Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 5 października 2015 r.
Obradom przewodniczył Bolesław Staniszewski – przewodniczący Rady Seniorów.
Na posiedzeniu było obecnych 13 radnych Rady Seniorów oraz zaproszony przez prezydium Rady
Wiceburmistrz Kazimierz Sternik. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ad 1. Bolesław Staniszewski zaproponował porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ad 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia w dniu 5 października 2015 r. został przyjęty
jednomyślnie. Jednomyślnie przyjęto też wyciąg protokółu nr 3 z wnioskami skierowanymi do
Zarządu Dzielnicy.
Ad 3. Informację o pracach Zarządu przedstawił Wiceburmistrz Kazimierz Sternik. Za najważniejszą
uznał decyzję o wygaszeniu bazy MPO przy ul. Sosnkowskiego (od czerwca 2016 r.). Wiceburmistrz
poinformował też o: sytuacji Energetyki Ursus (jedyny dostarczyciel ciepła dla osiedla Niedźwiadek),
pracach przy dojeździe do wiaduktu obok drogi szybkiego ruchu oraz budowie ronda przy
ul. Regulskiej róg Bodycha (wspólna inwestycja z Piastowem – rondo ma być w Ursusie, ale ważne
komunikacyjnie jest dla Piastowa).
Na pytanie o losy Muzeum Zakładowego odpowiedział, że decyzja o jego przejęciu została podjęta
przez Miasto. Stosowna umowa między Miastem a właścicielem muzeum – Bumarem powinna być
podpisana do dnia wyborów parlamentarnych (25 października r. b.). Nie będzie to muzeum, a Izba
Pamięci. Przy powoływaniu muzeum procedura jest bardzo długa i nie kończy się na poziomie Miasta.
Dobra wiadomość jest i taka, że prezes Ursusa SA w Lublinie pan Zarajczyk zadeklarował pomoc
finansową przy urządzaniu Izby Pamięci.
Wiceburmistrz K. Sternik poinformował też, że rozpoczął się ostatni etap modernizacji rowu U,
którym odprowadzane są wody opadowe m.in. ze Skoroszy. W Pęcicach trwają już prace przy
budowie zbiornika wodnego, który ma rozwiązać problem z nadmiarem wód przy silnych opadach.
Padło też do Wiceburmistrza pytanie na temat zajęć z nordic walking w DK Miś. Zajęcia były
bezpłatne dla seniorów, płacił za nie instruktorowi Urząd Dzielnicy. Niestety, zajęcia zostały
przerwane z nieznanego dla seniorów powodu. Wiceburmistrz oświadczył, że na to pytanie odpowie
Norbert Pyza – Kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji w Urzędzie Dzielnicy.
Ad 4. Obieg dokumentów przyjmowanych przez Radę Seniorów (wnioski Rady skierowane do Zarządu
Dzielnicy) budzi wiele wątpliwości prezydium Rady Seniorów. Do sprawy ustosunkował się
Wiceburmistrz K. Sternik. Przypomniał, że Rada Seniorów jest organem doradczym dla Zarządu
Dzielnicy Ursus. Decyzje Rady są dla Zarządu opiniami. Dlatego wnioski Rady Seniorów powinny być
kierowane do Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursus, gdzie będą dekretowane do właściwych komisji
Rady Dzielnicy. Jeśli Rada Dzielnicy wnioski te uchwali, zajmie się nimi Zarząd Dzielnicy.
Ad 5. Bolesław Staniszewski poinformował, że wpłynęło do niego pismo od Burmistrz Dzielnicy
Urszuli Kieszkowskiej o wytypowanie przedstawiciela Rady Seniorów do zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego 2017. Termin zgłoszenia przedstawiciela upływał 24 września . Ponieważ

posiedzenie Rady zostało wyznaczony na 5 października , prezydium Rady wytypowało Tadeusza
Kaczmarka do zespołu partycypacyjnego. W głosowaniu jawnym 12 radnych wyraziło zgodę na taką
decyzję. Jeden radny wstrzymał się od głosu.
Ad 6. Informację o Fundacji Zaczyn przedstawił radny Bogdan Jeśka. Miasto st. Warszawa i Fundacja
Zaczyn , przy udziale seniorów, mają wytypować miejsca przyjazne seniorom – instytucje publiczne
np. biblioteki i komercyjne np. kawiarnie. Będą one otrzymywać specjalne certyfikaty. Ustalono, że
przez miesiąc radni zastanowią się nad tym pomysłem. Oczekuje się, że na następnej sesji zgłoszą się
na ochotnika trzy osoby do realizacji projektu.
- Uzupełnienie do punktu 3. Na sesję Rady przybył pan Norbert Pyza – Kierownik Zespołu Sportu
i Rekreacji w Urzędzie Dzielnicy i udzielił informacji na temat zajęć z nordic walking w DK Miś. Na
październik zaplanowano 4 zajęcia. Potem nastąpi przerwa ze względu na warunki atmosferyczne.
Na początku przyszłego roku, wczesną wiosną, zajęcia zostaną wznowione.
Ad 7. Sprawy wniesione. Radni zgłosili dwa wnioski do Zarządu Dzielnicy:
a) Radny Krzysztof Szczerba podniósł sprawę braku pasów drogowych na przejściu dla pieszych
przy zbiegu ulic: Regulskiej, Grocholickiej i Bieńczaka. W tym nieoznakowanym miejscu musi
przechodzić codziennie wiele osób, w tym dzieci w wieku szkolnym.
b) Bolesław Staniszewski poruszył sprawę uschniętej brzozy przy ul. Pużaka. Stoi uschnięta od
dłuższego czasu i nikt się nią nie interesuje. Natomiast w parku Czechowickim leży zwalona
topola.
Ad 8. W wolnych wnioskach radna Teresa Bogucka - Szczęsnowicz zasugerowała, aby radni Rady
Seniorów brali udział w pracach komisji Rady Dzielnicy. Usprawniłoby to i przyspieszyło przepływ
informacji między obu Radami.
Ad 9. Na zakończenie posiedzenia Bolesław Staniszewski poinformował, że następna sesja odbędzie
się w poniedziałek 16 listopada o godz. 12.00 w Urzędzie Dzielnicy.
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