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Blokada „siódemki” coraz bliżej. Co zrobi Marszałek
Struzik?

Komitet Społeczny w sprawie Ratowania Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym spotkał
się - dzięki pomocy władz Łomianek - z przewodniczącymi zarządów osiedli oraz sołtysami. W
Domu Kultury dyskutowano na temat planowanego protestu na drodze krajowej nr 7. Czy
Marszałek Województwa znajdzie czas, żeby porozmawiać o przyszłości naszego Szpitala?
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W środę, 27 sierpnia Zastępca Burmistrza Łomianek, Piotr Rusiecki zorganizował blisko godzinne
spotkanie z przewodniczącymi zarządów osiedli oraz sołtysami. Poprosił o nie Przewodniczący
Komitetu Społecznego w sprawie Ratowania Szpitala, Karol Mielcarek. Celem rozmowy było
przedstawienie zaproszonym gościom pomysłu blokady drogi krajowej nr 7 na wysokości Gminy
Łomianki.



- Od lipcowego spotkania w ICDS odroczono wszelkie działania związane ze Szpitalem, m.in. cofnięto
wypowiedzenia pracownikom placówki z Dziekanowa Leśnego czy po zamknięciu Oddziału
Obserwacyjno-Zakaźnego, gdy napisaliśmy pisma do Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka i
NFZ, Szpital chce z powrotem przywrócić ten oddział. Jeżeli teraz odpuścimy dalsze działania, decyzje
w sprawie Szpitala zostaną podjęto po cichu - tłumaczył Karol Mielcarek.



Z racji, że Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik nie skorzystał z zaproszenia na
poniedziałkowe spotkanie dotyczące przyszłości Szpitala, Komitet Społeczny zamierza porozmawiać z
nim, kiedy po pracy będzie wracał samochodem do rodzinnego Płocka. Dlatego też prawdopodobnie 5
września, w godzinach popołudniowych dojdzie do blokady drogi krajowej nr 7. Obecnie trwają
rozmowy z Policją na ten temat.



Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski pragnie poinformować, że dołoży wszelkich starań, by
uratować Szpital w Dziekanowie Leśnym przed połączeniem z placówką na ul. Niekłańskiej w
Warszawie, a tym samym likwidacją. Dla władz naszej Gminy liczy się przede wszystkim zdanie
mieszkańców. Na bieżąco będziemy informować o losach planowanego protestu.
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