Protokół nr 2 /2016 z posiedzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
w dniu 29 lutego 2016 roku
Ad 1. Posiedzenie Rady Seniorów otworzył i prowadził przewodniczący Rady Seniorów Bolesław
Staniszewski. Na posiedzeniu obecnych było 11 radnych seniorów oraz zaproszeni przez prezydium
rady członkowie Zarządu Dzielnicy: burmistrz Urszula Kierzkowska i oraz wiceburmistrzowie Wiesław
Krzemień i Kazimierz Sternik. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ad 2. Porządek obrad zaproponowany przez prezydium Rady przyjęto bez uwag. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ad 3. Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 18 stycznia 2016 roku został przyjęty
jednomyślnie.
Ad 4. Członkowie Zarządu Dzielnicy przedstawili bieżące informacje dotyczące spraw dzielnicy Ursus.
Burmistrz Urszula Kierzkowska mówiła o inwestycjach m.in. o tym, że z wielką nadzieją oczekiwane
jest posiedzenie Rady m. st. Warszawy w dniu 17 marca na którym dzielnica Ursus powinna otrzymać
dodatkowe środki inwestycyjne o które wnioskował Zarząd Dzielnicy. Maja to być pieniądze na drogi
dojazdowe do wiaduktu wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy, budowę dwóch domów
komunalnych na osiedlu Niedźwiadek, budowę żłobka przy ul. Henryka Pobożnego. Jednocześnie
prowadzone są zaplanowane na ten rok duże inwestycje jak rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4,
budowa przedszkola w parku Achera, powstały założenia do przetargu na budowę szkoły
podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42, będzie budowana szkoła podstawowa i
przedszkole na terenach po fabryce Ursus (dzielnica otrzymała na ten cel od dewelopera za
symboliczną złotówkę 1,7 ha terenu).
Wiceburmistrz Kazimierz Sternik poruszył sprawę dostarczania ciepła po upadku Energetyki Ursus. Do
końca kwietnia ma powstać rurociąg łączący Ursus z siecią miejską Warszawy. Ciepło z Veoli będzie
o 30 proc. tańsze od ciepła z Energetyki Ursus. Bardzo ważną sprawą jest też przygotowanie Urzędu
Dzielnicy do nowych zadań: programu rodzina 500 plus, udzielanie porad prawnych mieszkańcom
w ramach obietnic prezydenckich Andrzeja Dudy, otwarcie biura paszportowego.
Z kolei wiceburmistrz Wiesław Krzemień mówił o modernizacji rowu U. Nie jest to zadanie dzielnicy,
ale dzielnica je przejęła. Prace są dobrze zaawansowane, zostaną zakończone w 2017 roku
Ad 5.W ramach pytań do członków Zarządu radny Krzysztof Szczerba podjął sprawę pustostanu jakim
jest budynek po komisariacie policji przy ul. Bohaterów Warszawy. W odpowiedzi usłyszał, że
budynek nie należy do miasta. Jest własnością Skarbu Państwa.
Radny Jerzy Domżalski poruszył sprawę nieadekwatnego napisu na pamiątkowym kamieniu na
skwerze przy ul. Cierlickiej. Na głównej tablicy z 1962 r. jest mowa jedynie o walce z najeźdźcą
hitlerowskim, gdy tymczasem wśród miejsc zbroczonych polską krwią podczas II wojny światowej,

wymienionych w dodatkowych napisach na obramieniu, umieszczonych tam w 1996 roku, wymienia
się również Katyń. O interwencje w tej sprawie zwrócili się do niego członkowie Harcerskiego Kręgu
Seniorów. Udzielając odpowiedzi wiceburmistrz Wiesław Krzemień stwierdził, że w najbliższym czasie
napis na tablicy zostanie uzupełniony o słowa mówiące o najeźdźcach sowieckich.
Radny Tadeusz Kaczmarek zapytał o możliwość budowy szpitala w Ursusie. Burmistrz Urszula
Kierzkowska odpowiedziała, że w tej chwili rozpatrywane są dwie możliwe lokalizacje szpitala
w Warszawie: w Białołęce i Ursusie. Decyzje o budowie szpitala podejmą władze miasta,
a nie dzielnicy.
Ad 6.Anna Stańczak z Zespołu Obsługi Rady przekazała pisemną informację, że najbliższe posiedzenia
komisji Rady Dzielnicy Ursus odbędą się: komisji gospodarki przestrzennej i komunalnej - 1 marca
oraz komisji kultury, sportu i spraw społecznych - 9 marca.
Ad 7. Sekretarz radny Jerzy Domżalski przedstawił projekt sprawozdania Rady Seniorów za 2015 rok.
Projekt zatwierdzono jednomyślnie.
Ad 8. Sekretarz rady Jerzy Domżalski zwrócił się do radnych o zastanowienie się nad projektem planu
działania Rady Seniorów w 2016 roku. Uznano, że w planie działań powinno uwzględnić się
współuczestnictwo seniorów w obchodach 1050-lecia chrztu Polski, obchodach 40-lecia wydarzeń
Czerwca 76. Wiele uwagi należy poświęcić integracji międzypokoleniowej, wnikliwemu rozpatrywaniu
spraw wniesionych do Rady przez seniorów i opiniowaniu projektów dotyczących życia seniorów.
Rada powinna współpracować z policją w sprawach dotyczących bezpieczeństwa seniorów.
Ad 9. Radny Piotr Jankowski poinformował, że Warszawska Rada Seniorów – w ramach współpracy
z Fundacją Bez Dyskryminacji – przystąpiła do przygotowania wspólnego projektu, którego celem jest
podjęcie działań sprzyjających podnoszeniu jakości życia warszawskich seniorów.
Ad 10. Ustalono, że uroczyste spotkanie radnych z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych
odbędzie się 14 marca w budynku Acherówki. Zostaną na nie zaproszeni członkowie Zarządu
Dzielnicy. Natomiast termin sesji Rady Seniorów ustalono na 18 kwietnia o godz. 12.00 w budynku
Urzędu Dzielnicy.
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