Guział ma być wiceprezydentem u Jakiego. Zaskoczenie na
Ursynowie
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Piotr Guział wycofał się z wyścigu o prezydenturę i poparł Patryka Jakiego. Kandydat PiS
oświadczył, że Guział zostanie wiceprezydentem w jego ekipie, w przypadku wygranej w
wyborach w Warszawie.
Były burmistrz Ursynowa ogłosił swój start w wyborach na prezydenta stolicy 14 sierpnia.
Zapowiedział jednak, że w przypadku, gdy nie uda mu się namówić innych kandydatów do poparcia
jego kandydatury, wycofa się. Jeszcze wczoraj krążyły plotki, że Guział poprze Jacka
Wojciechowicza.
Dziś na konferencji prasowej ogłosił, że zdecydował się zawrzeć sojusz z Patrykiem Jakim,
kandydatem Zjednoczonej Prawicy.
- Patryk Jaki pokazał się jako człowiek ambitny, zdeterminowany, który ma wizję. Po raz pierwszy
mamy kandydata, który ma wieloletnią wizję i ma szansę wygrać wybory. Jestem przekonany, że
wygra. Od bardzo wielu lat wszyscy, którzy mają lewicowe przekonania będą mogli liczyć na to, że
ich światopogląd będzie reprezentowany w stołecznym ratuszu - powiedział Piotr Guział.
Jaki ogłosił, że w przypadku wygranych wyborów, były burmistrz Ursynowa zostanie jednym z
zastępców prezydenta stolicy.

- To człowiek, który stworzył największy ruch społeczny w Warszawie. W poprzednich wyborach
zdobył trzeci wynik i uzyskał ogromne zaufanie mieszkańców. Zna Warszawę jak mało kto, spędził w
samorządzie ponad 20 lat - zachwalał Jaki swojego sojusznika.
Jako wiceprezydent, Guział miałby zająć się organizacją największych imprez, np. Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Ma być też odpowiedzialny za kulturę, współpracę z przedsiębiorcami i szeroko
pojęte sprawy społeczne.
Przypomnijmy, w poprzednich wyborach samorządowych Guział zdobył ponad 8% głosów, co dało
mu trzecie miejsce za Hanną Gronkiewicz-Waltz i Jackiem Sasinem.
Duże zaskoczenie na Ursynowie
Decyzja Piotra Guziała wywołała szereg komentarzy na Ursynowie. Były burmistrz ma kandydować
do Rady Dzielnicy ze swojego komitetu koalicyjnego Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów. Tymczasem
jeden z liderów połączonych stowarzyszeń oświadczył, że nie popiera stanowiska Guziała.
- Poparcie udzielone przez Piotra Guziała to jego osobista decyzja, a nie decyzja komitetu. W
najbliższych dniach poinformujemy, kogo poprzemy w wyborach na prezydenta Warszawy - nie
będzie to Patryk Jaki z PiS - mówi Piotr Skubiszewski z Koalicji Mieszkańców NU+OU.
Przewodniczący Otwartego Ursynowa nie chciał odpowiedzieć na nasze pytanie, czy Guział będzie na
listach komitetu do Rady Dzielnicy. Listy zostały zarejestrowane w piątek, więc jeśli Guział na nich
jest, to koalicja już nic z tym nie zrobi.
Swoje zdanie mają lokalni konkurenci lewicowej koalicji do mandatów w radzie.
- Po pierwsze potwierdza się to co mówiliśmy. Od początku ta akcja była oszukiwaniem
mieszkańców. Jasne też się stało, że głos na Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów to głos na PiS i
Patryka Jakiego. To jest po prostu partyjna przybudówka - komentuje Antoni Pomianowski z
Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa.
Podobnie sytuację polityczną po konferencji Patryka Jakiego i Piotra Guziała ocenia Michał Matejka z
Platformy Obywatelskiej.
- Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów to od dawna przystawki PiS-u, więc decyzja ich lidera jest
oczywista. Szkoda tylko, że oszukiwał mieszkańców ukrywając przed nimi swoje prawdziwe zamiary mówi w rozmowie z Haloursynow.pl.
Przypomnijmy, w latach 2010-2014 burmistrz Piotr Guział rządził na Ursynowie w koalicji z Prawem
i Sprawiedliwością.
Swoje oświadczenie w sprawie decyzji Guziała wydało również jego macierzyste stowarzyszenie Nasz Ursynów. Sekretarz NU Jarosław Płaskociński podkreśla w nim, że na tę chwilę organizacja nie
popiera żadnego z kandydatów na prezydenta, bo koncentruje się na wyborach do Rady Dzielnicy
Ursynów.
- Chcielibyśmy ukrócić wszelkie informacje o powiązaniach z partiami politycznymi. Prosimy naszych
oponentów o zaprzestanie rozsyłania w Internecie nieprawdziwych informacji. Zachęcamy do
uczciwej konkurencji samorządowej, nie politycznej - powiedział Płaskociński, odnosząc się do
postów koalicji Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa i Projektu Ursynów, w których Nasz Ursynów i
Otwarty Ursynów zostali nazwani "przystawkami PiS".
Prawdopodobnie, Otwarty Ursynów jutro poprze w wyborach na prezydenta Jacka Wojciechowicza,

byłego prezydenta Warszawy.
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