
Co przez lata nie udawało się
przez lata lokalnym politykom i sa-
morządowcom, w swoje ręce posta-
nowili wziąć prywatni przedsiębior-
cy. O sukcesie Mazowieckiego
Szpitala Onkologicznego z Wieli-
szewa niech świadczy fakt, że leczą
się w nim pacjenci z całej Polski,
a od kilku miesięcy trwa kolejna
rozbudowa o nowe skrzydło i nie
chodzi tym razem o onkologię. Ma-
zowiecki Szpital Onkologiczny
z Wieliszewa jest placówką w pełni
prywatną, jednak spełniającą wszel-
kie standardy narzucone przez mi-

nisterstwo zdrowia. Pacjenci chorzy
na nowotwory są w niej leczeni
w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia.

Oddział wewnętrzny i chirurgia
– W nowo budowanym budynku

szpitala planujemy uruchomić od-
dział wewnętrzny i oddział chirur-
gii ogólnej o łącznej liczbie ok. 100
łóżek. Zakończenie inwestycji
i oddanie do użytkowania plano-
wane jest na drugą połowę 2018
roku – potwierdza Justyna Świe-
żek, prezes Krajowej Fundacji

Medycznej. Pani prezes zapytana,
czy w kolejnych etapach władze
szpitala zamierzają rozbudowywać
obiekt o niezbędne oddziały, czyli
Szpitalny Oddział Ratunkowy
(tzw. SOR), kardiologię i oddział

ginekologiczno-położniczy odpo-
wiedziała twierdząco. – Biorąc
pod uwagę, że powiat legionowski
liczy ponad 100 tys. mieszkańców,
w naszym przekonaniu brak szpi-
tala powiatowego jest ogromnym
problem. Dlatego Krajowa Funda-
cja Medyczna prowadząca Mazo-
wiecki Szpital Onkologiczny pod-
jęła decyzję o rozbudowie swojej

Szpital dla Legionowa?
W Wieliszewie
� W połowie przyszłego roku w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie
powstanie oddział chorób wewnętrznych, a także chirurgia. Łącznie przybędzie 100
łóżek. To jednak nie koniec dobrych wieści. Jak zapowiadają przedstawiciele
szpitala, z czasem dojdą kolejne, podstawowe dla mieszkańców powiatu oddziały
typu SOR, kardiologia i położnictwo.
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W no wo
bu do wa nym bu dyn ku
szpi ta la pla nu je my uru -
cho mić od dział we -
wnętrz ny i od dział chi rur -
gii ogól nej o łącz nej licz -
bie ok. 100 łó żek. Za koń -
cze nie in we sty cji i od da -
nie do użyt ko wa nia pla -
no wa ne jest na dru gą
po ło wę 2018 ro ku – po -
twier dza Ju sty na Świe żek.

dokończenie na stronie 4
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Jak ar gu men to wał wójt Ma ciej
Ma zur, jest prze ciw ny wpro wa -
dza niu Usta wy dro gą po sel ską,
któ rej dro ga pro ce do wa nia jest
roz wią za niem „na skró ty”. Jak za -
strzegł, chęt nie by ła by wi dzia na
for ma wpro wa dza nia me tro po lii
na ście żce rzą do wej, tak jak to
mia ło miej sce w przy pad ku wpro -
wa dza nia me tro po lii ślą skiej.

Ana li zo wa li pro jekt Sa si na
– Ra da mia sta War sza wy mo że

w dro dze uchwa ły po sta no wić
o prze ka za niu do re ali za cji mia sta
st. War sza wy za dań pu blicz nych
gmi ny. Ta ki jest je den z za pi sów,
wła ści wie nie okre śla ją cy, któ re to
za da nia mo gły by być prze ka za ne
– po wie dział wójt Ma ciej Ma zur
ana li zu jąc za pi sy Usta wy Sa si na.
A do ko lej nych jej mi nu sów za li -
czył brak za pi su, jak ma być fi -
nan so wa na no wa jed nost ka sa -
mo rzą do wa. – Wy da je mi się, że
jest to tak po wa żne i zna czą ce
– utwo rze nie no wej for my or ga ni -
za cyj no -praw nej sa mo rzą du te ry -
to rial ne go – że nie za le żnie

od sta no wi ska, któ re zo sta ło pod -
ję te przez gmi nę Nie po ręt, jest
po trze ba uzy ska nia opi nii na szych
miesz kań ców – po wie dział wójt
Ma ciej Ma zur, któ ry wy ra ził na -
dzie ję, że bę dzie wy ma ga na fre -
kwen cja. – W wa żnych spra wach
po wi nien się wy po wia dać na ród
i my też tak to czy ni my. Acz kol -

wiek uwa żam, że z tych wszyst -
kich re form, któ re zo sta ły w Pol -
sce wpro wa dzo ne po prze mia -
nach, naj le piej funk cjo nu je re for -
ma sa mo rzą do wa – po wie dział
prze wod ni czą cy Eu ge niusz Woź -
nia kow ski, któ ry jed no cze śnie do -
dał, że po wo ła nie me tro po lii ma
cha rak ter wy łącz nie po li tycz ny.

Jednogłośne TAK dla
referendum

– Wszy scy: wójt, rad ni i soł ty si,
zo sta li śmy wy bra ni przez miesz -
kań ców. Przed ni mi po no si my od -
po wie dzial ność za to, co się dzie je
na tym te re nie. (…) Ślu bo wa li śmy,
że bę dzie my dzia łać dla do bra
wspól no ty i na sza de cy zja jest jed -
no cze śnie nie uchy la niem się
od de cy zji trud nych. Bo naj ła twiej
by by ło po cze kać co bę dzie, bo
„wła dza wie le piej”. Stan fak tycz -
ny jest ta ki, że na dal funk cjo nu je
pro jekt o ustro ju mia sta st. War -

sza wy. Kon sul ta cje, któ re zo sta ły
za po wie dzia ne, mo żna zna leźć
na kon sul ta cje me tro po lia.pl
i – wbrew wcze śniej szym za po wie -
dziom – ma ją krót ki ter min na ich
prze pro wa dze nie – do 14 kwiet nia
– po wie dział rad ny An drzej Ole -
chow ski. W koń cu rad ni przy stą pi -
li do gło so wa nia, w któ rym jed no -
gło śnie opo wie dzie li się nad prze -
pro wa dze niem gmin ne go re fe ren -
dum. Za tem 14 ma ja miesz kań cy
gmi ny przy urnach od po wie dzą
na na stę pu ją ce py ta nie: „Czy jest
Pan/Pa ni za tym, że by m.st. War -
sza wa, ja ko me tro po li tal na jed -
nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go,
ob ję ła Gmi nę Nie po ręt?”. Kam -
pa nia in for ma cyj na ma ru szyć tuż
po po zy tyw nej de cy zji wo je wo dy.

Suk ces Smo go rzew skie go
Tym cza sem nie milk ną echa re -

fe ren dum w Le gio no wie, któ re
dla władz sa mo rzą do wych za koń -

czy ło się peł nym suk ce sem.
Za tym, że by Le gio no wo zo sta ło
czę ścią me tro po lii war szaw skiej,
gło so wa ło 1 081 miesz kań ców,
czy li 5,73 proc. gło su ją cych. Prze -
ciw ta kie mu sce na riu szo wi by -
ło 17 793 miesz kań ców, czy li 94,27
proc. Fre kwen cja wy nio sła 46,72
proc., co w re fe ren dach lo kal nych
zda rza się rzad ko. – Je stem dum -
ny z miesz kań ców Le gio no wa,
z ich ak tyw no ści, z te go, że mi mo
ró żnych po glą dów po li tycz nych,
bo ma my w Le gio no wie du żo
elek to ra tu PiS -u, oni prze ciw ko
ta kie mu sty lo wi upra wia nia po li -
ty ki za gło so wa li – po wie dział tuż
po re fe ren dum Ro man Smo go -
rzew ski. Za to miesz ka ją cy w Le -
gio no wie mi ni ster MSWiA Ma -
riusz Błasz czak na an te nie ra dio -
wej „Trój ki” przy znał, że nie brał
udzia łu w le gio now skim re fe ren -
dum. – Re fe ren dum by ło przed -
wcze sne. To by ła ak cja po li tycz na

zor ga ni zo wa na przez wło da rzy
mia sta, któ re są sil nie za an ga żo -
wa ne w dzia łal ność to tal nej opo -
zy cji – po wie dział Błasz czak, któ ry
jed no cze śnie przy znał, iż fre kwen -
cja by ła wy so ka. – Je że li po rów na -
my na kład sił i środ ków ze stro ny
wło da rzy Le gio no wa, to nic dziw -
ne go – po wie dział mi ni ster, na ko -
lej ne py ta nie dzien ni kar ki, czy re -
fe ren dum by ło bez zna cze nia,
Ma riusz Błasz czak od parł, iż re fe -
ren dum by ło przed wcze sne bo nie
ma… pro jek tu. Mi ni ster przy po -
mniał też o pro jek cje Ja na Grab ca
po wo łu ją cym me tro po lię war -
szaw ską. Wów czas rzecz nik PO
był ogrom nym en tu zja stą po wo ła -
nia me tro po lii, dziś jest jej ogrom -
nym prze ciw ni kiem. – Oni zmie -
nia ją zda nie w ta kim tem pie, w ja -
kim pa ni Gron kie wicz -Waltz
zwra ca ka mie ni ce – po wie dział
na an te nie Ma riusz Błasz czak.

Da riusz Bur czyń ski

Referendum tym razem w Nieporęcie
� W piątek 31 marca podczas sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Nieporęt przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum dotyczącego
„objęcia Gminy Nieporęt metropolitalną jednostką terytorialną pod nazwą „m.st. Warszawa”. Jeśli wcześniej wojewoda nie zakwestionuje tej
uchwały, gminne referendum odbędzie się 14 maja br.

Nie milkną
echa referendum
w Legionowie, które dla
władz samorządowych
zakończyło się pełnym
sukcesem. Przeciwko
objęciu Legionowa
ustawą metropolitarną
opowiedziało się
ponad 17 tys. osób.

Nieporęt z lotu ptaka. Gmina liczy ponad 13 tys. mieszkańców

źródło: nieporet.pl
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OR LEN War saw Ga mes to wy da rze nie spor to we, w któ -
rym uczest ni czyć bę dzie mógł ka żdy, bez wzglę du na wiek
i po ziom swo jej ak tyw no ści spor to wej. Atrak cje po zwo lą przy -
bli żyć war sza wia kom za sa dy obo wią zu ją ce w po szcze gól nych
kon ku ren cjach i spraw dzić swo je pre dys po zy cje do ich upra -
wia nia. To wszyst ko pod czuj nym okiem mi strzów olim pij -
skich, człon ków Gru py Spor to wej OR LEN.

– Or ga ni zu jąc od lat OR LEN War saw Ma ra thon, za -
uwa ży li śmy, jak po zy tyw ne emo cje wy wo łu je sport, nie tyl -
ko wśród uczest ni ków, ich ki bi ców, lecz ta kże miesz kań -

ców War sza wy, któ rzy lu bią ak tyw ny wy po czy nek. Z my ślą
o nich Na ro do we Świę to Bie ga nia zmie nia się w Na ro do -
we Świę to Spor tu, wy da rze nie otwar te dla wszyst kich, ma -
łych i du żych, któ rzy lu bią sport i du cha ry wa li za cji. Za pra -
szamy miesz kań ców War sza wy do wspól nej za ba wy nie tyl ko
spor to wej, lecz ta kże mu zycz nej – mó wi Ra fał Pa sie ka, Dy -
rek tor Wy ko naw czy ds. Mar ke tin gu PKN OR LEN.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji OR LEN War saw Ga mes bę dzie

mar szo bieg Bie gam Bo Lu bię or ga ni zo wa ny wspól nie z Pro -
gra mem Trze cim Pol skie go Ra dia. Za pi sy do mar szo bie gu
wła śnie wy star to wa ły – re je stra cji mo żna do ko nać po przez
www.or len ma ra thon.pl/ga mes -atrak cje -mar szo bieg.

Bie gam Bo Lu bię bę dzie trwał oko ło 45 mi nut i roz pocz -
nie się o godz. 16.00 w Alei Hop fe ra, pod głów ną sce ną
OR LEN  War saw Ga mes. Tra sa o dłu go ści 3 km pro wa dzić
bę dzie przez Ła zien ki Kró lew skie oraz ul. My śli wiec ką,
przy któ rej znaj du je się sie dzi ba ra dio wej Trój ki. Li mit
uczest ni ków wy no si 3333 osób, a ka żdy z uczest ni ków
otrzy ma pa miąt ko wą ko szul kę. W wy da rze niu mo gą wziąć
udział wszy scy mi ło śni cy ru chu i ak tyw no ści na świe żym po -
wie trzu.

Kró lo wa spor tu
Po ło żo ne na te re nie Agry ko li bie żnia i sta dion sta ną się

ta kże are ną zma gań naj młod szych spor tow ców w ra mach za -
wo dów „Lek ko atle ty ka dla ka żde go”.

– Przez ta kie za wo dy sta ra my się po ka zać naj młod szym
pięk no kró lo wej spor tu, za ra zić ich pa sją do ak tyw no ści i wy -
cho wać przy szłych mi strzów – mó wi Hen ryk Ol szew ski, pre -
zes PZLA. Za wo dy od bę dą się z wy ko rzy sta niem pro fe sjo -
nal ne go sprzę tu i pod okiem do świad czo nych in struk to rów.
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma ją pa miąt ko we ga dże ty, a naj lep -
si – me da le.

Oprócz za wo dów lek ko atle tycz nych i mar szo bie gu, chęt -
ni bę dą mo gli rów nież spró bo wać swo ich sił w tre nin gu
cross fit, za grać w ulicz ną od mia nę ko szy ków ki – stre et ball,
lub zje chać na trzy ko ło wych po jaz dach Drift Tri ke. Dla
naj młod szych przy go to wa ne zo sta ną m.in. park li no wy,
ska te park, stre fa z dmu chań ca mi oraz za ję cia zum by. Do -
dat ko wą atrak cją bę dzie kon cert gwiazd na sce nie głów nej
i mo żli wość spo tka nia się z mi strza mi olim pij ski mi.

OR LEN War saw Ga mes od bę dą się 22 kwiet nia na te re -
nach war szaw skiej Agry ko li. Za pra sza my od go dzi ny 11.00.
Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji na www.or len ma ra thon.pl.

OR LEN War saw Ma ra thon
OR LEN War saw Ma ra thon to naj więk sza im pre za bie go wa

w Pol sce. W czte rech edy cjach wy da rze nia wzię ło udział po -
nad 130 tys. bie ga czy, a im pre za na sta łe za pi sa ła się na bie go -
wej ma pie Pol ski. Na ro do we Świę to Bie ga nia za de biu to wa ło
w 2013 r. Co ro ku bie ga cze ma ją szan sę zmie rzyć się z wła sny -
mi si ła mi na dwóch dy stan sach – ma ra toń skim oraz na 10 km.
W ra mach OR LEN War saw Ma ra thon or ga ni zo wa ne są rów -
nież Mi strzo stwa Pol ski w Ma ra to nie Mę żczyzn, a pu la na -
gród pie nię żnych po rów ny wal na jest z czo ło wy mi im pre za mi
bie go wy mi w Eu ro pie.

(red)

OR LEN War saw Ga mes – pik nik spor to wy w par ku Agry ko la
� Przed nami kolejna, piąta już edycja największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która w tym roku przyjmie nowy
wymiar Narodowego Święta Sportu. Wszystko za sprawą ORLEN Warsaw Games czyli otwartego dla wszystkich, rodzinnego pikniku, pełnego
aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Wydarzeniu, które odbędzie się w parku Agrykola, w sobotę 22 kwietnia, na dzień przed zmaganiami
biegaczy, towarzyszyć będą koncerty gwiazd i spotkania z mistrzami olimpijskimi.
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Choć nie zna my jesz cze wy ni -
ków la bo ra to ryj nych, wie le wska -
zu je na to, że za cho ro wa nia wy -
wo ła ła sal mo nel la lub bak te ria
E.co li. Za raz po stwier dze niu
pierw szych przy pad ków za tru cia
dy rek tor i pra cow ni cy przed szko -

la po wia do mi li o za ist nia łej sy tu -
acji ro dzi ców dzie ci, któ re
w czwar tek (30 mar ca) ko rzy sta ły
z wy ży wie nia i po pro si li o nie -
zwłocz ne zgła sza nie do le ka rza
wszyst kich nie po ko ją cych ob ja -
wów. Ma lu chy tra fi ły do ró żnych
szpi ta li. Naj wię cej z nich zgło si ło

się do szpi ta la Wol skie go. Dzieć -
mi za ję li się rów nież le ka rze ze
szpi ta la Bie lań skie go oraz szpi ta li
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim
i Dzie ka no wie Le śnym.

Ra czej sal mo nel la
– Dzie ci prze by wa ją w ró żnych

szpi ta lach w War sza wie i No wym
Dwo rze Maz. Za tru cie na stą pi ło
w czwar tek, a w pią tek – nie wie -
dzieć cze mu – ma lu chy przy szły
jesz cze do przed szko la. O tej ca łej
sy tu acji do wie dzia łem się od oj ca
jed ne go z dzie ci, któ re „prze le wa ło
się mu przez rę ce”. Py tał, czy to jest
sal mo nel la, po nie waż wła śnie je dzie
z nim do szpi ta la. To przy pusz cze -
nie po twier dzi ły szpi ta le w No wym
Dwo rze Maz. i w Dzie ka no wie Le -
śnym. To nie mo że być bak te ria
E.co li, bo ona bie rze się z wo dy.
A mam zna jo me go, któ ry ma dziec -
ko w tym przed szko lu i to dziec ko
jest zdro we. Dla cze go? Dla te go, że
jest na die cie bez glu te no wej, a więc
wo dę pi ło, ale nie ja dło te go, co po -

zo sta łe dzie ci. Bak te ria by ła w po -
da nym na obiad mię sie lub w kro -
kie tach, do któ rych zro bie nia uży te
zo sta ły jaj ka – mó wi Ar ka diusz Sy -
gu ła, prze wod ni czą cy gmin nej Ko -
mi sji Oświa ty, Kul tu ry i Spor tu. In -
for ma cji o bli sko set ce dzie ci za tru -
tych sal mo nel lą nie po twier dza ją
przed sta wi cie le gmi ny, któ rzy mó -
wią o znacz nie mniej szej licz bie.

43 dzie ci ho spi ta li zo wa nych
– 3 kwiet nia na te ren przed -

szko la gmin ne go w Cho to mo wie
wszedł sa ne pid, zo sta ły po bra ne
prób ki je dze nia i za wie zio no je
do Wo je wódz kiej Sta cji Epi de -
mio lo gicz nej w War sza wie. Cze ka -
my na wy ni ki ba dań la bo ra to ryj -
nych. Zo sta ła też prze pro wa dzo na
de zyn fek cja obiek tu – mó wi
rzecz nik UG Ja błon na Mi chał
Smo liń ski. Przed sta wi cie le gmi ny
o ca łym zda rze niu po in for mo wa ły
wszyst kie słu żby po wo ła ne do zba -
da nia ca łej spra wy, po cząw szy
od sa ne pi du, Ku ra to rium Oświa -
ty, oraz po li cję. – W szpi ta lach
prze by wa 43 dzie ci. To jest in for -

ma cja, któ rą aku rat mo gę po -
twier dzić. Przed szko le mie ści
ok. 150 dzie ci, a w czwar tek w tym
obiek cie prze by wa ło 132 ma lu -
chów. Po dej rze nia są ta kie, że
mo gły się za truć kro kie ta mi
– przy znał Mi chał Smo liń ski.
Po za koń cze niu prac eki py de zyn -
fe ku ją cej, wy po sa żo nej w spe cjal -
ne ska fan dry oraz od po wied nie
środ ki che micz ne – naj praw do po -
dob niej w po nie dzia łek – przed -
szko le zo sta nie otwar te dla pod -
opiecz nych z wy łą cze niem czę ści
ga stro no micz nej. Po si łek dzie -
ciom za pew ni wy na ję ta przez gmi -
nę ze wnętrz na fir ma ka te rin go wa.

DB

Zatrucie w przedszkolu
� W czwartek 30 marca w Gminnym Przedszkolu w Chotomowie wśród
wychowanków doszło do zatrucia, najprawdopodobniej salmonellą. Początkowo
mówiono o około setce dzieci z zatruciami pokarmowymi, gmina potwierdza
jednak 43 zatrucia przedszkolaków hospitalizowanych w kilku szpitalach.

Bakteria
była w podanym
na obiad mięsie lub
w krokietach, do których
zrobienia użyte zostały
jajka – mówi Arkadiusz
Syguła, przewodniczący
gminnej Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu.

Przed szko le mie ści ok. 150 dzie ci
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– Na po cząt ku kwiet nia war to – je śli
jesz cze te go nie zro bi li śmy – zdjąć z ro -
ślin ich zi mo we osło ny oraz do ko nać
cięć na drze wach i krze wach. Szcze gól -
nie zy ska ją na tym ró że, ale trze ba też
pa mię tać o cię ciach tych ro ślin, któ re
zdą ży ły już prze kwit nąć: for sy cje, po -
rzecz ki al pej skie i wierz by szcze pio ne
na pniu.

– A je śli ktoś nie ma krze wów? Czym
po wi nien się za jąć w pierw szej ko lej no -
ści?

Trze ba też za dbać o traw nik – oczy ścić
go z resz tek opa dłych li ści, na wie trzyć
gle bę, wy rów nać po zi mo we nie rów no ści
i do siać tra wy tam, gdzie są wi docz ne

bra ki. Mo żna też siać do grun tu jed no -
rocz ne ro śli ny ozdob ne – na giet ki, po -
wo je trój barw ne, gro szek pach ną cy, di -
mor fo te kę czy go de cję, ale też zio ła i ro -
śli ny przy pra wo we. A po za tym – mą -
drze za in we sto wać w usłu gi pro fe sjo na li -
sty, któ ry gwa ran tu je fa cho wą opie kę
nad na szym ogro dem, do ra dzi, co i kie -
dy war to w nim po sa dzić i spra wi, że bę -
dzie on ze wszech miar wy jąt ko wy.

Obudź swój ogród na wiosnę
� To ostatnie chwile, by przygotować ogród na wiosenną eksplozję zapachów i barw. Z Justyną
Tuszyńską, architektem krajobrazu, rozmawiamy o tym, na co trzeba zwrócić teraz szczególną uwagę.

Justyna Tuszyńska

Pro jek ty, za kła da nie, 
pie lę gna cja ogro dów

tel. 607-617-744

O po trze bie bu do wy te go łącz -
ni ka sły szy się od lat. Rad ny Ze -
non Choj nac ki miesz ka ją cy
w oko li cy ul. Sza rych Sze re gów
wie lo krot nie wy ra żał swo je pre -
ten sje pod ad re sem wój ta z po wo -
du pro ble mów z bu do wą łącz ni ka
je go uli cy z ul. Ze grzyń ską.

„Pan wstęgi nie będzie
przecinał”

Rad ny tłu ma czył, że od po cząt -
ku swo jej ka den cji wójt Ja ro sław
Cho dor ski nie zro bił nic, aby za -
po biec wy pad kom, do ja kich co -
dzien nie mo że do cho dzić, gdy
kie row cy wbrew za ka zo wi, bez po -
śred nio z ul. Sza rych Sze re gów
usi łu ją włą czyć się do ru chu w ul.
Ze grzyń ską. Z wy ja śnień wój ta
wy ni ka ło na to miast, że na prze -
szko dzie do roz po czę cia prac
przy bu do wie łącz ni ka tzn. dro gi
ser wi so wej łą czą cej ul. Sza rych
Sze re gów z ul. Aka de mij ną sta nę -
ła Pol ska Aka de mia Na uk, któ ra
jest wła ści cie lem jed nej z dzia łek.

Na jed nej z se sji w 2016 ro ku, kie -
dy wójt Ja ro sław Cho dor ski za -
pew nił rad ne go, że do ło ży wszel -
kich sta rań, że by łącz nik po wstał
jesz cze w tym ro ku, Ze non Choj -
nac ki zo stał wy pro wa dzo ny z rów -
no wa gi. – Nie! Po wi nien ude rzyć
się Pan rę ką w pierś i po wie dzieć,
że Pan za wa lił. Bo Pan po wi nien
to zro bić w ubie głym ro ku.
A w tym ro ku po win ni śmy już
daw no prze ci nać wstę gę – zwró cił
się wów czas do wój ta, rad ny
Choj nac ki. – Pan wstę gi nie bę -
dzie prze ci nał – od parł mu wójt.

Bu do wa już się za czę ła
Wy glą da więc na to, że po mi mo

spo re go opóź nie nia, kłót nie o łącz -
nik w koń cu się skoń czą, gdyż wła -
śnie roz po czy na się je go bu do wa.
Spół ka „Czy stość” z Wo ło mi na zo -
bo wią za ła się wy ko nać wszyst kie
pra ce do 30 czerw ca. Przed nią wy -
cin ka drzew i krze wów, ro bo ty roz -
biór ko we, ro bo ty ziem ne, wy ko na -
nie dro gi na sa mo cho dów, ro we -

rów, po ło że nie chod ni ków. Bu -
dow lań cy we szli na te ren bu do wy
już w po nie dzia łek 3 kwiet nia.
– Wie my, że wie lu miesz kań ców
z nie cier pli wo ścią ocze ku je bu do -

wy łącz ni ka Sza rych Sze re gów z ul.
Ze grzyń ską. Z pew no ścią bu do wa
tej dro gi znacz nie po pra wi sko mu -
ni ko wa nie tej czę ści na szej gmi ny
– po wie dział Mi chał Smo liń ski,
rzecz nik pra so wy UG Ja błon na.
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ba zy, pla nu jąc po sze rzyć za kres
świad cze nia usług w pierw szej ko -
lej no ści o od dział we wnętrz ny
i chi rur gii ogól nej, a w dal szej per -
spek ty wie o po zo sta łe od dzia ły ty -
po we dla szpi ta li po wia to wych
– do da ła Ju sty na Świe żek.

Po li ty cy obie cy wa li, pry wat ny
in we stor zro bił

– Ab so lut nie po pie ram roz bu -
do wę te go szpi ta la. Nie po raz
pierw szy pry wat ny in we stor za -
wsty dza dzia ła nia władz sa mo rzą -
do wych. Na ma wiam sta ro stę
do te go, aby roz ma wiać z lo kal ny -
mi biz nes me na mi. Nie obie cy wać,
nie mó wić cią gle o Le gio no wie,
tyl ko skon cen tro wać wy sił ki wła -
śnie na Wie li sze wie – sko men to -
wał spra wę na go rą co wie li szew -

ski rad ny Edwin Ze zoń. I w za sa -
dzie traf nie pod su mo wu je on do -
tych cza so we dzia ła nia władz sa -
mo rzą do wych w tej kwe stii, któ re
przy oka zji zbli ża ją cych się wy bo -
rów obie cy wa ły ry chłą bu do wę
szpi ta la w Le gio no wie w miej scu
tzw. przy chod ni „na gór ce”.
Zresz tą na wieść o bu do wie dłu go
ocze ki wa ne go szpi ta la w Wie li -
sze wie lo kal ni po li ty cy już zdą ży li
za re ago wać i przy pi sy wać w tym
swo je za słu gi. – Gdy by nie po moc
sa mo rzą dow ców z Le gio no wa,
Wie li sze wa i po wia tu, te go szpi ta -
la by nie by ło – sko men to wał
spra wę two rze nia no wych od dzia -
łów w wie li szew skim szpi ta lu,
w me diach spo łecz no ścio wych po -
seł PO Jan Gra biec. Wy pa da ło by
tyl ko do dać „suk ces ma wie lu oj -
ców, po ra żka ani jed ne go”.

Da riusz Bur czyń ski

dokończenie ze strony 1

Szpital dla Legionowa?
W Wieliszewie

Nowy skrót gotowy do wakacji
� Budowa łącznika ulicy Zegrzyńskiej z ulicą Szarych Szeregów w Jabłonnie, który ma
powstać do 30 czerwca br., właśnie się rozpoczęła. Wybrana firma za ponad 431 tys. zł
wybuduje długo oczekiwany przez mieszkańców Bukowca łącznik.

Spółka
„Czystość” z Wołomina
zobowiązała się wykonać
wszystkie prace do 30
czerwca. Przed nią
wycinka drzew i krzewów,
roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne,
wykonanie drogi
na samochodów,
rowerów, położenie
chodników.



Jak gło si ko mu ni kat na in ter ne -
to wej stro nie Urzę du Mia sta
– po nad 7 mln zł z unij nych do ta -
cji tra fi na Ma zow sze. Le gio no wo
uzy ska ło aż 2,6 mln zł, dzię ki któ -
rym pod ko niec 2017 ro ku w na -
szym mie ście bę dą funk cjo no wać

dwa no we par kin gi „Par kuj
i Jedź”.

Parkingi i miejsca dla rowerów
Par kin gi te po wsta ną przy uli cach

Pia sko wej oraz Szwaj car skiej. Le -
gio no wo otrzy ma ło te środ ki z wy -

ko rzy sta niem na in we sty cje
przy przy stan kach ko le jo wych PKP
oraz przy stan kach au to bu so wych
ZTM. Dla te go przy Pia sko wej po -
wsta nie 25 miejsc par kin go wych,
w tym trzy dla osób nie peł no spraw -
nych oraz 20 za da szo nych miejsc

dla ro we rów. Na to miast przy uli cy
Szwaj car skiej zo sta nie wy bu do wa -
nych 190 miejsc po sto jo wych,
w tym 10 miejsc dla osób nie peł no -
spraw nych i 120 za da szo nych miejsc
po sto jo wych dla ro we rów. Do dat -
ko wo przy par kin gu po wstać ma

sta cja do ła do wa nia sa mo cho dów
elek trycz nych, co jest ab so lut ną no -
wo ścią. Po noć na po cząt ku bę dzie
to jed no gniaz do o mo cy 24 kW.

Re mont pe ro nu
A jak by te go by ło ma ło, to do -

dat ko wo bę dzie też wy ko na ny re -
mont pe ro nu ko le jo we go PKP Le -
gio no wo Pia ski. – Sie dem lat prze -
py cha nek z PKP to zde cy do wa nie
za dłu go, ale fi nał bę dzie na praw -
dę słod ki! Ma my pro jekt i 200 tys.
za re zer wo wa nym w te go rocz nym
bu dże cie. Pe ron bę dzie utwar dzo -
ny i wy ło żo ny kost ką bru ko wą, po -
ja wią się rów nież no we ław ki i za -
da sze nia, czy li wszyst ko co po zwo -
li na szym miesz kań com bez prze -
szkód ko rzy stać z pe ro nu. Cie szy
rów nież fakt dwóch par kin gów,
któ re zo sta ną wy bu do wa ne w bez -
po śred niej oko li cy pe ro nu. Osie -
dle Pia ski no wo cze śnie je i z ro ku
na rok zmie nia swo je ob li cze
na lep sze – prze ko nu je rad ny Pa -
weł Gła żew ski.
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PKP Legionowo Piaski czeka rewolucja
� Wedle zapowiedzi władz miasta, z końcem tego roku okolica PKP Legionowo Piaski zyska dwa nowe parkingi typu „Parkuj i Jedź”.
Ma też być stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz długo oczekiwany remont kolejowego peronu.

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon 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 pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

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. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. 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. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

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 Za ci szu przyj mu je uzdro wi ciel LO THAR C. METZ
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OGŁOSZENIA DROBNE ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924- 842
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058
·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349
·Zatrudnię kierowcę kat. CE, Czosnów
tel. 795-556-677

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

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 bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

·Każdy 513-606-666

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

·Nowe Fiat 125 + PRL 513-606-666

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

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Holowanie 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

·ZJAZD-projekt, 660-678-810

BUDOWLANE
·AA Remont A-Z Osobiście 792-520-035

·Budowy 501-446-851

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl

KKRREEDDYYTTYY  II PPOOŻŻYYCCZZKKII  WWIIEELLOORRAATTAALLNNEE  DDLLAA
WWSSZZYYSSTTKKIICCHH..  TTEELL..  660088  ––  554411--227722

Firma ogrodnicza 
zatrudni

pracowników 
do pracy 

w terenie.
607-617-744

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

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy ubez pie czo ne mu lub po szko -
do wa ne mu w wy pad ku na le ży
za pła cić od szko do wa nie, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych wy ni ka, że
kwo ty od szko do wań wy pła ca nych
do bro wol nie przez ubez pie czy cie -
li są na wet czte ro krot nie ni ższe
niż uzy ski wa ne wy ro kiem są do -
wym. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie -

czy ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł
oraz za pro po no wał ugo dę
przy do pła cie mar nych 500 zł.
W wy ni ku dzia łań fun da cji do -
pła cił kwo tę pię ciu ty się cy zł
a po skie ro wa niu spra wy do są -
du po szko do wa ny mo że li czyć
na kwo tę dwu dzie stu ty się cy zł
do pła ty. Pod pi su jąc ugo dę bez
po mo cy praw nej stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia wy pła ty za dość uczy nie nia
za śmierć krew ne go z wy pad ku
dro go we go przed 2008 ro kiem,
po mi mo że Sąd Naj wy ższy na ka -
zał w wie lu orze cze niach wy pła tę
pie nię dzy na rzecz człon ków ro -
dzin ofiar wy pad ków.

Masz do nich pra wo! Je że li
spo tkał Cię po dob ny pro blem
lub od nio słeś ob ra że nia i nie za -
wia do mi łeś ubez pie czy cie la
– zgłoś się do nas. Na si praw ni cy
i kon sul tan ci udzie lą Ci po trzeb -
nej bez płat nej po ra dy lub bez -
płat nie spo rzą dzą pi smo do
ubez pie czy cie la.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!



Lot ni sko w Po nia to wie zo sta ło
zor ga ni zo wa ne pa rę ty go dni
przed wy bu chem woj ny, pod ko -
niec żniw w miej scu zwa nym
przez miej sco wych Py rzo wy
Kiesz, na te re nie ma jąt ku hra bie -
go Zdzi sła wa Gro chol skie go.
Hra bia Gro chol ski do moc no
pod upa dłe go dwor ku Po nia tow -
skich, któ ry na był w za mian
za ka mie ni cę przy uli cy Wol skiej
w War sza wie, prze pro wa dził się
w 1921 r. Był mi ło śni kiem lot nic -
twa. Był wśród ini cja to rów pol sko
– fran cu skich za kła dów Fran ko -

pol, któ re mia ły pro du ko wać sa -
mo lo ty dla ar mii. W przeded niu
wy bu chu woj ny, gdy woj sko go -
rącz ko wo szu ka ło awa ryj nych lot -
nisk, od dał swo je te re ny do dys -
po zy cji.

Maszyny ukryte między
drzewami

Lot ni sko, jak na po lo we przy -
sta ło, urzą dzo ne zo sta ło rze czy wi -
ście na skraw ku upraw ne go po la
pod la sem w od le gło ści kil ku set
me trów od dwo ru. 27 sierp nia
do Po nia to wa przy by li żoł nie rze.

Sa mo cho dy przy wio zły becz ki
z pa li wem, za pa sy czę ści, żyw no -
ści i ca łe wy po sa że nie. W le sie
umiesz czo no skład amu ni cji, za -
ko pa no też część z 240 przy wie -
zio nych ogrom nych 150-li tro wych

be czek z ben zy ną, urzą dzo no sta -
no wi ska obro ny prze ciw lot ni czej.
Oczy wi ście w wa run kach peł nej
kon spi ra cji, by nie zdra dzić lo ka -
li za cji lot ni ska.

29 sierp nia wie czo rem na po -
nia tow skim ścier ni sku, któ re mia -
ło słu żyć za pas wy lą do wa ły sa mo -
lo ty dwóch my śliw skich
eskadr. 22 ma szy ny na tych miast
zo sta ły ukry te mię dzy drze wa mi.
„Sie dzie li śmy na lot ni sku po lo -
wym (…) Nie da le ko stał dwór jak
z po wie ści, z or łem pol skim

w wiel kiej sie ni wej ścio wej, z ka -
ra be la mi na ścia nach. Ma szy ny
mie li śmy do brze ukry te w le sie,
czas był prze pięk ny, kwa te ry jak
na wy ciecz ce. Ja da li śmy z ko tła,
spa li śmy na sło mie. Po pro stu
siel skie wa ka cje” – wspo mi nał
pod po rucz nik Du dwał. Rze czy wi -
ście pi lo ci za kwa te ro wa ni zo sta li
po cząt ko wo w moc no zde wa sto -
wa nych bu dyn kach daw nych
czwo ra ków nie opo dal dwo ru
i spa li na sia nie, po tem prze nie śli
się na pię tro dwo ru, gdzie spo -
dzie wa li się łó żek, za sta li jed nak
po ko je za sła ne do wy so ko ści
okien sia nem. Na dzie dziń cu
dwo ru dzia ła ła kuch nia po lo wa.

As my śliw ski
1 wrze śnia o 6 ra no na lot ni sku

wy lą do wa ło jesz cze 10 sa mo lo tów,
nie dłu go po tem wy strze li ła ra ca
sy gna ło wa i za czął się pierw szy
alarm bo jo wy. Na War sza wę nad -
la ty wał pierw szy nie miec ki na lot
tej woj ny. Pi lo ci sta cjo nu ją cych
w Po nia to wie jed no stek – mi mo że
dys po no wa li znacz nie wol niej szy -
mi i sła biej uzbro jo ny mi od nie -
miec kich sa mo lo ta mi od nie śli kil -
ka spek ta ku lar nych zwy cięstw.
Pierw sze go ze strze le nia do ko nał
as my śliw ski Alek san der Gab sze -
wicz. Ra tu ją ce go się sko kiem ze

spa do chro nem nie miec kie go pi lo -
ta omal nie zlin czo wa li oko licz ni
chło pi. Ura to wa ła go pol ska żan -
dar me ria. Sam Grab sze wicz ta kże
zo stał ze strze lo ny nad Mo dli nem.
Sa mo lot spadł w nie da le kiej Ol -
szew ni cy, ale Gab sze wicz zdą żył
wy sko czyć i wró cił na lot ni sko pie -
cho tą. By ły i in ne suk ce sy, ale nie -
ste ty ta kże stra ty. W re jo nie Le -
gio no wa zgi nę li dwaj pi lo ci.
W Chosz czów ce roz bił się sa mo lot
Ana to la Pio trow skie go, na to miast
w Sta ni sła wo wie na gra ni cy z Le -
gio no wem, tam gdzie dzi siaj jest
uli ca Gru dzie, a wte dy by ło po le,
spadł sa mo lot Alek san dra Ol szew -
skie go. Tak się skła da, że by ło to
po le mo je go dziad ka…

Dziw ny wia trak
Pol skie do wódz two oba wia ło

się, że lot ni sko w Po nia to wie zo -
sta ło wy kry te przez Luft waf fe.
Zresz tą ma nię szpie go ma nii
wspo mi na ją sa mi pi lo ci. Nie opo -
dal lot ni ska stał wia trak, któ re go
ra mio na ob ra ca ły się do wia tru.
Pi lo tom wy da wa ło się to dziw ne.
By li prze ko na ni, że to sy gna ły
nada wa ne przez szpie gów.
Uzbro je ni zba da li wia trak, ale re -
zul ta tem ich „na lo tu” by ło tyl ko
wy stra sze nie ro dzi ny mły na rza.
Nie mniej jed nak we dwo rze kwa -
te ro wa li też dwaj ofi ce ro wie
kontr wy wia du. Do lot ni ska nie
wol no by ło się zbli żać ani miej -
sco wym, ani po stron nym.

3 wrze śnia do sta cjo nu ją cych tu
jed no stek przy szedł nie spo dzie -
wa ny roz kaz prze nie sie nia się
na in ne lot ni sko w Ra dzi ko wie
ko ło Bło nia. W no cy roz po czę ła
się ewa ku acja, a na stęp ne go ran -
ka od le cia ły sa mo lo ty.

Po la tach po wró cił na tu Alek -
san der Gab sze wicz, któ ry do słu -
żył się ge ne ral skiej sza rży i zmarł
w Wiel kiej Bry ta nii. W 1992 ro ku
żo na speł ni ła je go ostat nią wo lę
i roz sy pa ła je go szcząt ki nad po -
nia tow skim po lem, gdzie prze -
szedł swój chrzest bo jo wy. Dziś
o tym, że by ło tu lot ni sko pra wie
nikt nie pa mię ta…

(wk)

źródła; archiwum rodzinne, Aleksander Klimaszewski
„Eskadry nad Poniatowem”.
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Historia, o której niewielu już pamięta

Lotnicy spod Legionowa
� Powietrzna historia naszego miasta wiąże się przede wszystkim z balonami. I słusznie, ale ma
Legionowo także ciekawy epizod lotniczy. W pobliskim Poniatowie funkcjonowało w pierwszych
dniach wojny obronnej 1939 roku lotnisko polowe.

Hrabia Zdzisław Grocholski z żoną Marią z Sołtanów

W rejonie
Legionowa zginęli dwaj
piloci. W Choszczówce
rozbił się samolot Anatola
Piotrowskiego, natomiast
w Stanisławowie
na granicy
z Legionowem, tam gdzie
dzisiaj jest ulica Grudzie,
a wtedy było pole, spadł
samolot Aleksandra
Olszewskiego.
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Dworek w Poniatowie w latach 30.




