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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.
źródło: FB Wieliszew Mazowiecki Szpital Onkologiczny

Co przez lata nie udawało się
przez lata lokalnym politykom i samorządowcom, w swoje ręce postanowili wziąć prywatni przedsiębiorcy. O sukcesie Mazowieckiego
Szpitala Onkologicznego z Wieliszewa 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. Mazowiecki Szpital Onkologiczny
z Wieliszewa jest placówką w pełni
prywatną, jednak spełniającą wszelkie 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 oddział wewnętrzny i oddział chirurgii ogólnej o łącznej liczbie ok. 100
łóżek. Zakończenie inwestycji
i oddanie do użytkowania planowane jest na drugą połowę 2018
roku – potwierdza Justyna Świeżek, 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

W nowo
budowanym budynku
szpitala planujemy uruchomić oddział wewnętrzny i oddział chirurgii ogólnej o łącznej liczbie ok. 100 łóżek. Zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania planowane jest na drugą
połowę 2018 roku – potwierdza Justyna Świeżek.
ginekologiczno-położniczy odpowiedziała twierdząco. – Biorąc
pod uwagę, że powiat legionowski
liczy ponad 100 tys. mieszkańców,
w naszym przekonaniu brak szpitala powiatowego jest ogromnym
problem. Dlatego Krajowa Fundacja Medyczna prowadząca Mazowiecki Szpital Onkologiczny podjęła decyzję o rozbudowie swojej
dokończenie na stronie 4

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.
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 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.
źródło: nieporet.pl

Jak argumentował wójt Maciej
Mazur, jest przeciwny wprowadzaniu Ustawy drogą poselską,
której droga procedowania jest
rozwiązaniem „na skróty”. Jak zastrzegł, chętnie byłaby widziana
forma wprowadzania metropolii
na ścieżce rządowej, tak jak to
miało miejsce w przypadku wprowadzania metropolii śląskiej.

Analizowali projekt Sasina
– Rada miasta Warszawy może
w drodze uchwały postanowić
o przekazaniu do realizacji miasta
st. Warszawy zadań publicznych
gminy. Taki jest jeden z zapisów,
właściwie nie określający, które to
zadania mogłyby być przekazane
– powiedział wójt Maciej Mazur
analizując zapisy Ustawy Sasina.
A do kolejnych jej minusów zaliczył brak zapisu, jak ma być finansowana nowa jednostka samorządowa. – Wydaje mi się, że
jest to tak poważne i znaczące
– utworzenie nowej formy organizacyjno-prawnej samorządu terytorialnego – że niezależnie

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.
od stanowiska, które zostało podjęte przez gminę Nieporęt, jest
potrzeba uzyskania opinii naszych
mieszkańców – powiedział wójt
Maciej Mazur, który wyraził nadzieję, że będzie wymagana frekwencja. – W ważnych sprawach
powinien się wypowiadać naród
i my też tak to czynimy. Aczkol-

Nieporęt z lotu ptaka. Gmina liczy ponad 13 tys. mieszkańców
wiek uważam, że z tych wszystkich reform, które zostały w Polsce wprowadzone po przemianach, najlepiej funkcjonuje reforma samorządowa – powiedział
przewodniczący Eugeniusz Woźniakowski, który jednocześnie dodał, że powołanie metropolii ma
charakter wyłącznie polityczny.

Jednogłośne TAK dla
referendum
– Wszyscy: wójt, radni i sołtysi,
zostaliśmy wybrani przez mieszkańców. Przed nimi ponosimy odpowiedzialność za to, co się dzieje
na tym terenie. (…) Ślubowaliśmy,
że będziemy działać dla dobra
wspólnoty i nasza decyzja jest jednocześnie nieuchylaniem się
od decyzji trudnych. Bo najłatwiej
by było poczekać co będzie, bo
„władza wie lepiej”. Stan faktyczny jest taki, że nadal funkcjonuje
projekt o ustroju miasta st. War-

szawy. Konsultacje, które zostały
zapowiedziane, można znaleźć
na
konsultacjemetropolia.pl
i – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – mają krótki termin na ich
przeprowadzenie – do 14 kwietnia
– powiedział radny Andrzej Olechowski. W końcu radni przystąpili do głosowania, w którym jednogłośnie opowiedzieli się nad przeprowadzeniem gminnego referendum. Zatem 14 maja mieszkańcy
gminy przy urnach odpowiedzą
na następujące pytanie: „Czy jest
Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego,
objęła Gminę Nieporęt?”. Kampania informacyjna ma ruszyć tuż
po pozytywnej decyzji wojewody.

Sukces Smogorzewskiego
Tymczasem nie milkną echa referendum w Legionowie, które
dla władz samorządowych zakoń-
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czyło się pełnym sukcesem.
Za tym, żeby Legionowo zostało
częścią metropolii warszawskiej,
głosowało 1 081 mieszkańców,
czyli 5,73 proc. głosujących. Przeciw takiemu scenariuszowi było 17 793 mieszkańców, czyli 94,27
proc. Frekwencja wyniosła 46,72
proc., co w referendach lokalnych
zdarza się rzadko. – Jestem dumny z mieszkańców Legionowa,
z ich aktywności, z tego, że mimo
różnych poglądów politycznych,
bo mamy w Legionowie dużo
elektoratu PiS-u, oni przeciwko
takiemu stylowi uprawiania polityki zagłosowali – powiedział tuż
po referendum Roman Smogorzewski. Za to mieszkający w Legionowie minister MSWiA Mariusz Błaszczak na antenie radiowej „Trójki” przyznał, że nie brał
udziału w legionowskim referendum. – Referendum było przedwczesne. To była akcja polityczna

zorganizowana przez włodarzy
miasta, które są silnie zaangażowane w działalność totalnej opozycji – powiedział Błaszczak, który
jednocześnie przyznał, iż frekwencja była wysoka. – Jeżeli porównamy nakład sił i środków ze strony
włodarzy Legionowa, to nic dziwnego – powiedział minister, na kolejne pytanie dziennikarki, czy referendum było bez znaczenia,
Mariusz Błaszczak odparł, iż referendum było przedwczesne bo nie
ma… projektu. Minister przypomniał też o projekcje Jana Grabca
powołującym metropolię warszawską. Wówczas rzecznik PO
był ogromnym entuzjastą powołania metropolii, dziś jest jej ogromnym przeciwnikiem. – Oni zmieniają zdanie w takim tempie, w jakim pani Gronkiewicz-Waltz
zwraca kamienice – powiedział
na antenie Mariusz Błaszczak.
Dariusz Burczyński

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.
Choć nie znamy jeszcze wyników laboratoryjnych, wiele wskazuje na to, że zachorowania wywołała salmonella lub bakteria
E.coli. Zaraz po stwierdzeniu
pierwszych przypadków zatrucia
dyrektor i pracownicy przedszko-

Bakteria

la powiadomili o zaistniałej sytuacji rodziców dzieci, które
w czwartek (30 marca) korzystały
z wyżywienia i poprosili o niezwłoczne zgłaszanie do lekarza
wszystkich niepokojących objawów. Maluchy trafiły do różnych
szpitali. Najwięcej z nich zgłosiło

Raczej salmonella
– Dzieci przebywają w różnych
szpitalach w Warszawie i Nowym
Dworze Maz. Zatrucie nastąpiło
w czwartek, a w piątek – nie wiedzieć czemu – maluchy przyszły
jeszcze do przedszkola. O tej całej
sytuacji dowiedziałem się od ojca
jednego z dzieci, które „przelewało
się mu przez ręce”. Pytał, czy to jest
salmonella, ponieważ właśnie jedzie
z nim do szpitala. To przypuszczenie potwierdziły szpitale w Nowym
Dworze Maz. i w Dziekanowie Leśnym. To nie może być bakteria
E.coli, bo ona bierze się z wody.
A mam znajomego, który ma dziecko w tym przedszkolu i to dziecko
jest zdrowe. Dlaczego? Dlatego, że
jest na diecie bezglutenowej, a więc
wodę piło, ale nie jadło tego, co po-

zostałe dzieci. 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. Informacji o blisko setce dzieci zatrutych salmonellą nie potwierdzają
przedstawiciele gminy, którzy mówią o znacznie mniejszej liczbie.

– 3 kwietnia na teren przedszkola gminnego w Chotomowie
wszedł sanepid, zostały pobrane
próbki jedzenia i zawieziono je
do Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Warszawie. Czekamy na wyniki badań laboratoryjnych. Została też przeprowadzona
dezynfekcja obiektu – mówi
rzecznik UG Jabłonna Michał
Smoliński. Przedstawiciele gminy
o całym zdarzeniu poinformowały
wszystkie służby powołane do zbadania całej sprawy, począwszy
od sanepidu, Kuratorium Oświaty, oraz policję. – W szpitalach
przebywa 43 dzieci. To jest infor-

macja, którą akurat mogę potwierdzić. Przedszkole mieści
ok. 150 dzieci, a w czwartek w tym
obiekcie przebywało 132 maluchów. Podejrzenia są takie, że
mogły się zatruć krokietami
– przyznał Michał Smoliński.
Po zakończeniu prac ekipy dezynfekującej, wyposażonej w specjalne skafandry oraz odpowiednie
środki chemiczne – najprawdopodobniej w poniedziałek – przedszkole zostanie otwarte dla podopiecznych z wyłączeniem części
gastronomicznej. Posiłek dzieciom zapewni wynajęta przez gminę zewnętrzna firma kateringowa.
DB
źródło: KPP Legionowo

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.

się do szpitala Wolskiego. Dziećmi zajęli się również lekarze ze
szpitala Bielańskiego oraz szpitali
w Nowym Dworze Mazowieckim
i Dziekanowie Leśnym.

43 dzieci hospitalizowanych

Przedszkole mieści ok. 150 dzieci

ORLEN Warsaw Games – piknik sportowy w parku Agrykola
 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.
ców Warszawy, którzy lubią aktywny wypoczynek. Z myślą
o nich Narodowe Święto Biegania zmienia się w Narodowe Święto Sportu, wydarzenie otwarte dla wszystkich, małych i dużych, którzy lubią sport i ducha rywalizacji. Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy nie tylko
sportowej, lecz także muzycznej – mówi Rafał Pasieka, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji ORLEN Warsaw Games będzie
marszobieg BiegamBoLubię organizowany wspólnie z Programem Trzecim Polskiego Radia. Zapisy do marszobiegu
właśnie wystartowały – rejestracji można dokonać poprzez
www.orlenmarathon.pl/games-atrakcje-marszobieg.
BiegamBoLubię będzie trwał około 45 minut i rozpocznie się o godz. 16.00 w Alei Hopfera, pod główną sceną
ORLEN Warsaw Games. Trasa o długości 3 km prowadzić
będzie przez Łazienki Królewskie oraz ul. Myśliwiecką,
przy której znajduje się siedziba radiowej Trójki. Limit
uczestników wynosi 3333 osób, a każdy z uczestników
otrzyma pamiątkową koszulkę. W wydarzeniu mogą wziąć
udział wszyscy miłośnicy ruchu i aktywności na świeżym powietrzu.

Oprócz zawodów lekkoatletycznych i marszobiegu, chętni będą mogli również spróbować swoich sił w treningu
crossfit, zagrać w uliczną odmianę koszykówki – streetball,
lub zjechać na trzykołowych pojazdach Drift Trike. Dla
najmłodszych przygotowane zostaną m.in. park linowy,
skatepark, strefa z dmuchańcami oraz zajęcia zumby. Dodatkową atrakcją będzie koncert gwiazd na scenie głównej
i możliwość spotkania się z mistrzami olimpijskimi.
ORLEN Warsaw Games odbędą się 22 kwietnia na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji na www.orlenmarathon.pl.

ORLEN Warsaw Marathon
Królowa sportu
ORLEN Warsaw Games to wydarzenie sportowe, w którym uczestniczyć będzie mógł każdy, bez względu na wiek
i poziom swojej aktywności sportowej. Atrakcje pozwolą przybliżyć warszawiakom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje predyspozycje do ich uprawiania. To wszystko pod czujnym okiem mistrzów olimpijskich, członków Grupy Sportowej ORLEN.
– Organizując od lat ORLEN Warsaw Marathon, zauważyliśmy, jak pozytywne emocje wywołuje sport, nie tylko wśród uczestników, ich kibiców, lecz także mieszkań-

Położone na terenie Agrykoli bieżnia i stadion staną się
także areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”.
– Przez takie zawody staramy się pokazać najmłodszym
piękno królowej sportu, zarazić ich pasją do aktywności i wychować przyszłych mistrzów – mówi Henryk Olszewski, prezes PZLA. Zawody odbędą się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i pod okiem doświadczonych instruktorów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety, a najlepsi – medale.
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ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa
w Polsce. W czterech edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało
w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach – maratońskim oraz na 10 km.
W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn, a pula nagród pieniężnych porównywalna jest z czołowymi imprezami
biegowymi w Europie.
(red)
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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.

Szpital dla Legionowa?
W Wieliszewie
dokończenie ze strony 1

O potrzebie budowy tego łącznika słyszy się od lat. Radny Zenon Chojnacki mieszkający
w okolicy ul. Szarych Szeregów
wielokrotnie wyrażał swoje pretensje pod adresem wójta z powodu problemów z budową łącznika
jego ulicy z ul. Zegrzyńską.

„Pan wstęgi nie będzie
przecinał”
Radny tłumaczył, że od początku swojej kadencji wójt Jarosław
Chodorski nie zrobił nic, aby zapobiec wypadkom, do jakich codziennie może dochodzić, gdy
kierowcy wbrew zakazowi, bezpośrednio z ul. Szarych Szeregów
usiłują włączyć się do ruchu w ul.
Zegrzyńską. Z wyjaśnień wójta
wynikało natomiast, że na przeszkodzie do rozpoczęcia prac
przy budowie łącznika tzn. drogi
serwisowej łączącej ul. Szarych
Szeregów z ul. Akademijną stanęła Polska Akademia Nauk, która
jest właścicielem jednej z działek.

Na jednej z sesji w 2016 roku, kiedy wójt Jarosław Chodorski zapewnił radnego, że dołoży wszelkich starań, żeby łącznik powstał
jeszcze w tym roku, Zenon Chojnacki został wyprowadzony z równowagi. – Nie! Powinien uderzyć
się Pan ręką w pierś i powiedzieć,
że Pan zawalił. Bo Pan powinien
to zrobić w ubiegłym roku.
A w tym roku powinniśmy już
dawno przecinać wstęgę – zwrócił
się wówczas do wójta, radny
Chojnacki. – Pan wstęgi nie będzie przecinał – odparł mu wójt.

Budowa już się zaczęła
Wygląda więc na to, że pomimo
sporego opóźnienia, kłótnie o łącznik w końcu się skończą, gdyż właśnie rozpoczyna się jego budowa.
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, rowe-

rów, położenie chodników. Budowlańcy weszli na teren budowy
już w poniedziałek 3 kwietnia.
– Wiemy, że wielu mieszkańców
z niecierpliwością oczekuje budo-

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.

bazy, planując poszerzyć zakres
świadczenia usług w pierwszej kolejności o oddział wewnętrzny
i chirurgii ogólnej, a w dalszej perspektywie o pozostałe oddziały typowe dla szpitali powiatowych
– dodała Justyna Świeżek.

Politycy obiecywali, prywatny
inwestor zrobił
– Absolutnie popieram rozbudowę tego szpitala. Nie po raz
pierwszy prywatny inwestor zawstydza działania władz samorządowych. Namawiam starostę
do tego, aby rozmawiać z lokalnymi biznesmenami. Nie obiecywać,
nie mówić ciągle o Legionowie,
tylko skoncentrować wysiłki właśnie na Wieliszewie – skomentował sprawę na gorąco wieliszew-

Dariusz Burczyński

wy łącznika Szarych Szeregów z ul.
Zegrzyńską. Z pewnością budowa
tej drogi znacznie poprawi skomunikowanie tej części naszej gminy
– powiedział Michał Smoliński,
rzecznik prasowy UG Jabłonna.
DB

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.
– Na początku kwietnia warto – jeśli
jeszcze tego nie zrobiliśmy – zdjąć z roślin ich zimowe osłony oraz dokonać
cięć na drzewach i krzewach. Szczególnie zyskają na tym róże, ale trzeba też
pamiętać o cięciach tych roślin, które
zdążyły już przekwitnąć: forsycje, porzeczki alpejskie i wierzby szczepione
na pniu.
– A jeśli ktoś nie ma krzewów? Czym
powinien się zająć w pierwszej kolejności?
Trzeba też zadbać o trawnik – oczyścić
go z resztek opadłych liści, nawietrzyć
glebę, wyrównać pozimowe nierówności
i dosiać trawy tam, gdzie są widoczne
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ski radny Edwin Zezoń. I w zasadzie trafnie podsumowuje on dotychczasowe działania władz samorządowych w tej kwestii, które
przy okazji zbliżających się wyborów obiecywały rychłą budowę
szpitala w Legionowie w miejscu
tzw. przychodni „na górce”.
Zresztą na wieść o budowie długo
oczekiwanego szpitala w Wieliszewie lokalni politycy już zdążyli
zareagować i przypisywać w tym
swoje zasługi. – Gdyby nie pomoc
samorządowców z Legionowa,
Wieliszewa i powiatu, tego szpitala by nie było – skomentował
sprawę tworzenia nowych oddziałów w wieliszewskim szpitalu,
w mediach społecznościowych poseł PO Jan Grabiec. Wypadało by
tylko dodać „sukces ma wielu ojców, porażka ani jednego”.
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braki. Można też siać do gruntu jednoroczne rośliny ozdobne – nagietki, powoje trójbarwne, groszek pachnący, dimorfotekę czy godecję, ale też zioła i rośliny przyprawowe. A poza tym – mądrze zainwestować w usługi profesjonalisty, który gwarantuje fachową opiekę
nad naszym ogrodem, doradzi, co i kiedy warto w nim posadzić i sprawi, że będzie on ze wszech miar wyjątkowy.

Justyna Tuszyńska
Projekty, zakładanie,
pielęgnacja ogrodów
tel. 607-617-744

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.
stacja do ładowania samochodów
elektrycznych, co jest absolutną nowością. Ponoć na początku będzie
to jedno gniazdo o mocy 24 kW.

Remont peronu

Jak głosi komunikat na internetowej stronie Urzędu Miasta
– ponad 7 mln zł z unijnych dotacji trafi na Mazowsze. Legionowo
uzyskało aż 2,6 mln zł, dzięki którym pod koniec 2017 roku w naszym mieście będą funkcjonować

dwa nowe
i Jedź”.

parkingi

„Parkuj

Parkingi i miejsca dla rowerów
Parkingi te powstaną przy ulicach
Piaskowej oraz Szwajcarskiej. Legionowo otrzymało te środki z wy-

korzystaniem
na
inwestycje
przy przystankach kolejowych PKP
oraz przystankach autobusowych
ZTM. Dlatego przy Piaskowej powstanie 25 miejsc parkingowych,
w tym trzy dla osób niepełnosprawnych oraz 20 zadaszonych miejsc

dla rowerów. Natomiast przy ulicy
Szwajcarskiej zostanie wybudowanych 190 miejsc postojowych,
w tym 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 120 zadaszonych miejsc
postojowych dla rowerów. Dodatkowo przy parkingu powstać ma

A jakby tego było mało, to dodatkowo będzie też wykonany remont peronu kolejowego PKP Legionowo Piaski. – Siedem lat przepychanek z PKP to zdecydowanie
za długo, ale finał będzie naprawdę słodki! Mamy projekt i 200 tys.
zarezerwowanym w tegorocznym
budżecie. Peron będzie utwardzony i wyłożony kostką brukową, pojawią się również nowe ławki i zadaszenia, czyli wszystko co pozwoli naszym mieszkańcom bez przeszkód korzystać z peronu. Cieszy
również fakt dwóch parkingów,
które zostaną wybudowane w bezpośredniej okolicy peronu. Osiedle Piaski nowocześnieje i z roku
na rok zmienia swoje oblicze
na lepsze – przekonuje radny Paweł Głażewski.
DB

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Quezon City oraz Azjatyckiego

duchowe, praniczne bądź magnety-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

zacja tkanek.

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

LOTHAR

skutecznie

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

nymi:

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

•

nowotworowych, chorobach

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

organów wewnętrznych
•

kolenia na pokolenie.

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

pomaga

w leczeniu wielu chorób. Między in-

prostacie, problemach
hormonalnych

•

z prowincji górskiej i wioski Anapo

kowanego i przechodzącego z po-

•

bólach kręgosłupa, drętwienie

Znajduje zaburzenia energetycz-

rąk i nóg

ne różnych organów w ciele czło-

Przyjmuje

na

Zaciszu,

ale

wieka i skutecznie je eliminuje.

możliwe są też wizyty domowe czy

Wzmacnia naturalne siły obronne

w innych wybranych przez pacjenta

organizmu, udrażnia i oczyszcza

miejscach.

kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór
techniki. Raz są to manualne mani-

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
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Porady prawne
Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z na l a z ł z a s t o s o w a n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
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

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@kancelariedoradcze.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

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!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

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

·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

·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

Firma ogrodnicza
zatrudni
pracowników
do pracy
w terenie.
607-617-744

KREDYTY I POŻYCZKI WIELORATALNE DLA
WSZYSTKICH. TEL. 608 – 541-272
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

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.
źródło: Archiwum rodziny Grocholskich

źródło: Muzeum Historyczne w Legionowie

spadochronem niemieckiego pilota omal nie zlinczowali okoliczni
chłopi. Uratowała go polska żandarmeria. Sam Grabszewicz także
został zestrzelony nad Modlinem.
Samolot spadł w niedalekiej Olszewnicy, ale Gabszewicz zdążył
wyskoczyć i wrócił na lotnisko piechotą. Były i inne sukcesy, ale niestety także straty. 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. Tak się składa, że było to
pole mojego dziadka…

Dziwny wiatrak
Dworek w Poniatowie w latach 30.
Lotnisko w Poniatowie zostało
zorganizowane parę tygodni
przed wybuchem wojny, pod koniec żniw w miejscu zwanym
przez miejscowych Pyrzowy
Kiesz, na terenie majątku hrabiego Zdzisława Grocholskiego.
Hrabia Grocholski do mocno
podupadłego dworku Poniatowskich, który nabył w zamian
za kamienicę przy ulicy Wolskiej
w Warszawie, przeprowadził się
w 1921 r. Był miłośnikiem lotnictwa. Był wśród inicjatorów polsko
– francuskich zakładów Franko-

Samochody przywiozły beczki
z paliwem, zapasy części, żywności i całe wyposażenie. W lesie
umieszczono skład amunicji, zakopano też część z 240 przywiezionych ogromnych 150-litrowych

Maszyny ukryte między
drzewami

W rejonie

Lotnisko, jak na polowe przystało, urządzone zostało rzeczywiście na skrawku uprawnego pola
pod lasem w odległości kilkuset
metrów od dworu. 27 sierpnia
do Poniatowa przybyli żołnierze.

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.

źródło: Archiwum rodziny Grocholskich

pol, które miały produkować samoloty dla armii. W przededniu
wybuchu wojny, gdy wojsko gorączkowo szukało awaryjnych lotnisk, oddał swoje tereny do dyspozycji.

Hrabia Zdzisław Grocholski z żoną Marią z Sołtanów

beczek z benzyną, urządzono stanowiska obrony przeciwlotniczej.
Oczywiście w warunkach pełnej
konspiracji, by nie zdradzić lokalizacji lotniska.
29 sierpnia wieczorem na poniatowskim ściernisku, które miało służyć za pas wylądowały samoloty
dwóch
myśliwskich
eskadr. 22 maszyny natychmiast
zostały ukryte między drzewami.
„Siedzieliśmy na lotnisku polowym (…) Niedaleko stał dwór jak
z powieści, z orłem polskim
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w wielkiej sieni wejściowej, z karabelami na ścianach. Maszyny
mieliśmy dobrze ukryte w lesie,
czas był przepiękny, kwatery jak
na wycieczce. Jadaliśmy z kotła,
spaliśmy na słomie. Po prostu
sielskie wakacje” – wspominał
podporucznik Dudwał. Rzeczywiście piloci zakwaterowani zostali
początkowo w mocno zdewastowanych budynkach dawnych
czworaków nieopodal dworu
i spali na sianie, potem przenieśli
się na piętro dworu, gdzie spodziewali się łóżek, zastali jednak
pokoje zasłane do wysokości
okien sianem. Na dziedzińcu
dworu działała kuchnia polowa.

As myśliwski
1 września o 6 rano na lotnisku
wylądowało jeszcze 10 samolotów,
niedługo potem wystrzeliła raca
sygnałowa i zaczął się pierwszy
alarm bojowy. Na Warszawę nadlatywał pierwszy niemiecki nalot
tej wojny. Piloci stacjonujących
w Poniatowie jednostek – mimo że
dysponowali znacznie wolniejszymi i słabiej uzbrojonymi od niemieckich samolotami odnieśli kilka spektakularnych zwycięstw.
Pierwszego zestrzelenia dokonał
as myśliwski Aleksander Gabszewicz. Ratującego się skokiem ze

Polskie dowództwo obawiało
się, że lotnisko w Poniatowie zostało wykryte przez Luftwaffe.
Zresztą manię szpiegomanii
wspominają sami piloci. Nieopodal lotniska stał wiatrak, którego
ramiona obracały się do wiatru.
Pilotom wydawało się to dziwne.
Byli przekonani, że to sygnały
nadawane
przez
szpiegów.
Uzbrojeni zbadali wiatrak, ale rezultatem ich „nalotu” było tylko
wystraszenie rodziny młynarza.
Niemniej jednak we dworze kwaterowali też dwaj oficerowie
kontrwywiadu. Do lotniska nie
wolno było się zbliżać ani miejscowym, ani postronnym.
3 września do stacjonujących tu
jednostek przyszedł niespodziewany rozkaz przeniesienia się
na inne lotnisko w Radzikowie
koło Błonia. W nocy rozpoczęła
się ewakuacja, a następnego ranka odleciały samoloty.
Po latach powrócił na tu Aleksander Gabszewicz, który dosłużył się generalskiej szarży i zmarł
w Wielkiej Brytanii. W 1992 roku
żona spełniła jego ostatnią wolę
i rozsypała jego szczątki nad poniatowskim polem, gdzie przeszedł swój chrzest bojowy. Dziś
o tym, że było tu lotnisko prawie
nikt nie pamięta…
(wk)
źródła; archiwum rodzinne, Aleksander Klimaszewski
„Eskadry nad Poniatowem”.
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