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(PO)Deszczowy problem Stowarzyszenie Mieszkam Obok zostało powołane, aby 
propagować idee samorządności. Jesteśmy, aby reagować 
na problemy naszej lokalnej społeczności. Jeżeli chcecie 
wesprzeć naszą działalność, prosimy  
o dobrowolne wpłaty na konto stowarzyszenia:  
24 1600 1462 1833 9410 0000 0001. 
Możecie nas znaleźć na Facebooku:  
facebook.com/Mieszkam-Obok
Tel. 574 763 801 (Piotr Sękowski) 
www.mieszkamobok.pl

W kolejnej Radzie Miasta zasiądzie, co najwyżej, kilku radnych obecnej, trwa-
jącej jeszcze kadencji. Skończy się czas radnych całkowicie podporządkowa-
nych woli jednej osoby – prezydenta miasta. Równie głębokie zmiany powinny 
jednak nastąpić i w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. 
Powiedzmy – dość samowili prezesa! Musimy się obudzić i powiedzieć – chce-
my zmian! Razem będziemy potrafili ich dokonać.
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Z problemem odprowadzenia wód deszczowych Legionowo boryka się systematycznie po każdym 
większym opadzie. Wiosenne intensywne deszcze obnażają nie tylko słabości samej kanalizacji 
deszczowej, ale przede wszystkim lekceważący stosunek do problemu prezentowany przez władze 
miasta. Efektem tego są towarzyszące intensywnym opadom zalane ulice, chodniki, garaże i piwnice, 
unieruchomione samochody i zablokowany ruch kołowy. Pomimo coraz częstszych doświadczeń  
z ulewami, mieszkańcy wielu części miasta nadal nie mogą spać spokojnie w trakcie deszczu. 
             ciąg dalszy str. 2 

Katarzyna Skierkowska-Pacocha

Mieszkańców nikt nie pytał

Chociaż samo Legionowo boryka się z problemem  
smogu, powiat legionowski wciąż jeszcze może uchodzić 

za ostoję ekologii. Mamy 10 rezerwatów o łącznej powier-
zchni ok. 100 ha i duże obszary objęte programem Natura 
2000. Łącznie jest to ok. 65% powierzchni powiatu. Tym 
bardziej smucą i niepokoją ostatnie doniesienia medialne. 

Na początku kwietnia w programie TVP 3 Warszawa wy-
emitowano program „Twoje sprawy” o problemie, który 
pojawił się we wsi Dębe. W sąsiedztwie zespołu przyrod-
niczo – krajobrazowego miało powstać… wysypisko śmieci 
na podobieństwo warszawskiego przy ulicy Radiowej. 
Uchwalony w 2014 r. plan zagospodarowania dopuszczał  
w tym miejscu nieskrępowaną działalność firm śmieciowych. 
Mieszkańców nikt o zdanie nie pytał. Władze gminy 
uspakajały, że rozwój działalności związanej z gospodarow-
aniem i przetwarzaniem odpadów będzie na tym obszarze 
ograniczany. A to ledwie kilka kilometrów od Legionowa. 

Kolejną niepokojacą informację przyniósł tygodnik  
„To i Owo” z 4 kwietnia. Z artykułu „Największe w Polsce 
wysypisko śmieci” dowiedzieliśmy się, że co prawda nie 
powstałoby ono w samym powiecie legionowskim,  ale tuż 
obok w Jaskółowie (powiat nowodworski). Pytaniem ot-
wartym pozostaje, czy władze lokalne dobrze przypilnowały 
naszych interesów. Uważam, że nie.

Pocieszeniem jest to,  
że wojewoda mazowiecki,

po skargach mieszkańców,  
obiecał zająć się  problememi 

wszcząć  postępowania  
kontrolne,  a w przyszłości 
zablokować  niekorzystne  

dla ludzi inwestycje.

Konrad  
Michalski
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Tym bardziej dziwi krótkowzroczna i szkodliwa dla miasta postawa 
prezydenta i jego radnych, którzy za wszelką cenę i wbrew interesom 
mieszkańców chcieli w tej kadencji zmienić plan zagospodarowania 
przestrzennego i zezwolić na budowę kolejnych bloków na  
os. Sobieskiego. Bloki te miały powstać za Faktorią na placu wzdłuż 
rowu odwadniającego przy ul. Pałacowej, który (o ironio) dotychczas 
przeznaczony był w planach właśnie pod budowę urządzeń kanaliza- 
cji deszczowej np. zbiornika retencyjnego na deszczówkę. Na 
szczęście te szkodliwe dla miasta (choć zaproponowane przez 
prezydenta) zmiany zablokował wojewoda unieważniając uchwałę. 

Tak więc konieczne jest rozwiązanie problemu usprawnienia 
kanalizacji deszczowej zarówno na osiedlach wielorodzinnych, jak 
i na terenie zabudowy jednorodzinnej Legionowa, aby mieszkańcy 
nie musieli obawiać się o swój dobytek i bezpieczeństwo podczas 
kolejnych intensywnych opadów.  

Leszek  
Smuniewski

Jezioro w środku  
Legionowa?  

To nie fatamorgana,  
ale smutna  

(PO)deszczowa 
rzeczywistość.  

Prezydent miasta, w sposób dla siebie właściwy, próbuje  
zamieść sprawę wniosku o wygaszenie własnego mandatu  

pod dywan. Opinię dla Rady Miasta wydaje Komisja Rewizyjna  
Miasta Legionowo. Jak się do realizacji tego zadania zabrano? 
Członkowie Komisji to lojalni wobec prezydenta radni.  
Stąd nie dziwi, że zlecili oni ekspertyzę prawną radcom  
prawnym… zatrudnionym w Urzędzie Miasta czyli de facto 
pracownikom prezydenta. Zadbano więc o właściwą opinię  
prawną. Kto bowiem odważy się wystąpić przeciwko swojemu 
szefowi? Wiadomo, jakby się to dla takiej osoby skończyło.  
A jakże, sięgnięto również po opinię prawną tzw. autorytetu 
(profesora prawa). Nie zdano się jednak na ślepy los. Ów 
autorytet wskazany został  przez przewodniczącego Rady Miasta. 
Na jakiej podstawie? Jakimi wreszcie kryteriami kierował się 
dokonując wyboru? hm... Można się tylko domyślać. Osobę ową 
podpowiedział mu wiceprezydent miasta (podwładny prezydenta).  
 

Andrzej Stanisław 
Kalinowski

Prezydent sędzią  
we własnej sprawie

Oczywiście, trzeba też dodać, że członkowie Komisji Rewizyjnej 
poprosili prezydenta o pisemne wyjaśnienia w tej sprawie. 
Pisemne, aby przypadkiem nikt nie mógł zadać trudnego pytania 
prezydentowi. Tego robić przecież nie wolno. W wyjaśnieniach 
prezydent skupił się na osobie, która złożyła wniosek o jego 
odwołanie. Co o niej napisał, nie trzeba chyba dodawać. Wylał 
na nią wiadro pomyj. Na ustosunkowanie się do zarzucanych mu 
czynów prezydentowi zabrakło już czasu. Wiadomo, najlepszą 
obroną jest atak. To odwieczna metoda odwrócenia uwagi od rzeczy 
ważnych, przez osoby, które mogą mieć coś do ukrycia.

Ratusz w Legionowie


