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Wio sną ubie głe go ro ku na świa -
tło dzien ne wy szły licz ne nie pra -
wi dło wo ści i nad uży cia, do ja kich
do pusz cza no się w kli ni ce Oste on.
Przy po mnij my: pra cow ni cy pla -
ców ki po bie ra li od pa cjen tów
opła ty za za bie gi, któ re re fun do -
wał też NFZ, kli ni ka mia ła za tem
pła co ne po dwój nie za wie le ope -
ra cji. Ma ło te go, na ope ra cję wy -
sy ła no ta kże zdro wych lu dzi,
a wie le za bie gów prze pro wa dzo no
nie zgod nie ze sztu ką trans plan to -
lo gii. Wszyst ko po to, by wię cej
za ro bić. Ucier pie li na tym pa cjen -
ci, a po krzyw dzo nych cią gle przy -
by wa. Pro ku ra tu ra prze słu cha ła
już kil ka set osób i to nie ko niec.

– Śledz two to czy się nie ustan -
nie. Zo sta ło one przed łu żo ne
do 19 grud nia, po nie waż jesz cze
kil ka dzie siąt osób mu si my prze -
słu chać – mó wi Re na ta Ma zur
z pro ku ra tu ry okrę go wej.

Cze go szu ka ją or ga ny ścią ga -
nia? Pro ku ra tu ra spraw dza, czy
do szło do wy łu dze nia pie nię dzy
od NFZ za za bie gi, za któ re pła ci -
li też pa cjen ci. Dru gą spra wą jest
kwe stia, czy do szło do na ra ża nia
lu dzi na cię żki uszczer bek
na zdro wiu przez oso by, któ re
mia ły obo wią zek opie ki a nie
stwa rza nia za gro że nia. Na ra zie
ni ko mu jed nak nie po sta wio no
żad nych za rzu tów.

Bez kon trak tu
Ra żą ce nie pra wi dło wo ści w kli ni -

ce wy krył Na ro do wy Fun dusz Zdro -
wia (do pie ro po na ci sku me diów).

– Ma zo wiec ki NFZ prze pro wa -
dził w la tach 2012–2013 trzy kon -
tro le w le gio now skim szpi ta lu. Ich
pod sta wą by ły skar gi świad cze nio -
bior ców na pły wa ją ce do Fun du szu.
Wszyst kie kon tro le po twier dzi ły, że
świad cze nia udzie lo ne pa cjen tom
na za sa dach ko mer cyj nych zo sta ły
jed no cze śnie wy ka za ne w do ku -
men tach roz li cze nio wych prze ka zy -
wa nych do NFZ – mó wi Piotr Ka li -
now ski z ma zo wic kie go NFZ.
W kwiet niu ubie głe go ro ku NFZ
ze rwał kon trak ty z Oste onem i zło -
żył w tej spra wie ta kże za wia do mie -
nie do pro ku ra tu ry w Le gio no wie.

Centrum Technik
Miniinwazyjnych

Ta bli ce in for ma cyj ne, kie ru ją ce
cho rych do pla ców ki, są łu dzą co
po dob ne do po przed nich. Bu dzą -
ca za ufa nie twarz le ka rza – chi -
rur ga -pro fe sjo na li sty za chę ca
do kon tak tu – zmie ni ła się na nich
„tyl ko” na zwa kli ni ki, bo na wet
nu mer te le fo nu jest ten sam. Ha -
sło „Cen trum Tech nik Mi niin wa -
zyj nych” ma z pew no ścią nie po -
zwo lić po ten cjal nym pa cjen tom
na sko ja rze nie kli ni ki ze skom pro -
mi to wa nym Oste onem. Co cie ka -
we, w in ter ne cie kli ni ka dzia ła
pod sta rym ad re sem i na zwą…

Osteon zniknął z mapy
� Do 19 grudnia przedłużono śledztwo dotyczące kliniki Osteon w Jabłonnie. NFZ
zerwał z placówką kontrakty na refundację zabiegów ortopedycznych. Tymczasem w
tym samym budynku działa już Centrum Technik Miniinwazyjnych.
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Cen trum Tech nik Mi niin wa zyj -
nych, bez kon trak tu, ale prę żnie

dzia ła. Ope ra cje na dal są tam wy -
ko ny wa ne. Już na po cząt ku roz mo -
wy te le fo nicz nej po ja wia się in for -

ma cja, że „nie ste ty kli ni ka na ra zie
kon trak tu nie ma, bo wia do mo, jak
w tych cza sach dzia ła NFZ”. Za py -
ta li śmy o re kon struk cję wię za dła
krzy żo we go (dla nie wta jem ni czo -
nych: za bieg w ko la nie). Oka zu je
się, że ce na ta kiej ope ra cji – z do bą
po by tu w kli ni ce jest „4-cy fro wa,
a je śli pię cio to je dyn ka jest z przo -
du” – ta kich pre cy zyj nych in for ma -
cji udzie lo no nam przez te le fon. W
recepcji powiedziano nam, że no -
wa jest tyl ko na zwa. Na za bieg nie
trze ba dłu go cze kać – 3 dni, mak -
sy mal nie do ty go dnia.

Na sze e -ma ile z py ta nia mi do kie -
row nic twa pla ców ki, wy sła ne pod je -
dy ny do stęp ny na stro nie in ter ne to -
wej ad res po zo sta ły bez od po wie dzi.

AS

dokończenie ze strony 1

Osteon zniknął z mapy

Cho dzi o nie któ re kur sy S9,
któ re zo sta ły po skra ca ne
do War sza wy Gdań skiej. Obec -
nie już po ło wa z dwu dzie stu
dzien nie po cią gów w kie run ku
War sza wy nie do je żdża na sta cje
na Wo li (Ko ło i Ka sprza ka) oraz
do War sza wy Za chod niej. W go -
dzi nach po ran ne go szczy tu
(6:30–8:30) na sta cję Ka sprza ka,
w oko li cy któ rej znaj du je się jed -
no z naj więk szych w aglo me ra cji
sku pisk miejsc pra cy, od je żdża ją
z Le gio no wa czte ry po cią gi
– dwie SKM -ki i dwa skła dy Ko -
lei Ma zo wiec kich.

Czy bra ku ją ce kur sy wró cą?
Od po wiedź brzmi: tak. Po za -

koń cze niu na Wo li re mon tu to -
rów, bo wła śnie z tym wią że się
zmia na roz kła du jaz dy. PKP Pol -
skie Li nie Ko le jo we po sta no wi ły
wresz cie na pra wić bę dą ce w fa -

tal nym sta nie to ro wi sko przy sta -
cji Ka sprza ka. S9 wró ci do nor -
mal ne go kur so wa nia 12 paź -
dzier ni ka.

DG

Dla cze go wciąż wie lu miesz kań -
ców Le gio no wa roz li cza się ry czał -
tem, a nie we dług wska zań wo do -
mie rzy? Wo do mie rze wska zu ją
nam rze czy wi stą war tość fak tycz -
nie zu ży tej wo dy. Pra wo jed nak
da ło mo żli wość, by licz ni ków nie
za kła dać, a pła cić ry czał tem – za 3
me try sze ścien ne wo dy nie za le żnie
od licz by osób za miesz ku ją cych
da ną po se sję czy miesz ka nie. Ni -
ko go prze ko ny wać nie trze ba, że

to roz wią za nie jest du żo bar dziej
opła cal ne i ko rzy sta z nie go, kto
mo że. Jak opo wia da ją pra cow ni cy
le gio now skich wo do cią gów, wśród
ry czał tow ców są na wet oso by po -
sia da ją ce ba se ny, któ rzy pła cą
za trzy me try wo dy, a wle wa ją
do nich i wy le wa ją do ście ków kil -
ka set. Ja kiś czas te mu PWK po sta -
no wi ło prze ko nać miesz kań ców
do za kła da nia wo do mie rzy – wy -
po wie dzia no umo wy naj bar dziej

opor nym na przy sło wio we proś by
i groź by. Część lu dzi się pod da ło,
jed nak zna leź li się też ta cy, któ rzy
po sta no wi li nie dać za wy gra ną
i zło ży li po zwy do są du. Oka za ło
się, że mie li ra cję.

– Sąd Re jo no wy w Le gio no wie
uwzględ nił po zew zło żo ny prze -
ciw ko PWK Le gio no wo o uzna nie
wy po wie dze nia umo wy o od pro -
wa dza nie ście ków (ry czałt) za bez -
sku tecz ne. Ozna cza to, że umo wa

jest obo wią zu ją ca i ka żdy, kto nie
ma wo do mie rza, ma pra wo roz li -
czać się ry czał tem – mó wi Ar tur
Pień kow ski, któ ry re pre zen to wał
miesz kań ców w spra wie i do da je,

że po dob na sy tu acja mia ła miej sce
kil ka mie się cy te mu. – Ko par ka
PWK Le gio no wo przy je cha ła od -
ciąć star szych lu dzi od ka na li za cji.
PWK Le gio no wo wy po wie dział
umo wę, bo nie zga dza ła się tam
licz ba osób za mel do wa nych w nie -
ru cho mo ści. Jest to więc iden tycz -
na spra wa jak ta. Szko da, że pań -
stwo L. nie wie dzie li, że mo żna
pójść do są du – tłu ma czy Pień kow -

ski i za zna cza, że to nie ko niec, bo
w są dzie jest spra wa ko lej nej oso -
by o uzna nie wy po wie dze nia umo -
wy ry czał to wej za bez sku tecz nie.

Kto za to za pła ci?
Po pro si li śmy PWK o sko men -

to wa nie wy ro ku, któ ry za padł 15
wrze śnia.

– Sąd uznał wy po wie dze nie
za bez sku tecz ne w tym okre ślo -
nym sta nie fak tycz nym, nie mo żna
za tem od nieść te go wy ro ku
do wszyst kich, na wet po dob nych
spraw. Jed na kże ma jąc na uwa dze
fakt, iż wy rok jest nie pra wo moc -
ny, nie jest mo żli we udzie le nie ko -
men ta rza – od po wie dzia ło dy plo -
ma tycz nie le gio now skie PWK.

Czas po ka że, co bę dzie da lej,
czy wy rok zo sta nie pod wa żo ny
w są dzie wy ższej in stan cji i czy
w ogó le doj dzie do ape la cji. Tak
czy ina czej pew ne jest jed no:
wciąż wie le osób bę dzie pła ci ło
sym bo licz ne kwo ty za ście ki i wo -
dę, a bra ku ją cą ró żni cę za pła ci ca -
ła resz ta, któ ra skru pu lat nie roz li -
cza się z ka żde go zu ży te go me tra.

AS

PWK przegrało w sądzie: można płacić ryczałtem
� Jest pierwszy, choć jeszcze nieprawomocny, wyrok uznający bezskuteczność wypowiedzenia umowy przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
wobec mieszkańców, którzy rozliczają się ryczałtem. Czy to pociągnie lawinę pozwów przeciwko legionowskim wodociągom?

Jak mówią
pracownicy
legionowskich
wodociągów wśród
ryczałtowców są nawet
osoby posiadające
baseny, którzy płacą
za trzy metry wody,
a wlewają do nich
i wylewają do ścieków
kilkaset.

Tablice
informacyjne, kierujące
chorych do placówki, są
łudząco podobne
do poprzednich. Budząca
zaufanie twarz lekarza
– chirurga-profesjonalisty
zachęca do kontaktu
– zmieniła się na nich „tylko”
nazwa kliniki, bo nawet
numer telefonu jest ten sam.

Poranne połączenie z Wolą wyparowało
� Z nowego rozkładu jazdy kolei wypadło kilka połączeń Legionowa z zagłębiem
biurowym na Woli.
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Tań sze bi le ty mo że nam spre zen -
to wać stre fa War sza wa+, a w za sa -
dzie urząd mia sta, któ ry miał by
do ka żde go z nich do pła cić. Ze
wszyst kich pod war szaw skich sa mo -
rzą dów tyl ko Mar ki na ra zie zde cy -
do wa ły się na współ pra cę ze sto -
łecz nym Za rzą dem Trans por tu
Miej skie go w za kre sie kar ty War -
sza wa+. Resz ta, w tym też Le gio -
no wo i Ja błon na, ob ser wu ją, jak
sys tem spraw dza się w tam tym re -
jo nie. Spraw dza i cze ka.

Za du żo za cho du?
Jak to dzia ła? Ofer ta War sza -

wa+ da je miesz kań com 14 zł zni -

żki na bi let 30-dnio wy, 7 zł
w przy pad ku uczniów i stu den -
tów. Ró żni ca w ce nie bi le tu po -
kry wa na jest z bu dże tu mia sta. To
wszyst ko wy ma ga zor ga ni zo wa nia
ba zy da nych osób upraw nio nych,
za ku pu sprzę tu do per so na li za cji
kart, za trud nie nia osób do ob słu -
gi sys te mu.

– Dla miesz kań ców po sia da nie
ta kiej kar ty ozna cza ko niecz ność
do jaz du do kil ku wy zna czo nych
punk tów ob słu gu ją cych kar ty ze
zni żką War sza wa+. Dla bu dże tu
mia sta, z któ re go w tej chwi li
wpła ca my do ka sy ZTM bli sko 6
mln zł rocz nie, to do dat ko we ob -

cią że nie, nie współ mier ne do ko -
rzy ści pa sa że ra. Sza cu je my, że to
do dat ko wy mi lion zł rocz nie, choć
kwo ta oczy wi ście uza le żnio na jest
od licz by osób ko rzy sta ją cych
z kar ty – mó wi Ta ma ra Myt kow -
ska z le gio now skie go ra tu sza
i pod kre śla, że Le gio no wo roz wa -
ża wpro wa dze nie ofer ty, lecz nie
zo sta ły jesz cze pod ję te żad ne de -
cy zje.

Pia ski po szko do wa ne
Przyj rzyj my się za tem ko lej nej

spra wie: kwe stii do jaz dów po cią -
giem na Pia ski.

– Nie ro zu miem, dla cze go
w go dzi nach szczy tu li nia SKM S9
nie do je żdża do sta cji Le gio no wo
Pia ski? Po po łu dniu pierw szy
kurs po wrot ny jest po go dzi -
nie 15. Wcze śniej by ło ina czej.
Sko ro po ciąg stoi na bocz ni cy
w Le gio no wie, to rów nie do brze
mógł by stać na sta cji Le gio no wo
Pia ski i wię cej lu dzi mo gło by
z nie go ko rzy stać. A tak utrud nia -
ją nam wszyst kim ży cie – ska rży
się czy tel nicz ka. Za rząd Trans -

por tu Miej skie go prze ko nu je, że
trze ba po cze kać.

– Roz wa ża my skie ro wa nie po -
cią gów SKM S9 do Le gio no wa
Pia ski. Pro szę jed nak wziąć
pod uwa gę, że ta kie roz wią za nie
nie le ży tyl ko w ge stii war szaw -
skie go ZTM. Przede wszyst kim
na sta cji Le gio no wo Pia ski znaj -
du ją się za le d wie dwa to ry. Po za
go dzi na mi szczy tu za wra ca ją tam
po cią gi SKM S3, a nie mo że do -
cho dzić do sy tu acji, w któ rej ca ła
sta cja jest za blo ko wa na. Naj praw -
do po dob niej zmie ni się to w po ło -
wie paź dzier ni ka, gdy w roz kła -
dzie nie bę dą już uwzględ nio ne
po cią gi TLK i In ter Re gio kur su -
ją ce na tra sach ob jaz do wych
na od cin ku Le gio no wo -Tłuszcz.
Dzię ki te mu po pra wi się prze pu -
sto wość sta cji Le gio no wo Pia ski
– mó wi Mag da le na Po toc ka
z ZTM i pod kre śla, że to nie
wszyst ko. Le gio no wo mu sia ło by
nie znacz nie zwięk szyć do pła ty.
Czy li? Osta tecz nie i tak nie wia -
do mo, czy wszyst kie kur sy S9 zo -
sta ną wy dłu żo ne na Pia ski.

Le gio no wo do me tra
Na ko niec tra dy cyj na chęć

miesz kań ców Le gio no wa: chce -
my do me tra. Oczy wi ście naj le -
piej bez po śred nio. Ta kże rad ni
z ko mi sji roz wo ju mia sta zde cy -
do wa li się ostat nio zwró cić
do pre zy den ta z proś bą o prze -
pro wa dze nie roz mów z Za rzą -
dem Trans por tu Miej skie go
w War sza wie w ce lu uru cho mie -
nia li nii au to bu so wej z Le gio no -
wa do pę tli Me tro Mło ci ny.

Sta ra nia bę dą ra czej bez owoc -
ne. Od lat, do znu dze nia, ZTM
po wta rza: na pę tli nie ma już
miej sca. A te raz do dat ko wo spra -
wę utrud nia ją re mon ty na mo ście
Gro ta, któ re prze rzu ca ją ruch sa -
mo cho do wy na most Pół noc ny.

– Za chę ca my pa sa że rów do ko -
rzy sta nia z li nii au to bu so wej 511,
któ rej roz kład w znacz nej mie rze
zo stał sko or dy no wa ny z roz kła -
da mi 723 i 731. Ozna cza to, że
czas ocze ki wa nia na prze siad kę
jest krót ki – mó wi Mag da le na
Po toc ka z ZTM.

AS

Ja kie są in ne po stu la ty w spra -
wie do jaz dów do War sza wy? Cze -
ka my na opi nie czytelników na 
e-mail: re dak cja@ga ze ta echo.pl.

Czego chcą pasażerowie?
� Tańszych biletów, pociągów na Piaski i autobusu do metra. Szansa na wszystko, przynajmniej teoretycznie, wciąż istnieje.
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Wie li szew ski cmen tarz pa ra fial -
ny po wstał nie mal 200 lat te mu
i dzi siaj bra ku je już na nim miej -
sca. Szans na po więk sze nie te re -
nu ne kro po lii nie ma, po nie waż
do oko ła wy ro sły bu dyn ki miesz -
kal ne. Od dłu gie go cza su w Wie li -
sze wie trwa ły więc dys ku sje na te -
mat utwo rze nia no we go miej sca
po chów ku. Co zde cy do wa no? Że
no wy cmen tarz po wsta nie w re jo -
nie ulic Przed peł skie go, Pod gór -
nej i Po pie łusz ki, do ce lo wo zaj -
mu jąc roz le gły te ren czte rech
hek ta rów. Ale. W bli skiej od le -
gło ści znaj du je się uję cie wo dy
Wo do cią gu Pół noc ne go. Wo dy
pod skór ne są zaś po ło żo ne
na głę bo ko ści 1,5 me tra. To ozna -
cza ogrom ne ry zy ko za nie czysz -
cze nia wo dy od cie ka mi ze zwłok.

Jak pra wo re gu lu je kwe stię
miejsc pod cmen ta rze?

– Te ren cmen ta rza po wi nien
znaj do wać się w mia rę mo żno ści
na wznie sie niu i nie pod le gać za le -
wom oraz po sia dać ukształ to wa nie
umo żli wia ją ce ła twy spływ wód
desz czo wych. Na te re nie cmen ta -

rza zwier cia dło wo dy grun to wej
po win no znaj do wać się na głę bo -
ko ści nie wy ższej niż 2,5 m po ni żej
po wierzch ni te re nu, przy czym nie
mo że być ono na chy lo ne ku za bu -
do wa niom lub ku zbior ni kom al bo
in nym uję ciom wo dy słu żą cym
za źró dło za opa trze nia w wo dę
do pi cia i po trzeb go spo dar czych
(sieć wo do cią go wa lub stud nie)
– in for mu je Krzysz tof Bąk z Mi ni -
ster stwa Zdro wia.

Wła dze Wie li sze wa o wy mo -
gach wie dzą i ma ją plan, jak za -
po biec ewen tu al ne mu ska że niu
wo dy. Pod kre śla ją, że pro jekt pla -

nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go dla te go re jo nu i je go prze -
zna cze nie pod bu do wę cmen ta rza
zo stał opra co wa ny na pod sta wie
eks per tyz geo tech nicz nych, po zy -
tyw nie za opi nio wa ny przez Sa ne -
pid, Po wia to we go In spek to ra Sa -
ni tar ne go w Le gio no wie, Re gio -
nal ny Za rząd Go spo dar ki Wod -
nej w War sza wie oraz Re gio nal -
ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro do -
wi ska w War sza wie. Za rów no wy -
ma ga nia hi gie nicz ne, zdro wot ne,
jak i śro do wi sko we są speł nio ne.

W ja ki spo sób? Otóż: gro by
bę dą na wznie sie niu…

– Na ob sza rze, któ ry bę dzie te -
go wy ma gał, na stą pi pod nie sie nie
te re nu cmen ta rza do po zio mu
zgod ne go z wy mo ga mi prze pi sów.
Do dam od ra zu, że nie wy ma ga to
na wo że nia zie mi – zo sta nie wy ko -
rzy sta ny nad miar zie mi, któ ry za -
zwy czaj się wy wo zi pod czas bu do -
wa nia ko mór gro bo wych, z czę ści
dzia łek, gdzie nie jest wy ma ga ne
pod nie sie nie te re nu. Po nad to wy -
zna czo no wo kół cmen ta rza stre fę
ochron ną i usta lo no obo wią zek

za opa trze nia w wo dę z gmin nej
sie ci wo do cią go wej – mó wi za -
stęp ca wój ta Ze non Po pław ski
i do da je, że in we sty cja bę dzie pro -
wa dzo na zgod nie z wszel ki mi za -
ka za mi, na ka za mi i ogra ni cze nia -
mi wy ni ka ją cy mi z prze pi sów,
w spo sób za po bie ga ją cy za nie -
czysz cze niu wód pod ziem nych.

Za chę ta do kre ma cji
Przed sta wi cie le Miej skie go

Przed się bior stwa Wo do cią gów
i Ka na li za cji w War sza wie, ob słu -
gu ją ce go po ło żo ny nie opo dal wo -
do ciąg, są jed nak prze ko na ni, że
in we sty cja jest ry zy kow na.

– Klu czo wą ro lę od gry wa tu ry -
zy ko za nie czysz cze nia wód pod -
ziem nych i po wierzch nio wych od -
cie ka mi ze zwłok. Je że li cmen tarz
był by bu do wa ny bez prac ada pta -
cyj nych, mo żna mieć pew ność, że
bę dzie ne ga tyw nie od dzia ły wać
na wo dy pod ziem ne, a co za tym
idzie rów nież na wo dy Za le wu
Ze grzyń skie go i uję cie wo dy pit -
nej Wo do cią gu Pół noc ne go.
Wpływ te go ty pu emi sji mo że być
zre du ko wa ny po przez za sto so wa -

nie od po wied nich prac za bez pie -
cza ją cych, co zo sta ło na ka za ne
za pi sa mi pla nu – pod kre śla Ro -
man Bu gaj z MPWiK.

Spra wa jest o ty le wa żna, że
Wo do ciąg Pół noc ny za opa tru je
w wo dę jed ną trze cią miesz kań -
ców sto li cy. Wo da po bie ra na jest
z Za le wu Ze grzyń skie go.

Wła dze Wie li sze wa uspo ka ja ją,
że gro by bę dą po ło żo ne wy żej.
MPWIK twier dzi, że ko niecz ne są
ta kże in ne dzia ła nia. – Za le ca ne
środ ki ostro żno ści to wy kła da nie
den gro bów gli ną lub in nym ma -
te ria łem izo la cyj nym, za kaz two -
rze nia głę bo kich gro bów ro dzin -
nych, za chę ca nie miesz kań ców
gmi ny do kre ma cji, któ ra słu ży
przede wszyst kim ogra ni cze niu
do sta wy za nie czysz czeń bio lo gicz -
nych i ko niecz ność mo ni to rin gu
w za kre sie ucią żli wo ści ma ją cych
wpływ na stan śro do wi ska i zdro -
wie lu dzi. W szcze gól no ści na le ży
wy ko nać ba da nia za nie czysz cze -
nia gleb oraz czy sto ści wód po -
wierzch nio wych i pod ziem nych
– pod kre śla Ro man Bu gaj.

AS

Wszyst kie oso by, któ re
nie ukoń czy ły w prze szło ści
szko ły śred niej mo gą za pi -
sać się do na sze go Li ceum.
Na to miast oso by, któ re
po sia da ją już wy kształ ce -
nie śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym. Po -
sta ra li śmy się, aby na ukę w na szej pla -
ców ce ła two mo żna by ło po go dzić
z pra cą za wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by wa ją się
w cy klu week en do wym dwa ra zy w mie -
sią cu.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -
go to wa nie me ry to rycz ne po trzeb ne,
aby eg za min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie -
któ rzy ko rzy sta ją z mo -
żli wo ści zda wa nia eg za -
mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum,
in ni przy stę pu ją do ma -

tu ry w swo jej szko le ma cie rzy stej. Ak -
tu al nie pro wa dzi my na bór na kurs
ma tu ral ny przy go to wu ją cy do ma tu -
ry w 2015 ro ku.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy to
oso by czyn ne za wo do wo. Wy kształ ce -
nie śred nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep sze go sta -
no wi ska w pra cy i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy cho dzą
do nas ta kże słu cha cze, któ rzy de cy -
du ją się na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru. Ta kie
oso by ma ją mo żli wość na uki w przy -
ja znej at mos fe rze oraz ukoń cze nia
na sze go Li ceum, nie po no sząc kosz -
tów za na ukę.

Wszyst kich, któ rzy my ślą o zda wa -
niu eg za mi nu ma tu ral ne go, już dziś
ser decz nie za pra szam do na szej pla -
ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę
rozpoczynają także dorośli. To właśnie odpowiedni moment,
aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

Ryzyko skażenia wody zwłokami?
� Wieliszew przygotowuje się do budowy cmentarza, który będzie położony tuż obok ujęcia wodociągu zaopatrującego w wodę
całą okolicę i jedną trzecią stolicy.

Zalecane
środki ostrożności to
wykładanie den grobów
gliną lub innym
materiałem izolacyjnym,
zakaz tworzenia
głębokich grobów
rodzinnych, zachęcanie
mieszkańców gminy
do kremacji – mówi
Roman Bugaj z MPWiK.

Na starym cmentarzu brakuje już miejsca Wszyscy obawiają się skażenia wody w Wodociągu Północnym

źródło: m
pw

ik.pl

źródło: w
ieliszew.pl



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 
w dniach 24 września - 8 października.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 5

Pro jekt kład ki miał być go to wy na
ko niec wa ka cji, ale po nie wiel kich
opóź nie niach w dru giej po ło wie
wrze śnia tra fił do urzę du mia sta. Te -
raz le gio now ski ra tusz wy stą pi do
wo je wo dy o po zwo le nie na bu do wę.
Po skom ple towaniu do ku men tów
bę dzie mo żna przy stą pić do prac.

Kład ka ma być wy po sa żo na
w scho dy i pod jaz dy dla nie peł no -
spraw nych. Kon struk cja o dłu go -
ści stu me trów bę dzie za da szo na.
Pra ce skoń czą się wio sną przy -
szłe go ro ku. Ich koszt to bli sko 5
mln zł.

(wt)

W listopadzie ruszy budowa kładki
� Budowa przejścia nad torami w ciągu ulicy Parkowej
ruszy najprawdopodobniej na początku listopada.
Na czas prac zostanie zamknięty przejazd kolejowy.

Po wiedz my so bie szcze rze: je śli
nie li czyć Cen trum Szko le nia Po -
li cji, do Le gio no wa nie przy je żdża
z za gra ni cy pies z ku la wą no gą.
Od wie dza jąc po raz pierw szy ja -
kiś kraj mi ło by ło by jed nak po pa -
trzeć na mi ja ne po cią giem mia -
sta. I tu za czy na ją się scho dy, bo
po dro dze z Mo dli na do War sza -
wy za gra nicz ny tu ry sta wi dzi
głów nie zie lo ne ekra ny aku stycz -
ne i za sta na wia się, do kąd wła ści -
wie idą ci wszy scy pa sa że ro wie ze
sta cji Le gio no wo Przy sta nek, sko -

ro w oko li cy naj wy raź niej nie ma
nic po za ekra na mi.

Kil ku me tro we ba rie ry przy sta cji
Przy sta nek czte ry la ta te mu usta wi ły
PKP Pol skie Li nie Ko le jo we
na wnio sek władz mia sta i oko licz -
nych miesz kań ców, któ rym prze -
szka dzał ha łas po cią gów. Dwa la ta
póź niej Mi ni ster stwo Śro do wi ska
ob ni ży ło nor my do ty czą ce ha ła su,
ale ekra ny aku stycz ne na dal po wsta -
ją. Tym cza sem w Eu ro pie za chod -
niej i pół noc nej, mi mo bar dzo po -
dob nych norm ha ła su, ekra nów

w mia stach mo żna szu kać ze świe cą.
Zda rza ją się na wet przy pad ki po cią -
gów, prze je żdża ją cych przez śro dek
mia sta po nie od gro dzo nych to -
rach. I nie jest to kwe stia ani więk -
szej od por no ści miesz kań ców na ha -
łas, ani no wo cze sne go ta bo ru, ale
sku tecz ne go wy ci sze nia to ro wi ska.

Pa trząc na kie ru nek, w ja kim
idą (czyt. nie idą) PKP Pol skie Li -
nie Ko le jo we mo żna stwier dzić,
że tu ry ści nie pręd ko zo ba czą Le -
gio no wo z okien po cią gów.

DG

W Legionowie ekrany, w Europie widoki
� Jednym z najbardziej zdumiewających dla turystów z Europy widoków w Polsce są
wszechobecne ekrany akustyczne. Nie inaczej jest w Legionowie.



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

„We so łe ma lu chy” na Tar go wej
We wtor ki i piąt ki w godz. 16.15–17.00 w fi lii

MOK Le gio no wo przy ul. Tar go wej 65 bę dą od by -
wać się za ję cia „We so łe ma lu chy”. Skie ro wa ne są
do dzie ci w wie ku od dwóch lat oraz ich ro dzi ców
bądź opie ku nów, któ rzy pra gną wzbo ga cić swo ją
wie dzę prak tycz ną po przez za ba wę z dziec kiem.

W pro gra mie za ba wy: mu zycz ne, pla stycz ne,
kon struk cyj ne, dy dak tycz ne, ru cho we.

Za pi sy i szcze gó ły: od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 12.00–19.00 pod nr tel. 22 784–14–22 lub 
e -ma ilem: mok tar go wa@op.pl. Licz ba miejsc ogra -
ni czo na.

Warsz ta ty „Lam pio ny sło iko we”.
27.09, godz. 12.00 – warsz ta ty, pod czas któ rych

dzie ci spró bu ją stwo rzyć wła sno ręcz nie lam pio ny
a w nich roz pra sza ją ce je sien ny mrok świa teł ka.
Lam pio ny po wsta ną w du chu re cyc lin gu oraz z da -
rów je sien nej na tu ry.

Dla dzie ci w wie ku: 3–10 lat oraz ich ro dzi ców.
Bi let: do ro śli – 10 zł, dzie ci – 5 zł, za pi sy: 
do ri spa pis@gma il.com  lub tel 501–792–107.

Klu bo ka wiar nia Okru szek, ul. Sło necz na 20,
www.klu bo ka wiar nia okru szek.pl, tel. 501–792–107.

Bez płat nie dla ma lu chów w bi blio te ce
w pierw szy i trze ci po nie dzia łek mie sią ca,

w godz. 10.00–11.00 – Klu bik Ma łe go Czy tel ni ka
dla dzie ci w wie ku przed szkol nym. Za ję cia są bez -
płat ne. 

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Le gio no wie,
ul. Wła dy sła wa Bro niew skie go 7, tel. 22 774–13–13.

Nie dziel ne spo tka nie z baj ką w ra tu szu
28.09, godz. 15.00 – Nie dziel ne Spo tka nia z Baj -

ką – Te atr Vaś ka – spek takl Cu dow na lam pa All
Ad Di na.

Bi le ty 10 zł – do stęp ne w MOK Le gio no wo,
ul. Nor wi da 10.

Sa la wi do wi sko wa w ra tu szu, Le gio no wo, ul. Pił -
sud skie go 41.

Zebrała Katarzyna Chodkowska

�W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach,
przedstawieniach i imprezach, na które warto wybrać się  z pociechami.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say 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 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.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– 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,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

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

26,27,29,30.09-1-4,6-11.10
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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Bo ha ter ki czar nej ko me dii „Zoł -
za” ko cha ją te go sa me go mę żczy -
znę. Zwy czaj na na po zór za zdrość
prze ra dza się w ogrom ną nie na -
wiść. Zem sta ob na ża ma ka brycz ną
ta jem ni cę. Wszyst ko za czy na wy -
my kać się spod kon tro li. Nie wia -
do mo co jest praw dą, a co fik cją.

Wy stę pu ją: Do ro ta Prze ka ziń -
ska, Mi ko łaj Ma de jak, Do ro ta

Siu dow ska -Miesz kow ska, Do ro ta
Bo ni sław ska, Agniesz ka Oj dow -
ska, Ma te usz Pyr ciak.

Sztu ka za in spi ro wa na sce na riu -
szem Grze go rza Śmiał ka pt. „Sio -
stry”.

Po czą tek spek ta klu o go dzi -
nie 19.00. Wstęp wol ny.

(red)

Zołza w ratuszu
� 28 września w sali widowiskowej legionowskiego
ratusza Teatr Form Niewymyślnych wystawi sztukę „Zołza”.

źródło: Facebook

Jed ną z ta kich ini cja tyw by ło za -
go spo da ro wa nie skwe ru na Bu -
kow cu. Pro jekt zo stał skie ro wa ny
do re ali za cji i jesz cze w tym mie -
sią cu roz pocz ną się pra ce.

– Wiem, że do koń ca paź dzier ni ka
skwe rek ma być go to wy – mó wi
Do ro ta Pa pis, po my sło daw czy ni.

Co na nim bę dzie? – Chcia łam,
by skwer po dzie lo no na trzy stre fy

– pierw sza bę dzie prze zna czo -
na do gier – sta ną sto li ki do sza -
chów czy war ca bów, bę dzie też
mo żna po grać w pił ka rzy ki.
W dru giej czę ści, któ rą na zy wa my
„so lar ną” sta ną le ża ki z ha słem
„Le gio no wo po ru sza!”, a wo kół
nich usta wi my zbi te przez miesz -
kań ców do ni ce, w któ rych po sa dzi -
my po ziom ki czy po mi dor ki kok -
taj lo we, któ re bę dzie mo żna rwać
pro sto z krza ka. A pod sta rą aka -
cją sta ną ław ki, któ re bę dą jed no -
cze śnie miej scem za baw twór -
czych, na któ rym za wi sną choć by
za baw ki zro bio ne przez dzie ci
z ma te ria łów prze twa rzal nych.

To nie je dy na ini cja ty wa, któ rą
pa ni Do ro ta wdro ży ła w Le gio no -
wie. Do niej na le ży Klu bo ka wiar -
nia „Okru szek”, w któ rej re gu lar -
nie od by wa ją się za ję cia dla dzie ci
i ich mam.

(wt)

Skwerek na Bukowcu ruszy w ciągu miesiąca
� Akcja urzędu „Inicjatywy Lokalne” miały pobudzić mieszkańców Legionowa
do poddawania pomysłów na ożywienie swojej okolicy. W tym roku ostatni termin
zgłaszania koncepcji minął 5 września.





NAUKA
·Rosyjski tel. 22 772-51-60
·SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin
– keyboard, fortepian, organy, akordeon,
gitara klasyczna, gitara elektryczna,
gitara basowa, perkusja, flet, wokal
– tel. 511-486-484

USŁUGI STOLARSKIE
·Pracownia stolarska meble Brzeziński. Tel.
519-150-193 www.mebleskierdy.dei.pl

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

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
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

TTYYNNKKII  551155--442244--333322

ZDROWIE I URODA
·Chcesz pozbyć się bólu? Wrócić do
pełnej sprawności? Zregenerować swoje
mięśnie? Umów się na wizytę.
Profesjonalne zabiegi i masaże
wykonywane przez mgr fizjoterapii.
Specjalizuję się w rehabilitacji
sportowej, ortopedycznej i bólu pleców.
Już od 70 zł ! Sprawdź na www.proreh.pl
lub zadzwoń 504-498-48

DAM PRACĘ
·Poszukuję pracowników ochrony WARSZAWA
I OKOLICE 786-857- 912
·Poszukuję przedstawiciela handlowego
w Warszawie i okolicy 723-691-724
·Przemysłowa pralnia PRAWOL, ul.
Marywilska zatrudni sortowaczy bielizny
i maglarzy. Kontakt tel. 22 671-00-33 w. 13

SPRZEDAM
·PIECE gazowe vaillant używane, gwarancja,
montaż 691-686- 772

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Kupie każde auto stare i nowe tel. 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·KUPIĘ nowe części do Fiata 125 p (blacharskie
i galanteryjne) tel. 501-041-555

OGŁOSZENIA
DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

Nie do koń ca. Na fo to gra fii
dziew czyn ka na ro we rze i (dziś za -
byt ko wa) wil la, a po za ka drem sta -
li now ski ter ror, wię zie nia peł ne pa -
trio tów i od dzia ły Ar mii Czer wo -
nej. Na szczę ście sta li nizm już daw -
no prze szedł do hi sto rii. Co jesz cze
się zmie ni ło? Z te ma tów przy jem -
niej szych: ro we ry. Po okre sie nie -
zro zu mia łej na ma zo wiec kich ni zi -
nach fa scy na cji „gó ra la mi” z lat 90-

tych, obec nie do łask wró ci ły ro we -
ry wy god niej sze i zdrow sze dla ple -
ców, ta kie jak ten ze zdję cia, z kie -
row ni cą „ja skół ką”. Dziew czyn ka
oczy wi ście nie ma ka sku – wte dy
w ka skach jeź dzi li tyl ko ko la rze.

A sa ma oko li ca? Wil la, w któ -
rej mie ści się Miej ski Ośro dek
Kul tu ry, by ła prze bu do wy wa na
wie lo krot nie. Kie dyś by ła skrom -
niej sza, nie wy ró żnia ła się. Dziś,

za spra wą zu peł nie no we go da -
chu, jest już tyl ko „wa ria cją na te -
mat” a ota cza ją ją nie ogród i po -
la, ale wy so kie blo ki miesz kal ne
i uli ce peł ne sa mo cho dów. Licz ba
lud no ści Le gio no wa zdą ży ła
w cią gu 60 lat wzro snąć z 19 do 54
tys. miesz kań ców, zaś sa mo mia -
sto sta ło się naj gę ściej za lud nio -
nym w ca łej Pol sce.

DG

60 lat te mu na Nor wi da
� Tak wyglądał sześć dekad temu budynek Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Norwida.
Wsi spokojna, wsi wesoła?


