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Szanowni
Sąsiedzi!
Ursynowianie zwi zani z Inicjatyw Mieszka!ców Nasz Ursynów przed wyborami samorz dowymi w 2006 r. zarejestrowali Komitet Wyborczy Wyborców, który popar"o ponad 15 tys.
mieszka!ców, co stanowi"o prawie 25% oddanych g"osów. By"o
to wi#cej ni$ wyniki wyborcze PiS czy Lewicy. Okaza"o si#, $e
s siedzi mog skutecznie rywalizowa% na pomys"y z finansowanym z bud$etu pa!stwa aparatem partii politycznych, w co
przed wyborami nawet osoby nam bardzo przychylne nie do
ko!ca wierzy"y.
Wybory wygra"a Platforma Obywatelska, wydawa% by si#
mog"o bliska &wiatopogl dowo idei obywatelsko&ci wyra$anej
przez komitety wyborcze wyborców, ale szybko okaza"o si#, $e
radni zwyci#skiej partii zachowuj c si# butnie i arogancko
obywatelscy s jedynie z nazwy. Mimo naszych propozycji
wspólnego dzia"ania na rzecz dzielnicy, nie wyrazili zainteresowania wspó"prac z radnymi Naszego Ursynowa.
Tym samym przez ostatnie 4 lata nie mieli&my swoich przedstawicieli w Zarz dzie Dzielnicy. Przypad"a nam rola recenzentów dzia"a! Burmistrza i Zarz du. Zg"aszane przez nas inicjatywy, pomys"y, wnioski, setki komentarzy w mediach, dziesi tki inter wencji i spotka! z mieszka!cami oraz najwi#ksza
aktywno&% spo&ród wszystkich klubów na sesjach, pozwalaj
nam na stwierdzenie, $e g"os oddany na nas nie by" zmarnowany.
Dzi#kujemy za dotychczasowe poparcie i zaufanie.
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Kim jesteśmy?
Jeste my grup! ludzi, którzy mieszkaj! i "yj! na Ursynowie
od wielu lat. W dzia#aniu s!siedzkim nie patrzymy na pogl!dy
polityczne, na p#e$, na wiek, na zarobki. Dla nas wa"na jest
aktywno $ i skuteczno $ w dzia#aniu, a nie dyscyplina partyjna.
Bo przecie" chodzi o to, by na Ursynowie "y#o si% lepiej
wszystkim, a nie tylko kolegom partyjnym.
&!czy nas to, "e lokalnie najwa"niejszy jest dla nas Ursynów.
Nasz dom. Nasze miasto. Nasi sympatycy to zarówno grupa
autentycznych liderów ursynowskiej wspólnoty: radnych,
spó#dzielców, dziennikarzy, lekarzy, ludzi kultury i sportu,
przedsi%biorców, spo#eczników, studentów i pracowników
naukowych, ale tak"e wielu mieszka'ców, którzy poprzez
wspólne dzia#anie chc! mie$ wp#yw na otaczaj!c! nas
rzeczywisto $. W ród nas s! m#odzi i starsi, zamo"ni
i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni. Po prostu nasi s!siedzi
ursynowianie.
Mieszka'cy, którzy s! naszymi sympatykami i nas popieraj!
chc!, by radni reprezentowali przede wszystkim s!siadów nie
za partie polityczne, a w swojej dzia#alno ci kierowali si%
interesem lokalnym, a nie dyscyplin! partyjn!. Dla partii jest
miejsce w parlamencie, natomiast samorz!d jest dla
zaanga"owanych przedstawicieli s!siedzkiej wspólnoty.
Nie jest przepadkiem "e a" 3/4 z 40 tys. radnych gminnych
w Polsce reprezentuje komitety lokalne, a nie partie. Ursynów
nie musi by$ zarz!dzany przez ludzi anonimowych. Ursynów
ma swoich lokalnych liderów, którzy s! naszymi s!siadami
i rozumiej! nasze problemy. Nie musz! o naszych pieni!dzach
i o naszych sprawach decydowa$ przypadkowi dzia#acze
partyjni, osoby tu nie mieszkaj!ce, które partia skierowa#a na
nasz odcinek, nie maj!ce poj%cia o naszych bol!czkach.
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WYBORY 2006: 15 TYS. GŁOSÓW, 25 PROC. POPARCIA

Jak powstaliśmy?
W lutym 2006 r. blisko 200 mieszka'ców pó#nocnego Ursynowa
zebra#o si% w Domu Sztuki, by zaprotestowa$ przeciwko bardzo
wówczas realnym planom zabudowy terenu rekreacyjnego
u podnó"a Kopy Cwila. Pad#y wtedy g#osy w dyskusji mówi!ce, "e
do $ lekcewa"enia mieszka'ców przez w#adz%, do $ partyjniactwa
w samorz!dzie, "e trzeba si% zorganizowa$ w komitet s!siedzki,
by broni$ lokalnych, ursynowskich spraw.
Zapad#a wówczas decyzja o zbiórce podpisów w obronie
rekreacyjnego charakteru Kopy Cwila. W krótkim czasie zebranych
zosta#o 1200 podpisów, a dzi%ki uruchomieniu strony kopacwila.
pl popar#o nasz! akcj% ponad 8 tys. internautów.
Mieszka'cy w tym gor!cym okresie jeszcze dwukrotnie spotykali
si% w Domu Sztuki w sprawie Kopy Cwila. Za ka"dym razem sala
p%ka#a w szwach. Dzi%ki niesamowitej energii mieszka'ców

Nim zarejestrowali my komitet wyborczy, przeprowadzili my
w przeci!gu kilku miesi%cy szereg inicjatyw s!siedzkich. Najbardziej spektakularne z nich to obok obrony Kopy Cwila, akcja
Metro Noc! i Chcemy Szpitala. Pierwsza polega#a na zablokowaniu w nocy peronu metra przez ponad 150 studentów
i mieszka'ców Ursynowa, co by#o prób! pokazania, "e jest
potrzeba wyd#u"enie godzin funkcjonowania metra.
Natomiast po zamkni%ciu szpitala przy ul. Goszczy'skiego na
Mokotowie, podnie li my tak"e od lat kilkunastu lat zapomniany pomys# budowy szpitala na Ursynowie. Zorganizowali my
w tej sprawie spotkanie publiczne z ekspertami oraz przedstawicielem Ministra Zdrowia, a w wyniku 3 dniowej akcji zgromadzili my 3600 podpisów poparcia, które zosta#y przekazane
Burmistrzowi Ursynowa. Dzi%ki naszej aktywno ci temat tzw.
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i atmosferze prawdziwie s!siedzkiej wspólnoty oraz z woli
uczestników tamtych spotka' zapad#a decyzja o zorganizowaniu
si% i utworzeniu Inicjatywy Mieszka'ców Nasz Ursynów.
Uznali my wówczas, "e tylko dzia#aj!c w grupie mo"na skutecznie
rozwi!zywa$ problemy, które partyjna w#adza przez swoj!
opiesza#o $ rozwi!za$ nie chce lub przez swoj! niekompetencj%
rozwi!za$ nie umie. Mottem dalszego dzia#ania sta#o si% has#o: Nic
o nas bez nas i Bez dyscypliny partyjnej, a znakiem Naszego
Ursynowa sta#a si% czerwona tarcza, która symbolizuje obron%
ursynowskich spraw w zgodzie z interesem mieszka'ców.
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Szpitala Po#udniowego sta# si% wiod!cym tematem ówczesnej
kampanii wyborczej pomi%dzy Kazimierzem Marcinkiewiczem,
a Hann! Gronkiewicz-Waltz.
Tak jak w przypadku Metra Noc! Pani Prezydent dobrze odrobi#a lekcj% demokracji i w rok po naszej akcji wprowadzi#a nocne kursy, za co podzi%kowali my jej wr%czaj!c na stacji metra
bukiet tulipanów w bar wach Warszawy, to niestety w przypadku szpitala zapa#u Pani Prezydent starczy#o tylko na kampani%
wyborcz!, bowiem do dzi , mimo bardzo szumnych zapowiedzi,
szpital nie powsta#.
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