Protokół nr 8 z posiedzenia Rady Seniorów II kadencji Dzielnicy Ursus w dniu 24 czerwca 2019 r.
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Seniorów Krzysztof Szczerba. Obecnych było 6
radnych, trzech nieobecnych. Zarząd Dzielnicy reprezentowali: burmistrz Bogdan Olesiński i jego
zastępcy Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ad 2. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
Ad 3. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów 13 maja 2019 r. przyjęto jednomyślnie.
Ad 4. Informacje na temat sytuacji wokół muzeum Ursusa złożył burmistrz Bogdan Olesiński.
Poinformował, że 3 tygodnie temu odwiedził Urząd Dzielnicy pan Góral – prezes Polskiego Holdingu
Obronnego i wspomniał, że jest dobry klimat do bezpłatnego przekazania kolekcji Ursusa Urzędowi
Dzielnicy. Ucieszyliśmy się, że pieniądze które mamy na zakup kolekcji będzie można przeznaczyć na
budowę pawilonu dla muzeum przy rondzie Emilii Malessy „Marcysi” – oświadczył burmistrz. – 10 dni
temu byliśmy w Holdingu i dowiedzieliśmy się, że ostateczną decyzję podejmie Rada Nadzorcza
Holdingu w końcu czerwca. Wczoraj, podczas pikniku w parku Czechowickim, dowiedzieliśmy się
z gazety „Telegraf”, że radni PiS w radzie Dzielnicy Ursus zainteresowali problemem premiera
Mateusza Morawieckiego, a on zadeklarował swoją pomoc. Poziom decyzyjny jest już na innym
poziomie. Kolejna informacja kolportowana na wczorajszym pikniku mówiła, że Ministerstwo Obrony
Narodowej planuje przekazanie kolekcji Ministerstwu Rolnictwa, a te przekaże ją Państwowym Torom
Wyścigów Konnych na Służewcu.
Jerzy Domżalski. Czy ta ostatnia wiadomość pochodzi od Janasa. Słyszałem, że kolekcja trafi w ręce
Fundacji dla Ursusa, której prezesem jest Zbigniew Janas.
Burmistrz Bogdan Olesiński. Sytuacja jest taka: potrzebujemy roku na wybudowanie pawilonu dla
kolekcji, a Holding musi natychmiast zburzyć halę 270, aby można było rozpocząć budowę bloków w
ramach przedsięwzięcia „Mieszkanie plus”. Co robić z kolekcją przez rok? Być może będzie ona
przechowywana na Służewcu, a fundacja Janasa będzie się nią opiekować. Dodam, że Holding nie był
dobrym gospodarzem. Państwowe Tory Wyścigów Konnych, gdyby się taka zła rzecz zdarzyła, że
przejmą kolekcje, byłyby lepszym gospodarzem. Tam na wyścigi przychodzi po kilkanaście tysięcy osób,
potencjalnych osób, które zwiedzą kolekcję.
Krzysztof Szczerba. W sprawie ratowania kolekcji i utworzenia muzeum Ursusa powstała grupa
inicjatywna. 17 lipca planowane jest w Ursusie spotkanie z marszałkiem województwa mazowieckiego
– Adamem Struzikiem, który zainteresował się problemem i obiecał swoją pomoc.
Ad 5. Pytania do Zarządu. Wanda Sawicka poruszyła sprawę sprzątania osiedla Niedźwiadek.
Podkreśliła, że w soboty kosze na śmieci są przepełnione. Zapytała też o budowę tężni, która znalazła
się w budżecie partycypacyjnym. Wiceburmistrz Krzemień oświadczył, że tężnia zostanie wybudowana
na miejscu dawnego składu węglowego przy ul. Wojciechowskiego róg Jagiełły. Powstanie do końca
roku.
Krzysztof Szczerba zaproponował, aby przychodnię lekarską przy ul. 1 Maja przekształcić w szpital
jednodniowy. Burmistrz Olesiński oświadczył, że w tej chwili jest to niemożliwe. Decyzje o budowie
szpitali jednodniowych m.in. w Ursusie zostały wstrzymane. Miasto nie jest w stanie udźwignąć
kosztów.
Ad 6.Marianna Jaguścik oświadczyła, że komisja kultury i sportu Rady Dzielnicy analizowała zmiany
w statucie Rady Seniorów dotyczące wyborów uzupełniających. Opinia komisji zostanie przedstawiona
na najbliższej sesji Rady Dzielnicy jeszcze w czerwcu.

Krzysztof Szczerba poinformował, że kilka osób zgłosiło mu problem złego nagłośnienia na cmentarzu
parafialnym przy ul. Ryżowej np. w dniu 1 listopada podczas okolicznościowego nabożeństwa.
Zaproponował przygotowanie w tej sprawie pisma do proboszcza parafii św. Józefa. Za
przygotowaniem pisma było 5 osób, jedna przeciw.
Ad 7.Krzysztof Szczerba odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Seniorów.
Ad 8.Na zakończenie posiedzenia ustalono termin następnej sesji już po wakacjach – na poniedziałek
30 września godz. 12.oo w Urzędzie Dzielnicy.
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