Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
w dniu 16 listopada 2015 roku
Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził je przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski. Na
posiedzeniu obecnych było 9 radnych seniorów oraz zaproszeni przez prezydium Rady : burmistrz
Urszula Kierzkowska, wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ad 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów w dniu 5 października 2015 r. został
przyjęty jednogłośnie.
Przyjęto jednogłośnie porządek obrad (załącznik nr 2 do protokółu). Z porządku obrad usunięto punkt
6 ponieważ przedstawiciel Rady Seniorów Ursus – Piotr Jankowski w Warszawskiej Radzie Seniorów
nie był obecny na posiedzeniu Rady Seniorów Ursus (nieobecność usprawiedliwiona).
AD 3.Przedstawiciele Zarządu złożyli informacje o pracach Zarządu. Burmistrz Urszula Kierzkowska
powiedziała, że plan inwestycyjny na 2015 rok zostanie wykonany zadawalająco. Nie udało się tylko
wykupić gruntów przy ul. Ryżowej pod budowę szkoły. Urząd Dzielnicy nie doszedł do porozumienia z
właścicielem gruntów. Środki finansowe przeznaczone na wykup ziemi zostaną przeniesione na rok
2016. W roku przyszłym ponad 40 mln zł przeznaczonych będzie na inwestycje. Trwają przygotowania
do budowy szkoły na tyłach liceum ogólnokształcącego przy ul. Dzieci Warszawy. Do końca dobiega
rozbudowa szkoły podstawowej przy ul. Konińskiej. Powstanie przedszkole w parku Achera.
Konkludując, przyszły rok jest dobrze zabezpieczony w środki finansowe.
Wiceburmistrz Wiesław Krzemień powiedział, że w tym roku zabrakło 350 miejsc w przedszkolach dla
trzylatków. Pocieszające jest to, że podpisano list intencyjny z deweloperem, który będzie prowadził
budowę osiedla mieszkaniowego w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy (tereny po
ZM „Ursus”). Za symboliczną złotówkę Dzielnica otrzyma 2ha terenów pod budowę szkoły
i przedszkola. Ważną inwestycją jest modernizacja rowu U, którą rozpoczęto.
Wiceburmistrz Kazimierz Sternik poinformował, że podpisanie umowy z Polskim Holdingiem
Obronnym (dawny Bumar) na przejęcie przez Miasto muzeum ZM „Ursus” przesunęło się. Jest
opracowywany ostateczny tekst porozumienia. Porozumienie na pewno będzie podpisane. Na
pytanie z sali radnego Tadeusza Kaczmarka dlaczego muzeum zdegradowano do roli Izby Pamięci,
odparł, ze powołanie muzeum bardzo by wydłużyło procedury przejęcia placówki. Trzeba było
znaleźć jakąś furtkę i załatwić szybko sprawę, aby kolekcja nie trafiła do fabryki Ursus w Lublinie czy
jakiegoś muzeum . Wiceburmistrz Sternik zapewnił, że Zarząd będzie myślał nad sposobem
podniesienia rangi placówki.
Ponieważ członkowie Zarządu musieli opuścić salę obrad z powodu innych obowiązków poprosili
Radnych o pytania.

Maciej Linke zapytał, czy prawdą jest, że od marca radny Rady Dzielnicy Robert Faliszewski nie
powinien być radnym. W odpowiedzi usłyszał od wiceburmistrza Wiesława Krzemienia, że jest to
sprawa Rady Dzielnicy, a nie Zarządu. Sprawa znajduje się w komisji rewizyjnej Rady Dzielnicy. Poza
Radą funkcjonuje na zasadzie plotek i nie można jej jednoznacznie przesądzać.
Radna Alina Florczak zapytała, czy w Ursusie myśli się o budowie teatru. Przypomniała też, że na
jednej z wcześniejszych sesji (7 września) podniesiono sprawę ulgowych biletów dla seniorów do kina
w OK. Arsus. Odpowiadając na to pytanie burmistrz Urszula Kierzkowska poinformowała o planach
Budowu Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na terenach po ZM „Ursus” Właśnie tam powinno być
miejsce dla teatru. Sprawa ulgowych biletów dla seniorów do kina po 5 zł wyjaśni się po powrocie do
pracy dyrektora OK. Arsus, który jest chory.
Radna Janina Gostowska podniosła sprawę cmentarzy. Cmentarz ursuski przy ul. Ryżowej wymaga
pilnej rozbudowy, gdyż zaczyna na nim brakować miejsca. Na cmentarz gołąbkowski w Jawczycach
jest utrudniony dostęp z powodu zamknięcia przejazdu kolejowego. Sprawa nie jest prosta – wyjaśnił
wiceburmistrz Kazimierz Sternik – oba cmentarze leżą poza granicami dzielnicy. Zarząd jednak myśli
o rozwiązaniu problemu.
AD 4. Wiceburmistrz Kazimierz Sternik jeszcze raz wrócił do sprawy obiegu dokumentów z posiedzeń
Rady Seniorów (sprawy wniesione). Wszystkie wnioski z sesji Rady Seniorów powinny być składane
na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy za pośrednictwem Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursus.
Przewodniczący powinien dekretować dokumenty do właściwych komisji Rady Dzielnicy, gdzie
powinny być rozpatrywane. Następnie Radę Seniorów, o tym jak sprawa została załatwiona,
powinien poinformować przewodniczący Rady Dzielnicy .
Na tym zostały wyczerpane zapytania. Zarząd Dzielnicy opuścił posiedzenie Rady Seniorów.
AD 5. Bolesław Staniszewski omówił przebieg tegorocznych Dni Seniora. Były udane. Seniorzy byli
zadowoleni z ciekawych imprez. Szkoda tylko, że burmistrzowie nie brali udziału w spotkaniach.
Ad 7. Sprawy wniesione.
Radna Janina Gostkowska wniosła o powiększenie cmentarza parafialnego tzw. na Solipsach oraz
o ułatwienie dostępu osobom starszym, niepełnosprawnym, a jednocześnie niezmotoryzowanym do
cmentarza gołąbkowskiego w Jawczycach tzw. cmentarz za torami. Pełen wniosek w załączeniu.
Wniosek radni przyjęli jednogłośnie.
Radny Tadeusz Kaczmarek wniósł o wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców
dzielnicy i pasażerów PKP . Wskazał dwa miejsca: skwer przy stacji kolejowej Ursus (konar drzewa
w sąsiedztwie torów kolejowych) oraz teren po Geodezji przy ul. Wojciechowskiego (3 topole).
Wniosek do realizacji przyjęto jednogłośnie.
Radny Maciej Linke podjął sprawę latarń na pasażu przy ul. Zagłoby. Kule świetlne latarń nie były
myte pewno od 20 lat. Część z nich zasłonięta jest przez gałęzie drzew. Wniosek poparto
jednogłośnie.

Bolesław Staniszewski wnioskował o remont ulicy Józefa Chmiela. Dojazd dla artystów do muszli
koncertowej od strony ul. Kompanii Kordian , z powodu fatalnego stanu nawierzchni ulicy, jest
utrudniony. Wiosek przyjęto jednogłośnie.
Ad 8. W wolnych wnioskach padły zapytani: co do przyszłości garaży przy ul Orląt Lwowskich na
wysokości terenów rekreacyjnych Hasanka ( radny Tadeusz Kaczmarek) oraz doświetlenia przejścia
dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Zagłoby i Orląt Lwowskich (radny Maciej Linke).
Ad 9. Termin następnej sesji ustalono na poniedziałek 14 grudnia o godz. 12.00. Odbędzie się ona
w Urzędzie Dzielnicy.
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