Protokół nr 5 z posiedzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus w dniu 12 września 2016 r.
Ad 1. Pod nieobecność przewodniczącego Rady, posiedzenie otworzył i prowadził
wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Szczerba. Na posiedzeniu obecnych było 11 radnych oraz
zaproszeni przez prezydium Rady członkowie Zarządu Dzielnicy: burmistrz Urszula Kierzkowska oraz
wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokółu.
Ad 2. Porządek obrad zaproponowany przez prezydium Rady przyjęto jednomyślnie. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ad 3. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 30 maja 2016 roku został przyjęty
jednomyślnie.
Ad 4. Informacje bieżące przedstawili członkowie Zarządu Dzielnicy. Burmistrz Urszula Kierzkowska
poinformowała, ze dobiegła końca procedura przetargowa na największą planowaną inwestycję –
budowę kompleksu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42. Jest już wyłoniony wykonawca, najpóźniej
do 2018 r. zadanie zostanie wykonane (obiekt będzie miał dwie piękne hale sportowe). Ważną
informacją dotyczącą oświaty jest również ta, że deweloper budujący na terenach po ZM „Ursus”
przekazał 2 ha terenu pod budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego i drogi . Pierwszych 190
mieszkańców nowego osiedla wprowadzi się do mieszkań w najbliższym czasie.
Wiceburmistrz Wiesław Krzemień, uzupełniając informację, dodał, że deweloper budujący na
terenach po ZM „Ursus” przekazał pół ha ziemi pod budowę kościoła. Na terenach pofabrycznych
powstanie 7-a parafia w Ursusie. Z informacji dotyczących oświaty należy podkreślić, że o rok szybciej
zakończono budowę przedszkola dla 126 dzieci w parku Achera. Jest to piękny obiekt na miarę XXI
wieku. Planowana jest rozbudowa przedszkola przy ul. Balbinki 3 oraz przebudowa dawnego
pawilonu meblowego „Emilka ‘ przy ul. Wojciechowskiego na przedszkole. Coraz bliżej końca są prace
przy budowie rowu U. Zostaną zakończone w 2017 roku. Rów przejmie wody opadowe ze Skoroszy
i południowego Ursusa.
Wiceburmistrz Kazimierz Sternik powiedział o prowadzonych konsultacjach w sprawie Centrum
Lokalnego jakie powstanie na osiedlu Niedźwiadek. Władze stolicy wybrały w Warszawie 10 miejsc na
takie centra lokalne – jednym z nich będzie Centrum Kupieckie przy ul. Wojciechowskiego. Pieniądze
na to centrum będą pochodzić z budżetu miasta. Z pieniędzy miasta zostaną też wybudowane dwa
budynki z mieszkaniami socjalnymi. Pierwszy z nich powstanie przy ul. Orląt Lwowskich w pobliżu
nowo otwartej pętli autobusowej, drugi nieco później na miejscu obecnego Domu Kultury Miś. Będzie
on przeniesiony na czas prowadzenia inwestycji w inne miejsce, tak aby nie było przerwy w jego
pracy. Urząd Dzielnicy przejął też pawilon, który został wybudowany na miejscu dawnej portierni
głównej ZM „Ursus”. Szukane jest rozwiązanie jak wykorzystać ten obiekt. Wiceburmistrz wspomniał
również o realizacji w Ursusie programu 500 plus. Szacowano, że objęte będzie nim 3 tys. dzieci,
objętych jest już 5200, a najprawdopodobniej niedługo będzie objętych 6 tys. dzieci. Powoduje to
wzrost kosztów pośrednich. Pracownicy muszą mieć miejsca do pracy i sprzęt.
Ad 5. Alicja Pilecka, w ramach pytań do Zarządu Dzielnicy, zapytała o otwarcie Domu Dziennego
Pobytu dla seniorów. Odpowiadając wiceburmistrz Sternik poinformował, że OPS prowadzi taki dom
w Acherówce. Jest w nim 30 miejsc i i ta liczba miejsc wystarcza.

Barbara Banaszek zapytała, czy dziewczęta uprawiające koszykówkę w innych szkołach będą mogły
korzystać z sali sportowej w szkole podstawowej przy ul. Konińskiej. Odpowiedzi udzielił
wiceburmistrz Krzemień. Właśnie trwa modernizacja hali sportowej na stadionie przy
ul. Sosnkowskiego . Dlatego pani dyrektorka szkoły przy ul. Konińskiej tak powinna ułożyć
harmonogram zajęć , aby wszystkie kluby sportowe w Ursusie (a jest ich kilkanaście) mogły korzystać
z sali przy ul Konińskiej.
Tadeusz Kaczmarek zapytał o dawne muzeum zakładowe, blaszane garaże przy ul. Orląt Lwowskich
w sąsiedztwie Centrum Kupieckiego oraz o kamień poświęcony prezydentowi Wojciechowskiemu,
którego przesunięcie uznał za mało fortunne. Burmistrz Kierzkowska poinformowała, że wystąpiono
z ofertą do Polskiego Holdingu Obronnego o wynajęcie hali 270 w której znajdują się eksponaty.
Urząd dzielnicy otrzymał od miasta 1,5 mln zł na przejecie kolekcji. Trwają rozmowy. Wiceburmistrz
Sternik, zabierając głos w sprawie garaży w sąsiedztwie Centrum Kupieckim, stwierdził że obejmują
one teren planowanego Lokalnego Centrum. Teren zostanie przeprojektowany. Miejsce po garażach,
park Hassów, skwer z kamieniem poświęconym prezydentowi Wojciechowskiemu i Centrum
Kupieckie staną się jednością. Z kolei wiceburmistrz Krzemień bronił przesunięcia kamienia
poświęconego prezydentowi Wojciechowskiemu bliżej osi ulicy, uważając, że kamień w dawnym
miejscu był zbyt słabo wyeksponowany.
Ad 6. W wolnych wnioskach i dyskusji Maciej Linke przypomniał. że na sesji Rady Seniorów w dniu
18 kwietnia podjął sprawę złej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich
i Warszawskiej. Sprawa jest ciągle nie rozwiązana.
Krzysztof Szczerba poinformował o zebraniu kilkudziesięciu podpisów mieszkańców domków
jednorodzinnych z ulic : Grocholickiej, Bieńczaka, Piastowskiej i Regulskiej pod petycją w sprawie
zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Regulskiej ( brak chodnika po stronie zachodniej ulicy, brak
pasów na przejściach dla pieszych, chodnik po stronie wschodniej ulicy zdewastowany itp.), Petycja,
za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Ursus, została przekazana do Zarządu Dróg Miejskich
11 sierpnia br.
Jerzy Domżalski omówił program 25 Dni Seniora w Dzielnicy Ursus, które odbędą się w dniach 6-16
października. Ich uroczyste rozpoczęcie będzie miało miejsce w Ośrodku Kultury Arsus. Wystąpi chór
ursuskiego Uniwersytetu III Wieku i zespół Odeon. Około 40 seniorów otrzyma dyplomy „Zasłużony
Senior Ursusa”.
Piotr Jankowski przedstawiciel ursuskiej Rady Seniorów w Warszawskiej Radzie Seniorów
poinformował, że w związku z przypadającym 1 października Międzynarodowym Dniu Osób
Starszych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zwróciło się o informację jakie działania będą
podejmowane przez lokalne społeczności w związku z tym dniem.
Bogdan Jeśka zwrócił uwagę na mini parking zrobiony z zatoczki autobusowej na
ul. Wojciechowskiego przed przychodnią „Zdrowie Plus”. Parkujące tam samochody tarasują
maskami część i tak wąskiego w tym miejscu chodnika.
Janina Gostowska przypomniała, że jeszcze w listopadzie ub. roku podniosła sprawę rozbudowy
cmentarza przy ul. Ryżowej oraz wnioskowała o powrót autobusu 177 na starą trasę – ulicą
Sosnkowskiego do Al. Jerozolimskich, a nie jak obecnie ul. Spisaka. Radna, nawiązując do głosu Alicji

Pileckiej w sprawie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów, poinformowała jak funkcjonuje taki dom
w Acherówce – jest bowiem jego pensjonariuszką. Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16.
Odpłatność zależy od wysokości emerytury. Koszt obiadu wynosi tylko 6 zł, są trzy terapeutki.
Seniorzy mogą grać w karty, domino. Mogą oglądać telewizję. Odbywają się zajęcia z gimnastyki.
Przychodzi około 20 osób.
Ad 7. Ustalono, że następna sesja Rady Seniorów Dzielnicy Ursus odbędzie się 17 października
w Urzędzie Dzielnicy Ursus. Początek sesji godz. 12.00. Przyjęto też propozycję terminu kolejnych
sesji – 28 listopada i 12 grudnia (sesja wigilijna).
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