Protokół nr 5/2017 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w dniu 11 września 2017 r.
Ad 1. Sesję otworzył przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski. Na sesji było obecnych
11 radnych oraz członkowie Zarządu Dzielnicy Ursus. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokółu.
Ad 2. Porządek obrad zaproponowany przez prezydium Rady Seniorów przyjęto jednomyślnie.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ad 3. Protokół nr 4/2017 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 12 czerwca 2017 roku przyjęto
jednomyślnie.
Ad 4. W pytaniach do Zarządy Dzielnicy Krzysztof Szczerba zapytał o możliwość dysponowania jakąś
sumą przez Radę Seniorów na bieżącą działalność. Ze strony Zarządu Dzielnicy padła sugestia, aby
z wnioskiem w tej sprawie zwrócić się do Rady Dzielnicy Ursus. Radni przygotowali stosowny
wniosek: „Rada Seniorów Dzielnicy Ursus wnioskuje do Rady Dzielnicy Ursus o wydzielenie z budżetu
Rady Dzielnicy środków finansowych na działalność Rady Seniorów”. Wniosek przyjęto jednomyślnie.
Bolesław Staniszewski powrócił do sprawy rejonizacji szpitali w Warszawie i zadał pytanie dlaczego
chorzy z Ursusa są kierowani do szpitala przy ul. Barskiej.
Wiceburmistrz Wiesław Krzemień stwierdził, że pytanie powinno być skierowane do dyrektora
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota. Dyrektora
Krzysztofa Zakrzewskiego należy zaprosić na posiedzenie komisji kultury, sportu i spraw społecznych
Rady Dzielnicy i tam postawić to pytanie. Skoro starszych mieszkańców Ursusa, a reprezentuje ich
Rada Seniorów, niepokoi fakt kierowania chorych do szpitala przy ul. Barskiej to również warto
pomyśleć o uchwaleniu przez Radę Seniorów stosownej petycji i zebranie pod nią podpisów
mieszkańców dzielnicy. Radni przyjęli sugestię i uchwalili petycję: „Niżej podpisani mieszkańcy
dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na wniosek Rady Seniorów Dzielnicy Ursus, zwracają się z prośbą
kierowania chorych do Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha, a nie jak ostatnio do szpitala przy
ul. Barskiej”. Petycję przyjęto jednomyślnie, a radni jako piersi podpisali się pod nią.
Krzysztof Szczerba zadał pytanie, czy możliwe jest poprawienie nawierzchni ul. Słupskiej przy
skrzyżowaniu z ulicami Grocholicką i Bieńczaka tak, aby po opadach dało się przejść przez jezdnię
ul. Słupskiej suchą nogą. Sprawa ciągnie się od 1,5 roku.
Burmistrz Urszula Kierzkowska odpowiedziała, że ZDM ma do remontu wiele ulic, a w tej chwili
brakuje pieniędzy.
Teresa Szczęsnowicz poprosiła o informację na temat wdrożenia reformy oświaty. Zapytała też
o dalsze losy budynku centrali telefonicznej na osiedlu Niedźwiadek.
Wiceburmistrz Wiesław Krzemień stwierdził, że reformę oświatowa wprowadzono sprawnie, lepiej
niż myślano. Udało się tak dlatego, że do reformie zaczęto przygotowywać się już w sierpniu 2016
roku, gdy wiele osób wątpiło czy prezydent RP podpisze stosowną ustawę. Natomiast jeśli chodzi
o budynek po centrali telefonicznej na osiedlu Niedźwiadek, to Telekomunikacja sprzedała go.
Obecnie jest w prywatnych rękach i ma być przeznaczony na cele handlowe.
Tadeusza Kaczmarka zaniepokoił brak miejsc postojowych przy nowo otwartym przedszkolu Emilka
przy ul. Wojciechowskiego i niewielki plac zabaw dla dzieci z tego przedszkola.

Odpowiadając wiceburmistrz Kazimierz Sternik stwierdził, że plac zabaw odpowiada normom. Trudno
go powiększyć, gdyż mieszkańcy bloku tzw. Opolis mają adres od ul. Wojciechowskiego i muszą mieć
od tej ulicy dojście. Niechętni są też zrezygnować z dwóch parkingów na rzecz dzieci.
Jerzy Domżalski zapytał o losy placu zabaw na tyłach dawnego Domu Kultury Miś przy ul. Zagłoby
w związku z budową na miejscu pawilonu Misia domu komunalnego. Zaniepokoił go też artykuł
w „Gazecie Ochoty, Ursusa i Włoch” z 25 sierpnia br. mówiący o problemach z rozbudową cmentarza
przy ul. Ryżowej.
Wiceburmistrz Wiesław Krzemień powiedział, że na czas budowy budynku komunalnego plac zabaw –
ze względu na bezpieczeństwo dzieci – będzie zamknięty. Potem zostanie odtworzony. Powinien być
większy jeśli RSM Ursus dotrzyma słowa i sąsiadujący z placem trawnik przeznaczy na plac zabaw.
Jeśli zaś chodzi o powiększenie cmentarza przy ul. Ryżowej to są z tym problemy. Ostatnio radni PiS
w Radzie Dzielnicy Ursus i Radzie Dzielnicy Włochy zajęli się sprawą. Niestety, zaproponowane przez
nich rozwiązanie, z powodu zastrzeżeń niektórych radnych na lipcowej sesji rady Dzielnicy Włochy,
nie zostało przyjęte. Sytuacja jest nadal patowa.
Jeszcze raz zabrał głos Tadeusz Kaczmarek. Powrócił do sprawy kolekcji po dawnym muzeum ZM
„Ursus”.
Burmistrz Urszula Kierzkowska powiedziała, że radni PiS w Radzie Dzielnicy Ursus zaoferowali pomoc
w przejęciu kolekcji przez Dzielnicę Ursus.
Ad 5. Nie podjęto dyskusji o realizacji wniosków.
Ad 6. Sprawę sytuacji w jakiej działają radni seniorzy zilustrował Maciej Linke na swoim przykładzie.
Był w lipcu zaproszony do Sejmu na posiedzenie komisji senioralnej. Niestety, tego dnia przed
Sejmem trwały protesty. Był kilkakrotnie legitymowany przez policjantów, nie miał żadnego
dokumentu stwierdzającego iż jest radnym Rady Seniorów.
Wiceburmistrz Kazimierz Sternik stwierdził, że Rada Seniorów jest nowym tworem. W następnej
kadencji powinno się wykorzystać obecne doświadczenia. Decyzje jak funkcjonują Rady Seniorów
zapadają jednak nie na poziomie Rady Dzielnicy.
Krzysztof Szczerba zaproponował, aby od nowej kadencji radni seniorzy mieli legitymacje.
Ad 7. W posiedzeniu rady wziął udział nowy radny - Paweł Smereczyński, który mając największą
liczbą głosów na liście rezerwowej, objął funkcję radnego w miejsce wakatu po radnym Piotrze
Jankowskim, którego mandat wygasł po rezygnacji z funkcji radnego. Natomiast obsadzenie wakatu
po zmarłym Henryku Linowskim zależy od decyzji Rady Dzielnicy, która ma prawo delegować swojego
przedstawiciela do Rady Seniorów.
Ad 8. W wolnych wnioskach Andrzej Chibowski – kierownik Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursus
poinformował o szkoleniach dla radnych seniorów organizowanych przez Urząd Miasta. Ustalono, że
w szkoleniach wezmą udział: Alicja Florczak – 11 X, Barbara Banaszek – 18 X, Wanda Lesiak i Paweł
Smereczyński– 25 X, Jerzy Domżalski – 15 XI, Tadeusz Kaczmarek – 22 XI.
Termin następnej sesji ustalono na 23 października godz. 12.00 w sali 100 Urzędu Dzielnicy.
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