Wybory prezydenckie na Ursynowie [RELACJA NA ŻYWO]
data aktualizacji: 2020.06.28

O 7:00 otwarto komisje wyborcze. Na Ursynowie przed niektórymi lokalami jeszcze przed
otwarciem utworzyły się kolejki.
Ursynów wziął sobie do serca apele o nie czekanie z oddaniem głosu do popołudnia czy wieczora. Od
rana przed lokalami wyborczymi tworzą się kolejki. Po pierwsze - frekwencja, po drugie bezpieczeństwo. Z powodu koronawirusa liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać w lokalu
wyborczym jest ograniczona, co powoduje, że ruch w nich jest mniej swobodny. Stąd wiele osób
czeka na oddanie głosu przed wejściem do komisji, na wolnym powietrzu.
ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO - ODŚWIEŻAJ STRONĘ:

21:00

SONDAŻ IPSOS: A. Duda - 41,8%, R. Trzaskowski 30,4%, S.
Hołownia 13,3%, K. Bosak 7,4%, R.Biedroń 2,9%, W. KosiniakKamysz 2,6%, Marek Jakubiak 0,5%, Paweł tanajno 0,3%,
Wlademar Witkowski 0,3%, Stanisław Zółtek 0,3%, Mirosław

Piotrowski 0,2%
Frekwencja ogólnopolska: 62,9%

20:49: W ursynowskich komisjach kolejek już nie ma, choć jeszcze przychodzą do urn. Tak
wyglądała sytuacja na Kajakowej.

18:38:

PKW: Frekwencja w kraju na 17:00 wyniosła 47,89%.
- W 2015 roku wybory prezydenckie zakończyły się frekwencją 48,96 proc. A my już mamy tę
frekwencję na godz. 17:00 - mówi Sylwester Marciniak z PKW. Najwyższa frekwencja w
województwie mazowieckim - 51,17 proc. Najniższa w woj.opolskim - 42,32 proc.

18:10:

Frekwencja na Ursynowie na 17:00 wyniosła prawie 60 proc.
(dokładniej 59,91%). Czyli o ponad 9 punktów procentowych
więcej niż w 2015 roku. Więcej głosujących w stolicy zanotował
tylko Wilanów - 61,15%.
- W dwóch komisjach frekwencja przekroczyła już 70%. W 24 komisjach ponad 60% - poinformował
burmistrz Robert Kempa.
Dzielnica na bieżąco monitoruje liczbę wydanych kart do głosowania i raczej nie przewiduje
uruchamiania rezerwy. Już wczoraj komisje dostały tyle kart, by wystarczyło ich nawet przy 80 proc.
frekwencji.

17:26: Komisja nr 589 w liceum przy Hirszfedla wydawała wyborcom nieważne karty. I nie był to
jednostkowy przypadek.
Pani Joanna pisze do naszej redakcji: - Oddawałam głos kilka minut po 10:00 w Komisji nr 589 przy
ul. Hirszfelda. Na mojej karcie była tylko jedna pieczątka, co jak się dopiero później dowiedziałam,
oznacza, że oddany głos jest nieważny. Przy okazji zrobiłam zdjęcie urny i na tyle kart, na ile jest na
zdjęciu widocznych, na żadnej nie ma dwóch pieczątek. Nie wiem na jaką skalę były takie
nieprawidłowości czy później zaczęto wydawać prawidłowe karty, natomiast obawiam się, że
przynajmniej głosy oddane do godziny 10:00 będą nieważne.
Zapytaliśmy o tę sprawę urzędnika dzielnicy zajmującego się organizacją wyborów. Artur Leśko
mówi, że nie było takich zgłoszeń, ale zostanie to sprawdzone. - Komisje były uczulane na to, aby
karty były ostemplowane dwiema pieczęciami. Oczywiście karta bez dwóch stempli jest nieważna.
Pani Joanna przesłała nam zdjęcie urny. Widać w niej co najmniej 2 karty bez stempla oraz trzecią
wrzucaną przez nią samą. Ursynowianka twierdzi, że obejrzała urnę i jest w niej dużo więcej takich
kart.
Burmistrz Robert Kempa przypuszcza, że takich kart nie jest dużo, bo komisje na bieżąco stemplują
karty i trudniej wówczas o pomyłkę. - Prawdopodobnie komisja przeoczyła te karty, to się niestety
zdarza - mówi w rozmowie z Haloursynow.pl.

16:50: W 8 obwodach na Ursynowie frekwencja na 15:30 przekroczyła 60 proc. W komisji nr 627 na
Kajakowej do godz. 17:00 zagłosowało 61% uprawnionych - o 11 punktów procentowych więcej niż w
2015 roku.

15:43: A tymczasem w komisji obwodowej przy Kajakowej na Zielonym Ursynowie głosują...
celebryci!

15:30: Spytaliśmy członków komisji jak wytrzymują w maseczkach lub przyłbicach. Piotr Ciara z
komisji przy Hirszfelda ma jedno i drugie, i daje radę. Tak przynajmniej zapewnia.
- Myślałam, że to niemożliwe, ale spokojnie wytrzymałam swoją zmianę w masce i przyłbicy. Wyborcy
też zdyscyplinowani, w maseczkach wchodzą. Bardzo dużo osób w rękawiczkach. Wody mamy pod
dostatkiem. Tylko nie ma jej kiedy pić. Frekwencja imponująca - mówi szefowa komisji nr 631 przy
Kajakowej Katarzyna Książek-Żurek. (fot. P.Ciara/FB).

15:13: Każdy wyborca powinien zwrócić uwagę czy dostaje kartę ostemplowaną. Powinny być dwa
stemple - jeden duży Państwowej Komisji Wyborczej (może być wydrukowany) oraz drugi obwodowej komisji, który przystawiany jest na miejscu. Zdarza się, że karty się skleją i brakuje
jednego stempla. Tak powinna wyglądać prawidłowa karta:

14:46: Oto TOP 10 ursynowskich obwodów z najwyższą frekwencją. Króluje Kłobucka - ponad 50

proc. Jak zawsze czołówkę zdominowały obwody kabackie. Najsłabiej jest w dwóch lokalach przy Na
Uboczu - w szkole - 21 proc., w przedszkolu 25 proc.

13:35:

Cała Polska na godz. 12:00 - frekwencja 24,08%.
Warszawa ma najwyższą frekwencję wśród dużych miast 29,59%, na 2. miejscu Zielona Góra - 28,58%, na trzecim: Toruń 28,42%. - We wszystkich dużych miastach frekwencja wyniosła
powyżej 20% - poinformował Sylwester Marciniak, szef PKW. - To
rekordowa frekwencja w wyborach prezydenckich - dodał.

13:28: Ursynów ma na razie najwyższą frekwencję spośród dzielnic warszawskich. Jak podaje
Klaudiusz Ostrowski, wiceburmistrz Ursynowa, średnia frekwencja na 12:00:
Wilanów 32,54%
Ursynów 34,51%
Ursus 27,3%
Wesoła 31%
Białołęka 30,31%
Mokotów 30,34%

13:20: Problem z oznakowaniem komisji w Szkole Podstawowej nr 322 na Dembowskiego.
W szkole są dwie komisje, a tydzień temu zaczął się remont i mnóstwo ludzi nie może
znaleźć komisji lub wchodzi do niewłaściwej.

Jedyna informacja na zewnątrz jest na standardowych listach komisji, drobnym
druczkiem, trudnym do odczytania przez starsze osoby. Szczególnie, że dużo osób zna
adres, gdzie na głosować, a numeru komisji już niekoniecznie
- informuje pani Agnieszka. Więcej o kłopotach z kolejkami w naszym artykule.

13:09: Na Zielonym Ursynowie też rano były kolejki. W szkole na Kajakowej w komisji nr 631
zagłosowało już ponad 35% wyborców, a w sąsiedniej 627 - 30%. W największym ursynowskim
obwodzie w MAL na Kłobuckiej (4 tys. wyborców) zagłosowało już 50,09%. W liceum przy Hirszfelda
głos oddało 36,88% uprawnionych. W komisji na Wokalnej 32,3%.

12:50:

Na godz. 12:00 frekwencja na Ursynowie wyniosła 34,51%. To
prawie 2 razy więcej niż 5 lat temu o tej samej godzinie. Wówczas
było to 18,27%.

12:49: W większości komisji na Ursynowie już się trochę przeluźniło. Mieszkańcy donoszą nam, że
na oddanie głosu nie czeka się długo, a w niektórych komisjach - jak na Zaruby, gdzie rano ustawił
się długi ogonek - głosować można już "od ręki".

12:30: Straż Miejska przypomina. Osoby starsze i schorowane lub z trudnościami w poruszaniu się
mogą zostać dowiezione do lokalu wyborczego. Dzwonić można do godz. 19:00 - tel. 22 598 69 29.

11:49: Burmistrz Kempa pochwalił się, że już zagłosował: - Kolejka minimalna, mimo 3 komisji w
budynku szkoły przy Mandarynki. Brawa dla czlonkow komisji - napisał na Facebooku. Ale i tak
najwięcej komentarzy zebrało zdjęcie burmistrza. W ostatnich miesiącach burmistrza nam znacznie
ubyło ;)

11:06: A na Zaruby, tam gdzie o 7:00 była gigantyczna kolejka, teraz spokojniej. Około 20 osób w
kolejce do dwóch komisji. Wygląda na to, że poranny szczyt mamy już za sobą.

10:55: Nie wszędzie na Ursynowie przed lokalami były rano kolejki. Np. w liceum im. ks. I.
Czartoryskiej przy Szolca-Rogozińskiego po 7:00 zjawiły się tylko 2 osoby.

10:40: Kilkanaście minut stania w kolejce do urny na Warchałowskiego - komisja nr 599:

10:36: Jak wygląda sytuacja przed lokalami przy ul. Na Uboczu? Długa kolejka. (via
A.Turowicz/Twitter)

10:26: Michał Zenka - społecznik ursynowski - uprzedza wyborców, żeby dokładnie sprawdzali gdzie
są wejścia do komisji, bo z powodu koronawirusa sporo się zmieniło.
Komisje wyborcze pracują sprawnie, ale ze względów pandemicznych, niektóre zostały
przeniesione. Zwykle jest to ten sam budynek, ale wejście z innej strony. Nie kierujcie się
samym wieloletnim przyzwyczajeniem. By uniknąć ustawienia na długie minuty w
niewłaściwej kolejce, czytajcie uważnie tabliczki informacyjne.

10:07: Jak członkowie komisji, przed którymi dziś dużo pracy, radzą sobie w maseczkach i
przyłbicach?
Przyznaję nie są one jakoś za specjalnie wygodne ale idzie się przyzwyczaić. Wymogi
formalne muszą być spełnione. Ludzie sympatyczni prawie wszyscy w maseczkach i
odsłaniają je na polecenie członka komisji
- relacjonuje nam Piotr Ciara z komisji w liceum przy Hirszfelda. Komisje dostały po zgrzewce wody
mineralnej do picia.
W lokalu przy Hirszfelda nudy nie ma. Ale jak podkreślają członkowie komisji wyborcy zachowują się
bardzo odpowiedzialnie. Zachowują odstępy, mają maeczki. (zdjęcie poniżej: P. Ciara)

10:00: Tak w 2015 roku wyglądała frekwencja na Ursynowie - o 12:00, o 17:00 i ostateczna:

9:51: Problematyczne oznakowanie w komisji w szkole na Koncertowej.
Komisja nr 571 przy metrze Ursynów rano miała kiepskie oznakowanie na budynku gdzie
znajduje się komisja (zazwyczaj była w innej sali) - bardzo malutka strzałka, nie wiem czy
zauważalna przez osoby starsze.

Nazwy ulic przy stole komisji "nadziubdziane" drobnym drukiem (zawsze były to duże
drukowane litery) wprowadziło to nieco chaos. Ustawiła się jedna kolejka bo nikt nie
wiedział do którego członka podejść.
Skutkiem tego było to że osoba do ulicy np. Zaolzianskiej stała na końcu kolejki, a
członek komisji od tej ulicy siedział wolny. Zgłosiliśmy to.
- informuje nas pani Anna.

9:23: Na Teligi przed komisją pustawo. Bez kolejki można też zagłosować na Puszczyka w Szkole
Podstawowej nr 81. W większości ursynowskich lokali wyborczych są jednak kolejki. Warto wziąć ze
sobą wodę!
P.S. Dziś niedziela handlowa - sklepy też są otwarte.

8:46: Pojawiają się apele o przepuszczanie ludzi starszych i kobiet w ciąży, które mogą nie
wytrzymać w kolejce w takim upale. Do kolejki warto też wziąć ze sobą wodę.
- Jeżeli stoicie w kolejce do lokalu wyborczego i widzicie osobę starszą czy o kulach, to pomóżcie jej
wejść bez kolejki. Być może wiele takich osób zrezygnuje z oddania głosu, bo nie będzie miało siły
czekać w upale. Być może to jest ich ostatnie głosowanie w życiu. Bądźcie też łaskawi dla kobiet w
ciąży im też ciężko stać. Nie bądź obojętny! - apeluje pani Marta.

8:38: Sytuacja na Małcużyńskiego - przed dwoma lokalami wyborczym. - To zdjęcie robione jest po
wyjściu z lokalu. Ludzi... przybywa - pisze pani Magedalena. - Kto ma komisję w przedszkolu na
Małcużyńskiego niech się lepiej przygotuje na długie stanie. Kolejka ciągnie się aż do sadku. W
szkole za to idzie migiem. Powodzenia i cierpliwości! - pisze na FB pani Kasia.

8:00: Tak wyglądała o 7:15 kolejka do głosowania przed lokalem wyborczym na ul. Zaruby na
Kabatach. Zdjęcie przysłał nam czytelnik, pan Piotr z Kabat.

- Warszawski Ursynów wstał aż za mocno. Godzina stania! - komentuje jeden użytkowników twittera.
Z kolei do lokalu w szkole przy Lokajskiego kolejka ma ponad 100 metrów długości i zakręca na...
Belgradzkiej. Tu też będzie trzeba swoje odstać.

Mniejsze zainteresowanie na razie na Zielonym Ursynowie. - Aktualnie kilka osób czeka
przed wejściem do lokalu, ale są to osoby, które oczekują, aż inni wyjdą - mówi nam przewodnicząca
komisji na Kajakowej.
- Mieszkańcy posłuchali apeli. Kolejki ustawiały się grubo przed 7:00. Wszystkie komisje na
Ursynowie rozpoczęły pracę punktualnie. Pomimo rygorów sanitarnych od rana czuć determinację,
aby pobić rekord frekwencji - napisał burmistrz Robert Kempa.
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