Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w dniu 22 stycznia 2018 roku
Ad 1. Sesję otworzył przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski, który na początku
przywitał serdecznie Ryszarda Rogala – radnego Rady Dzielnicy Ursus delegowanego do Rady
Seniorów na miejsce zmarłego w czerwcu 2017 roku Henryka Linowskiego. Na sesji obecnych było
12 radnych i wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokółu.
Ad 2. Porządek obrad zaproponowany przez prezydium Rady Seniorów został przyjęty jednomyślnie.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ad 3. Protokół nr 6/2017 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 23 października 2017 roku został
przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym – Ryszarda Rogala, który w poprzednim posiedzeniu Rady
Seniorów nie uczestniczył.
Ad 4. Pytania do Zarządu.
Alina Florczak zwróciła się do Zarządu z pytaniem, czy możliwe jest uruchomienie linii autobusowej
Ursus – Michałowice. Linia taka jest potrzebna, gdyż w Michałowicach znajduje się bardzo dobra
przychodnia rehabilitacyjna. Natomiast w Ursusie odczuwamy niedostatek takich przychodni.
Odpowiadając wiceburmistrz Wiesław Krzemień stwierdził, iż gdyby mieszkańcy Michałowic chcieli
mieć komunikację z Ursusem powinni wystąpić do swojego wójta z taką propozycją. Uruchomienie
takiej linii wymaga porozumienia. Wójt gminy Michałowice powinien wystąpić do władz Warszawy za
pośrednictwem naszej dzielnicy.
Teresa Szczęsnowicz kontynuowała temat komunikacji miejskiej. Zapytała jaka jest możliwość
przedłużenia linii autobusowej 178 od pętli przy dworcu PKP Ursus do pętli na osiedlu Niedźwiadek.
Umożliwiło by to łatwiejszy dojazd mieszkańców Niedźwiadka do instytucji kultury w centrum miasta.
Wzdłuż linii 178 znajdują się też ważne placówki służby zdrowia np. Szpital Wolski, Instytut Matki
i Dziecka itd. Wiceburmistrz Krzemień stwierdził że, gdyby przedłużenie linii zależało od Zarządu
Dzielnicy to linia była by już dawno przedłużona. Zaproponował, aby Rada Seniorów za
pośrednictwem Zarządu Dzielnicy zwróciła się do Zarządu Transportu Miejskiego w tej sprawie.
Krzysztof Szczerba zapytał jakie są możliwości przejścia z rewaloryzacji rent i emerytur procentowej
na kwotową. Wiceburmistrz Krzemień powiedział że sprawa rewaloryzacji rent i emerytur nie leży
w kompetencjach Zarządu Dzielnicy. Przypomniał, że w Ursusie mieszkają dwie posłanki: Krystyna
Pawłowicz i Małgorzata Kidawa-Błońska i poradził, aby poprosić je o wsparcie inicjatywy.
Krzysztof Szczerba zapytał kiedy doczekamy się remontu ulicy Regulskiej. Odpowiedzi udzielił
wiceburmistrz Krzemień. Dyrektor Puchalski z ZDM obiecał Zarządowi Dzielnicy, że po zakończeniu
prac przy odwodnieniu ul. Traktorzystów podjęte będą prace remontowe na ul. Regulskiej.

Tadeusz Kaczmarek podjął sprawę budowy dodatkowego przejścia pod torami kolejowymi na
wysokości basenu kąpielowego i Centrum Kupieckiego. Odpowiedzi udzielił wiceburmistrz Krzemień.
Budowę takiego tunelu powinna poprzedzić gruntowna analiza potrzeby dodatkowego przejścia.
Koszt budowy jest olbrzymi, tymczasem obie części Ursus są skomunikowane czterema połączeniami,
dodatkowe połączenie samochodowe powstanie wzdłuż trasy szybkiego ruchu.
Ad. 5 Zarząd udzielił informacji na temat planów inwestycyjnych w 2018 roku. Dobiegnie końca
budowa szkoła przy ul Dzieci Warszawy 42 i przedszkola na ul. Balbinki. Rozpocznie się budowa
przedszkola na terenach pofabrycznych i żłobka przy ul. Henryka Pobożnego. Budowane będą dwa
budynki komunalne. Prowadzone będą remonty ulic m.in. Traktorzystów i Żywieckiej. Urząd będzie
przygotowywać się do budowy przedszkola za ul. Ryżową oraz Centrum Kultury.
Ad 6. Radni przegłosowali wnioski:
a) O przedłużenie linii autobusowej 178 do osiedla Niedźwiadek – jednogłośnie. Wniosek nr 1
w załączeniu do protokółu.
b) Wnioski do poseł Krystyny Pawłowicz i wicemarszałek sejmu Małgorzaty Kidawy Błońskiej
o podjęcie działań w sprawie przejścia rewaloryzacji rent i emerytur z procentowej na
kwotową – przy dwóch głosach przeciw. Wnioski nr 2 i 3 w załączeniu do protokółu.
c) Ustalono, że 29 stycznia obecny będzie na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy – Tadeusz Kaczmarek. Natomiast na
Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy – Ryszard Rogal w dniu
30 stycznia.
Ad 7. Termin następnej sesji roboczej ustalono na 5 marca (poniedziałek godz. 12.00, sala 100
w Urzędzie Dzielnicy). Uroczystą sesję wielkanocną zaplanowano na 19 marca (poniedziałek godz.
12.00, Urząd Dzielnicy, sala 100).
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