Lenarczyk i Skubiszewski startują z "Otwartym Ursynowem"
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Kilkoro społeczników oraz byli działacze "Naszego Ursynowa" powołali własne
stowarzyszenie. Zrównoważony rozwój dzielnicy, konsultacje z mieszkańcami, "społeczni
radni" i... 5 radnych w przyszłej Radzie Dzielnicy. Takie są cele "Otwartego Ursynowa".
Nowe stowarzyszenie powstało w ostatnią niedzielę, w 40. rocznicę powstania Ursynowa
Północnego. Założyło je 14 społeczników, w tym byli działacze stowarzyszenia "Nasz Ursynów",
którzy w grudniu uznali, że "straciło ono swój obywatelski charakter".
Na starcie ugrupowanie ma dwóch radnych - Pawła i Leszka Lenarczyków oraz killkoro mieszkańców
znanych z aktywnych działań na rzecz lokalnej społeczności lub byłych radnych. Wśród nich
są: Bartosz Dominiak (były radny miejski), społecznik Jan Ławrynowicz, promotorka Służewca
Alicja Zawgorodna, autor wielu projektów do Budżetu Partycypacyjnego - Piotr Gąsowski,
były radny dzielnicy Cezary Holdenmajer, szef komitetu obrony patrona ul. ZWM - Sławomir Litwin,
Krzysztof Bendkowski czy Danuta Turkiewicz z komitetu obrony terenów przy Polaka.
Przewodniczącym został Piotr Skubiszewski - radny w latach 2002-2014, były kandydat "Naszego
Ursynowa" na burmistrza Ursynowa.
Działacze "Otwartego Ursynowa" chcą być blisko ludzi. - Mamy wrażenie, że dzisiejsze podmioty nie
reprezentują zasady zrównoważonego rozwoju a partie polityczne w dzielnicy zupełnie się nie
sprawdzają - mówi Piotr Skubiszewski.
- Jesteśmy ugrupowaniem otwartym, chcemy skupiać najlepszych społeczników na Ursynowie, aby
jakość lokalnej polityki się poprawiła - dodaje Paweł Lenarczyk, radny OU.
Stowarzyszenie zapowiada, że w przeciwieństwie do swoich konkurentów (Naszego Ursynowa,
Projektu Ursynów czy Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa), będzie opierać się o idee i wartości,

których zarys przedstawiono w 12 punktach. Wśród nich: przeciwdziałanie chaosowi przestrzennemu
i zagęszczaniu osiedli, pozbycie się nielegalnych reklam, uporządkowanie kwestii parkingowych,
promowanie komunikacji miejskiej, większe otwarcie urzędu dzielnicy dla
mieszkańców, przyspieszenie uregulowania statusu gruntów pod blokami spółdzielczymi a przede
wszystkim otwarcie na dialog.
- Naszym zdaniem konieczne jest też wzmocnienie ustrojowe dzielnicy, która dzisiaj nic nie może. To
zabija samorząd. Po takim wzmocnieniu burmistrz powinen być wybierany przez mieszkańców, albo
spośród radnych - mówi Skubiszewski.
"Otwarty Ursynów" ma ambicje polityczne. Chce wystartować w wyborach samorządowych i zdobyć
ok. 5 mandatów. Pomóc ma w tym codzienna praca na rzecz mieszkańców, stąd idea "społecznych
radnych".
- Poziom Rady Dzielnicy od 1994 roku ciągle spada. Co kadencję jest coraz mniej osób aktywnie
działających. Chcemy to zmienić - dodaje przewodniczący "Otwartego Ursynowa". - Będziemy
tworzyć grupy sąsiedzkie, które zajmą się problemami mikro społeczności - dodaje Bartosz Dominiak.
Twórcy ugrupowania są przekonani, że zdołają przekonać do siebie mieszkańców.
- Taka społeczna organizacja jest potrzebna jak nigdy wcześniej. Ursynów zawsze miał ducha
społecznego, jednak nigdy nie miał swojej agory. Chcemy ją stworzyć. Zachęcamy wszystkich do
współpracy - przekonuje Jan Ławrynowicz.
W najbliższym czasie stowarzyszenie chce się zająć sprawami, którymi dotychczas żyli jego
założyciele: zapobieżenie zabudowie Placu Wielkiej Przygody, otwarcie Parku Natolińskiego dla
mieszkańców, przeniesienie bazarku "Na Dołku" w kompromisową lokalizację, zwężenie planowanej
Belgradzkiej-bis oraz przeciwdziałanie "demolowaniu" idei Budżetu Partycypacyjnego, co zarzucają
zwłaszcza "Projektowi Ursynów", koalicjantowi Platformy Obywatelskiej w Radzie Dzielnicy.
W najbliższą niedzielę, 15 stycznia w barze "Zaścianek" w ratuszu, od 12:00 do 15:00 "Otwarty
Ursynów" organizuje społeczny maraton pisania projektów do Budżetu Partycypacyjnego. W ciągu
trzech tygodni mają się odbywać spotkania otwarte z mieszkańcami Ursynowa.
Ruszyła już strona internetowa nowego stowarzyszenia: www.otwartyursynow.pl.
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