Protokół nr 9 z posiedzenia Rady Seniorów 30 września 2019 r.
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Seniorów Krzysztof Szczerba. W posiedzeniu wzięło
udział 9 radnych, w tym trzech nowo wybranych w wyborach uzupełniających. Obecny był burmistrz
Bogdan Olesiński oraz zastępca burmistrza Kazimierz Sternik.
Nowi członkowie Rady przedstawili się. Maria Jeśka pracowała w fabryce Ursus, obecnie działa na rzecz
seniorów w Klubie Wesoła Chata. Bolesław Staniszewski przez 42 lat pracował w fabryce Ursus, był
przez 15 lat przewodniczącym Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ursus,
a w poprzedniej kadencji Rady Seniorów był jej przewodniczącym. Maciej Linke był przez 2 kadencje
radnym Rady Gminy Ursus, był członkiem Rady Seniorów poprzedniej kadencji, obecnie jest
przewodniczącym Rady Nadzorczej RSM Ursus.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad 2. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
Ad 3. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów 24 czerwca br. przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym
(Maciej Linke).
Ad 4. Sprawa Dni Seniora. Wanda Sawicka wnioskowała o zorganizowanie z okazji Dni Seniora wspólnej
zabawy dla wszystkich klubów seniora w szkole podstawowej przy ul. Konińskiej. Zwyczaj taki
wprowadziła pani burmistrz Urszula Kierzkowska w poprzedniej kadencji i warto go kontynuować.
Lucyna Wasilewska przypomniała, że 1 października odbędzie się w Muzeum Polin posiedzenie
parlamentu seniorów. Zaprosiła też na inaugurację Dni Seniora 15 października do Arsusa.
Poinformowała również, że rozmawiała z dyrektorką szkoły przy ul. Konińskiej na temat zabawy. Sala
gimnastyczna będzie udostępniona, jest tylko sprawa cateringu.
Burmistrz Bogdan Olesiński oświadczył, że rozezna sytuację. Sądzi, że i w tym roku Zarząd Dzielnicy
włączy się z pomocą przy organizowaniu zabawy dla seniorów w szkole przy ul. Konińskiej.
Wanda Sawicka stwierdziła, że potrzeba kogoś kto będzie integrował działalność wszystkich Klubów
Seniora, kogoś kto – jak się wyraziła – ogarnie wszystko. Teraz każdy klub działa na swoją rękę.
Wiceburmistrz Kazimierz Sternik zaoferował pomoc w zorganizowaniu spotkania liderów grup.
Dyrektor Arsusa na pewno udostępni u siebie miejsce na takie spotkanie
Ad 5. Sprawa tężni i innych projektów. W sprawie budowy tężni wypowiedział się burmistrz Olesiński.
Jest problem z dołączeniem mediów. Są też opinie niektórych mieszkańców Niedźwiadka, że pomysł
im się nie podoba. Boją się, że przy tężni będą zbierać się osoby z marginesu społecznego. Tężnia, jeśli
powstanie to z niewielkim opóźnieniem.
Alina Florczak powróciła do sprawy budowy windy w bibliotece na osiedlu Niedźwiadek. Pismo w tej
sprawie, poparte podpisami czytelników biblioteki, zostało skierowane do władz spółdzielni
mieszkaniowej. Wniosek pozytywnie zaopiniowała Rada Osiedla. Ponieważ koszty są duże RSM Ursus
ma wystąpić o współfinansowanie do Zarządu Dzielnicy.
Burmistrz Olesiński przypomniał, że samorząd nie ma możliwości finansowania inwestycji w obiektach,
które do niego nie należą. W tym przypadku jest wyjątkowa sytuacja, gdy grunt należy do miasta
a wieczystym użytkownikiem jest RSM. Budowę windy można zrealizować tylko w ramach budżetu
obywatelskiego.

Ad 6. Sprawa muzeum w Ursusie. Krzysztof Szczerba powiedział, że w sobotę 28 września spotkał na
targu przy ul. Gierdziejewskiego Jarosława Krajewskiego z PiS, który prowadził kampanie wyborczą
starając się o mandat w październikowych wyborach do sejmu. Miał on powiedzieć, że Rada Nadzorcza
Polskiego Holdingu Obronnego ma podjąć uchwałę o przekazaniu kolekcji bezpośrednio do dzielnicy
Ursus.
Burmistrz Olesiński wyraził wątpliwość czy jest to możliwe. Ursus jest jednostką pomocniczą.
Osobowość prawną posiada miasto. „To jest wyborcza bajka” konkludował burmistrz. Poinformował
też, że Solidarność, która posiada na osiedlu Niedźwiadek duży parking, prowadzi rozmowy
z deweloperem o budowie w tym miejscu budynku mieszkalnego.” Może na parterze ulokować
muzeum?” zaproponował burmistrz.
Ad 7. Sprawa rozbudowy cmentarza. Działkę, którą przyznał samorząd na rozbudowę cmentarza
oddziela od cmentarza wąski pas ziemi będący własnością Skarbu Państwa- wyjaśnił burmistrz
Olesiński. Tą działkę trzeba skomunalizować, a sprawy takie ciągną się 3-4 lata. Problem chwilowo
trzeba rozwiązać poprzez dzierżawienie działki.
Ad 8. Ławeczki miejskie. Barbara Banaszek poinformowała, że Zarząd Terenów Zielonych przyznał
Ursusowi 40 ławeczek. Radna była w zespole, który zajął się wyborem miejsc, gdzie ławeczki mają
stanąć. Prace zespołu zostały już zakończone we wrześniu.
Ad 9. Wolne wnioski. Burmistrzowie opuścili spotkanie z powodu pilnych zajęć.
Bolesław Staniszewski zgłosił, że na wysokości ul. Pużaka 2 jest zerwana kratka ściekowa. Przypomniał
też o piśmie z 27 grudnia 2016 roku skierowanym do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy
w sprawie wycinki drzew przy ul. Pużaka 2. Zaniepokoił go też fakt, że w budynku Acherówki występuje
wilgoć co powoduje, że na ścianach pojawił się grzyb.
Alina Florczak poruszyła sprawę autobusiku, który z osiedla Niedźwiadek dowoził by pasażerów do
Urzędu Dzielnicy i przychodni Hipokrates.
Ad 10. Zakończenie spotkania. Termin następnej sesji ustalono na 4 listopada godz. 12,00.
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