
W połowie sierpnia do komisa-
riatu przy ulicy Chodeckiej zgłosi-
ła się 76-latka, przerażona wizją
straty swoich oszczędności – 24
tys. zł. Opowiedziała, że kopertę
z gotówką wręczyła policjantce,
ponieważ chciała pomóc rozpra-
cować ogólnopolską szajkę okra-
dającą starsze osoby. Seniorkę
ogarnęły wątpliwości dopiero
w momencie, kiedy rzekoma
funkcjonariuszka przestała się od-
zywać, a pieniądze zniknęły jak
kamfora.

W ciągu kolejnych dni do ko-
misariatu zgłosiły się kolejne dwie
starsze panie, a opowiedziane hi-
storie powielały ten sam scena-
riusz.

– 85-letnia Grażyna M. i 62-let-
nia Maria M. zeznały, że skontak-
towała się z nimi jakaś osoba
ostrzegając, że ich bankowe
oszczędności są zagrożone. Jedy-
nym sposobem „uratowania” pie-
niędzy było przekazanie całej su-

my policjantce, która uczestniczy
w specjalnej akcji przeciwko oszu-
stom – relacjonuje Paulina

Onyszko, oficer prasowy rejono-
wej komendy policji.

Emerytki, zatrwożone ryzykiem
wyczyszczenia konta przez oszu-

stów, dały się przekonać do współ-
pracy. Jedna z pań, zgodnie z uzy-
skaną przez telefon instrukcją, zo-
stawiła 20 tys. złotych pod wskaza-
nym samochodem, druga wypła-
cone w pośpiechu 50 tys. złotych
ukryła w koszu na śmieci. Kobiety
oprzytomniały dopiero wtedy, kie-
dy kontakt z fałszywymi policjan-
tami się urwał.

Seniorki mogą mówić o dużym
szczęściu i liczyć na odzyskanie
oszczędności, ponieważ tym ra-
zem policyjne śledztwo zakończy-
ło się sukcesem. Policjanci przy-
znają, że wiele oszukanych w po-
dobny sposób starszych ludzi mil-
czy, nie zgłaszając oficjalnie prze-
stępstwa. Emeryci obawiają się
krytyki i wstydu wśród rodziny.

27-letniej Magdalenie S.
za współudział w oszustwie i wy-
łudzenie pieniędzy metodą
na „funkcjonariusza policji” grozi
kara do ośmiu lat więzienia.
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Zatrudnimy
handlowców

do sprzedaży powierzchni
reklamowej 

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl
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STOMATOLOGIA
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Pieniądze włożyła do kosza na śmieci

Kolejne oszustwo na Targówku
� Jak wzbogacić się o 100 tys. zł w zaledwie dwa tygodnie? Na opowiadaniu bajek
seniorom. Prawie udało się to 27-letniej Magdalenie S. z Targówka.

Seniorki
mogą mówić o dużym
szczęściu i liczyć
na odzyskanie
oszczędności, ponieważ
tym razem policyjne
śledztwo zakończyło się
sukcesem. Policjanci
przyznają, że wiele
oszukanych w podobny
sposób starszych ludzi
milczy, nie zgłaszając
oficjalnie przestępstwa.
Emeryci obawiają się
krytyki i wstydu wśród
rodziny.

Wiele
oszukanych
w podobny
sposób
starszych ludzi
milczy, nie
zgłaszając
oficjalnie
przestępstwa.
Emeryci
obawiają się
krytyki
i wstydu wśród
rodziny



Spra wa pia skow ni cy tra fi ła
do me diów ja ko wzru sza ją ca cie -
ka wost ka, ale to ele ment więk sze -
go pro ble mu. Ta kie go oto, że pla -
ce za baw i pia skow ni ce, gdzie
za dnia ba wią się dzie ci, wie czo ra -
mi za mie nia ją się w pi jal nie
pod chmur ką. To się wła ści wie ro -

bi nor ma. Tak też by ło na Bród nie
przy uli cy Nad wi ślań skiej, na po -
dwór ku mię dzy nu me ra mi 4,6 i 8.
By ła tam pia skow ni ca, sta ły ław ki.
Sta ły, do pó ki wio sną nie usu nę ła
ich – na wnio sek czę ści zmę czo -
nych miesz kań ców – spół dziel nia
„Bród no”, by mło dzież nie pi ła

na nich wie czo ra mi al ko ho lu, nie
urzą dza ła awan tur i li ba cji. Po -
krzyw dzo ne po czu ły się dzie ci.
He la, Jan ka, Ju la, Staś i Le on na -
pi sa li z po mo cą ro dzi ców list
do bur mi strza, w któ rym pro si li
o to, by pia skow ni ca i ław ki wró ci -
ły na po dwór ko. – Są sie dzi mó wi -

li, że pi li na nich pi wo i by ło gło -
śno. My nie pi li śmy! – pi sa ły dzie -
cia ki. He la, Jan ka, Ju la, Staś i Le -
on ma ją od 4 do 7 lat.

Par king za miast pia skow ni cy
Pi jań stwa na pla cach za baw to

pro blem, ale prze cież li kwi do wa -
nie pia skow nic i ła wek to żad ne
roz wią za nie, tyl ko cho wa nie gło -
wy w pia sek. Ro zu mu jąc w ten
spo sób, trze ba by zli kwi do wać
wszyst kie pia skow ni ce, ław ki, par -

ki i pla ce za baw ja ko po ten cjal nie
za gro żo ne pa to lo gią. No, ale
na Bród nie wy zna ją chy ba za sa dę,
że jak cze goś nie wi dać, to te go
nie ma i usu wa ją ław ki na po tę gę,
urzą dza jąc par kin gi.

Wy da wa ło się, że na tak wzru -
sza ją cy dzie cię cy apel i spół dziel -
nia, i bur mistrz, od po wie dzą w je -
dy ny lo gicz ny spo sób – od da dzą
ma lu chom ław ki i pia skow ni cę.
Tym cza sem spół dziel nia na bra ła
wo dy w usta, bur mistrz An to nik
za to tłu ma czy, że więk szość
miesz kań ców by ła prze ciw ko pia -
skow ni cy i ław kom, więc je zli kwi -
do wa no. Wy rę czył go lo kal ny ar -
ty sta i ani ma tor kul tu ry Mi chał
Mio du szew ski. Przy wiózł na wóz -
ku z… Za chę ty ław ki ze sty ro du -
ru, któ re po zo sta ły po je go let nim
pro jek cie i usta wił na po dwór ku
przy Nad wi ślań skiej. Po zo sta ła
jesz cze kwe stia pia skow ni cy. Bur -
mistrz An to nik ra dzi dzie ciom, by
cho dzi ły z ro dzi ca mi na Bo le sła -
wic ką, gdzie jest no wy plac za baw
z pia skow ni cą. Dzie ci tłu ma czą,
że to nie to sa mo, bo po dwór ko
ład ne, zie lo ne, mo gą wy cho dzić
sa mi, a ro dzi ce nie za wsze ma ją
czas i trze ba sie dzieć przed te le -
wi zo rem. Sa mo ży cie.

Swo ją dro gą nie tyl ko na Bród -
nie prze strzeń przed blo ka mi za -
mie nia się w sa mo cho do we po -
sto jo wi ska i nie ma miej sca na nic
wię cej. Czy na praw dę tak ma ją
wy glą dać na sze osie dla? Wo lał -
bym nie.

(wk)

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202

Praktyka dziennikarska 

Zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe.

Praktyka jest bezpłatna.

Zgłoszenia na adres: redakcja@gazetaecho.pl

Czy tak mają wyglądać nasze osiedla?

Mała wojna na Bródnie
� Mała wojna o piaskownicę na szczęście zakończyła się częściowym happy
endem, choć nie takim, jakiego byśmy się spodziewali.

Pi jań stwa
na pla cach za baw to
pro blem, ale prze cież li -
kwi do wa nie pia skow nic
i ła wek to żad ne roz wią -
za nie, tyl ko cho wa nie gło -
wy w pia sek. Ro zu mu jąc
w ten spo sób, trze ba by
zli kwi do wać wszyst kie pia -
skow ni ce, ław ki, par ki
i pla ce za baw ja ko po -
ten cjal nie za gro żo ne pa -
to lo gią.

te
le

fo
n 

d
la

 c
zy

te
ln

ik
ó

w
: 

te
le

fo
n 

d
la

 r
ek

la
m

o
d

aw
có

w
: 

e-
m

ai
l: 

ec
ho

@
ga

ze
ta

ec
ho

.p
l

W
yd

aw
ca

: W
yd

aw
ni

ct
w

o 
P

ra
so

w
e 

O
st

oj
a 

20
12

 s
p.

 z
 o

.o
.

ad
re

s 
re

da
kc

ji:
 0

3-
02

6 
W

ar
sz

aw
a,

 u
l. 

O
łó

w
ko

w
a 

7a
D

ru
k:

 E
dy

to
r 

S
p.

 z
 o

.o
., 

O
ls

zt
yn

51
9 

61
0 

43
5

50
8 

12
5 

41
9

Za
pr

as
za

m
y 

do
 w

sp
ół

pr
ac

y 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
. N

ie
 z

w
ra

ca
m

y 
m

at
er

ia
łó

w
 n

ie
za

m
aw

ia
ny

ch
.

Za
st

rz
eg

am
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 s

kr
ac

an
ia

 i 
ad

iu
st

ow
an

ia
 n

ad
es

ła
ny

ch
 m

at
er

ia
łó

w
 o

ra
z

op
at

ry
w

an
ia

 ic
h 

w
ła

sn
ym

 ty
tu

łe
m

. N
ie

 o
dp

ow
ia

da
m

y 
za

 tr
eś

ć 
re

kl
am

 i 
og

ło
sz

eń
.

„„
E

ch
o

 T
ar

g
ó

w
ka

, B
ró

d
na

, Z
ac

is
za

”
w

w
w

.g
az

et
ae

ch
o.

pl

re
da

kt
or

 n
ac

ze
ln

y:
 K

rz
ys

zt
of

 K
at

ne
r

za
st

ęp
ca

: K
at

ar
zy

na
 C

ho
dk

ow
sk

a
fa

x:
 2

2 
61

4 
58

 2
8



Kon flik ty mię dzy opie ku na mi
psów a oso ba mi, któ re nie prze -
pa da ją za czwo ro no ga mi. Naj czę -
ściej wi do wi sko we sce ny roz gry -
wa ją się w par kach, gdzie wspól ny
ję zyk zna leźć mu szą „psia rze”,
rol ka rze, ro we rzy ści, dzie ci i se -
nio rzy. Naj więk sze ab sur dy roz -
gry wa ją się jed nak w po jaz dach
ko mu ni ka cji miej skiej.

– Mo ja ma łżon ka chcia ła wejść
na No wo dwo rach do au to bu su
z pie skiem ra sy bul dog fran cu ski
na smy czy – pi sze au tor skar gi
do Za rzą du Trans por tu Miej skie -
go. – Zo sta ła wy rzu co na, bo pies
nie miał ka gań ca. Z na szym psem
jeź dzi my au to bu sem od pra wie
pię ciu lat i brak ka gań ca ni gdy
nie był pro ble mem. W przy pad ku
tej ra sy za ło że nie go jest fi zjo lo -
gicz nie nie mo żli we, bo pies się
po pro stu udu si. Bul dog ma skró -

co ne prze wo dy no so we i przy ja -
kim kol wiek zmę cze niu od dy cha
tyl ko przez pysk. Jest też nie agre -
syw ny.

– Pies to pies – od po wia da ją na
por ta lu spo łecz no ścio wym oso by
po pie ra ją ce kie row cę. – Ka ga niec
mieć w po jeź dzie mu si. Kie row ca
to nie ky no log, na ra sach i oby -
cza jach psów znać się nie mu si.

Szu ka jąc do brych roz wią zań
war to szu kać in spi ra cji za gra ni cą,
zwłasz cza w mia stach z do brze
zor ga ni zo wa ną ko mu ni ka cją
miej ską. W nie któ rych z nich
prze pi sy do ty czą ce prze wo że nia
zwie rząt są ła god niej sze, niż
w War sza wie, w in nych – su row -
sze. Jed no z naj cie kaw szych roz -
wią zań sto so wa ne jest w No wym
Jor ku.

– Zwie rzę mu si być za mknię te
w po jem ni ku i nie mo że prze szka -

dzać in nym pa sa że rom – pi sze
por tal trans port pu blicz ny.pl – Pa -
sa że ro wie ra dzą so bie z tym prze -
pi sem na ró żne spo so by. Nie daw -
no na Twit te rze du żą po pu lar ność
zy ska ło zdję cie pa sa że ra me tra,
któ re mu z tor by za wie szo nej
na ra mie niu wy sta je… gło wa psa
hu sky.

W War sza wie psy nie mu szą
być prze wo żo ne w tor bach, ale

po wa żne wąt pli wo ści bu dzi obo -
wią zek za ło że nia ka gań ca. Czy
jam nik, chi hu ahua i bul do żek
fran cu ski mu szą no sić ka ga niec?

– Prze pi sy do pusz cza ją prze wo -
że nie psów pod wa run kiem, że
nie za cho wu ją się agre syw nie, nie
są ucią żli we dla pa sa że rów oraz
ma ją za ło żo ny ka ga niec i trzy ma -
ne są na smy czy – od po wia da
rzecz nik ZTM Wik tor Paul. – Te

sa me prze pi sy okre śla ją też jak
prze wo zić in ne ma łe zwie rzę ta
do mo we: „je że li nie są ucią żli we
dla pa sa że rów i są umiesz czo ne
w od po wied nim dla zwie rzę cia
ko szu, skrzyn ce, klat ce itp., za -
pew nia ją cym bez pie czeń stwo pa -
sa że rów i zwie rząt”. Dla ras bar -
dzo ma łych psów, któ rym nie spo -
sób za ło żyć ka gań ca, na le ży za -
pew nić od po wied ni trans por ter,
aby za rów no zwie rzę, jak i pa sa -
że ro wie czu li się kom for to wo.

W bie żą cym ro ku od no to wa li -
śmy 21 in cy den tów z psa mi w au -
to bu sach ko mu ni ka cji miej skiej.
W więk szo ści do ty czy ły one psów,
któ re nie mia ły ka gań ców,
a w oce nie pa sa że rów za cho wy -
wa ły się dość agre syw nie.

(dg)

Przepisy
dopuszczają przewożenie
psów pod warunkiem, że
nie zachowują się
agresywnie, nie są
uciążliwe dla pasażerów
oraz mają założony
kaganiec i trzymane są
na smyczy – odpowiada
rzecznik ZTM Wiktor Paul.

Taki jest regulamin
Pies i właściciel usunięci z autobusu
� Czy buldożek francuski, jamnik i chihuahua muszą w mieć w autobusie kaganiec? Według niektórych
kierowców: tak.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

Uzdro wi ciel 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.

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, jak

szyb ko ustę pu ją ich wie lo let nie
scho rze nia. Pa ni Mał go rza cie
z Lu bli na już w cza sie pierw szej
wi zy ty po mógł w do le gli wo ściach
ko bie cych. Wy star czy ły trzy wi zy ty,
by in ne mu pa cjen to wi prze sta ły
do skwie rać bó le w krę go słu pie.
Pan Mi cha ło wi w cią gu dwóch se -
an sów zli kwi do wał pro ble my
z pro sta tą.

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu in nych cho rób m.in.:
no wo two ro wych, za pa le niu sta -
wów, pro ble mach i zmia nach reu -
ma tycz nych, cho ro bach ukła du
ner wo we go, uda rze mó zgu, mi gre -
nie.

Uzdro wi ciel przyj mu je na Za ci -
szu, ale do je żdża też do do mu pa -
cjen ta oraz szpi ta la, je śli cho ry nie
jest w sta nie do trzeć do ga bi ne tu.

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
� James A. Cabelas pochodzi z długowiecznej rodziny, w
której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Podczas półgodzinnego zabiegu operuje swą energią
duchową skutecznie wpływając na całe spektrum chorób.

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu

Meridian w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu

Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach
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Spa ce ru jąc po par ku le śnym
na Bród nie prę dzej czy póź niej za -
wsze na tra fia my na du żą po la nę,
na któ rej wy raź nie wi dać po zo sta -
ło ści ziem nych umoc nień sprzed
ty sią ca lat. Praw do po dob nie
w IX wie ku po wstał tam nie wiel ki
gród, oto czo ny wy so ki mi na sześć
me trów wa ła mi. Obok znaj do wa ło
się tzw. pod gro dzie – wieś zło żo na
z nie mal 90 drew nia nych do mów,

któ rej miesz kań cy ho do wa li zwie -
rzę ta, by li ko wa la mi, tka cza mi czy
garn ca rza mi, a ta kże ry ba ka mi
i my śli wy mi. Mo że nie miesz ka li
w blo kach, nie bu do wa li par kin -
gów i nie cze ka li na bu do wę me -
tra, ale by li ta ki mi sa my mi bród -
no wia na mi, jak my dzi siaj.

Sa ma na zwa „Bród no” po cho -
dzi od bro du, czy li płyt kie go od -
cin ka ko ry ta Wi sły, dzię ki któ re -

mu mo żli we by ło dość wy god ne
prze kra cza nie rze ki. Pod czas gdy
sta cjo nu ją cy w gro dzie wo jow ni cy
czu wa li nad prze ci na ją cym Wi słę
szla kiem – przod kiem tra sy S8
– w osa dzie kwitł han del, zu peł nie
jak w dzi siej szych cen trach
przy Głę boc kiej. Na wet kie ru nek
im por tu był po dob ny: ty siąc te mu
spro wa dzi li śmy to wa ry z Chin,
wów czas – z Ro sji i Ukra iny.

Do dziś nie wia do mo, kto zbu -
do wał Bród no. Jed na z teo rii gło si,
że by li to Pia sto wie, chcą cy zdo być
kon tro lę nad prze pra wa mi przez
Wi słę na pod bi tym Ma zow szu. In -
na, że gród jest dzie łem zu peł nie
in ne go ple mie nia, za miesz ku ją ce -
go oko li ce dzi siej szej War sza wy
przed in wa zją z Wiel ko pol ski.
Wia do mo, że sta re Bród no zo sta ło
znisz czo ne w po ło wie XI wie ku,

być mo że pod czas bun tu ma zo -
wiec kie go księ cia Mie cła wa prze -
ciw ko Ka zi mie rzo wi Od no wi cie lo -
wi. W ko lej nych stu le ciach gród
prze niósł się z na je żdża ne go przez
Ru si nów i Li twi nów pra we go brze -
gu Wi sły na le wy, naj pierw do Jaz -
do wa (dziś są tam Ła zien ki), zaś
póź niej – do zam ku, któ ry stał się
póź niej Kró lew skim.

Przez pe wien ist nia ła szan sa, że
war szaw ska (al bo: bród now ska)
Sta rów ka po wsta nie na Bród nie,
Śród mie ście i Pra ga bę dą za mie nio -
ne miej sca mi i to miesz kań cy le we -

go brze gu bę dą na rze kać na brak
in we sty cji. Cóż, hi sto ria fi ka ko zły.
Kto wie, jak bę dzie wy glą dać War -
sza wa za ko lej nych ty siąc lat.

Do mi nik Ga dom ski

Na podstawie: Maria Miśkiewicz, „Bródno Stare
i jego znaczenie w rozwoju Mazowsza
wczesnośredniowiecznego”, „Z otchłani wieków”,
r. 56, nr 1–2, 2001.

Gród na Bródnie, czyli „Tu jest Warszawa!”
� Gdy na Bródnie kwitł handel, nikt nie słyszał jeszcze o Zamku Królewskim i Starówce. Warto wybrać się do parku leśnego, powspominać i „pomarzyć”.

Do dziś
nie wiadomo, kto
zbudował Bródno. Jedna
z teorii głosi, że byli to
Piastowie, chcący
zdobyć kontrolę
nad przeprawami przez
Wisłę na podbitym
Mazowszu. Inna, że gród
jest dziełem zupełnie
innego plemienia,
zamieszkującego okolice
dzisiejszej Warszawy
przed inwazją
z Wielkopolski.



GIEŁDA SĄSIADÓW – SPRZEDAM ZA
GROSZE

·Miód z Leśniczówki z terenu Puszczy
Kozienickiej. W piątki dowóz gratis na
terenie Warszawy. Tel. 721-833-721

NIERUCHOMOŚCI
·Sprzedam 2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione.
WYSYCHY pomiędzy ulicami Spokojną i Wąską,
gm. Zabrodzie, 44 km od Warszawy kierunek
Wyszków, po prawej stronie trasy, za
Radzyminem. Na rekreacyjną lub możliwość
budowy domu jednorodzinnego. Wstępne
pozwolenia. Ogrodzona-siatka. Woda-studnia
wiercona, wodociąg w drodze. Prąd-Siła. Księga
Wieczysta. 508-385-718

NAUKA
·Angielski fachowo matury, egzaminy. Tel.
510-490-071
·j.polski – nauczycielka tel. 500-402-645

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie T. 513-606-666

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do Szycia tel. 22 614-33-03

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

DOM I OGRÓD
·Naprawa Okien 796-698-555

KOMPUTERY
·A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

BUDOWLANE
·AAA Remont A-Z Gwarancja 792-520-035

Elektryk 506-506-006

·Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Wykończenia wnętrz. Prace montażowe
(meble, drzwi), serwis złota rączka, tel.
601-070-535

FINANSE
·Kredyty, pożyczki tel. 22 760-12-27
·Pożyczka dla emerytów i rencistów. Tel.
576-184-142
·Pożyczki w 24h (także z komornikiem)
790-564-948

PORADY PRAWNE
·Adwokaci 721-216-116

DAM PRACĘ
·Do Sklepu Spożywczego na ul. Kobiałka 2A
zatrudnimy chętnych na stanowisko Kasjer-
Sprzedawca. Kontakt tel. 602-739-907
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·OD ZARAZ – Panów do prac porządkowych na
budowie – od 10 zł/h/netto tel. 668-048-138
·PANIE do sprzątania OD ZARAZ, różne
lokalizacje, atrakcyjne warunki 692-343-587
·PANÓW do prac porządkowych na budowach
– różne lokalizacje – PILNIE 692-343-587

·PILNIE Panów do prac ogólnobudowlanych na
budowie – od 12 zł/netto/h – tel. 694-488-313

·Poszukuję opiekunki do osoby chorej na
Alzheimera. Monitoring w mieszkaniu. Miejsce
pracy Targówek. Dzwonić po 20-tej. Tel.
791-792-888

·Poszukuję w Nieporęcie opiekunki dla
starszej pani. Wymagania – umiejętność
gotowania oraz jazda samochodem, mój
tel. 608-096-754 lub 603-770-005

Przedszkole na Białołęce poszukuje
nauczyciela zajęć rytmicznych

w wymiarze 3 zajęć półgodzinnych raz
w tygodniu, godziny i dzień do ustalenia.

CV: dyrektor@naszeananasy.pl

·Rencistów do ochrony tel. 22 834-34-00
·Restauracja Ratusz w Legionowie
poszukuje – kelnerów i kelnerek, pomoc
kuchni, kucharza samodzielnego – CV
prosimy przesyłać na adres email
msaturski@gmail.com

RÓŻNE
·Deratyzacja, skutecznie tanio likwidujemy
karaluchy, pluskwy, pchły, kuny, pierzemy
dywany 605-325-849

·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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

·Każdy 513-606-666

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle-części 505-529-328

·Nowe Fiat125 + PRL 513-606-666

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Zatrudnię kierowcę kat CE
Transport międzynarodowy

(chłodnia). Europa Zachodnia
tel. 531–385–393

Jak zamieścić ogłoszenie lub reklamę w naszej gazecie?
3. Do Państwa dyspozycji są nasi handlowcy.

Iza Mejner
iza.mejner@gazetaecho.pl,

tel. 508-125-419
Można też kontaktować się z Biurem Reklamy
e-mail: reklama@gazetaecho.pl, tel. 502–280–720,
22 614–58–03

2. Reklamę można dodać poprzez formularz na

www.dodaj-reklame.pl
Należy podać treść reklamy lub załączyć plik graficzny.

1. Ogłoszenie drobne najłatwiej jest dodać
za pomocą formularza na stronie 

www.dodaj-ogloszenie.pl



Trój ko ło we ro we ry pod bi ły ser -
ca se nio rów z Bród na, któ rzy nie
tyl ko ko rzy sta ją z nich na te re nie
par ku, ale ta kże je żdżą ni mi
na za ku py i na wy ciecz ki ro we ro -
we po ca łej dziel ni cy. Nic dziw ne -
go, że po dob nych za pra gnę li rów -
nież se nio rzy z Za ci sza. Pre zy -
dent Han ny Gron kie wicz -Waltz
przy chy li ła się do na szej proś by
o za kup ro we rów. Jed no cze śnie
prze ko na ły śmy do te go po my słu
Jac ka Pu żu ka, dy rek to ra OSiR
Tar gó wek, dzię ki któ re mu są one
na co dzień udo stęp nia ne przy ul.
Blo ko wej 3.

Wy po ży cze nie jest ba nal nie pro -
ste. Wy star czy za dzwo nić pod nu -

mer te le fo nu 22 679 38 95, aby za -
re zer wo wać ro wer i mieć pew ność,
że nie bę dzie my mu sie li na nie go

cze kać. Ro we ry, po przed sta wie -
niu pra cow ni ko wi ośrod ka do wo -
du to żsa mo ści, mo żna wy po ży czać
na 24 go dzi ny. W ko szu mie ści się

ok. 20 kg ba ga żu, dzię ki cze mu to
do sko na ły śro dek ko mu ni ka cji
na za ku py, pik ni ki czy wy ciecz ki
z przy ja ciół mi.

Skąd po mysł? Pro jekt trój ko ło -
wych ro we rów zo stał opra co wa ny
w ubie głym ro ku na pod sta wie
uwag zgła sza nych przez se nio rów.
Oso by w star szym wie ku czę sto
ska rżą się na pro ble my z za cho wa -
niem rów no wa gi na tra dy cyj nych,
dwu ko ło wych ro we rach. Po za tym
trój ko ło wiec to do sko na ła for ma
re ha bi li ta cji ru cho wej, czę sto za le -
ca nej przez le ka rzy oso bom w tym
wie ku. Pu blicz ne wy po ży czal nie
ro we rów trój ko ło wych na Tar gów -
ku są pierw szy mi w Pol sce.

Do sko na łą oka zją do in au gu ra -
cji pro jek tu na Za ci szu był War -
szaw ski Ty dzień Se nio ra. Już
pierw sze go dnia ro we ry cie szy ły
się du żym za in te re so wa niem
miesz kań ców. Se nio rzy, za rów no
z Ko ła Eme ry tów Ren ci stów i In -
wa li dów jak i za ci szań skie go Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku z ła -
two ścią jeź dzi li po te re nie ośrod -

ka spor tu i już wów czas pla no wa li
wspól ne wy ciecz ki po za kąt kach
Za ci sza. Wie lu z nich chwa li ło
kom fort i bez pie czeń stwo jaz dy
oraz nie ukry wa ło ra do ści z no wej
for my ak tyw ne go spę dza nia cza su.
Nie któ rzy na wet mó wi li, że znów
mo gą po czuć wiatr we wło sach.

Je śli tyl ko znaj dzie się pod miot,
któ ry po dej mie się co dzien ne go
udo stęp nia nia sprzę tu miesz kań -

com, po sta ra my się o ko lej ne trój -
ko łow ce – tym ra zem dla Tar gów -
ka Miesz ka nio we go. Tym cza sem
ro we ry trój ko ło we mo żna wy po -
ży czać przy Blo ko wej 2. Są udo -
stęp nia ne bez płat nie co dzien nie
w godz. 9:30–20:00.

Ka ta rzy na Gór ska -Man czen ko,
Jo an na Mro czek, Iwo na Wu ja styk

Au tor ki są za ło ży ciel ka mi sto wa rzy sze nia Tar gó wek
w Spód ni cy

Znów czujemy wiatr we włosach

Trzy kółka dla seniorów
� W kompleksie OSiR na Zaciszu powstała darmowa wypożyczalnia trójkołowych rowerów.

W ze szły pią tek oko ło 21:00 48-
let ni miesz ka niec blo ku przy Tur -
monc kiej otwo rzył drzwi i za in te -
re so wał się pa kun kiem, le żą cym
przed drzwia mi. „Prze sył ką” oka -
za ła się być bom ba, któ ra eks plo -
do wa ła w rę kach mę żczy zny, po -
wa żnie go ra niąc. Lek ko ran ny zo -
stał ta kże prze by wa ją cy w miesz -
ka niu gość. Po li cjan ci za rzą dzi li
ewa ku ację ca łe go bu dyn ku, a pi -
ro tech ni cy spraw dzi li w po szu ki -
wa niu ko lej nych bomb za par ko -
wa ne przed blo kiem BMW, na le -

żą ce do ran ne go. Nie by ło za gro -
że nia dla przy pad ko wych osób ani
kon struk cji bu dyn ku, choć wy buch
znisz czył drzwi do kil ku miesz kań.
Oko ło 80 miesz kań ców blo ku spę -
dzi ło noc w au to bu sie, pod sta wio -
nym przez ZTM.

48-la tek zmarł w wy ni ku bar -
dzo roz le głych ob ra żeń. Po li cja
in for mu je, że był wcze śniej no to -
wa ny. Wszyst ko wska zu je na to,
że zgi nął w wy ni ku po ra chun ków
gang ster skich.

(red)

Bomba na Bródnie
� Ładunek wybuchowy umieszczony pod drzwiami
mieszkania zabił 48-latka. To mogły być porachunki
gangsterskie.
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Trójkołowe
rowery można
wypożyczać
przy Blokowej 2. Są
udostępniane bezpłatnie
codziennie
w godz. 9:30–20:00.




