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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

Wybory są świętem demokracji. Czymś analogicznym w spółdzielczości miesz-
kaniowej są Walne Zgromadzenia. W naszej SML-W właśnie rozpoczyna się 
czas tzw. Walnych. W tych arcyważnych wydarzeniach uczestniczy zaledwie 
garstka osób. Ważne decyzje w imieniu wielu ludzi podejmuje grupka niekie-
dy... kilkunastu (!) osób. To powinno się zmienić. Bierzmy udział w Walnych 
Zgromadzeniach! 
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Katarzyna Skierkowska-Pacocha

Mieszkańców nikt nie pytał

Dobrą zmianą jest rewitalizacja peronu na PKP Legionowo 
Piaski. Brak ławek i obcasy kobiet zapadające się  

w peronowym piasku – taki obraz stacji mieliśmy aż do dnia 
dzisiejszego. Teraz na naszych oczach ulega to zmianie. Przy 
okazji warto by było załatwić jeszcze jedną, wydawałoby się 
małą, sprawę. Chodzi o lepszą synchronizację kursów kole-
jek SKM i autobusów ZTM linii 731. Często widać, przede 
wszystkim po południu, ludzi w różnym wieku, którzy po 
przyjeździe kolejki biegną na złamanie karku do pobliskiego 
przystanku autobusowego (nie aż tak bardzo bliskiego), by 
zdążyć na nadjeżdżający autobus. Takie zachowanie, choć 
racjonalne, bo autobusy kursują c0 ok. 40 min. (!), stwarza 
zagrożenie dla samych biegnących, dla innych podróżnych, 
dla jadących ulicą samochodów. Apelujemy zatem, panie  
i panowie z władzy samorządowej – wiecie już, jaki jest prob-
lem. Bierzcie się więc do pracy.

Z tą chęcią do pracy bywa jednak różnie. Na łamach Miesz-
kam Obok wielokrotnie pisaliśmy, że jedną z najważniejszych 
spraw w tak gęsto zaludnionym mieście, jak Legionowo, jest 
problem komunikacji. Piętno na rozwiązywaniu dzisiaj tych 
spraw odciskają zaniechania i błędy popełnione w minio-
nych latach przez władze miasta. Do najbardziej jaskrawych 
zaliczyć można nie zadbanie o większą liczbę bezkolizyjnych 
przepraw przez tory. Pomimo deklaracji, władze Legionowa, 
silnie związane z Platforma Obywatelską, nie potrafiły 
rozwiązać problemu modernizacji drogi DK 61. Dopiero 
rządy PiS przyniosły zmianę. Karygodnym błędem okazało 
się też dogęszczanie miasta. W ślad za kolejnymi blokami  
i domami pojawiły się samochody. Zmorą mieszkańców stał 
się brak miejsc parkingowych, wąskie ulice. Czas na zmiany.

Przed nowymi władzami  
Legionowa, które wybrane  

zostaną jesienią br. Poprawa  
komunikacji będzie jednym  

z pierwszoplanowych zadań. 
Obecny prezydent  

i podporządkowani mu radni  
pokazali już, że z tym  

problemem nie potrafią  
sobie poradzić.  

Konrad  
Michalski

Woda powinna być tańsza 
W Legionowie do blisko 95% mieszkańców wodę dostarcza i odbiera ścieki gmina, poprzez specjal-
nie powołaną do tego celu spółkę miejską - PWK Legionowo. Kwestia cen za „wodę i ścieki” dotyczy 
więc niemal wszystkich, a z całą pewnością wydatek ten stanowi istotny element budżetów wielu 
legionowskich rodzin. 
Obecnie średni koszt za wodę i ścieki w woj. mazowieckim wynosi 11,08 zł brutto. Jak wynika  
z analizy, mamy niemal najdroższą wodę na Mazowszu. Płacimy również najwyższy abonament  
(patrz tabela na str. 2). Ciężko logicznie uzasadnić tak wysokie stawki. Jesteśmy przecież najgęściej 
zaludnionym miastem w Polsce, więc odległości dostarczania wody (odbioru ścieków) są relatywnie 
krótsze. Wprawdzie drożej jest w Łomiankach, ale tam do każdego m³ ponad złotówkę dopłaca gmi-
na. Być może u nas też kiedyś się tego doczekamy. Póki co, prezydent nie jest zainteresowany obniżką 
cen za wodę. Dlaczego? Bo liczy na naszą KASĘ!
                  ciąg dalszy na stronie 2
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Leszek  
Smuniewski

Andrzej Stanisław 
Kalinowski

Piramida zależności

Dostaliśmy sygnały, że 
pracownicy tych spółek, 

a także Urzędu Miasta są 
straszeni. Wmawia im się, że 

jak przyjdzie nowa władza, 
to wszystkich wyrzuci na 
bruk. To jest nieprawda. 

Komuś jednak zależy, aby 
taka plota się szerzyła. 

Wiadomo, ryba psuje się 
od głowy. Mieszkańcom 

Legionowa należy się dobrze 
zarządzane Miasto – bez 
niedomówień, tajemnic, 

zastraszeń.

W Legionowie działają trzy spółki „miejskie”: KZB Legionowo 
Sp.z o.o., PWK „Legionowo” Sp.z o.o., PEC „Legionowo”  

Sp.z o.o. W każdej z nich miasto posiada 100 proc. udziałów, czyli  
w teorii WSZYSTCY mieszkańcy miasta są ich właścicielami, ale…  
No cóż, zawsze lub bardzo często pojawia się jakieś „ale”.  Tak jest  
i tym razem. 

Funkcję zgromadzenia wspólników w tych spółkach sprawuje 
jednoosobowo prezydent miasta. Co to oznacza? To on mianuje rady 
nadzorcze, a te później mianują zarządy i prezesów. W praktyce 
prezydent  decyduje więc o wszystkim, co tych spółek dotyczy. No, bo 
kto mu podskoczy wiedząc, że od jego woli wszystko zależy. NIKT. 

Kto sądzi inaczej powinien bywać na posiedzeniach komisji Rady 
Miasta. Ostatnio na jednej z nich byłem świadkiem, jak prezes 
spółki miejskiej mówił o prezydencie per „szef”. „Jak szef się 
zgodzi, to zrobimy – jak się szef nie zgodzi, to nie zrobimy”. 
Jak rozumieć te słowa? Oznaczają one istnienie groźnych, 
dla nas mieszkańców, zależności. Prezydent Legionowa jest 
wszechwładny, chociaż oficjalnie mówi, że spółkami zarządzają 
prezesi. I co z tego, że  spółki podlegają pod przepisy Kodeksu 
Spółek Handlowych, skoro jest jeszcze prezydent Legionowa?  
 
Działalność spółek powinna być przejrzysta. Bardzo często na pytania 
radnych, władze spółek unikają odpowiedzi zasłaniając się tajemnicą 
handlową. – Ile spółka wydaje na reklamę i marketing? Odpowiedź:  
– To tajemnica. – Jakie fundacje dotuje spółka?  – Tajemnica.

Coś za dużo tu tych tajemnic. A tajemnice, tylko potęgują pytanie: 
DLACZEGO? Czyżby nasze miejskie spółki miały coś do ukrycia?  
A może to nie one mają coś do ukrycia, ale prezydent? 

Prezesi mają przecież szefa. Bez jego pozwolenia nic w spółkach nie 
zrobią. Czyż nie logicznym wydaje się, że to prezydent ma coś do 
ukrycia? Nasuwa się też pytanie: –  Kto tak się zachowuje. Na pewno 
nikt, kto ma czyste sumienie. 

Mamy prawo i obowiązek zadawać pytania, które dotyczą naszej 
własności.  

ciag dalszy ze strony 1

Woda powinna być tańsza 

Głównym i właściwie jedynym zadaniem PWK Legionowo 
powinno być dostarczanie wody i odbiór ścieków. Jed-

nak spółka, na zlecenie bądź przy akceptacji władz mia-
sta, wydaje publiczne pieniądze na niekoniecznie publiczne 
cele. Jak inaczej nazwać dotacje udzielane wybranym klubom 
sportowym, fundacjom, stowarzyszeniom, sponsoring niek-
tórych imprez i przedsięwzięć? Uważam, że wspieranie tego 
typu inicjatyw powinno odbywać się transparentnie, wprost  
z budżetu miasta, a nie w zakulisowy i niekontrolowany sposób 
poprzez miejskie spółki. 

Kolejnym absurdalnym wydatkiem PWK jest notoryczne i pato-
logiczne reklamowanie się na łamach Miejscowej. W ten sposób  
nieobiektywna gazeta dostaje nieoficjalny zastrzyk publicznej 
gotówki na swoją propagandową działalność. Płacąc wygórowane 
stawki za wodę musimy mieć świadomość, że utrzymujemy nie ty-
lko PWK, ale także krewnych i znajomych legionowskiego „kró-
lika”.

Aktualne stawki brutto obwiązujące w Legionowie  
na tle 10-ciu innych miast.

Miasto   Woda     Ścieki       Razem    Abonament 
                                    zł/m³        zł/m³        zł                miesięcznył  zł
Łomianki  4,60      9,18         13,78      7,02
Legionowo  4,36      8,21         12,57     10,80
Piaseczno  3,47      8,91         12,38     od 5,68
Wołomin  3,67      8,64         12,31     od 6,50
Konstancin Jeziorna 3,00      8,80         11,80        8,03
Warszawa  4,54      6,93         11,47        8,06
Nowy Dwór Maz. 3,24      8,01         11,25        8,64
Wyszków  3,81      7,17         10,98      10,67 
Płońsk                         3,23      6,79         10,02      10,80
Pułtusk             3,05      5,36           8,41        2,81
Mińsk Mazowiecki 3,73      4,19           7,92      10,03


