Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus w dniu 17 października 2016 roku
Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski. Na
posiedzeniu było obecnych 10 radnych i cały Zarząd Dzielnicy ( burmistrz Urszula Kierzkowska,
z powodu licznych obowiązków, była obecna do punktu 5). 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 5 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 12 września 2016 roku został przyjęty
jednomyślnie.
AD 4. Punkt czwarty – wysłuchanie problemów zgłoszonych przez mieszkańca Ursusa - został
wykreślony z porządku obrad ponieważ Eugeniusz Olszewski nie przybył na sesję.
Ad 5. Sprawę spotkania w Sejmie 1 października omówił wiceprzewodniczący Rady Seniorów
Krzysztof Szczerba. Radni seniorzy zostali zaproszeni do Sejmu przez przewodniczącą komisji
senioralnej Sejmu na spotkanie poświęcone tematowi „Partnerstwo z samorządem”. Zgłosiło się
9 radnych. Niestety, dwa dni przed spotkaniem Biuro Rady Dzielnicy Ursus otrzymało telefonicznie
informację, że dla radnych z Ursusa zabrało miejsc na sali posiedzeń komisji. Takie zachowanie
parlamentarzystów uznano za bulwersujące i obrażające radnych.
Ad 6. Nie było spraw bieżących do omówienia.
Ad 7. W pytaniach do zarządu Jerzy Domżalski poruszył sprawę rozbudowy cmentarza przy
ul. Ryżowej, zauważył bowiem, że od strony zachodniej cmentarza rozebrano ogrodzenie.
Odpowiedzi udzielił wiceburmistrz Wiesław Krzemień. Rozebranie ogrodzenia związane jest
z wymianą płotu. Natomiast jeśli chodzi o powiększenie cmentarza to ostatnio przeprowadzono
rozmowę z Danutą Kruk – dyrektorką Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Skarb Państwa
stał się właścicielem terenu między zachodnim ogrodzeniem cmentarza a aleją 4 Czerwca 1989 r.
Teren około 1,5 ha starczyłby na pochówki przez 5-8 lat, mogłoby tu też powstać kolumbarium. Ta
część cmentarza stałaby się jednak komunalną i można byłoby tu chować mieszkańców z terenu całej
Warszawy. Zarząd Dzielnicy wolałby aby ta część cmentarz stała się parafialną, wtedy pochówki
dotyczyłyby tylko mieszkańców Ursusa.
Tadeusz Kaczmarek zapytał o przyszłość pawilonów kupieckich przy ul. Wojciechowskiego.
Odpowiadając wiceburmistrz Kazimierz Sternik stwierdził, że nikt nie chce wyrzucać kupców
z pawilonów w związku z planowaną budową centrum lokalnego.
Krzysztof Szczerba zwrócił uwagę, że po rozbudowie szkoły podstawowej przy ul. Konińskiej brakuje
miejsc parkingowych dla zatrzymania się, nawet na chwilę, dla samochodów rodziców odwożących
dzieci do szkoły. Zaproponował, aby można było parkować od ul. Walerego Sławka. Wiceburmistrz
Krzemień przypomniał, że ulica Sławka jest tzw. ulicą powiatową i znajduje się w gestii Zarządu Dróg
Miejskich. Z ZDM warto rozmawiać o nowym parkingu. Zapytanie radnego przyjął jako wniosek do
Zarządu Dzielnicy

Maciej Linke powrócił do sprawy doświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Orląt
Lwowskich i Zagłoby. Podjął też sprawę zorganizowania parkingu dla samochodów na miejscu po
zlikwidowanej pętli autobusowej przy ul. Keniga. Udzielając wyjaśnienia wiceburmistrz Krzemień
powiedział, że w planach była gruntowna modernizacja ul. Keniga z wybudowaniem miejsc
parkingowych po wschodniej stronie ulicy. Grupa mieszkańców Niedźwiadka oprotestowała jednak te
plany. Urząd Dzielnicy wydał już pieniądze przewidziane na modernizacje ul. Keniga na poprawienie
stanu nawierzchni innych ulic. – Żadnej prowizorki nie będziemy robić – stwierdził wiceburmistrz
Krzemień. - Pracujemy nad kompleksowym rozwiązaniem powstałej sytuacji.
Po opuszczeniu sali obrad przez wiceburmistrzów przystąpiono do punktu 8 – dyskusji i wolnych
wniosków.
Piotr Jankowski, który przyjechał na sesję Rady Seniorów prosto z posiedzenia Warszawskiej Rady
Seniorów poinformował, że 4 listopada planowane jest pierwsze Seminarium Warszawskich Rad
Seniorów. Seminarium odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany i zaproszono na nie wszystkich
radnych-seniorów Ursusa. Podczas seminarium najbardziej zasłużeni działacze seniorscy otrzymają
honorowe dyplomy. Rada postanowiła zgłosić do honorowego dyplomu z Ursusa przewodniczącego
Rady Seniorów – Bolesława Staniszewskiego. W głosowaniu jawnym przy 9 głosach „za” i 1 głosie
wstrzymującym się poparto tą kandydaturę.
Barbara Banaszek poprosiła o wskazanie miejsc przyjaznych seniorom w Ursusie. Wskazano
organizacje społeczne działające na rzec z seniorów jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku, kluby seniora,
dom dziennego pobytu w Acherówce oraz Ośrodek Kultury Arsus z kinem retro, bazarek przy
ul. Gierdziejewskiego
Ad 9. Ustalono termin następnej sesji na 28 listopada 2016 r. Na tym posiedzenie zakończono.
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