Opozycja rozlicza burmistrza. (Prawie) 100 pytań na 100 dni
VIDEO
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100 dni stuknęło w czwartek nowym władzom Ursynowa, wybranym na 5-letnią kadencję.
Opozycja podsumowuje te trzy miesiące rządów prawie setką pytań o realizację programu
przedwyborczego. Nie obyło się bez złośliwości i politycznych przytyków.
Dokładnie 100 dni temu, 4 grudnia 2018 roku, radni po raz drugi wybrali burmistrza Roberta Kempę
na stanowisko szefa zarządu dzielnicy. Jego zastępcami zostali przedstawiciele nowej koalicji
zawiązanej w ursynowskim ratuszu - Jakub Berent, Bartosz Dominiak, Klaudiusz Ostrowski i Piotr
Zalewski. Koalicję, mającą 16 na 25 radnych, tworzą: Platforma Obywatelska,
Nowoczesna oraz Otwarty Ursynów, który w poprzedniej kadencji był najbardziej
zaciekłym krytykiem burmistrza Kempy.

100 interpelacji. No prawie...
Opozycja - kluby Projektu Ursynów i PiS - już we wtorek, na sesji rady dzielnicy, "obchodziła" setny
dzień rządzących.
- Symbolicznie postanowiliśmy powiedzieć "Sprawdzam!". W deklaracji koalicji KO z OU padły aż 94
postulaty. Wiele z nich oceniamy jako abstrakcyjne i nierealne. 100 dni to czas, gdy trzeba
zacząć realizować swoje pomysły - mówił Bartosz Zawadzki z Projektu Ursynów.

Radni opozycji przygotowali na piśmie pakiet prawie 100 pytań. - Co zarząd robi w sprawie opieki
pediatrycznej w szpitalu południowym, co z utworzeniem nowych dwóch przychodni, z programem
szczepień? - dopytywał Zawadzki.
- Obiecywano zadaszenia dla rowerów, to bardzo mądre. Kiedy takich zadaszeń możemy się
spodziewać? Co z ważnym połączeniem autobusowym Baletowej z aleją KEN? A co z budową ścieżki
rowerowej po drugiej stronie alei KEN, co zapowiadał Rafał Trzaskowski - dociekał Mateusz
Rojewski z PiS.
Lista zadawanych pytań ciągnęła się w nieskończoność. - Nie oczekuję zrobienia przez stu dni tych
inwestycji, ale oczekuję wykonania pierwszych kroków. Co z pływalnią przy Kajakowej? Rozwój sieci
bibliotecznej, sieć siłowni plenerowych, otwarte boiska, budowa pełnowymiarowego boiska na
Ursynowie, skwer sportów miejskich, hala szermiercza przy Lokajskiego - wyliczał Piotr
Świątkowski, również radny Prawa i Sprawiedliwości.
- W tej umowie koalicyjnej było bardzo dużo naprawdę świetnych pomysłów. Czekamy teraz na ich
realizację! - wzywał Karol Radziwiłł z PiS. I pytał m.in. o wydłużenie godzin pracy urzędu czy
audyt zarządzania dzielnicą.
Swoją wyliczankę miał też Projekt Ursynów. - Nowe 3 parki na Ursynowie. Jak idą postępy w tej
sprawie? Mam nadzieję, że Państwo temu podołacie, bo złożyliście takie obietnice! - kpił Maciej
Antosiuk z PU.
- Filtry spalin na POW - jakie działania są podjęte? Sprawa nie wygląda tak różowo jak minister to
obiecywał. Jeśli filtrów nie będzie, to mieszkańcy Wam tego nie zapomną! - dodawał.
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"To Pana kolega miał być wiceprezydentem u Jakiego!"
Koalicja PO-N-OU ze spokojem przyjmowała grad pytań radnych opozycji. Ale do czasu. Pytanie o
filtry zaogniło debatę.
- Skoro składacie interpelacje w porozumieniu w koalicji z PiS, to przypomnę, że ta partia rządzi
obecnie w naszym państwie. To Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest odpowiedzialna
za to, żeby takie filtry były zainstalowane, a nie samorząd. Skoro Państwo stworzyliście taką koalicję,
to w ramach niej powinniście doprowadzić do tego, by filtry zostały zainstalowane. Tego życzę naszej
dzielnicy - mówił Piotr Skubiszewski z Otwartego Ursynowa.
- Tu nie ma żadnej koalicji, my po prostu potrafiliśmy porozumieć się jako opozycja. To PO koalicjant pana Skubiszewskiego - w 2012 roku nie zadbał o filtry i próbujecie zrzucić winę na rząd
Prawa i Sprawiedliwości - odpowiadał Mateusz Rojewski, radny z PiS.
- Nie życzę sobie stwierdzeń, że jesteśmy w koalicji z PiS. To państwo byli w koalicji z PiS w latach
2010-2014. To pana kolega Piotr Guział miał zostać wiceprezydentem u Patryka Jakiego. Dobry
gospodarz dba o swoje miejsce, weźcie sobie te sprawy do serca, bo są naprawdę poważne! odpierał Maciej Antosiuk z Projektu Ursynów.
- Nie będę brał udział w tym cyrku. Cieszę się, że zadajecie te pytania. Jako koalicja regularnie

odbywamy spotkania i omawiamy realizację naszego programu. Wszystkiego nie da się zrealizować
od razu, ale wierzę, że większość tych punktów zostanie zrelizowana. A te pytania będą mobilizowały
nas do pracy - skwitował Piotr Skubiszewski z Otwartego Ursynowa.
Już po posiedzeniu radnych okazało się, że opozycyjni radni nie złożyli 100 interpelacji, a 90. Tyle
trafiło do biura obsługi radnych.
- Nowo powstała koalicja radnych PiS i Projektu Ursynów może liczyć na darmowe korepetycje z
matematyki. Poszukuję dobrego matematyka, który ma w sobie niezmierzone pokłady cierpliwości,
bo łatwo nie będzie - złośliwie skomentował akcję opozycji burmistrz Robert Kempa. Dodał, że na
wszystkie pytania radnych ursynowski zarząd odpowie na piśmie.
Wkrótce na Haloursynow.pl wywiad z burmistrzem na temat 100 dni rządów. Zadamy
konkretne pytania o stan realizacji obietnic przedwyborczych. Masz pytanie do burmistrza?
Zadaj je w komentarzu.
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