oferuje wiele
korzyści, niezwiązanych bezpośrednio z zakupami. Na wszystkich klientów Arkadii czekają bezpłatne usługi stylizacyjne, doradcy zakupowi, a nawet indywidualny przegląd
szafy w domu. Wystarczy mieć Kartę Stałego Klienta i skorzystać ze specjalnej oferty
premium. Profesjonalna stylistka, asystenci zakupowi, a także szereg atrakcji dla
najmłodszych - to wszystko w ramach specjalnej oferty, przygotowanej z myślą o stałych
klientach Arkadii.

CZTEROGWIAZDKOWY STANDARD
ARKADYJSKICH USŁUG
Zakupy z kartą umożliwiają bezpłatne spotkanie
z profesjonalną stylistką obeznaną w ofercie,
a przede wszystkim w najnowszych trendach w modzie. Pomoże ona przeanalizować dotychczasowy
styl i na tej podstawie udzieli fachowych,
praktycznych porad z zakresu zasad doboru krojów i kolorystyki do typu urody i sylwetki,
a także na konkretną okazję czy codzienną,
zawodową sytuację. Na stronie www.arkadia.
com.pl, w zakładce „Stylista”, należy wybrać
z menu „Przegląd szafy” i zapisać się na jeden
z czterech w miesiącu terminów, zapraszając
tym samym stylistkę do siebie. W podobny sposób
można zaaranżować spotkanie z personal shoppe-

rami, wybierając z menu w zakładce „Stylista”
przycisk „Umów się ze stylistą”. Na klientów
czekają do wyboru 24 terminy w miesiącu spotkań
z profesjonalistami, którzy podczas zakupów
pomogą dobrać właściwe ubrania i dodatki na
każdą okazję, a przede wszystkim doradzą, jakie
kroje, kolory czy style są właściwe dla osób
korzystających z usługi. Ponadto, na terenie Arkadii klienci mogą skorzystać z usług asystenta
zakupowego, doskonale obeznanego w najnowszych
promocjach centrum i jego kompleksowej ofercie.
Można poprosić go o poradę, pomoc w zakupach,
a także o zaniesienie ich do samochodu czy do
wyjścia z obiektu.

Natomiast specjalnie z myślą o dzieciach został
przygotowany interaktywny plac zabaw, kącik
z wykwalifikowanymi opiekunkami, zaaranżowano również miejsca w strefie gastronomicznej
z dziecięcym wyposażeniem, a dla najmłodszych
- specjalne pokoje dla rodzica z maluchem.
Warto dodać, że na terenie Arkadii cyklicznie
organizowane są wydarzenia dla najmłodszych.
Podczas licznych gier i konkursów edukacyjnych dzieci mają okazję zarówno dobrze się
bawić, jak i nauczyć się czegoś nowego o sobie
i o otaczającym świecie.

To jeszcze nie wszystkie udogodnienia dedykowane
klientom korzystającym z zakupów w Arkadii.
Centrum handlowe systematycznie poszerza swoją
bezpłatną ofertę, w skład której wchodzą takie
usługi, jak: wynajmowanie parasolek, punkty
doładowania telefonów, ogólnodostępny IPad
w recepcji, wygodne i praktyczne strefy wypoczynku, WiFi w całym centrum oraz wydzielone
strefy parkowania dla samochodów rodzinnych.
Wszystkie usługi są dostępne dla posiadaczy
Karty Stałego Klienta Arkadii, którą bezpłatnie można wyrobić w arkadyjskiej recepcji na
parterze lub poprzez stronę

www.arkadia.com.pl
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NOWA INWESTYCJA
W SĄSIEDZTWIE

CENTRUM LOKALNE:
PLAC GRUNWALDZKI

Fot. Strona internetowa dewelopera Atlas Estates

To będą wyjątkowe lata dla naszej dzielnicy, szczególnie zaś dla Żoliborza Południowego.
Urząd Miasta przygotował projekt „Warszawskie Centra Lokalne”, do którego wybrano
nasz plac Grunwaldzki. Jest to świetna wiadomość, ponieważ projekt przewiduje duże,
wielomilionowe dofinansowanie infrastrukturalnego, prospołecznego rozwoju tej okolicy.
Co ciekawe, prawdopodobnie po raz pierwszy na Żoliborzu, realizacja przedsięwzięcia w tak
dużej skali ma być w całości odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zdefiniowane podczas
konsultacji społecznych. W 2016 roku Urząd Dzielnicy wyda na przeprowadzenie wspomnianych
konsultacji oraz stworzenie koncepcji architektonicznej 150 tys. zł. Aby utrzymać wysoką jakość
realizacji całego pomysłu, nadzór nad pracami będzie miał warszawski oddział SARP-u.

Pod koniec 2015 roku rozpoczęła się realizacja kolejnej inwestycji na Żoliborzu Południowym.
Tym razem deweloper Atlas Estates będzie budował budynek mieszkalny zlokalizowany
przy ul. Przasnyskiej 9. Jak zapewnia generalny wykonawca prace maja zakończyć się do końca 2016 roku.
Inwestycja ma składać się z jednego budynku z dominantą 6
kondygnacji (5 pięter), który będzie ciągnął się niemal od ul.
Przasnyskiej aż do końca działki (blisko Wardomu). Projekt
zakłada 6 lokali usługowych, które będą znajdowały się po
stronie nieruchomości „Atelier Żoliborz” oraz od ul. Przasnyskiej. Zastanawiające zostaje cały czas, jakim cudem uda się
na tę wąską działkę wcisnąć jeszcze drogę dojazdową do lokali
usługowych. Przyglądając się jednak projektantowi inwestycji
jednej z najbardziej prestiżowych i rozpoznawanych w mieście
pracowni, której właścicielem jest Pani Ewa Kuryłowicz, jest
szansa, że samochody nie będą musiały parkować sobie na
dachach. Z resztą czas pokaże. Jestem mieszkańcem sąsiedniej
nieruchomości, pierwszej inwestycji Atlasa i zastanawiam się
nad inwazyjnością prac budowalnych. Wprawdzie w tej chwili
jest zima, pada deszcz lub śnieg i rzadko wychodzi się z domu, ale
na horyzoncie mamy lato, podczas którego prace będą nasilone
i mam nadzieję, że nie będą trwały do późnych godzin nocnych.

Ostatnio miałem nawet przyjemność rozmawiać z kierownikiem
budowy, który obiecał, że będą starali się aby prace były możliwie mało inwazyjne dla okolicznych mieszkańców. Niestety,
gotowe bloki nie spadają z nieba i musimy przetrwać ten rok
stukania młotów, jeżdżenia samochodów ciężarowych, itp. Jest
jednak jeszcze jedna rzecz, która niepokoi, mianowicie miejsca
parkingowe. Każdy, kto tu mieszka lub odwiedza Żoliborz Południowy, wie doskonale, jakim koszmarem jest znalezienie miejsca
parkingowego ( nawet w błocie, gdzieś pod drzewem). W nowej
inwestycji, przynajmniej według mojej wiedzy, nie przewidziano żadnych dodatkowych miejsc parkingowych dla gości lokali
usługowych czy też gości nowych mieszkańców, oprócz tych
podziemnych. W sumie przy tak wąskiej działce, nie bardzo jest
gdzie takie miejsca zrobić, może jednak im się uda? W przypadku
gdyby prace jednak się przeciągały do godzin nocnych lub też
działy się inne rzeczy, które będą naruszały Wasz spokój, piszcie
do nas, postaramy się coś zaradzić.

Lokalność i metropolitalność
Autorzy studium koncepcyjnego „Centra lokalne” z Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Architektów RP zauważają, iż miasta
w Europie rozwijają się nie tyle przez rozbudowę terytorialną, ale
poprzez poprawę struktury wewnętrznej, co zwiększa standard
życia mieszkańców. Badanie przeprowadzone przez SARP pokazało,

żenarelacjemiędzyludzkiewWarszawiewpływmakontekstlokalny
i metropolitalny miasta. Przemiany powinny dokonywać się zatem
na obu tych poziomach, aby w stolicy żyło nam się lepiej. Urząd
Miasta, chcąc wesprzeć rozwój społeczności lokalnych, zaprosił
zespół specjalistów z różnych dziedzin, aby pod kierownictwem
SARPu, przeprowadził szeroko zakrojone badania dotyczące tego,
czym są lub mogą być centra lokalne w Warszawie.

Szanowni Mieszkańcy,
Witam serdecznie w 2016 roku. Już od początku roku dużo dzieje się w naszej dzielnicy. Nadal ważą się losy Mostu
i Trasy Krasińskiego. Przedstawiciele Żoliborza oraz dzielnic Pragi-Północ i Targówka spotykają się z Zarządem Miasta
i urzędnikami przy tzw. okrągłym stole i rozmawiają na temat powstania mostu, trasy i konsultacji społecznych.
W styczniu zakończyło się zgłaszanie projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2017. Żoliborz został podzielony
na cztery obszary. Każdy z nich ma do wykorzystania 475 000 zł w ramach budżetu. Obszar nr 4 obejmuje Żoliborz Południowy i Powązki. W ramach tego obszaru zostało zgłoszonych 8 projektów. Obszar nr 2 obejmuje Sady Żoliborskie
i Zatrasie (22 zgłoszone projekty), obszar nr 1 - Żoliborz Centralny (32 projekty) oraz obszar nr 3 - Marymont-Potok-Żoliborz Dziennikarski (19 projektów). Do końca maja potrwa ich weryfikacja. W czerwcu odbędzie się głosowanie. Na
stronach Urzędu Dzielnicy Żoliborz można zapoznać się z projektami i terminami ich promocji.
Jedną ze spraw, którą zajęłam się na początku roku, jest bezpieczeństwo pieszych na przejściach i ulicach. Kierowcy
rozpędzają się na ulicach German, Rydygiera, Przasnyskiej i Krasińskiego, nie respektując znaków drogowych i przejść.
Przejścia są słabo widoczne, często niedoświetlone, co jest powodem wielu niebezpiecznych sytuacji, w tym też wypadków. Wielu mieszkańców poinformowało mnie, że było świadkami bardzo szybkiej jazdy samochodów oraz hamowania z piskiem opon. Liczę na pełne zrozumienie, pomoc i działanie Urzędu Dzielnicy w tej sprawie.
Izabela Rychter bezpartyjna Radna Dzielnicy Żoliborz
Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury
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Kryteria wyboru
Po przeprowadzeniu analiz przestrzennych, wywiadów z aktywistami
i warsztatów, stworzono listę kryteriów, definiujących CL:
• Zawierają element powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej
• Są wielofunkcyjne (z możliwością wymienności funkcji w zależności
np. od pory dnia czy roku)
• Znajdują się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania (10-15
min. spaceru)
• Służą wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej
• Mają program/ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych
• Łączą ludzi, budują lokalną wspólnotę
• Mają przyjemną, ładną formę urbanistyczną
• Mają swój niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość
Z tą wiedzą przystąpiono do kolejnych etapów projektu, w których wyłoniono najpierw 253 stołeczne lokalizacje, następnie zawężono ten
zbiór do 32 miejsc, a w ostatecznej fazie wyselekcjonowano 10 centrów
lokalnych. Jak widać, wybór pl. Grunwaldzkiego jest wyjątkowym sukcesem, do którego przyczynili się, co należy podkreślić, żoliborzanie:
Katarzyna Łowicka, Marta Matys i Daniel Baliński, którzy zgłosili kandydaturę placu i pilotowali postęp prac.
reklama

Akrobatyka dla dzieci
Balet
Jazz
Joga
Fitness
Full Body Workout
Sunrise Workout
Baby Ballet 4+
Rytmika dla dzieci 2+
Pilates

recepcja@ambasadaruchu.pl

www.ambasadaruchu.pl

Ladies Style
Stretching
Fitball
Butt Killer
ABS Killes
Fat Burning Interval
CROSSFIT
Taniec dla par
Body Shape
Zdrowy Kręgosłup

Ul. Ludwika Rydygiera 13

tel. (+48) 695-804-120
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Definicja i cechy charakterystyczne
Centrum lokalne powinno być dostępne dla znacznej liczby
mieszkańców. CL działają w niewielkiej skali skweru, skrzyżowania, osiedla, placu, targowiska, nie są zatem centrami dzielnic.
Ważna jest dostępność transportu publicznego, interesujące
i wartościowe ukształtowanie przestrzeni publicznej, w której
poszczególne punkty i funkcje są w „pieszej” odległości od siebie. Kolejnym elementem składowym CL są miejsca spotkań,
rozmów, integracji sąsiedzkiej – co ważne, bez podziałów pokoleniowych. W takim miejscu zawsze jest coś do załatwienia
(poczta, sklep spożywczy, biblioteka, kawiarnia itd.). CL ma budować poczucie wspólnoty ponad podziałami wynikającymi
z wieku, zamożności czy stylu życia.
Autorzy opracowania przedstawiają warunki, które powinno
spełniać CL:
• Obejmować przestrzeń publiczną wraz z otaczającymi ją
budynkami, w których zlokalizowane są różnorodne funkcje
służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców;
• Być zróżnicowane pod względem funkcjonalnym – zarówno
w lokalach/budynkach, jak i w samej przestrzeni miejskiej

•
•
•
•
•
•
•
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występują funkcje handlowe, usługowe, kulturalne i rekreacyjne;
Służyć różnorodnej wymianie: społecznej, gospodarczej, kulturalnej czy intelektualnej;
Służyć wszystkim mieszkańcom – osobom w różnym wieku,
o różnych potrzebach i zainteresowaniach;
Wzmacniać więzi społeczne poprzez sprzyjanie spotkaniom
mieszkańców, zarówno osób podobnych do siebie, jak i różnych;
Znajdować się w odległości 5-10 minut spaceru od miejsca
zamieszkania dużej grupy mieszkańców;
Wzmacniać tożsamość lokalną – zarówno poprzez kreowanie
relacji między ludźmi, jak i wyrazisty charakter miejsca;
Być atrakcyjne pod względem estetycznym, architektonicznym
i urbanistycznym;
Być otwarte na eksperyment i nowe rozwiązania.

Marymont Potok, Klaudyny, Generała Zajączka, plac Wilsona,
plac Inwalidów.
Ostatecznie wybrano pierwsze z nich, szczególnie dlatego, iż
dostrzeżono potencjał placu Grunwaldzkiego w postaci dużego
ruchu pieszego, znajdującego się tu węzła komunikacji miejskiej,
licznych punktów realizujących ważne dla mieszkańców funkcje:
poczta, piekarnia, kiosk ruchu, sklep spożywczy, centrum medyczne czy klinika dentystyczna. Innymi ważnymi punktami są
instytucje edukacyjne, od przedszkola, przez gimnazjum i liceum,
po szkołę wyższą. Dostrzeżono również potencjał wynikający
z możliwości zagospodarowania niezabudowanych do tej pory
działek po stronie Żoliborza Południowego.

Żoliborskie centra lokalne

Zauważono jednak również kilka barier – ogromny ruch samochodowy, słabą jakość terenów zielonych oraz niskie poczucie
bezpieczeństwa wynikające z ulokowania tu sklepu monopolowego 24h i zaśmiecania terenu.

Na etapie badań i analiz wyłoniono na Żoliborzu dziesięć miejsc,
mających cechy centrów lokalnych: plac Grunwaldzki, hala Marymont, targowisko Włościańska, Sady Żoliborskie, Teatr Komedia,

Przedstawiono następujące rekomendacje:
• połączenie czterech rogów ruchliwego skrzyżowania w jedną
przestrzeń publiczną;
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• zagospodarowanie i uporządkowanie skwerów i terenów
zielonych;
• stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, z ofertą kulturalną
i społeczną; otwarcie dostępnych lokali kawiarnianych i gastronomicznych, wychodzących na zewnątrz;
• wygospodarowanie placu zabaw dla dzieci oraz terenów rekreacyjnych dla dorosłych.
W Urzędzie Dzielnicy powstał już zespół ds. centrum lokalnego plac Grunwaldzki, któremu przewodniczy burmistrz
Grzegorz Hlebowicz. Jego rolą ma być koordynacja prac nad
całym projektem.
My trzymamy kciuki za wybór najlepszej koncepcji i liczymy na
to, że będzie to pierwszy krok do realnego połączenia Starego
i Nowego Żoliborza.

Artykuł opracowany na podstawie publikacji: „Studium koncepcyjne
dotyczące centrów lokalnych w Warszawie” pod kierownictwem Krzysztofa
Domaradzkiego. Wydawnictwo OW SARP, Warszawa 2015.

M. Olszewski z UM i M. Happach z SARP

Prezydent MICHAŁ OLSZEWSKI
O centrach lokalnych:

„…definicja centrum lokalnego jest dość
mglista i nawet w trakcie naszych prac,
czy spotkań z mieszkańcami, mieliśmy
dużą debatę, czym centrum jest, a czym
nie jest”.
„Nie tylko architekci planują nam miasto,
ale też pozyskują dużo informacji od samych mieszkańców, również ekspertów
z dziedziny ekonomii, socjologii, kształtowania krajobrazu. Zakładamy, że ta praca
(przy centrach lokalnych - od red.) będzie
kontynuowana w duchu interdyscyplinarności i oczywiście jak najbliżej mieszkańców, stąd decyzja nasza, że prace będą
koordynowane przez dzielnice”.

�ot. MLK
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„Każdy (każda dzielnica - od red.) dostał
od nas po 150 tys. zł na przeprowadzenie
pierwszych prac koncepcyjnych, zaangażowanie mieszkańców i wypromowanie
projektu, natomiast to, co z tego zostanie,
ma być przedmiotem inwestowania
w realizację centrum lokalnego”.

„Chcemy zastosować wszystkie dobre
wzorce, którymi udało nam się ożywić
Wisłę, czyli na przykład budowanie partnerstw z podmiotami prywatnymi”.
„W tego typu pracy trzeba wykonać dwa
rodzaje opracowań. Pierwsze jest studium urbanistyczne, które jest opracowaniem w szerszej skali, a po drugie studium
architektoniczne, czyli projekt”.

O Placu Grunwaldzkim:

„Mamy projekt Placu Grunwaldzkiego.
Bardzo duży projekt, który przekracza
normalną interwencję centrum lokalnego. Była dyskusja, czy ten teren dopuszczać do tego programu. (…) Zdecydowaliśmy się go wprowadzić, przynajmniej
po to, żeby rozpocząć choć pierwszy etap
przemian na pl. Grunwaldzkim”.
„Zakładamy, że w projekcie pl. Grunwaldzkiego, tej interwencji, która dzisiaj
powinna być przeprowadzona, powinno
być jak najmniej projektów w dużej skali,
a jak najwięcej projektów w małej skali.
Czyli zakładamy, że ta interwencja, którą

powinniśmy w ramach Centrum Lokalnego Pl. Grunwaldzki realizować, nie
powinna dotykać np. układu drogowego
– to powinno być wsparte bezpośrednio
z budżetu działań, które służą przebudowie układu drogowego. Jest to rzeczywiście jedyny projekt, który jest uzależniony
od kilku innych procesów w mieście,
natomiast ja wierzę w to, że jest kilka
przedsięwzięć małej skali, które są do
przeprowadzenia szybko, w ciągu 2–3 lat”.
„Granic nie ma. Formalnie granic nie
ma, tego co można, co nie można. Jest
pewna granica w naszych wyobrażeniach
dzisiaj. Tym naszym wyobrażeniem jest
mała skala. Nas nie interesuje, żeby z tego
programu przebudowywano układ drogowy albo torowisko, bo to praca trochę
szersza niż budowanie samego centrum
lokalnego. Natomiast w przypadku pl.
Grunwaldzkiego (…) prawdopodobnie te
dwa procesy będą się musiały zbiec”.

Wypowiedzi z konferencji
w dn. 15.12.2015 r.
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REWOLUCJA W PRAWIE SPADKOWYM

MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

CZYLI KONIEC Z DZIEDZICZENIEM DŁUGÓW

18 października 2015 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła dotychczasowy
porządek dziedziczenia w ten sposób, że dotychczasowe tzw. proste przyjęcie spadku
zostało zastąpione przez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Proste przyjęcie spadku to nic innego jak niczym nie ograniczona
odpowiedzialność za długi zmarłego, odpowiedzialność nie związana z tym czy i ewentualnie jakiej wartości majątek pozostawił
nam spadkodawca. Do prostego przyjęcia spadku dochodziło, jeżeli
spadkobierca nie złożył w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania wiadomości o powołaniu go do spadku oświadczenia określającego
czy spadek przyjmuje (i jeżeli tak to w jaki sposób), czy też go odrzuca.
Obecnie proste przyjęcie spadku zostało zastąpione przyjęciem
go z dobrodziejstwem inwentarza, które nie oznacza wprawdzie
zwolnienia z obowiązku zaspokojenia roszczeń wysuwanych przez
wierzycieli zmarłego, ale daje spadkobiercom pewność, iż nie będą
oni musieli spłacać długów zmarłego członka rodziny jeżeli ten
nie zostawił żadnego majątku albo że obowiązek spłaty długów
co do zasady nie przewyższy wartości tego, co odziedziczyli.

WADY I USTERKI

Z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, podobnie
jak w poprzednim stanie prawnym, wiązać będzie się konieczność sporządzenia spisu odziedziczonych dóbr, jednakże i w tym
zakresie ustawodawca wyszedł nam naprzeciw. Dotychczasowy spis aktywów i pasywów zmarłego, który wykonywany był
przez komornika i przez to zazwyczaj generował spore koszty,

CZYLI CO DEWELOPER MUSI NAPRAWIĆ
W NASZYM MIESZKANIU
Gdy nasze mieszkaniowe plany się konkretyzują,
z wielkim entuzjazmem szukamy miejsca,
z którym mamy związać co najmniej kilkanaście
lat naszego dalszego życia. Pieczołowicie
wybieramy konkretną dzielnicę i inwestycję,
która ma stać się naszym domem.
Pełni entuzjazmu odbieramy klucze od dotychczasowego właściciela i przystępujemy do urządzania naszego nowego „M”.
Niestety, w nowych budynkach, często już po kilku miesiącach,
borykamy się z licznymi pęknięciami tynków, czasem pojawiają się
też inne uszkodzenia. W takich sytuacjach idziemy do dewelopera
i żądamy wykonania naprawy. Tylko co konkretnie deweloper
powinien nam naprawić?
Obowiązek naprawienia uszkodzeń powstałych w mieszkaniach
jest konsekwencją tzw. rękojmi, czyli odpowiedzialności za wady
fizyczne rzeczy. Obecnie odpowiedzialność ta trwa przez 5 lat,
licząc od dnia wydania lokalu. Za wadę fizyczną uważa się sytuację, w której rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju
powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub o istnieniu której
nas zapewniano. O wadzie fizycznej mówimy także, gdy rzecz nie
nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę

przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co
do takiego jej przeznaczenia lub jeżeli rzecz została kupującemu
wydana w stanie niezupełnym.

Na koniec wskazać należy, że roszczenia wynikające z rękojmi za
wady fizyczne lokalu to nie tylko możliwość żądania naprawy,
ale także prawo obniżenia ceny, a nawet możliwość odstąpienia
od umowy sprzedaży.

Po nowelizacji proste przyjęcie spadku nadal jest możliwe,
jednakże wymaga wyraźnego oświadczenia spadkobiercy,
złożonego przed sądem albo notariuszem, iż właśnie w ten
sposób spadek chce przyjąć.
Warto też przypomnieć, że nowe przepisy, zapewniające większą
ochronę spadkobierców, odnoszą się jedynie do tych stanów
faktycznych, w których spadkodawca zmarł 18 października 2015
roku albo później. Do spadków otwartych przed tą datą nadal
zastosowanie znajdują dotychczasowe reguły dziedziczenia.

reklama

Dla ciekawych świata, szkoła językowa blisko domu!

Wśród najczęstszych wad, zazwyczaj ujawniających się już
w trakcie użytkowania lokalu, należy wskazać pęknięcia ścian,
spowodowane osiadaniem budynku czy uszkodzenia elementów
stolarki okiennej i drzwiowej. Jednak wady mogą ujawnić się
w każdym pomieszczeniu, a nawet na balkonie czy w ogródku.
Innymi wadami lokalu, które deweloper powinien usunąć, są
np. nierówności lub zacieki na ścianach, brak albo niewłaściwie
wykonana dylatacja podłogi, niewłaściwie położona terakota na
balkonie czy zardzewiała balustrada.
Istotne jest to, że deweloper ma jedynie obowiązek usunięcia tych
wad, które tkwiły w lokalu w chwili jego wydania właścicielom,
a jedynie ujawniły się po jego odbiorze. Oznacza to, że np. usunięcie uszkodzenia, które nastąpiło (a nie tylko ujawniło się)
już po wydaniu lokalu, będzie obciążało budżet właściciela.

zwłaszcza jeżeli w skład spadku wchodziła nieruchomość, zastąpiono możliwością samodzielnego sporządzenia wykazu
odziedziczonych aktywów. Aby ułatwić nam przygotowanie
wykazu opracowany został formularz, który należy zastosować
do spisania majątku. W każdym razie w takim spisie należy
umieścić dane, które pozwolą na określenie tzw. stanu czynnego
spadku, czyli zależności pomiędzy wartością odziedziczonych
aktywów i zobowiązań zmarłego, które należy wypełnić. Sankcją za świadome podanie nieprawdziwych danych jest brak
możliwości powołania się na ograniczenie odpowiedzialności
za długi spadkodawcy.

ul. Rydygiera 11/lokal usługowy nr 7
Telefon: 786 29 56 78
e-mail: biuro@academyoflanguage.pl
www.academyoflanguage.pl

ZAPISY NA NOWY SEMESTR JUŻ OTWARTE, ZAPRASZAMY!
ZNIŻKI NAWET DO 20%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nauczamy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, portugalskiego, Polish for foreigners
Organizujemy kursy dla dzieci (od lat 3), młodzieży, dorosłych
Oferujemy szkolenia ogólne, specjalistyczne, z języka biznesu, egzaminacyjne
Prowadzimy zajęcia w małych grupach i indywidualne u nas lub w dogodnym miejscu – domu, szkole, firmie oraz online.
Proponujemy różnego rodzaju zniżki: sąsiedzkie, rodzinne, z polecenia, studenckie, dla seniorów – nawet do 20%
W cenie kursów zapewniamy materiały, dziennik elektroniczny, konsultacje w razie nieobecności, zajęcia dodatkowe (gry i zabawy, konwersacje, egzaminy próbne)
Wyróżnia nas dbałość o stały kontakt z klientem i tylko wysoko wykwalifikowana kadra lektorów polskich i native speakerów z pasją!
Świadczymy też inne usługi językowe: tłumaczenia ustne i pisemne, edycję i proofreading, doraźną pomoc językową, audyt językowy.
Zapraszamy na zajęcia od poniedziałku do soboty w godz. 7-21
Chętnie udzielimy wszystkich informacji osobiście w recepcji szkoły, mailowo lub telefonicznie
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KALENDARIUM
LUTOWE

LILIANA KOŁŁĄTAJ

4 lutego 1944 r.

rektorki szkoły, Janiny Dunin-Wąsowicz, stołówka Rady Głównej
Opiekuńczej oraz punkt pomocy Żydom. W czasie Powstania zorganizowano tu szpital i kuchnię polową.
W czasie Powstania część Żoliborza Oficerskiego została całkowicie zniszczona. Po wojnie wielu historycznych budynków nie
odbudowano. Na szczęście część domów przetrwała w stanie
nadającym się do zamieszkania i remontu. W 1980 roku Żoliborz
Oficerski został wpisany do rejestru zabytków.

ŻOLIBORZ OFICERSKI
Gdy w marcu 1916 roku Żoliborz przyłączono
do Warszawy, wśród rozległych pustkowi stały
tylko gdzieniegdzie dworki z ogrodami.
W lipcu 1922 roku, pomiędzy ulicami Krasińskiego i Mickiewicza, a Cytadelą i Wisłą, rozpoczęła się budowa osiedla, zwanego
później Żoliborzem Oficerskim. Tworzono je na wzór angielskich
miast-ogrodów, w powiązaniu z polską architekturą narodową,
z domami w stylu dworkowym, z wysokimi trójkątnymi dachami
i kolumnowymi portykami. Osiedle projektowali najlepsi ówcześni
architekci: Romuald Gutt, Rudolf Świerczyński, Tadeusz Tołwiński,
Kazimierz Tołłoczko, Marian Lalewicz.
Do naszych czasów z dawnych ulic przetrwała ulica Śmiała. To
jedna z najstarszych uliczek północnej Warszawy, istniejąca już
ok. 1770 roku. W latach dwudziestych XX w. wille na Śmiałej
zbudowano w sposób niezwykle uporządkowany. Domy po obu
stronach ulicy stanowiły lustrzane odbicie. Jeszcze dziś, mimo
wielu zmian, można zobaczyć resztki tej symetrycznej zabudowy.
Obecna ulica Czarnieckiego nosiła w latach międzywojennych
nazwę Sosnkowskiego . Minister był tak zaangażowany w budowę

osiedla, że oficerowie postanowili uczcić to nazwą ulicy jeszcze
za jego życia.
Żoliborz Oficerski był niezwykle popularny. Przy ulicy Śmiałej
mieszkali gen. Stefan Grot-Rowecki i gen. Marian Kukiel, przy
Haukego-Bosaka gen. Sosabowski, Władysław Broniewski przy
Czarnieckiego. Przy Kaniowskiej zamieszkał generał Józef Haller. Nazwę nadano tej ulicy na pamiątkę bitwy pod Kaniowem,
w której generał brał udział. Planował zamieszkać tu także Józef
Piłsudski. Ponieważ jednak numer na liście przydziałów miał bardzo odległy, zrezygnował i ostatecznie osiedlił się w Sulejówku.
W czasie okupacji w piwnicy domu przy Fortecznej 4 ulokowano
tajną radiostację, zwaną „Łodzią Podwodną”, pod kierownictwem Stanisława Rodowicza. Była tak świetnie zakonspirowana,
że nawet w czasie rewizji w 1941 roku Niemcy jej nie odkryli.
Przy Czarnieckiego 17 mieściła się rusznikarnia i magazyn broni.
Przechodząc ulicą Czarnieckiego bez wątpienia zwrócimy uwagę
na budynek szkoły. Na jego murach do dziś zachowały się liczne
ślady kul. W latach II wojny światowej działał tu internat dla 65
chłopców z rodzin wojskowych, kontynuujący tradycję szkoły
powszechnej Rodziny Wojskowej, a także - pod patronatem dy-

Wędrując ulicami Żoliborza Oficerskiego, natkniemy się na liczne
przykłady doskonałej architektury. Na Śmiałej znajdziemy domy
przypominające gotyckie zameczki. Dworki z ogródkami spotkamy
w okolicach Placu Słonecznego. Architekturę modernistyczną
i postmodernistyczną znajdziemy na Czarnieckiego, m.in. willę
niczym stacja kolejki linowej na Kasprowy Wierch, czy kościół
Dzieciątka Jezus powstały na miejscu ruin spalonej kamienicy.
Po wojnie, zauroczeni malowniczością zakątków, a także atmosferą pełną ciszy i spokoju, zaczęli się tu osiedlać artyści - reżyserzy, aktorzy, fotografowie, malarze. Wśród mieszkańców osiedla
wymienić można m.in. Andrzeja Wajdę, Krzysztofa Zanussiego,
Jerzego Kawalerowicza i Lucynę Winnicką, Jerzego Majewskiego
i Zofię Nasierowską.
Nadal chętnie zamieszkują tu celebryci i prominenci, zarówno
ze świata kultury i nauki, jak i biznesu.

zmarł w szpitalu Bronisław Pietraszewicz „Lot”,
mieszkaniec Żoliborza, żołnierz batalionu
„Parasol”. Zmarł na skutek ran odniesionych
podczas akcji zamachu na Kutscherę, którą
dowodził. Pietraszewicz mieszkał przy ul.
Słowackiego 38/46, co zostało upamiętnione
tablicą na budynku.

11 lutego 1944 r.

o świcie w ruinach getta warszawskiego
stracona została mieszkanka Żoliborza –
Hanna Czaki „Helena”, łączniczka i sekretarka
kierownika Wydziału Informacji w Biurze
Informacji i Propagandy Komendy Głównej
Armii Krajowej.
Hanna Czaki (1922–1944) mieszkała wraz
z rodzicami w domu przy ul. Słowackiego, 35/43.
W 2005 roku stała się patronką ulicy łączącej
ulice Słowackiego i Popiełuszki, nieopodal
miejsca, gdzie mieszkała.

11 lutego 2007 r.

w pobliżu jej miejsca zamieszkania odsłonięto
tablicę pamiątkową (niedaleko skrzyżowania ul.
H. Czaki z ul. J. Słowackiego).

8 lutego 1955 r.

Ludwika Wawrzyńska uratowała czworo dzieci
z pożaru pawilonu hotelowego „Metrobudowy”
na ulicy Włościańskiej 52, gdzie mieszkała. Jej
imię nosi ulica na Żoliborzu, odchodząca od ul.
Potockiej. Wydarzenie zostało upamiętnione
w wierszach Wisławy Szymborskiej i Leopolda
Staffa.

28 lutego 1990 r.

placowi Komuny Paryskiej przywrócono
przedwojenną nazwę: Plac Thomasa
Woodrowa Wilsona. Plac powstał ok. 1923 jako
plac Stefana Żeromskiego.
We wrześniu 1926 r. nadano mu nazwę,
jaką nosi obecnie. W latach 1953-1990
przemianowany był na Plac Komuny Paryskiej.
Wraz z przywróceniem dawnej nazwy placu
zmieniono także nazwę stacji metra.
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04.02, 11.02, 18.02, 25.02
Warsztaty rysunku

Prowadzi Katarzyna Szarek. Zajęcia płatne, obowiązują
wcześniejsze zapisy.

PRACOVNIA
ul. Popiełuszki 16 (w podwórzu)

WYDARZENIA
KULTURALNE
W LUTYM
WARSZTAT ARTYSTYCZNY
ul. Zygmunta Krasińskiego 18 (róg Próchnika i Jaśkiewicza)
Warsztat Artystyczny to pracownia artystyczna i przestrzeń
działań kreatywnych na Żoliborzu. Odbywają się tu kreatywne
warsztaty, do których prowadzenia zapraszani są artyści,
chcący dzielić się swoją wiedzą. Warsztat to również miejsce
spotkań, dyskusji, koncertów i wernisaży prezentujących
nietuzinkowych przedstawicieli młodej sztuki. Sztuką się
w tym miejscu żyje, sztukę się tworzy, sztuką się dzieli.

13.02 i 14.02
Wypuść litery na ścianę - Wypisz Wymaluj vol. IV,
godz.10:00-17:00
Warsztaty łączące kaligrafię ze stworzeniem własnego
plakatu, prowadzenie Anna Czuż, zajęcia płatne, obowiązują
wcześniejsze zapisy.

PraCoVnia jest najstarszym żoliborskim lokalem z częstymi
koncertami na żywo. Niezobowiązująca przestrzeń, w której
miło spędzisz czas i napijesz się dobrego, prawdziwego piwa.

03.02
Jarek Tomaszewski i Latający Dywan.
Poezja śpiewana w ramach cyklu PraCoVnia Piosenki.

04.02
Tłusty czwartek przy tłustych beat’ach dj Jogiego Babu.
Pączkowe obżarstwo przy reggae’owym akompaniamencie.

06.02
Dziadowski Projekt - koncert w ostatnią sobotę karnawału.
Dziadowski Projekt łączy polską kulturę ludową i śpiew
tradycyjny z muzyką elektroniczną.

13.02
W Walentynki walę drinki w PraCoVni.
Impreza zarówno dla singli, jak i dla par, tematyczne drinki
i shoty na barze.

16.02
dj Jogi Babu – Selekta Sound – losowy wtorek z Gwoździem.
Rzucanie kośćmi w rytmach funk, balkan, reggae i mashup.

19.02
Live Printing, godz. 17:00-21:00
Przychodząc z własną koszulką, będzie można odbić sobie
przygotowany przez Warsztat wzór techniką sitodruku,
symboliczna opłata 10 zł.

26.02
Solowy koncert Miłosza Pękali, godz. 20:00
Z grupy Kwadrofonik, Monoperkusja, wstęp wolny.

27.02
Warsztaty ,,Prawo dla artystów
– zagadnienia ogólne z prawa”
Prowadzi mecenas Karolina Baniak. Zajęcia płatne,
obowiązują wcześniejsze zapisy.

28.02
Warsztaty ,,Prawo dla artystów – fotografia,
grafika, ilustracja”
Prowadzi mecenas Karolina Baniak. Zajęcia płatne,
obowiązują wcześniejsze zapisy.

18.02
koncert reggae warszawskiego zespołu Dubtrix.

WILSON
ul. A. Felińskiego 37
Od dwóch lat kawiarnia i bar Wilson prowadzi projekt
#DomKulturyWilson, w ramach którego udostępnia swoją
przestrzeń różnego typu działaniom kulturalnym. Ogromna
większość wydarzeń jest bezpłatna.
W Wilsonie zjesz rano śniadanie, po południu zorganizujesz
kinderbal, a wieczorem obejrzysz mecz reprezentacji lub
koncert.

01.02, 15.02, 29.02
Włoski Poniedziałek, godz. 20:00
Spotkanie włoskim kinem w najlepszym, choć nie zawsze
dobrze znanym wydaniu. Selekcja filmów i wprowadzenie po
włosku z tłumaczeniem na polski: żoliborska szkoła włoskiego
Parole Parole.

03.02, 10.02, 17.02, 24.02
#REHEARSAL, godz. 20:00
Środowa scena dla młodych zespołów. Mają wielkie plany,
ale jeszcze nikt o nich nie słyszał w wielkim świecie. W Wilson
cafe&bar pokazują, na co ich stać.

05.02
Sanatoryum i Dead by Midnight, godz. 20:00
Podwójny koncert na naszej scenie profesjonalnej. Szybko,
wolno, głośno, cicho. Ma być interesująco.

07.02, 21.07
Gry@Wilson, godz. 16:00
W niedzielne popołudnia gramy w planszówki, karcianki
i inne. Dla dużych i małych. Świetny sposób na poznanie
nowych osób, jak i spędzenie czasu na wspólnej zabawie ze
znajomymi.

20.02
LeĆmy. Parvane, godz. 20:00
Freestyle liryczno-oniryczny, albo muzyczne śnienie świata.
Muzyka akustyczna.

02.02, 09.02, 16.02, 23.02
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egzotycznych dań oraz szerokiej gamy autorskich potraw
przygotowywanych z sercem przez prawdziwych pasjonatów.
W soboty w lutym: 13.02, 20.02, 27.02

PAMIĘTAJ!
Na Żoliborzu działają dwa kina:
• Nove Kino WISŁA na pl. Wilsona
(www.novekino.pl/kina/wisla)
• Kino ELEKTRONIK przy ul. Gen. Zajączka 7
(www.kinoelektronik.pl)

Oraz dwa teatry:
• Teatr Komedia, przy ul. Słowackiego 19a
(www.teatrkomedia.pl)
• Teatr Trzyrzecze, przy ul. Suzina 7
(www.trzyrzecze.pl)
Inne ciekawe lokale, które polecamy, choć nie przesłały nam
swojego repertuaru do zamknięcia tego numeru, to: Kalinowe
Serce, Prochownia Żoliborz oraz Nowy Fort.

Wtorkowy tandem językowy „Parlons Francaise”, godz.
20:00
Niezobowiązujące rozmowy przy niezobowiązującym winie –
po francusku.

11.02
FuckUp Night, godz. 19:30
Pierwsza noc FuckUpów odbyła się Mieście Meksyk w 2012
roku. Od tego czasu raz w miesiącu, w ponad 40 krajach na
świecie, kilku przedsiębiorców opowiada swoją historię. Jest
wesoło, jest pouczająco, jest wzruszająco.

18.02
Wykład przewodników warszawskich
Historie, anegdoty, ciekawostki. Najczęściej o Warszawie, ale
nie tylko. Systematycznie w wybrane czwartki profesjonalni
opowiadacze historii naszego miasta zabierają nas w podróż
w czasie.

TARG ŚNIADANIOWY
al. Wojska Polskiego 1a (gimnazjum nr 55)
Targ Śniadaniowy to pomysł na zakupy, jedzenie i spędzanie
czasu podczas weekendu.
Jest połączeniem różnorodnej kuchni z handlem zdrową
żywnością i lokalnymi produktami od najlepszych. Na Targu
nie brakuje również działań rozrywkowo-warsztatowych
przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Wszystko w atmosferze śniadania w gronie rodziny, przyjaciół,
sąsiadów i lokalnej społeczności. Co weekend można
u nas spróbować regionalnych specjałów z całej Polski,

Sekcja powstaje pod patronatem KREATYWNEGO ŻOLIBORZA
– społeczności osób związanych w życiu zawodowym
i prywatnym z wszelkiego rodzaju twórczością,
mniej lub bardziej komercyjną.
Więcej o wydarzeniach kulturalnych na Żoliborzu:
www.kreatywnyzoliborz.pl
Zapraszamy również na naszą stronę na FB:
FB/kreatywnyzoliborz

OD REDAKCJI
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DUŻO PRACY
W 2015 ROKU
Początek roku to dobry moment na podsumowanie.
Dla naszej okolicy był to dobry rok – cieszymy się, że sporo się zaczęło dziać,
w wielu miejscach poprawę już widać, w wielu mamy dosyć precyzyjne zapowiedzi, co i kiedy się poprawi. Pełna lista poniżej – wygląda ona imponująco
– jeśli np. porówna się ją z czarnymi wizjami z początku roku 2014.
Priorytetem dla naszego stowarzyszenia jest stworzenie wysokiej jakości
przestrzeni publicznej, dlatego jesteśmy szczęśliwi, że uczestniczyliśmy w tych
procesach, a niektóre wręcz zainicjowaliśmy.
Chcieliśmy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyłożyli rękę do poprawy Nowego Żoliborza: burmistrzom, urzędnikom, radnym,
zaprzyjaźnionym stowarzyszeniom, społecznikom z różnych części Żoliborza,
naszym przyjaciołom, członkom, a przede wszystkim mieszkańcom.

Na Nowym Żoliborzu w 2015 roku:
• Ratusz przeznaczył środki na trzy duże inwestycje w latach 2016-2018:
– 25 milionów na szkołę
– 9 milionów na przedszkole
– kilka (więcej niż 5) milionów na centrum lokalne plac Grunwaldzki
• Ruszył autobus 221
• Wznowiono prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania
• Zrealizowano dwa projekty z budżetu partycypacyjnego z 2014 (WIML i zieleniec linearny)
• Wygraliśmy żoliborski budżet partycypacyjny 2015 (Figle i Psoty na Placu Grunwaldzkim)
• Zaczęła się ukazywać Gazeta Nowego Żoliborza
• Sporo drobnych usprawnień: przejścia na Rydygiera i Przasnyskiej, separatory przy wyjazdach
z posesji, płotki chroniące trawniki, itp.

STOWARZYSZENIE NOWY ŻOLIBORZ

NAZWA DZIAŁU
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NAZWA DZIAŁU

