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Stowarzyszenie Mieszkam Obok zostało powołane, aby 
propagować idee samorządności. Jesteśmy, aby reagować 
na problemy naszej lokalnej społeczności. Możecie nas 
znaleźć na Facebooku:  
facebook.com/Mieszkam-Obok
Tel. 574 763 801 (Piotr Sękowski) 
www.mieszkamobok.pl
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DOTRZYMALIŚMY SŁOWA W RZĄDZIE 
DOTRZYMAMY W SAMORZĄDZIE!

Andrzej Stanisław Kalinowski 
kandydat Prawa i Sprawiedliwości  

na prezydenta Legionowa

Legionowo jest jedno. Nie  będzie- 
my dzielić jego mieszkańców. 
Chcemy sklejać i łączyć.  Będziemy 
patrzeć w przyszłość. Nie idziemy 
do tych wyborów, aby rozliczać. 
Obawiać się mogą jedynie ci, któ-
rzy wzbogacali się na krzywdzie 
ludzkiej dopuszczając się ogrom-
nych nadużyć.      
 
Idziemy do tych wyborów w prze-
konaniu, że Legionowem można 
lepiej zarządzać. Chcemy też 
wykorzystać szanse, jakie stwar-
za dobra współpraca samorządu  
z administracją rządową. Sympa-
tyzując z totalną opozycją  obecne 
władze Legionowa  spychałyby  
nasze miasto na margines.  Wy- 
bierzmy zatem gospodarzy, którzy 
potrafią współpracować z wła- 
dzą centralną.  

Idziemy ku Legionowu, w któ-
rym mieszkańcom będzie się  
żyło lepiej, a ich głos będzie się 
liczył. Chcemy żyć w mieście sil-
nym gospodarczo, wśród szczę-
śliwych ludzi. 

Zwyciężymy!

Andrzej Stanisław 
Kalinowski

Chcę powiedzieć to zdecydowanie – nie 
podobają mi się obecne władze naszego 

miasta, ich działania i styl uprawiania 
lokalnej polityki. W moich działaniach 

liczę na wsparcie wszystkich tych, 
którzy myślą podobnie jak ja. 

Kontakt: kalinowski_andrzej@wp.pl

Jestem jednym z Was. Jako członek Prawa  
i Sprawiedliwości czuję się przede wszystkim 
Legionowianinem. Z kolei, jako radny Legionowa  
dążę do tego, by zmienić nasze miasto na lepsze. 
Dlatego zdecydowałem się kandydować na urząd 
prezydenta Legionowa.

W naszym mieście za dużo już, stanowczo za dużo, 
jest betonu, a ciągle budowane są kolejne bloki  
i sklepy! 
Za mało jest miejsc parkingowych!  
Mamy zatrute powietrze i zbyt mało zieleni! 
W Legionowie, najgęściej zaludnionym mieście  
w Polsce wycina się drzewa i stawia następne  
domy!  
Zbyt mało jest miejsc pracy!  
Mamy wysokie podatki. Stawki na takim poziomie, 
jak w stolicy!  
Oferowany mieszkańcom standard życia jest zbyt 
niski w stosunku do wysokości podatków!

Spraw, którymi trzeba się zająć, a którymi obecne 
władze miasta się nie zajmowały jest daleko więcej.  
Chcę to zmienić. Dlatego zapraszam wszystkich 
mieszkańców Legionowa myślących podobnie 
do wspólnego działania we wspólnej sprawie. 
Dążmy ku DOBREJ ZMIANIE w naszym mieście. 
Razem możemy zmienić Legionowo. Zapraszam 
do współpracy: lokalne stowarzyszenia, osoby 
bezpartyjne, lokalnych społeczników. Na poziomie 
Naszego Miasta ważniejsze od partyjnych podziałów 
jest wspólne działanie. 

Szanowni mieszkańcy!
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