
Wywiad z Konradem Michalskim 

ciąg dalszy ze strony 6 

TiO: Wróćmy na nasze 
lokalne podwórko. Jakie są 
Pana plany na zbliżające się 
wybory samorządowe? Wie-
my już, że nie będzie się Pan 
ponownie ubiegał o fotel Pre-
zydenta Miasta Legionowo? 

KM: Wybory samorządowe 
będą rzeczywiście kluczowe. 
Na pewno wezmę w nich 
udział, ale za wcześniej jesz-
cze mówić, jak to dokładnie 
będzie wyglądać. O tym 
zadecydują moje rozmowy z 
mieszkańcami, ze środowi-
skiem PiS w powiecie 
legio-nowskim oraz decyzje 
władz partii w Warszawie. 

Tak, na pewno nie będę 
ubiegał się o fotel prezydenta 
miasta. Naszym kandydatem 
na prezydenta Legionowa jest 
pan Andrzej Stanisław Ka-
linowski. Obecny radny PiS w 
Radzie Miasta Legionowo. 
Jest on pełnomocnikiem PiS 
miasta i powiatu 
legionow-skiego. Mamy pełne 
zaufanie do Andrzeja 
Kalinowskiego. To człowiek 
energiczny, dobry i sprawny 
manager. Ma wiedzę oraz 
doświadczenie na temat 
zarządzania, którą zdobył 
chociażby w swojej firmie. 
Zarządza nią z sukcesem od 
wielu lat. Zrobię wszystko, by 
pomóc mu zmienić obecny 
przegniły i wypalony układ 
samorządowy funkcjonujący 
w naszym mieście. 

TiO: Zahaczyliśmy tu 
temat dotyczący zmian we 
władzach legionowskiego 
PiS. Wszyscy wiemy, że po-
przedni pełnomocnik Kazi-
mierz Płaciszewski kierował 
legionowskim PiS przez wie-
le lat, do momentu kampanii 

samorządowej w 2014 r. Póź-
niej tj. przed wyrobami par-
lamentarnymi nastąpiły jed-
nak zmiany. Z kolei w niektó-
rych artykułach i wywiadach 
w lokalnej prasie pojawiają 
się zarzuty, iż za wynik wy-
borczy w wyborach samorzą-
dowych odpowiada właśnie 
Pan. Jak Pan to skomentuje? 

KM: Tu dotykamy sprawy, 
której nie chciałbym zbytnio 
komentować. Powiem tak 
-obecnie sytuacja jest zupełnie 
inna niż w 2014 r. PiS rządzi w 
kraju, a w gminach i w po-
wiecie legionowskim są nowi 
pełnomocnicy PiS, rozwinę-
liśmy struktury Pracujemy i 
patrzymy z optymizmem w 
przyszłość. 

O wyniki wyborcze PiS z 
2014 r. proszę pytać poprzed-
niego pełnomocnika. To on 
wtedy piastował stanowisko 
pełnomocnika i niepodzielnie 
rządził w legionowskim PiS. I 
to on odpowiada za tamte 
wyniki. Zmiany nastąpiły w 
2015 r. po decyzji Zarządu 
Okręgowego partii. 

Ja mogę dodać tylko tyle, że 
prowadziłem kampanię na 
Prezydenta Miasta Legionowa 
w trudnych warunkach. Tak 
naprawdę rzucano mi kłody 
pod nogi od samego początku i 
mało brakowało, by uniemoż-
liwiono mi start. Proszę sobie 
wyobrazić, że wtedy obecny 
prezydent miasta nie miałby 
żadnego kontrkandydata ani 
jednego. Taka funkcjonowała 
w tamtym czasie w Legio-
nowie demokracja. Byłem 
jedynym, który odważył się 
kandydować. 

Mimo niesprzyjających 
okoliczności udało mi się ze-
brać 4805 głosów tj. ok. 27%. 
Takiego  poparcia nie  miał 

wcześniej żaden z kontrkan-
dydatów prezydenta Romana 
Smogorzewskiego. Po latach, 
jeszcze raz za każdy z tych 
głosów serdecznie dziękuję 
Wyborcom. I dziękuję rów-
nież osobom, które mi wtedy 
pomagały. 

TiO: Ostatnie pytanie. 
Czy to, że rządzi ta partia 
przekłada się jakoś na po-
prawę bytu mieszkańców 
powiatu legionowskiego? 

KM: Jest dobrze, choć 
oczywiście sporo należy po-
prawić. Poruszę tylko dwie 
bardzo ważne sprawy lokalne, 
które po nastaniu rządów 
Dobrej Zmiany ruszyły. Jest to 
oczywiście budowa szpitala i 
przebudowa drogi DK 61. I nic 
tu nie zmienią utyskiwania 
obecnych władz samorzą-
dowych, że będzie za mało 
oddziałów, że miała być kład-
ka itp. Prawda jest taka, że pre-
zydent Roman Smogorzewski, 
rządząc przez kilka kadencji 
nie potrafił tych spraw zała-
twić z partyjnymi kolegami z 
PO. PiS wygrało wybory w 
2015 r. i wszystko zaczyna 

iść w dobrym kierunku. Po 
wyborach samorządowych, 
już silniejsi będziemy ten kie-
runek kontynuować. 

Zaproponujemy też miesz-
kańcom nowe rozwiązania, tak 
aby w Legionowie i powiecie 
żyło się lepiej. Mówię tu np. o 
kolei do Zegrza, o wstrzy-
maniu dogęszczania miasta, o 
zwiększeniu ilości miejsc 
parkingowych w Legionowie, 
o programie mającym na celu 
zlikwidowanie smogu. W na-
szym programie wyborczym 
przedstawimy nowoczesne i 
innowacyjne rozwiązania. 

I nic w tym dziwnego. PiS 
zrzesza wielu wspaniałych i 
perspektywicznie myślących 
ludzi. Warto nas poprzeć, 
przyłączyć się do nas. Dla do-
brego rozwoju powiatu. Tak, 
aby wygodnie i bezpiecznie 
żyło się nam w naszej Małej 
Ojczyźnie. 

TiO: Dziękujemy za 
rozmowę. 

KM: Dziękuję i pozdra-
wiam wszystkich mieszkań-
ców Legionowa i powiatu. 

red. 

 


