
W latach 80. XX wieku na terenie
Targówka zbudowanych zostało pra-
wie 8 km naziemnych rur ciepłowni-
czych. Wiją się niemal przez całą
dzielnicę pomiędzy domami
i nad ulicami. Nie ukrywajmy, ozdo-
bą nie są – szare, odrapane, pordze-
wiałe albo zamazane sprejami szpe-
cą okolicę. Zakopanie rur w ziemi
jest kosztowne. Władze dzielnicy
ostrożnie planują taką operację
na 2020 rok. Niemal na pewno jed-
nak stanie się to jeszcze później.
Grupa mieszkańców Targówka wy-
stąpiła zatem z inicjatywą, by poma-
lować „zdobiące” dzielnicę rury lub
namalować na nich ciekawe murale
przy zaangażowaniu lokalnych stre-

etartowych twórców. Akcja „Odpi-
cuj Rurę” trwa. Projekt ma szansę
wygrać 100 tys. zł w programie
Lechstarter – sponsorowanej przez
Kompanię Piwowarską akcji wspie-
rającej społeczne inicjatywy wpro-
wadzenia pozytywnych zmian
w przestrzeni miejskiej.

Do zdobycia jest 5 grantów
o wartości 100 tysięcy złotych
oraz 20 grantów o wartości 25 ty-
sięcy złotych. Zdecyduje liczba
głosów oddanych na dany projekt.
Akcja „Odpicuj rurę” jest
w pierwszej dwudziestce. Głoso-
wanie kończy się 5 czerwca.

O dotację ubiega się także pro-
jekt obsadzenia zielenią i urzą-

dzenia ogrodu wokół Teatru Po-
wszechnego. Na razie nie cieszy
się on jednak uznaniem. A szko-

da, bo idea połączenia parkiem
dwóch dzielnic warta jest uwagi.

Chętni mogą głos oddać tutaj
http://urbanforms.org/lechstarter.
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Pomalujmy szpetne rury
� Murale, a raczej rurale zamiast brzydkich, zardzewiałych rurociągów. Czemu nie?

Zakopanie
rur w ziemi jest kosztowne.
Władze dzielnicy ostrożnie
planują taką operację
na 2020 rok. Niemal
na pewno jednak stanie
się to jeszcze później.

Zakopanie
rur w ziemi

jest
kosztowne.

Władze
dzielnicy
ostrożnie

planują
taką

operację na
2020 rok
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Mo wa o or ga ni za cjach po za rzą -
do wych, dzia ła ją cych w sfe rze
edu ka cji i wy cho wa nia. Dzię ki
nim co ro ku ty sią ce dzie ci i mło -
dzie ży z War sza wy cie ka wie, ak -
tyw nie i twór czo spę dza wol ny
czas po lek cjach. I nie tyl ko
– część z nich współ pra cu je ze
szko ła mi i zna czą co uatrak cyj nia
pro gram lek cji.

Po nad 25 fun da cji i sto wa rzy -
szeń z Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz -
ne go ds. Edu ka cji bę dzie mo żna
spo tkać w Par ku Bród now skim
w nie dzie lę 5 czerw ca w go dzi -
nach 10.30–17.30. W ra mach

IV War szaw skie go Ka lej do sko pu
Edu ka cyj ne go zor ga ni zu ją nie co -
dzien ne ani ma cje dla dzie ci, mło -
dzie ży i ca łych ro dzin.

– Ci, któ rzy nas od wie dzą, mo -
gą li czyć na efek tow ne po ka zy
che micz ne, wy bu cho we do świad -
cze nia fi zycz ne, pre zen ta cje sztu -
ki wal ki w wy ko na niu dzie ci z ze -
spo łem Do wna, na ukę pro gra mo -
wa nia na ta ble tach, gry plan szo we
roz wi ja ją ce umie jęt no ści stra te -
gicz ne i lo gicz ne go my śle nia,
warsz ta ty hi sto rycz ne, ro dzin ne
za ba wy po dwór ko we, two rze nie
fa scy nu ją ce go la bo ra to rium de -

tek ty wi stycz ne go, a na wet na mi ni
spływ ka ja ko wy po par ko wym sta -
wie – de kla ru je Bar tło miej Włod -
kow ski z Fun da cji AVE, je den
z or ga ni za to rów przed się wzię cia.
– Bę dzie ko lo ro wo jak w praw dzi -
wym ka lej do sko pie! To ta kże do -
bra oka zja do za pla no wa nia za jęć
po za lek cyj nych w no wym ro ku
szkol nym.

A to tyl ko część atrak cji. Ka lej -
do skop to wa rzy szy XX Tur nie jo -
wi Ry cer skie mu, przy go to wa ne -
mu przez Dom Kul tu ry „Świt”.
Oprócz za jęć na uko wych bę dzie
mo żna obej rzeć po ka zy i wal ki ry -

cer skie, zwie dzić ry cer skie obo zo -
wi ska czy spró bo wać swych sił
w daw nych rze mio słach. Or ga ni -
za to rzy Ka lej do sko pu przy go to -
wa li rów nież dla uczest ni ków pik -

ni ku po nad 2 to ny smacz nych ja -
błek, któ re na wią zu ją do jabł ka
New to na i są zna kiem pro mo cyj -
nym im pre zy.

(BW)

Kalejdoskop w Parku Bródnowskim
� Prowadzą uniwersytety dziecięce, organizują obozy wakacyjne i niesamowite
warsztaty naukowe, varsavianistyczne, ekologiczne, animują świetlice i kluby,
wyrównują szanse, pomagają tym, którzy wymagają nieszablonowych metod,
a przede wszystkim pokazują, że dzięki pasji życie jest kolorowe!

Cza sem ob ja wy po ja wia ją się
przy oka zji in nych cho rób. Nie -
któ re dzie ci do pew ne go mo men -
tu roz wi ja ją się pra wi dło wo, ale
na gle prze sta ją mó wić, cho ciaż
po tra fi ły wy po wia dać już ca łe
zda nia. U in nych dzie ci za bu rze -
nia roz wi ja ją się stop nio wo i po -
wo li. Ten ro dzaj au ty zmu mo że
być naj trud niej szy do zdia gno zo -
wa nia, bo ob ja wy mo gą być uzna -
wa ne za na tu ral ny roz wój dziec ka
(np. ro dzi ce nie mar twią się, że
sy nek nie mó wi, bo chłop cy z re -
gu ły za czy na ją mó wić póź niej
od dziew czy nek).

– Dziec ko mo że nie mó wić,
spra wia wra że nie nie obec ne go
– mó wi Mo ni ka Ko ma da, wła ści -
ciel ka Przed szko la Te ra peu tycz -
ne go „Speł nio ne Ma rze nia”.
– Mo że się wy da wać, że nas nie
sły szy, nie in te re su ją go in ne dzie -
ci, sku pia się na ele men tach za ba -
wek za miast na ca ło ści.

Przed szko le pro wa dzi za ję cia
na świe tli cy te ra peu tycz nej, za ję -
cia lo go pe dycz ne i in te gra cji sen -
so rycz nej. Od by wa ją się w nim ta -
kże za ję cia gru po we dla wszyst -
kich chęt nych dzie ci, pod czas któ -
rych przed szko la ki mo gą roz wi jać

się np. mu zycz nie czy pla stycz nie.
Spe cja li ści „Speł nio nych Ma rzeń”
po ma ga ją ta kże ro dzi com, po dej -
rze wa ją cych au tyzm u swo ich
dzie ci.

– Nie zwy kle wa żna jest wcze sna
dia gno za i od po wied nia te ra pia.
Na sze przed szko le ofe ru je pro -
gra my te ra peu tycz ne do sto so wa -
ne in dy wi du al nie do ka żde go
dziec ka, za ję cia z neu rop sy cho lo -
giem, neu ro lo go pe dą, lo go te ra -
pię, do go te ra pię, te ra pię sen so -
rycz ną i wie le in nych. Trze ba pa -
mię tać, że au tyzm ma wie le po -
sta ci i ka żde dziec ko cho ru je ina -
czej – mó wi Mo ni ka Ko ma da.

Przedszkole Terapeutyczne
Spełnione Marzenia

ul. Wyspowa 6,
Tel.: 604 301 306, 22 2542922

www.marzenia.waw.pl

Nasi przedsiębiorcy
Jak rozpoznać autyzm? Zapytaj w przedszkolu terapeutycznym
� Według statystyk co pięćsetne dziecko cierpi na autyzm, przy czym chłopcy chorują czterokrotnie częściej
od dziewczynek. To zaburzenie rozwojowe zaczyna dawać o sobie znać w ciągu pierwszych trzech lat życia, ale
choroba ta jest trudna do rozpoznania ze względu na bardzo zróżnicowane formy, jakie może przybierać.
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Mię dzy in ny mi po na szej pu bli -
ka cji spra wą Ad ria na M. za in te -
re so wa ły się po now nie ogól no pol -
skie me dia, w tym TVN. W sa mej
spra wie nic się za sad ni czo nie
zmie ni ło. Pro gram ujaw nił jed nak
spo ro nie zna nych wcze śniej fak -
tów. Wy stą pił w nim mię dzy in ny -
mi oj ciec Mag dy – Pa weł So snow -
ski. Oprócz te go, że szcze gó ło wo
opo wie dział o oko licz no ściach
wy pad ku, ujaw nił mię dzy in ny mi,
że mu siał wy na jąć praw ni ka, by
pa trzył pro ku ra tu rze na rę ce
i wnio sko wał o ze bra nie do wo -
dów, któ re ta dziw nie po mi ja ła al -
bo in ter pre to wa ła na ko rzyść po -
dej rza ne go Ad ria na M. Pro ku ra -
tor na wet nie zło żył wnio sku
o areszt. Ta de cy zja obu rza naj -

bar dziej. I ro dzi ców Mag dy,
i praw ni ków, i chy ba ka żde go, kto
trzeź wo spoj rzy na ca łą spra wę.

– Ten czło wiek ni gdy nie miał
pra wa jaz dy, nie ma upraw nień
do kie ro wa nia sa mo cho dem, więc
on w ogó le nie po wi nien się
w tym miej scu po ja wić i wte dy
mo ja cór ka by ży ła – mó wił re por -

ter ce „Bli sko Lu dzi” Pa weł So -
snow ski.

– Nie wiem, czy pro ku ra tor cze -
ka, by ten czło wiek ko lej ną oso bę
po zba wił ży cia na dro dze? – ko -
men tu je ad wo kat Ja cek Kon drac ki.

Kom pro mi ta cja pro ku ra tu ry?
Tym cza sem sąd, do któ re go peł -

no moc nik ro dzi ców Mag dy za ska -
rżył de cy zję pro ku ra tu ry, pod trzy -
mał w mo cy de cy zję o nie sto so wa -
niu aresz tu. Dla cze go? – Bar dzo
czę sto są dy po pro stu bez myśl nie
„kle pią” po sta no wie nia pro ku ra to -
rów. Brak w tym wszyst kim do -
strze że nia tra ge dii ludz kiej – tłu -
ma czy Ja nusz Po piel – pre zes sto -
wa rzy sze nia na rzecz po szko do wa -
nych w wy pad kach. Tym cza sem po -

stę po wa nie pro ku ra tu ry cię żko
obro nić. Do wo dy w spra wie spo -
wo do wa nia wy pad ku, w któ rym
zgi nę ła Mag da, są wię cej niż moc -
ne. Ad ria no wi M. gro zi za wszyst -
kie za rzu ca ne mu czy ny, łącz nie
z ewen tu al nym od wie sze niem po -
przed nie go wy ro ku, na wet 17 lat
po zba wie nia wol no ści. Po dej rza ny
speł nia więc wszel kie wa run ki, aby
go aresz to wać. Tym bar dziej, że za -
cho dzi uza sad nio ne po dej rze nie, iż
mo że on utrud niać po stę po wa nie.
Wszak oj ciec Mag dy ujaw nił, że
Ad rian M. pró bo wał po kry jo mu
wy kle pać uszko dzo ne au to, czy li
za trzeć śla dy, uciekł z miej sca wy -
pad ku, był po szu ki wa ny. Tym cza -
sem pro ku ra tor Ar tur Onisz czuk
z Pro ku ra tu ry Re jo no wej War sza -
wa -Pra ga Pół noc do wo dzi, że nie

ma do wo du, że oska rżo ny się ukry -
wał. Uwa ża też, że fakt, iż w miesz -
ka niu oska rżo ne go zna le zio no
w 2011 ro ku pra wie pół ki lo gra ma
he ro iny, wa gę la bo ra to ryj ną i 40
tys. zł nie świad czy, że Ad rian M.
zaj mo wał się di ler ką, a fakt pro wa -
dze nia już po śmier ci Mag dy sa mo -
cho du pod wpły wem nar ko ty ków
i bez pra wa jaz dy nie wska zu je, że
zro bi to po now nie. – Pa nie pro ku -
ra to rze, czy z pa nem na praw dę jest
wszyst ko w po rząd ku? – py ta re to -
rycz nie by ły po li cjant z gru py an ty -
ter ro ry stycz nej Je rzy Dzie wul -
ski. I ape lu je: – Po za pa ra gra fa mi,
trze ba jesz cze uży wać ro zu mu!

(wk)

Cy to wa ne wy po wie dzi po cho dzą z pro gra mu „Bli sko
lu dzi” wy emi to wa ne go w dniu 14 ma ja na an te nie
TVN 24. Ca ły pro gram mo żna obej rzeć tu taj
(http://www.tvn24.pl/bli sko -lu dzi, 18, m/bli sko -lu dzi -
-kie row cy -pod -wply wem -nar ko ty kow, 643749.html)

Wypadek na Wincentego: kompromitacja sądu i prokuratury?
� O sprawie wypadku, w którym zginęła 16-letnia Magda Sosnowska, pisaliśmy wielokrotnie. Adrian M., kierowca odpowiedzialny za tę
tragedię, decyzją sądu wciąż pozostaje na wolności. Sprawa stała się tematem wyemitowanego 14 maja programu „Blisko ludzi”.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Adrianowi M.
grozi za wszystkie
zarzucane mu czyny,
łącznie z ewentualnym
odwieszeniem
poprzedniego wyroku,
nawet 17 lat pozbawienia
wolności.

Sztan da ro wy pro jekt rzą du
Pra wa i Spra wie dli wo ści to wy -
pła ty świad czeń wy cho waw czych
dla wie lo dziet nych ro dzin
na nie spo ty ka ną wcze śniej
w Pol sce ska lę. Jak po da je por -
tal ban kier.pl, tyl ko w tym ro ku
„500+” bę dzie nas kosz to -
wać 17,2 mld zł. Z pań stwo wej
po mo cy sko rzy sta oko ło 2,7 mln
ro dzin. Do tej po ry nie mie li śmy
in for ma cji o pro ble mach z wy -
pła ta mi w War sza wie.

– Ma my trój kę dzie ci, ale do -
sta li śmy tyl ko 500 zł, spo dzie wa li -

śmy się 2000 zł z wy rów na niem
za kwie cień – pi sze nasz czy tel nik.
– W urzę dzie po in for mo wa no
nas, że dziel ni ca za mó wi ła za ma -
ło pie nię dzy na wy pła ty i mu si do -
stać ich wię cej. Wy rów na nie ma
przyjść na po cząt ku czerw ca.

– Nie mo gę po twier dzić tej in -
for ma cji – mó wi Ra fał La so ta,
rzecz nik urzę du dziel ni cy. – Tar -
gó wek jest li de rem, je śli cho dzi
o wy pła ty 500+.

…i mo że wła śnie dla te go za -
czę ły się pro ble my?

(dg)

Zabrakło pieniędzy na 500+
� Nasi czytelnicy donoszą, że na Targówku zabrakło
pieniędzy na wypłaty z programu 500+.

źródło: Policja





5. Geisha Sushi, św.
Wincentego

Mi ło śni kiem su ro wej ry by
po ja poń sku nie je stem, znaw cą
tym bar dziej, więc pro szę bar dziej
zo rien to wa nych o wy ro zu mia łość.
Ja da nia po da wa ne w Ge isha Su -
shi oce niam ja ko cał kiem nie złe.

Bar mie ści się w pa wi lo nach
nie da le ko urzę du dziel ni cy. Wy -
strój ma cał kiem sym pa tycz ny –
na wią zu ją cy do ja poń skiej tra dy -

cji, ale bez prze sa dy i folk lo ry -
stycz nej tan de ty. Su shi do bre,
do wy bo ru cał kiem spo ro ze sta -
wów, prze my śla nych co do skład -
ni ków. Nie mo gę na to miast po le -
cić zup. Są ra czej mdłe, bez wy ra -
zi ste go cha rak te ru. In na uwa ga:
za ostrzył bym wa sa bi, za to du ży
plus za przy staw ki i sa łat ki.
Zwłasz cza te z ja poń skiej rze py.
Wró cę za ja kiś czas.

4. Sandżak Kebap,
Kondratowicza

Je śli ktoś szu ka do bre go miej -
sca na ke bab, to za miast wejść
w ciem no do lo ka lu zna nej
i słusz nie po wa ża nej sie ci Am rit,
war to dać szan sę znaj du ją ce mu
się do słow nie po są siedz ku San -
dża ko wi. Kli mat tu tro chę eklek -
tycz ny – pod ra bia na tu rec kość
po ła ma na bał kań ską sty li za cją.
Nie zbyt wy szu ka ny wy strój, ale
też nie fa st fo odo wy – mó wią cy
„jedz i spa daj”.

Z bał kań skiej kuch ni jest kil ka
ka na pek mię snych – ce va py i plje -
ska wi ce. Cał kiem zno śne, choć
za bar dzo przy kro jo ne do wy ima -
gi no wa nych prze cięt nych gu stów,
by po rów ny wać je z ty mi, któ re
mo żna zjeść w Chor wa cji, Ser bii
czy Bo śni. Spró bo wa łem dla po -
rząd ku zu py z so cze wi cy. I tu za -
sko cze nie, bo nie tyl ko do bra, ale
rze czy wi ście bli ska ory gi na ło wi.
Do brze po da ją tu ku skus – bez
pol skiej skłon no ści do ro bie nia
z nie go kle iku. No, ale wia do mo,
że ke ba bem ten lo kal przede
wszyst kim stoi. I jest nie źle! Wy -
bór spo ry, ory gi nal ne skład ni ki
bez sub sty tu tów, pi kant ne wer sje
są rze czy wi ście pi kant ne, nie zła
sa łat ka, bar dzo do bra pi ta.
A po po sił ku na praw dę na pić się
her ba ty po tu rec ku. Moc nej aro -
ma tycz nej w pięk nym mio do wym

ko lo rze. Za tę her ba tę u mnie ma
ten lo kal do dat ko we punk ty, ale
ogól nie cał kiem tu smacz nie.

3.Tha ie xpress, Kon dra to wi cza
Ta knaj pa sta now czo po win na

prze nieść się w in ne miej -
sce. I zmie nić stan dard. Bo też
bar, któ ry znaj du je się pra wie
w ba ra ku, a w środ ku mie ści kil ka
sto li ków z przy sło wio wą ce ra tą
w krat kę, ra czej nie za wal czy
o klien te lę spo za po bli skich osie -
dli. A mógł by. Bo kuch nię ma re -
we la cyj ną, po da wa nych tu po traw
nie po wsty dzi ła by się re no mo wa -
na re stau ra cja orien tal na. W taj -
skiej knajp ce na sta rym mie ście
w Tu lu zie nie by ło tak do brej
kuch ni jak w ma łym nie po zor nym
bród now skim bar ku!

Cze go by się tu nie za mó wi ło,
sma ku je świet nie. Spró bo wać po -
le cam spring rol l sów, zu py tom
yum i won ton, sma żo ne go ma ka -
ro nu z do wol ny mi do dat ka mi,
tof fu i cur ry. Za rę czam, że nikt
nie bę dzie ża ło wał. Zwłasz cza, że
ce ny pra wie jak w ba rze mlecz -
nym, a por cje tak du że, że mo żna
się na wet prze stra szyć.

2. Bel la Na po li, Kon dra to wi cza
Uwiel biam piz zę, ale je stem

dość wy bred ny i lo ka le Te le piz zy
omi jam jak naj szer szym łu kiem.
Bel la Na po li to ni by ta kże sieć,
ale po pierw sze w mia rę nie wiel -
ka, a po dru gie do pusz cza au tor -
skie po my sły i mo żna tu zjeść ta -
kże in ne in spi ro wa ne wło ską
kuch nią po tra wy. Bel la Na po li
na Bród nie jest mo im fa wo ry tem.
Par te ro wy lo kal są sia du je z urzę -
dem dziel ni cy Tar gó wek. Wy strój
nie jest mo że naj więk szym atu -
tem – ra czej ma ło tu przy tul nie.
Lu bię tu tej szą piz zę na cien kim
cie ście. Jest rze czy wi ście wło ska,
skład ni ki do bra ne są traf nie i har -
mo nij nie i co wa żne są świe że.
Jak za pew nia czę sto czu wa ją cy
nad in te re sem wła ści ciel – ro do -
wi ty Włoch – są spro wa dza ne
z Włoch. Moz za rel la też au ten -
tycz na. Kre mem z po mi do rów by -
łem lek ko roz cza ro wa ny, ale
gnoc chi ze śmie ta ną, po mi do ra -
mi, bo ro wi ka mi, czosn kiem i pie -
trusz ką mnie po wa li ło. No i ro bią
tu na praw dę świet ną ka wę. Jak

dla mnie cał kiem tu zno śnie – ja -
kaś na miast ka wło skiej knaj py
w cen trum Bród na.

And The Win ner Is…

1. Au tor skie Bi stro & Café,
św. Win cen te go

Bi stro mie ści się w par te ro wym
pa wi lo nie usłu go wym przy le ga ją -
cym do no we go osie dla. Miej sce
ra czej dla osie dlo we go ta nie go
ba ru. Tym cza sem „Au tor skie” jest
lo ka lem z nie co wy ższej pół ki.

Nie eks klu zyw nym, ale ob li czo -
nym na tych, dla któ rych po za ce -
ną istot ny jest smak i bar dziej wy -
ra fi no wa na ofer ta niż przy sło wio -
wy scha bo wy.

Lo kal jest du ży, ja sny, ale też
po my sło wo za bu do wa ny, po dzie -
lo ny na dwie czę ści i od izo lo wa ny
od ulicz ne go zgieł ku. Kuch nia za -
ska ku je ró żno rod no ścią. Sze fu je
jej po noć do świad czo ny spec, co
to go to wał już w lep szych knaj -
pach. Fakt jest fak tem: nie zda rzy -

ło mi się tu zjeść da nia po ni żej po -
zio mu. Ow szem by wa le piej i go -
rzej, ale śred nia po nad prze cięt -
nej. A pró bo wa łem i zup (re we la -
cyj ne kre my i pysz na taj ska zu py
ko ko so wa), i ma ka ro nu w ró żnych
wer sjach, i owo ców mo rza, i bar -
dziej tra dy cyj nych dań mię snych.
Ra żą cych wpa dek i roz cza ro wań
nie by ło, choć pię tą achil le so wą
kuch ni są so sy. Nic to! Bę dę tu
wra cał, a i Pań stwa za chę cam.

(wk)

Kulinaria

Z łyżką i widelcem przez Bródno, czyli mały ranking kulinarny
� Do niedawna, żeby zjeść przyzwoicie jeździłem do centrum, dziś coraz częściej zdarza mi się jeździć na Targówek i to
nie tylko na pizzę, czy kebeb, ale np. na sushi. Gdzie dobrze zjeść? Oto moje subiektywne pięć typów.
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NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjne, budowlane, okolice
Olsztyna tel. 600-025-600

Sprzedam działkę z linią brzegową –
inwestycyjna (hotel, pensjonat, inne),

okolice Olsztyna, ok. 1,9 ha.
Tel. 530-591-500

Sprzedam miejsce postojowe w garażu
podziemnym, Chodecka 21/

Turmoncka 22. Tel. 602-203-625

DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 218 m2, 3 pokoje, 2 łazienki,
garaż, pow. użytkowej 183, rok budowy 1984,
dobra lokalizacja blisko stacji SKM, KM,
autobusy, sklepy, szkoły, przychodnia, szpital,
dom do lekkiego remontu, gorąco polecam. Tel.
508 – 771-603

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
·Szukamy mieszkań na wynajem dla klientów
WawaRental.pl +48 787-08-07-06

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem;
z problemem prawnym 796-796-596

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Holowanie 513-513-988

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

Glazurnik Hydraulik Malowanie REMONTY
506-091-379

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

NNAAGGRROOBBKKII  JJUUŻŻ  OODD  11990000  ZZŁŁ  RRAATTYY  TTEELL..
550000--229900--336600

·Naprawa maszyn do szycia dojazd gratis
508-081-808

·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670

DOM I OGRÓD
·DERATYZACJA, USUWANIE KARALUCHÓW,
PLUSKIEW, KUN, KRETÓW, GOŁĘBI,
KOMARÓW, PRANIE DYWANÓW 605-325-849
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Obsługa Komputera, Internetu, Telefonu
Komórkowego – Pomoc i Nauka! DLA OSÓB
STARSZYCH Promocja!! Student 533-404-404

Strony internetowe – profesjonalnie
i niedrogo – PRIMODESIGN.PL

690-252-770

BUDOWLANE

------  RReemmoonnttyy  MMiieesszzkkaańń  ------  550066--009911--337799

·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Dachy sprzedaż i montaż pokryć dachowych.
Rynny, podbitki, papy, gonty, blachodachówki.
Bezpłatny obmiar oraz wycena, szybkie terminy,
konkurencyjne ceny Hurtownia Warszawa ul.
Białołęcka 166a. Tel 535-129-756, tel.
535-920-035

Elektryk 506-506-006

HHyyddrraauulliikk  tteell..  551122--112211--555522

·KLIMATYZACJA-WENTYLACJA, oddymianie,
projektowanie instalacji, kompleksowe usługi
montażowe wraz z materiałami i urządzeniami,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – szybko,
solidnie, fachowe doradztwo, gwarancja,
referencje. Tel. 502-904-764
·Rolety 796-698-555

FINANSE

A. KREDYTY gotówkowe, hipoteczne,
obrotowe, leasing, konsolidacja.
Negocjujemy dla Ciebie najlepsze

warunki w bankach. Konsolidujemy
TRUDNE SPRAWY. Doświadczeni doradcy

22 490-91-39

·GOTOWKADOMOWKA-EXPRESOWA
POŻYCZKA!!! TEL. 794-940-854
WWW.GOTOWKADOMOWKA.PL
·Pożyczka do 25000 zł. Tel. 663-271-508
·Pożyczka na telewizor na EURO – 577-990-316
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Agentów ochrony, pełne ubezpieczenie, pensja
w gotówce, 506-158-658

FFiirrmmaa  zzaattrruuddnnii  PPaannóóww  ii PPaanniiee  ddoo  sspprrzząąttaanniiaa  bbiiuurr
ww WWaarrsszzaawwiiee..  TTEELL::  550077--113300--889933  KKoonnttaakktt

ww ggooddzziinnaacchh  88--1166

Pralnia przemysłowa na Białołęce
zatrudni pracowników do obsługi maszyn
i urządzeń oraz na stanowisku sprzątania
hali produkcyjnej. Bliższe informacje pod
numerem telefonu 22 671-00-33 wew 13

·Szukamy solidnej sprzątaczki
z doświadczeniem, na pełen etat w firmie
produkcyjnej na Annopolu. Kontakt: 602-701-499

SZUKAM PRACY
·M-39 jako pracownik magazynowo-techniczny.
Lub inne propozycje. tel 501867863

WYPOCZYNEK
·Morze – Karwia willa Lila tel. 518-620-545

RÓŻNE
·Kupię płyty WINYLOWE 507-408-178
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antyki meble obrazy srebra platery brązy
książki pocztówki odznaki odznaczenia plakiety
ryngrafy orzełki szable bagnety bibeloty gotówka
tel. 601-336-063
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Kupię monety, militaria, pocztówki, zdjęcia,
banknoty, znaczki, porcelanę, srebra, platery,
meble oraz inne starocie 502-510-493

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAAAAuta każde kupię 507-140-012
·Każdy 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125 i inne T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl

3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Iza Mejner
e-mail: iza.mejner@gazetaecho.pl,
tel. 508–125–419
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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
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Ten po cho dzą cy z dłu go wiecz -
nej ro dzi ny o bo ga tych tra dy -
cjach i zdol no ściach uzdro wi -
ciel skich ab sol went in sty tu tów
pa ra me dycz nych na Fi li pi nach
jest uzna wa ny za jed ne go z naj -
lep szych spe cja li stów w swo jej
dzie dzi nie. Po tra fi nie tyl ko pre -
cy zyj nie wska zać za bu rze nia

ener ge tycz ne ró żnych or ga nów,
ale też sku tecz nie je wy eli mi no -
wać przez na tu ral ne wzmoc nie -
nia sił obron nych i oczysz cza nie
ka na łów ener ge tycz nych or ga ni -
zmu. Pod czas pół go dzin ne go za -
bie gu ope ru je swą ener gią du -
cho wą wpły wa jąc na ca łe spek -
trum cho rób. Spraw dza się
przy cho ro bach we wnętrz nych,
w tym no wo two rach, kło po tach
ze sta wa mi i zmia nach reu ma -
tycz nych, le czy mi gre ny, bó le
krę go słu pa, cho ro by ko bie ce
i mę skie.

Przyj mu je na Za ci szu, ale mo -
żli we są też wi zy ty do mo we czy
w in nych wy bra nych przez pa -
cjen ta miej scach.

Zapisy i informacje w godz.
od 9 do 19 pod numerami

tel.: 22 679–22–47,
605 324 865, 605 177 007.

Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl.

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel
� O zdolnościach filipińskich uzdrowicieli krąży wiele
mitów i legend. Ile w nich prawdy? Można się przekonać
samemu, poddając się zabiegom Jamesa A. Cabelasa.

Na szczę ście wi ze ru nek praw -
do po dob nych oszu stów za re je -
stro wa ły ka me ry mo ni to rin gu. Po -
li cja wciąż nie usta li ła per so na -
liów po dej rza nych, dla te go ape lu -
je o po moc.

– Ka żdy, kto roz po zna je wska -
za ne oso by lub ma ja ką kol wiek in -
for ma cję do ty czą ce zda rze nia,
pro szo ny jest o kon takt oso bi sty
lub te le fo nicz ny z dy żur nym ko mi -
sa ria tu po li cji przy Cho dec kiej 3/5,

tel. 22 603–81–71 – mó wią po li -
cjan ci. In for ma cje mo żna prze ka -
zać ta kże w for mie elek tro nicz nej
pi sząc na ad res: ofi cer.pra so -
wy.krp6@ksp.po li cja.gov.pl.

Kc na pod sta wie in for ma cji po li cji

To oszuści? Na Kołowej okradziono emeryta
� 11 kwietnia do 80-latka mieszkającego w bloku na Kołowej zapukało troje
nieznajomych. – Jesteśmy z administracji, przyszliśmy spisać licznik – wyjaśnili.
Scenariusz powtarzany do znudzenia i – niestety – niezmiennie skuteczna metoda
oszustwa. Starszy pan stracił wszystkie oszczędności – 25 tys. złotych.

Każdy, kto rozpoznaje osoby ze zdjęcia, proszony jest o kontakt z rejonową policją




