
Kiedy siedem lat temu otwiera-
no pierwszą bielańską stację me-
tra, wszyscy spodziewali się, że
zabudowa Serka nastąpi już
wkrótce, powstanie duży węzeł
przesiadkowy i wszyscy będą za-
dowoleni z takiej lokalizacji. Tym-
czasem mamy już rok 2015 i nic
nie wskazuje na to, by nad stacją
miały w najbliższym czasie stanąć
jakieś budynki (jesteśmy dopiero
na etapie prac nad miejscowym
planem zagospodarowania prze-
strzennego).

Przystanki tramwajowe i autobu-
sowe są tak daleko od stacji, że na-
wet nie przemianowano ich
na „Metro Słodowiec”. O ile prze-

sunięcie przystanku tramwajów
„Żeromskiego” byłoby kosztowne
i raczej nikt nie zdecyduje się na to
przed kapitalnym remontem linii
tramwajowej na ul. Marymonckiej,
o tyle przystanki autobusowe mo-
żna było przeprojektować w ubie-
głym roku, podczas budowy ul. Sa-
charowa i rond obok Serka. Dla-
czego nie zbudowano dla 110,112
i 116 przystanku obok ronda na ro-
gu ul. Żeromskiego i Sacharowa?
Dlaczego 156 przejeżdża przy sa-
mych wejściach na stację, ale nie
zatrzymuje się obok?

– W ramach budowy ul. Sacharo-
wa trwa przebudowa przystanków
zlokalizowanych przy ul. Żerom-

skiego – mówi Magdalena Potocka,
rzeczniczka Zarządu Transportu
Miejskiego. – Dystans, jaki należy
pokonać od stacji metra do przy-
stanków autobusowych jest naj-
krótszy, jak to było możliwe tech-

nicznie do wykonania. Dodam jed-
nak, że wejście na stację metra nie

znajduje się bezpośrednio przy uli-
cy Żeromskiego, zatem w każdym

przypadku odległość między przy-
stankami a wejściem do metra po-
zostaje podobna. Dodatkowo zo-
stał przygotowany nowy przystanek
autobusowy na ul. Sacharowa
za skrzyżowaniem z ul. Kasprowi-
cza, przed ul. Marymoncką. Znaj-
duje się on blisko wejścia do stacji
metra. Obecnie przystanek jest nie-
używany, stanowi rezerwę na przy-
szłość. Obecnie tym odcinkiem uli-
cy Sacharowa nie kursuje żadna li-
nia.

Więc może… powinna zacząć?
DG

Ten beznadziejny Słodowiec
� Która stacja metra w Warszawie jest najgorzej zlokalizowana? Oczywiście Słodowiec. Czy można zrobić cokolwiek, żeby przesiadka
z autobusu do metra była wygodniejsza?

NAKŁAD 35 000 EGZ.
www.gazetaecho.pl

� � � �
Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519-610-434
redakcja@gazetaecho.pl
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Nowy przystanek
na ulicy Sacharowa za
skrzyżowaniem
z ul. Kasprowicza, przed
ul. Marymoncką znajduje
się blisko wejścia do stacji
metra. I wciąż stanowi
rezerwę na przyszłość…



Prawie rok temu na terenie na-
leżącym do Spółdzielni Budowla-
no-Mieszkaniowej Ruda zmienio-
no organizację ruchu, likwidując
strefę zamieszkania w bezpośred-
nim sąsiedztwie mieszkalnych wie-
żowców. Teraz można zaparkować
samochód bezpośrednio pod klat-
ką schodową albo sklepem, a po-

tencjalnie potrącony pieszy może
zostać uznany za osobę, która
wtargnęła pod jadący pojazd.

Największe kontrowersje bu-
dziły znaki drogowe i samochody
parkujące przy wejściu do Szkoły
Podstawowej nr 53 im. gen. Zaru-
skiego, gdzie ustawiono ograni-
czenie prędkości do 30 km/h
(choć to strefa zamieszkania
i obowiązuje limit do 20 km/h),
zaś tuż obok wejścia, z którego
korzystają małe dzieci, stoi sznur
nielegalnie parkujących aut. Zna-

ku z „trzydziestką” już nie ma,
dodano informację „teren SBM
Ruda”, ale pozostałe dziwne zna-
ki zostały. Rzut oka na inne strefy
zamieszkania, niekoniecznie
na Bielanach, pozwala stwierdzić,
że coś tu nie gra. W strefach za-
mieszkania z zasady nie umiesz-
cza się znaków drogowych infor-
mujących o progach zwalniają-
cych i wyniesionych przejściach
dla pieszych. Ba, przejść dla pie-
szych w ogóle w nie ma, bo
do pieszych należy cała strefa,
w której pojazdy są tylko gośćmi.
W przypadku strefy zamieszkania
przy szkole na osiedlu Ruda gość-
mi bardzo problematycznymi, bo
niezgodnie z prawem zasłaniają-
cymi wychodzące z placówki małe
dzieci.

W strefie zamieszkania dziecko
poniżej siódmego roku życia mo-
że chodzić całą szerokością drogi
bez opieki dorosłych. Czy na osie-
dlu Ruda byłoby to bezpieczne?
Postanowiłem to sprawdzić.
Pierwszy kierowca ominął mnie
spokojnie, choć z zaskoczeniem
wymalowanym na twarzy. Już
drugi nie wytrzymał nerwowo

i najpierw jechał powoli za mną
(choć miał kilka metrów na omi-
nięcie), próbując wystraszyć mnie
hałasem silnika. Potem postano-
wił zatrzymać się, wysiąść i „po-
rozmawiać”.

– S…j z drogi, pedale! – usły-
szałem od dżentelmena, który
niestety odmówił użyczenia wize-
runku i usłyszawszy, że jestem
z gazety, jednak znalazł miejsce

na ominięcie mnie i – oczywiście
z piskiem opon – pojechał dalej.

– Tak, wiemy że to strefa za-
mieszkania, ale nikt tutaj nie ko-
rzysta z całej szerokości drogi
– usłyszałem od dwóch mieszka-
nek, spacerujących po okolicy
z dziećmi.

Eksperyment zakończony, od-
powiedź brzmi: to nie jest bez-
pieczna strefa zamieszkania. Cho-

dząc po niej można odnieść wra-
żenie, że kierowcy albo nie znają
przepisów, albo po prostu z nich
kpią, bo i tak nikt na to nie zare-
aguje. A jeśli już zareaguje, to wy-
starczy go zwyzywać od pedałów,
Żydów albo czarnuchów i odje-
chać z piskiem opon. Można
i tak, ale nie ma to nic wspólnego
z życiem w normalnym mieście.

DG

Kierowca do pieszego w strefie zamieszkania: „S…j z drogi!”
� Po ośmiu miesiącach wróciłem na osiedle Ruda, którego mieszkańcy skarżyli się na dziwne znaki drogowe i nową organizację ruchu. Co się zmieniło?

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Płonęło mieszkanie na dziesią-
tym piętrze. Na miejscu okazało
się, że na chodniku pod blokiem
leży ciało mężczyzny – był to
właściciel mieszkania, który wy-
skoczył z płonącego pomieszcze-
nia. Według świadków, to wła-

śnie on podpalił mieszkanie.
Strażacy ugasili pożar, który nie
zagrażał innym lokalom.

Sprawę śmierci mężczyzny ba-
da policja.

TW Fulik na podstawie informacji
straży pożarnej

Tragedia na Marymonckiej
� Rano 3 lutego strażacy zostali wezwani do pożaru
mieszkania przy ulicy Marymonckiej.

źródło:w
arszaw

a-straz.pl

Kierowcy
albo nie znają przepisów,
albo po prostu z nich
kpią, bo i tak nikt na to
nie zareaguje.
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W 2014 roku bielańscy urzędni-
cy sporządzili 2738 aktów urodze-

nia. A jakie imiona okazały się
najpopularniejsze? Na Bielanach

bezapelacyjnie: Zosie (63 razy),
potem Zuzie, Natalki, Hanie

i Wiktorie. Wśród chłopców
na czele peletonu był Antoni, tuż
za nim Jan, a dalsze miejsca oku-
powali: Jakub, Aleksander, Piotr,
Franciszek i Kacper.

Tendencja ta sama od kilku lat
– królowały tradycyjne imiona,
choć w całej Warszawie zdecydo-
wanie prowadzą: Lena i Jakub.

– W ubiegłym roku pojawiały
się oryginalniejsze imiona, w tym
roku raczej nie. Pojedynczo zda-
rzyły się takie jak Leo, Iwo, Lara
i Mia – wylicza zastępca kierowni-
ka USC Jolanta Rakowska.

Wybory rodziców związane
z imieniem pociechy nie zawsze
okazują się trafne. Na szczęście
mają oni aż pół roku na zmianę
decyzji. Przy wyborze imienia na-
leży kierować się ustawą, która
wskazuje, że imię nie może być
ośmieszające, w formie zdrobnia-
łej i musi określać płeć.

Ślub w altance
W 2014 mieszkańcy Bielan ślu-

bowali miłość, wierność i uczci-
wość małżeńską 562 razy.

Nie wszystkie śluby odbywają
się w kościele czy w sali ślubów.
Ze względu na uzasadnione przy-
czyny przysięgę małżeńską można
złożyć w domu, szpitalu, a nawet
w… areszcie. Jeżeli komuś marzy
się np. ślub w amerykańskim stylu,
gdzieś w altance w ogrodzie, to już
niedługo będzie miał taką okazję.

– Najprawdopodobniej od marca
wejdzie w życie ustawa, która umo-
żliwiłaby zawarcie małżeństwa poza
lokalem USC. Osoby zaintereso-
wane muszą napisać do nas poda-
nie. Kierownik musi sprawdzić czy
miejsce, które wybrali przyszli ma-
łżonkowie jest godne i bezpieczne.
Opłata jest wyższa niż normalnie
i wynosi tysiąc złotych. Póki co nikt
na razie nie pytał się o taką możli-
wość – mówi Jolanta Rakowska.

ak

Zosia i Antek: najpopularniejsze imiona na Bielanach
� W 2014 roku bielańscy urzędnicy sporządzili 2738 aktów urodzenia, królowały Zosie razem z Antkami. Inaczej niż w całej Warszawie.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Tuż obok Trasy Armii Krajo-
wej, w osiedlu Ruda, znajduje się

skatepark. Zdaniem młodzieży
piszącej opinie w internecie: je-

den z najlepszych w Warszawie,
konkurujący może nawet z tym
na Nowodworach. W przeci-
wieństwie do wyżej wymienione-
go nie został ogrodzony i już
dawno wszystkie urządzenia po-
kryły się charakterystycznymi ba-
zgrołami. Należy to uznać za de-
wastację czy próbę artystycznego
dopasowania się do źródeł de-
skorolkowej subkultury, bijących
gdzieś na przedmieściach amery-
kańskich miast? Innymi słowy:
czy skatepark powinno się odno-
wić i ogrodzić?

DG

Buduj z nami „Migawki
z okolicy”! Zauważyłeś coś, co
warto docenić, pochwalić,
a może wyśmiać czy wytknąć?
Wyślij nam zdjęcie z podpisem
na maila: echo@gazeta-
echo.pl.

Migawki z okolicy
Najbrzydszy skatepark w mieście?
� Od patrzenia na skatepark w parku Harcerskiej Poczty
Polowej bolą oczy. Dewastacja czy urok miejsca? Wybory

rodziców związane
z imieniem pociechy nie
zawsze okazują się trafne.
Na szczęście mają oni aż
pół roku na zmianę
decyzji. Przy wyborze
imienia należy kierować
się ustawą, która
wskazuje, że imię nie
może być ośmieszające,
w formie zdrobniałej
i musi określać płeć.

źródło:sxc.hu



Dziennikarze „Echa” nie zajmują się wielką polityką – bar-
dziej interesuje nas, co dzieje się w naszej okolicy, dlaczego
nie ma latarni na ciemnych uliczkach albo jak można sprawić,
by autobusy zaczęły docierać na peryferia dzielnicy. Słowem
– poruszamy tematy, które naprawdę interesują naszych sąsia-
dów.

Dystybucja do domów i bloków
Jesteśmy gazetą dystrybuowaną bezpośrednio – do skrzynek

pocztowych, na klamki mieszkań i domów, wreszcie do stoja-
ków w stałych punktach dzielnic: sklepach, urzędach czy szko-
łach.

Tustolica.pl – ponad 300 tysięcy odsłon
Nasz portal internetowy tustolica.pl odwiedza miesięcznie

niemal 100 tysięcy osób, codziennie i na bieżąco zamieszczamy
w informacje dotyczące okolic.

Osiem dzielnic i Legionowo
Naszym atutem jest lokalność
– ukazujemy się w Wawrze, na Tar-

gówku, Białołęce, Woli, Bemowie, Bielanach, Ochocie, Żoli-
borzu i w powiecie legionowskim. Dzięki takiemu podziałowi
możemy oferować reklamę precyzyjnie skierowaną do kon-
kretnej grupy klientów – nasi reklamodawcy chwalą sobie, że
ich oferta trafia w ten obszar, którego sobie życzą. Bo jaki jest
sens reklamy w całej Warszawie, skoro chcemy mieć klientów
z Bródna?

Projektujemy i roznosimy ulotki
Precyzyjny dobór terenu to także atut dla tych, którzy chcą

powierzyć nam dystrybucję swoich ulotek reklamowych – dzię-
ki nam nie trafią one do kosza, ale wraz z gazetą do domów
mieszkańców – także Twoich przyszłych klientów.

Ogłoszenia drobne w promocji
I jeszcze jeden przydatny dodatek: zlecając nam druk swoje-

go ogłoszenia drobnego, zyskujesz jego bezpłatną emisję w in-
ternecie. Czyli, mówiąc wprost: dwie pieczenie na jednym
ogniu.

Ogłoszenia drobne można szybko i wygodnie zamieścić
przez stronę www.echodrobne.pl

Od ponad 20 lat „Echo” jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych, otwartą na problemy mieszkańców
i poruszającą tematy, które ich bezpośrednio dotyczą. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200
tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że czyta nas co czwarty mieszkaniec Warszawy i okolic.

Zaufaj nam tak, jak zaufały nam tysiące innych. Twoja reklama odbije się echem!
A konkurencji, która nie skorzystała – czkawką!

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Członkowie stowarzyszenia „Na-
sze Młociny” punktują wady tego
pomysłu: brakuje miejsc parkingo-
wych, wąskie uliczki: Samogłoski
i Balaton są zastawiane po obu bo-
kach samochodami rodziców do-
wożących swoje dzieci do wszyst-
kich placówek. – Kiedy jeszcze roz-
pocznie się budowa przedszkola
dla 120 maluchów (zespolonego
łącznikiem z budynkiem szkol-
nym), cała okolica zostanie sparali-
żowana. Już teraz mamy tu siedem
placówek oświatowych plus mo-
loch, czyli Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego (10 tys. stu-
dentów), gdzie miejsca parkingowe
są, ale płatne. A z płatnych nie
chcą korzystać studenci – mówią,
a pomysł budowy przedszkola
określają jako „przykład bezmyśl-
ności, niekompetencji i ignorowa-
nia przez władze głosu mieszkań-
ców oraz opinii nauczycieli i rodzi-
ców uczniów szkoły”.

– Ulice są zakorkowane, wjazdy
do posesji zablokowane. Kolizje
i awantury wzajemnie blokujących
sobie przejazd kierowców to nie-
mal norma w trakcie roku szkol-
nego – mówią pani Dorota i pan
Sławomir, mieszkający przy ul. Ba-
laton naprzeciwko szkoły. – Dla
kilkuset osób dojeżdżających tutaj
codziennie nie ma ani jednego
miejsca do parkowania! – dodają.

Według mieszkańców, także
zorganizowanie domu dziennej
opieki w budynku ponauczyciel-
skim to fatalny pomysł.

– To powinno działać w domach
dziennych opiekunów. Wtedy mia-
sto nie ponosi kosztów budowy,
adaptacji i ochrony swojego budyn-
ku oddanego na cel dziennej opie-
ki. Budynek miał służyć społeczno-
ści Młocin jako dom kultury i bi-
blioteka, a służy kilkunastu dzie-
ciom – dalej skarżą się mieszkańcy.

Niegospodarność
– Od kilkunastu lat czekamy

na uruchomienie kanalizacji.
A z okazji wyborów dowiadujemy
się, że będzie budowane przed-
szkole i to w miejscu zupełnie
niewłaściwym. Na Młocinach bra-
kuje przede wszystkim domu kul-
tury – denerwują się mieszkańcy.

Budynek przedszkolny powsta-
nie na miejscu obecnego placu za-
baw oraz boiska, na budowę które-
go kilka lat temu wydano 200 tys.
zł. Boisko ma zostać przeniesione
na mniejszy teren, położony

od strony budynku żłobkowego,
gdzie obecnie rosną dorodne dęby.

Także wiceburmistrz Grzegorz
Pietruczuk nie odnosi się entuzja-
stycznie do idei wybudowania
przedszkola przy ul. Samogłoska.
– Miejsce faktycznie nie jest naj-
szczęśliwsze, należy jednak do mia-
sta i na pewno nie zostało obciążo-
ne roszczeniami. Obok jest sporo
obszarów, gdzie mógłby stanąć bu-
dynek przedszkolny, jednak dzie-
rżawi je UKSW. Najlepszy byłby te-
ren przy ul. Papirusów, gdzie po-
wstaje plac zabaw dla dzieci. Wie-
my, że mieszkańcom nie podoba się
lokalizacja przedszkola, ale decyzje
zostały podjęte – mówi Pietruczuk.

Przedszkole na UKSW?
– Nasze ustalenia są inne – pan

Sławomir prezentuje mapę wła-
sności terenu części osiedla obok
szkoły i UKSW, na której widać
wyraźnie, że ledwie jedna czwarta

terenu powszechnie uważanego
za własność uczelni jest w jej za-
rządzie w oparciu o umowę użyt-

kowania wieczystego. Reszta na-
leży do miasta.

– Bardzo dobrym miejscem
na takie przedszkole byłby teren
u zbiegu ulic Wóycickiego oraz
Żubrowej. Tam kilka hektarów
zajmują puste place, opuszczone

magazyny i warsztaty – wskazują
mieszkańcy. – W ostateczności
można takie przedszkole wybudo-
wać przy Heroldów czy Papiru-
sów – dodają.

W apelu skierowanym do władz
dzielnicy i prezydent miasta żądają
wstrzymania inwestycji z powodu
„niespełniania przez nią wymogów
prawa budowlanego, pogorszenia
warunków funkcjonowania szkoły
oraz zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa uczniów, ich rodziców
i mieszkańców okolicznych ulic”.

Z pomocą prawników napisali
i złożyli do wojewody oraz Samo-
rządowego Kolegium Odwoławcze-
go zarzuty do projektu budowy
przedszkola. – Czekamy na roz-
strzygnięcie. Jesteśmy zdetermino-
wani, ponieważ decyzje wciąż zapa-
dają bez odwoływania się do roz-
sądku i głosu zainteresowanych
mieszkańców Młocin – podkreślają.
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Protest przeciwko przedszkolu przy ul. Samogłoska
� Od początku roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9a działa dzienny zakład opieki dla
kilkunastu dzieci. Obok ma także powstać przedszkole, czemu zdecydowanie sprzeciwiają się mieszkańcy okolicy.

Budynek
przedszkolny powstanie
na miejscu obecnego
placu zabaw oraz boiska,
na budowę którego kilka
lat temu wydano 200 tys. zł.
Boisko ma zostać
przeniesione na mniejszy
teren, położony od strony
budynku żłobkowego,
gdzie obecnie rosną
dorodne dęby.

Budynek „żłobka” i dęby do wycięcia Teren pod przedszkole. Plac zabaw i boisko do likwidacji



Kamienica należała do pani
Mincbergowej. Dom stanął w miej-
scu drewnianej kaplicy Polskiego
Kościoła Narodowego. Na parterze
mieścił się sklep spożywczy pana
Wolffa. Gdy na początku ubiegłej
dekady na rogu Marymonckiej
i Chlewińskiej zbudowano aparta-
mentowiec, rozpoczął się początek
końca kamienicy. Budynek naj-
pierw spięto metalowymi linami, by
się nie rozpadł. Później wykwatero-
wano mieszkańców i ostatecznie
zaplombowano kamienicę. Teraz
czeka ją rozbiórka.

Szkoda starego Marymontu.
PB

Żegnamy kamienicę Mincbergowej
� Dwupiętrowa kamienica przy ulicy Marymonckiej na naszych oczach odchodzi
w niepamięć. Wybudowany w latach dwudziestych ubiegłego stulecia budynek był
jednym z solidniejszych domów w okolicy, ponieważ na Marymoncie królowało
budownictwo drewniane oraz bieda-domki sklejone z cegły rozbiórkowej, blachy i papy.

Oboje nie pochodzą z Warsza-
wy. Pani Zofia urodziła się 26
stycznia 1933 roku w miejscowo-
ści Wsola pod Radomiem, a pan
Henryk 19 stycznia 1931 roku
w Czarnocinku koło Ciechanowa.
Ślub wzięli w 1954 roku i począt-
kowo zamieszkali na Mokotowie.
Tam właśnie 25 stycznia 1955 ro-
ku urodził się ich pierwszy syn
– Jerzy. Dwa lata później, 11
sierpnia 1957 roku na świecie po-
jawił się drugi syn – Dariusz.
Trzynaście lat później postanowili
całą rodziną przenieść się na Bie-
lany. Zamieszkali w większym
dwupokojowym mieszkaniu
przy ulicy Przy Agorze. Spędzili
w nim już czterdzieści pięć lat.

Niestety, w tej chwili większości
znajomych z bloku nie ma już
z nimi, tak więc pozostało im

wspominanie różnych historii
z czasów młodości. A trzeba wie-
dzieć, że onegdaj życie towarzy-
skie na Bielanach kwitło. Najmi-
lej wspominają zwłaszcza imprezy
ze znajomymi i wyprawy do lasu
na grzyby oraz to, co kiedyś dla
niektórych było prawdziwym
utrapieniem, a z biegiem czasu
stało się sentymentalnym wspo-
mnieniem – czyli długie godziny
spędzone w osiedlowym sklepie
w oczekiwaniu kiedy „rzucą” mię-
so czy pomarańcze.

Zjedzone ptasie mleczko
i „Bonanza”

– Babcia do dziś wspomina
paczkę ptasiego mleczka, którą

„wystała” dla swoich synów
w sklepie i którą bez opamiętania
zjadła w drodze do domu, jadąc
tramwajem. Niezapomniane są
również historie dotyczące synów
– chociażby ta, jak to Jurek na-
grał na swoim pierwszym magne-
tofonie Tonette muzyczną czo-
łówkę z serialu „Bonanza” i od-
tworzył ją stawiając ukryty ma-
gnetofon w oknie na czwartym
piętrze – tym samym skutecznie
„zaganiając” z piaskownicy
do domu przed telewizory wszyst-
kie dzieci z podwórka. Pognały
krzycząc „Bonanza, Bonanza się
rozpoczyna!”. Tymczasem było to
pół godziny przed planową emisją
w telewizji, więc można sobie wy-
obrazić, jakie było zaskoczenie
kolegów, kiedy przybiegli do swo-
ich mieszkań. Magnetofon był
wtedy mało znanym „wynalaz-
kiem” i żaden z kolegów nie był
w stanie zrozumieć, co się dzieje.
Przecież przed chwilą na podwór-
ku słyszeli czołówkę ulubionego
filmu – opowiada ze śmiechem
wnuczka Karolina Wróblewska.

Gdyby tatuś tyle wódki
nie pił…

To nie jedyna chętnie powta-
rzana historia rodzinna. Gdy sy-
nowie mieli odpowiednio 12 i 14
lat, podczas „zabawy” w domu
wybili szybę w drzwiach do poko-
ju. Bojąc się kary, postanowili je
zawieźć do szklarza. autobusem
pośpiesznym E spod Huty War-
szawa aż na Mokotów na ulicę
Odyńca. Udało im się wrócić i za-
montować drzwi, zanim rodzice
wrócili z pracy.

Broiły nie tylko dzieci, ale i ro-
dzicom zdarzyły się „wpadki”.
Pan Henryk w zasadzie nie pije
alkoholu, ale pewnej soboty zda-
rzyło mu się wrócić z pracy
„po śledziku”.

– Babcia zrobiła mu straszną
awanturę, która musiała także zro-
bić wrażenie na mającym wtedy do-
słownie kilka lat wujku Darku. Na-

stępnego dnia całą rodziną jechali
tramwajem na niedzielny obiad
do znajomych. Babcia zajęła
w tramwaju miejsce siedzące,
a na jej kolanach usiadł Darek.
Z boku stali dziadek Henio i Jurek.
Tramwajem jechało kilku pasaże-
rów, ale tłoku nie było. W pewnym
momencie do stojącego na świa-
tłach tramwaju podjechał nowiutki
biały mercedes i zatrzymał się.
Wtedy był to niedościgniony obiekt
marzeń wszystkich rodaków, dlate-
go wszyscy pasażerowie zaczęli
wpatrywać się w to cudeńko. Nagle
kompletną ciszę przerwał piskliwy
głos Darka, który stwierdził: „Praw-
da mamusiu, że już dawno byśmy
mieli taki samochód, gdyby tatuś
tyle wódki nie pił?” Dziadek Henio
podobno stał w milczeniu czerwony
jak burak i nawet nie zaprzeczył ani
nie złożył współpasażerom stosow-
nych wyjaśnień – śmieje się pani
Karolina.

Gromadka prawnucząt
Dziś są w pełni skupieni

na swojej rodzinie. W listopa-
dzie 2011 r. na świat przyszła ich
pierwsza, długo przez nich wycze-
kiwana prawnuczka Marysia.
Dwa lata później, w kwiet-
niu 2013 r. pierwszy prawnuczek
Jaś. Początek stycznia był dla nich

wyjątkowo udany, bo zostali po-
dwójnymi pradziadkami.

12 stycznia 2014 r. tydzień
przed 84 urodzinami pana Henryka
i troszkę ponad dwa tygodnie
przed 82 urodzinami pani Zofii, nie-
malże o tej samej godzinie na świat
przyszło dwoje kolejnych prawnu-
ków – Nadia i Borys. Co ciekawe,
nie są to bliźniaki. Borys jest wnucz-
kiem starszego syna Jerzego, a Nad-

ia wnuczką Dariusza. Co więcej dwa
tygodnie po narodzinach Borysa, je-
go dziadek Jurek świętował swo-
je 60. urodziny. Bernasiów czeka te-
raz kolejna przygoda – patrzenie,
jak dorastają ich prawnuki.
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Czekamy na kolejne rodzinne hi-
storie mieszkańców Bielan: prosi-
my o zgłoszenia na e-mail: redak-
cja@gazetaecho.pl.

45 lat razem na Bielanach: historia rodziny Bernasiów
� Zofia i Henryk Bernaś pamiętają czasy, kiedy ptasie mleczko było luksusem, a sąsiedzi zgodnie stali w kilometrowych kolejkach. A tak właśnie
działo się, gdy zamieszkali na Bielanach.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Większości
znajomych z bloku nie
ma już z nimi, tak więc
pozostało im
wspominanie różnych
historii z czasów młodości.
A trzeba wiedzieć, że
onegdaj życie
towarzyskie na Bielanach
kwitło.



To kolejna impreza z cyklu
„Dwie Godziny dla Rodziny”.
Dzieci i dorośli wyruszą w pod-
róż po świecie – na każdym
z kontynentów czeka mnóstwo
atrakcji. W Europie zwiedzą
Grecję, gdzie zatańczą Zorbę
i wezmą udział w olimpiadzie
w Atenach. W Hiszpanii odbę-
dzie się wielka corrida, a w An-
glii mecz piłkarski na stadionie
Manchester United. Na konty-
nencie azjatyckim odwiedzą
m.in. Indie, Japonię i Chiny.
Zawitają też do Australii – tam

wezmą udział w wyścigach kan-
gurów. W Afryce zagrają
na tam-tamach. W Ameryce
Północnej zamienią się w poszu-
kiwaczy złota, a w Południowej
będą bawić się podczas karna-
wału w Rio.

Ostatkowy bal dla najmłod-
szych poprowadzą aktorzy
z Agencji Teatralnej „Vena”.
Start o godz. 12.30.

Bilety 10 zł.
Bielański Ośrodek Kultury,

ul. Goldoniego 1, 22 834–65–47.
kc

– POKOJOWE SPRZEDAM

Mieszkanie w Łomiankach w bardzo
dobrym stanie: 63 m2, ogródek (120 m2),
2 miejsca postojowe, świetna lokalizacja

(Osiedle Tęcza – nowe budownictwo),
gotowe do zamieszkania – bezpośrednio

sprzedam. Telefon 608-870-797

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Stare Bielany, bezpośrednio,
kamienica, przy metrze Słodowiec,
ogródek, cena tylko 499.000. Tel.
500-585-116

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Bielany, 40 m2, umeblowane, przy metrze, dom
z ogrodem. 604-545-836

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
– licytacja komornicza? Pomogę w zamianie
/ w sprzedaży w korzystnej cenie / lub pozostanie
w mieszkaniu z mniejszym czynszem. Proszę
o tel. 500-205-923

NAUKA
·Angielski 602-497-977

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 TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa pralek zmywarek w domu klienta tel.
730-997-531
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253- 670

·Usługi OGRODNICZE – Pełny zakres, cięcie
drzew krety komary. Profesjonalnie 502-382-662

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

·Hydroizolacje, izolacje tarasów, balkonów,
fundamentów, piwnic itp. Gwarancja
długoterminowa tel. 789-262-387
·Profesjonalne ocieplenia budynków, malowanie
i renowacja elewacji itp. Gwarancja
długoterminowa. tel. 517-673-324
·Wylewki Mixokretem W-wa i okolice
691-300-501

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

ZDROWIE I URODA

AAUURRIIMMEEDD  llaarryynnggoollooddzzyy  2222 775511--9977--7733,,
550022--992222--884444  wwwwww..llaarryynnggoolloogglloommiiaannkkii..ppll

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

·Panią do pomocy w domu w okolicach
Łomianek 3 x w tygodniu tel. 604-555-333

ANTYKI
·Antyczne obrazy, srebra, platery, porcelanę,
szable, bagnety, odznaczenia, orzełki, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KAŻDE AUTO, PŁACIMY NAJWIĘCEJ
530-444-333
·Każdy stary 513-513-988
·SKUP AUT! Skupuję auta za gotówkę – nowe,
sprawne, uszkodzone, skorodowane. Wszystkie
marki! Roczniki 1990 – 2015. Chcesz sprzedać?
Zadzwoń! Dojazd i rzetelna wycena gratis.
511-640-356

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

13.II - 27.II

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

Na bal w 80 dni dookoła świata
� 15 lutego Bielański Ośrodek Kultury organizuje
ostatkowy „Bal w 80 dni dookoła świata”.

To miej sce, nie da le ko Wo lu me -
nu i Sta wów Bru st ma na, upodo -
ba li so bie nie tyl ko bez dom ni, ale

i drob ni pi jacz ko wie, któ rzy
przed po wro tem do do mu chcą
ode spać wy pi te wi na. W za mknię -
tym po miesz cze niu, gdzie po bie -
ra na jest wo da, tem pe ra tu ra jest

wy ższa niż na ze wnątrz, na gło wę
nic nie ka pie, nie wie je.

– Ale po co ta kie miej sca zo sta -
ły stwo rzo ne? Dla hi gie ny! A nie
dla brud nych i śmier dzą cych lu -
dzi. I jesz cze wo dę tam pi ją. Bez
żad nych na czyń, tyl ko bez po śred -
nio z kra nów! – de ner wu je się
Zyg munt Mo raw ski z Sa mo rzą du
Waw rzy sze wa.

Miesz kań cy zro bi li śpią cym
zdję cia i po szli na skar gę do sze fa
miej sco wej stra ży miej skiej. Obie -
ca no im wzmo że nie pa tro li i do -
pil no wa nie po rząd ku.

– Na pi sa li śmy jesz cze pi smo
do bur mi strza. Ci lu dzie przy cho dzą

do źró dła mniej wię cej po 7 ra no,
kie dy jest otwie ra ne. Po sie dzą
do 11, do kie dy nie za czną przy cho -
dzić miesz kań cy ze zbior ni ka mi
na wo dę. Wra ca ją wie czo rem. Pro si -
my na gło śnić tę spra wę, bo co z te -
go, że straż obie cu je, jak od na sze go
zgło sze nia nic tu się nie dzie je? Nie
wy star czy tyl ko pa tro lo wać oko li cy.
Trze ba jesz cze wejść do środ ka i zro -
bić po rzą dek – mó wi Mo raw ski.

– In ter we nio wa li śmy już kil ka -
krot nie na sku tek pi sma skie ro wa -
ne go do nas przez miesz kań ców.
Co dzien nie trze ba tam ro bić po rzą -
dek – przy zna ją stra żni cy miej scy.

mac

Pijani i bezdomni śpią w oligocenkach
� – To skandal. Prosimy o interwencję. Zarzygani i śmierdzący leżakują tam, skąd ludzie
biorą wodę, w założeniu czystą. Zróbcie coś z tym! – apelują mieszkańcy Wawrzyszewa.

źródło: B
ielański O

środek K
ultury

I jesz cze
wo dę tam pi ją. Bez żad -
nych na czyń, tyl ko bez po -
śred nio z kra nów! – de -
ner wu je się Zyg munt Mo -
raw ski

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206






