Będzie rondo WOŚP na Ursynowie. Mimo protestów PiS
radni przyjęli nazwę
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Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - taką nazwę dla ronda u zbiegu ul.
Płaskowickiej i Roentgena przyjęli w czwartek miejscy radni. Nie obyło się bez ostrej
dyskusji. Opozycyjni radni z PiS byli niechętni podjęciu uchwały, proponując uhonorowanie
wszystkich organizacji niosących pomoc.
Bezimienne rondo przy Centrum Handlowym Ursynów będzie nosiło nazwę jednej z najbardziej
znanych i cenionych organizacji społecznych - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomysł
uhonorowania orkiestry rzuciło Warszawskie Forum Samorządowe, a podchwycili radni Koalicji
Obywatelskiej. Wybór padł na ursynowskie rondo. Po pierwsze - nie miało dotąd nazwy, po drugie idealnie pasowało, twórca WOŚP Jurek Owsiak jest mieszkańcem Ursynowa.
Tematem na czwartkowej sesji zajęli się miejscy radni. Wcześniej, 27 maja swoją pozytywną opinię
uchwalili - nie bez ostrej dyskusji - radni dzielnicowi. Za pomysłem była też komisja ds. nazewnictwa
miejskiego, a przeciwny był zespół ds. nazewnictwa złożony z ekspertów, który podnosił, że
nazywanie ronda imieniem działającej organizacji byłoby precedensem.

"WOŚP to fenomen naszych czasów"
Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Rady Warszawy wymieniał
zasługi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- To fenomen społeczny, który od 28 lat gra dla Polski i Polaków. Zebrał ponad 1,2 mld dla służby
zdrowia. To zasługa Jurka Owsiaka i wielu ludzi, którzy każdego dnia wspierają WOŚP. Dzięki WOŚP
mamy wiele programów wczesnego wykrywania i profilaktyki. To jest okazanie szacunku dla
wszystkich, którzy zbierają pieniądze, ale też dają pieniądze na wsparcie służby zdrowia. Chciałbym,
abyśmy w tym głosowaniu pokazali jedność - mówił Potapowicz.
Piotr Mazurek z PiS, który zaznaczył, że wrzuca pieniądze do puszek WOŚP, przypominał, że o tym,
głosami Koalicji Obywatelskiej odrzucono pomysł upamiętnienia wszystkich organizacji
pomagających ludziom.
- Dlaczego chcecie uhonorować tylko jedną organizację, bardzo zasłużoną, a kompletnie nie chcecie
uhonorować ogółu polskich organizacji charytatywnych? - pytał Mazurek.
- To jest fenomen naszych czasów, nie organizowani przez biura, przez rządy, tylko przez jednego
człowieka, niezależnie od polityki - odpowiadała Anna Nehrebecka z KO.

"Pomnik dla Jerzego Owsiaka i jego idelogii"
Argumentacja radnych Koalicji Obywatelskiej nie przekonywała radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Zarzucali oni entuzjastom projektu uchwały upolitycznienie.
- Problem nie polega na tym, że jest to upamiętnienie działań charytatywnych milionów Polaków, ale
jest to pomnik, który stawia środowisko PO i Nowoczesnej Jerzemu Owsiakowi i ideologii przez niego
promowanej. Nie chodzi o ideologię dobra, jaką jest dzielenie się czymś, aby pomóc
drugiemu człowiekowi - grzmiał radny Filip Frąckowiak z PiS.
Wnioskodawca - radny Sławomir Potapowicz odpowiadał: - To pomnik wszystkich, którzy budując
WOŚP zbierają pieniądze i dają pieniądze. Jesli ktoś z Was pomaga, to jest to pomnik dla Was
wszystkich.
Radny Błazej Poboży z PiS zaproponował jeszcze zmianę nazwy na Ofiarodawców i
Wolontariuszy WOŚP, ale pomysł nie został rozwinięty.
43 radnych zagłosowało za uchwałą o nadaniu imienia WOŚP ursynowskiemu rondu, 12 radnych z
PiS się wstrzmało od głosu, a 4 pozostałych z PiS było przeciw. Tabliczka z nazwą na rondzie pojawi
się za kilka tygodni.
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