Warszawa, 2013-04-09

Protokół nr 2/13
z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 08.04.2013r.
Porządek Zebrania – w załączeniu
Losta obecności – w załączeniu
Zebranych powitał Przewodniczący Prezydium DKDS Ursus Andrzej Finogenow
oddając głos Przedstawicielowi Burmistrza Dzielnicy.
1. Pani Izabela Migdal zapoznała zebranych z treścią pisma Stowarzyszenia SKORO
występującego w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową pod
nazwą „GPS-INTERWENCJE MAPA CENNYCH WSPOMNIEŃ DZIELNICY”.
Pani Magdalena Czarnecka – Prezes Stowarzyszenia SKORO przekazała zebranym
Mapę Ciekawych Miejsc Ursusa, oraz zapoznała z założeniami gry miejskiej i
kalendarzem wydarzeń wyjaśniając zasady projektu, w którym chodzi o uwypuklenie i
przybliżenie mieszkańcom spuścizny historycznej obecnej dzielnicy Ursus od zarania
dziejów, po dzień dzisiejszy. Kolega Eugeniusz Olszewski dodał aby w punkcie ”Staw
Achera” uwzględnić całą spuściznę rodu Acherów którzy w dużej mierze przyczynili
się do rozwoju części Ursusa zwanej Srokoszami wraz z uzupełnieniem informacji o
historię pałacyku zwanego „Acherówką”. Kolega Janusz Ptasiński poinformował
zebranych iż w ramach działalności PTTK Ursus gromadzone były pamiątki
dotyczące historii Ursusa w szczególności Zakładów Mechanicznych które to pamiątki
zostały przejęte przez firmę „Bumar” stanowiącą w pewnym sensie kontynuację
Zakładów Mechanicznych. Pani Aleksandra Magierecka Naczelnik Wydziału Kultury
i promocji Urzędu poinformowała, że Urząd Dzielnicy czyni starania o odzyskanie
tych pamiątek dla zapewnienia im właściwego miejsca ekspozycji i umożliwienia
wzbogacenia jej o pamiątki przekazywane przez samych mieszkańców którzy chętnie
podzielą się wiedzą historyczną o tym miejscu. Kolega Jan Trawczyński oświadczył
że ma w swoich zasobach wiele pamiątek które chętnie przekaże jako „dobra kultury
Ursusa”
Przewodniczący zaapelował do zebranych o dzielenie się ze
Stowarzyszeniem SKORO swoimi wspomnieniami mogącymi przyczynić się do
rozwinięcia tej pożytecznej inicjatywy. Dalsza dyskusja na temat inicjatywy i
współpracy ngo ze Stowarzyszeniem SKORO została przeniesiona na kolejne zebranie
DKDS z uwagi na ograniczenia czasowe.
Zebrani jednogłośnie zaakceptowali inicjatywę Stowarzyszenia SKORO uznając ją za
niezwykle cenną dla zachowania dziedzictwa kulturowego Kraju.
2. W związku z wystąpieniem Urzędu Dzielnicy o wytypowanie przedstawicieli do
komisji konkursowej na zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w roku
2013 zgłoszono 3 osoby z których dwie będą brały udział w pracach zespołu
konkursowego. Zgłoszenie 3-ch Przedstawicieli ma na celu zachowanie zasady
równego uczestnictwa w przypadku gdy jedna z nich nie będzie mogła brać udziału w
komisji w wyznaczonym przez Urząd terminie, który nie został jeszcze podany.
Według Uchwały Rady Warszawy z dnia 04.10.2012 oraz zasady przyjętej przez
przedstawicieli DKDS Ursus, do komisji konkursowej powołuje się co najmniej
dwóch Przedstawicieli dla zachowania zasad równego uczestnictwa, natomiast trzeci
Przedstawiciel (niezależnie od miejsca na liście) stanowi uzupełnienie w przypadku
gdy jedna z tych dwóch osób nie jest w stanie uczestniczyć w komisji. W załączeniu
Uchwała nr 2/13 z wyboru Przedstawicieli do Komisji Konkursowej.

3. W sprawach różnych i wniesionych Przewodniczący odczytał dostarczone przez
Kolegę Jana Trawczyńskiego pismo Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i
Inwalidów
sygnowane przez Przewodniczącego Zarządu Pana Bolesława
Staniszewskiego dotyczące rezygnacji Zarządu Stowarzyszenia z udziału w pracach
DKDS Ursus z dniem 04.04.2013 roku. Rezygnację przyjęto do wiadomości.
4. Ostatnim punktem zebrania było uczestnictwo we wspólnym spotkaniu
informacyjnym na temat planów budowy elektrociepłowni zasilanej gazem na terenie
Ursusa. Spotkanie zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Ekologiczny Ursus pod
egidą DKDS Ursus. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Zarządów Spółdzielni
Mieszkaniowych, Rad Nadzorczych oraz Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych.
Prezentacji zamierzeń inwestycyjnych dokonali przedstawiciele inwestora firmy
DALKIA (dawny SPEC). Po prezentacji odbyła się dyskusja w trakcie której
wyjaśniono wiele aspektów technicznych w zakresie przyłączenia inwestycji do sieci
cieplnej, ale z uwagi na długi proces przygotowania inwestycji niektóre z pytań na
dzień dzisiejszy pozostały bez odpowiedzi. Generalnie wg zapowiedzi Prezesa Dalkii
planowane jest uruchomienie inwestycji w roku 2015-tym.
Protokółowała: Zofia Bednarska
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