Protokół nr 6/2017 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w dniu 23 października 2017 r.
Ad 1. Sesję otworzył przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski. Na sesji było obecnych 9
radnych oraz członkowie Zarządu Dzielnicy Ursus. 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 5/2017 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 11 września 2017 roku przyjęto
jednomyślnie.
Ad 4. Wysłuchanie mieszkańców Ursusa Południowego nie odbył się, ponieważ nie przybyli na sesję.
Ad 5. Pytania do Zarządu.
Barbara Banaszek poruszyła sprawę nieporządku na posesji przy skrzyżowaniu ulic Słupska/
Prawnicza i stojących tam pojemników na odzież używaną. W odpowiedzi Zarząd poinformował, że
posesja jest prywatna, a jej właściciel jest poszukiwany. Zarząd nie wie kto postawił pojemniki i jaka
jest treść umowy między właścicielem a stawiającym pojemniki. Dlatego w tej chwili trudno odnieść
się do sprawy.
Tadeusz Kaczmarek zapytał o realizację Centrum Lokalnego. Natomiast Teresa Szczęsnowicz
poprosiła o informację co do czasu realizacji inwestycji. Stwierdziła, że mieszkańcy są żywo
zainteresowani powstaniem Centrum i z niecierpliwością czekają na realizację projektu. Radnym
odpowiedział

wiceburmistrz

Kazimierz

Sternik.

Koncepcja

Centrum

była

konsultowana

z mieszkańcami. Projekt jest znany od roku Wiceburmistrz poinformował co znajdzie się na terenie
Centrum i o koszcie budowy. Pieniądze będą pochodzić z budżetu miasta. W realizację projektu
zaangażowane są dwa wydziały: Funduszy Europejskich i Wydział Ochrony Środowiska.
Tadeusz Kaczmarek zapytał też czy można ściąć z wysokości drzewa przy nowo otwartym przedszkolu
Emilka przy ul. Wojciechowskiego. Zarząd wyjaśnił, że właściciel posesji na której rosną drzewa
powinien zwrócić się w tej sprawie do marszałka województwa.
Janina Gostowska zapytała, czy stare drzewa rosnące przy ul. Spisaka nie zagrażają bezpieczeństwu
przechodniów. W odpowiedzi usłyszała, że drzewa są pod opieką Zakładu Oczyszczania Zieleni.
Bogdan Jeśka zasygnalizował, że przejście dla pieszych przy klubie Miś na ul. Traktorzystów, a właśnie
trwają tam prace związane z remontem podziemnego przejścia dla pieszych, jest fatalnie oświetlone.
Prowizoryczne przejście należy doświetlić. Zarząd wyjaśnił, że ul. Traktorzystów jest ulicą powiatową
i jako taka nie znajduje się w gestii władz dzielnicy, a podlega Zarządowi Dróg Miejskich. Doświetlenie
przejścia jest zadaniem ZDM.

Sprawę złego oświetlenia podjął również Maciej Linkę. Chodziło mu o skrzyżowanie ulic Zagłoby i
Orląt Lwowskich. Pasy dla pieszych zostały przesunięte i toną wieczorami w ciemnościach. Miejsce to
wymaga doświetlenia.
Paweł Smereczyński zaniepokoił się przejściem przez tory kolejowe w Gołąbkach prowadzące na
cmentarz w Jawczycach. Sprawa jest szczególnie pilna w dniu 1 listopada.
Krzysztof Szczerba zwrócił się o naprawę chodnika przy szkole na ul. Drzymały.
Ad 6. Fatalny stan rehabilitacji – tylko dwa punkty w Ursusie – był przedmiotem informacji
wiceburmistrzów Krzemienia i Sternika. W tej sprawie należy zwrócić się do decydentów NFZ,
najlepiej z pismem z podpisami mieszkańców.
Ad 7 W wolnych wnioskach radni zostali poinformowaniu o spotkaniu w dniu 7 listopada
z wiceprzewodniczącym komisji zdrowia Rady Warszawy. Spotkanie zaplanowano na godz. 18
w klubie Miś. Bogdan Jeśka zaprosił na 23 października do klubu Miś na występ kabaretu „Senior
leczony zawsze zadowolony”. Wybrano też jednogłośnie przedstawiciela Rady Seniorów do zespołu
ds. budżetu partycypacyjnego – Pawła Smereczyńskiego.
Ad 8.Termin sesji świątecznej ustalono na 11 grudnia 2017 roku, zaś sesji roboczej na 22 stycznia
2018 r. godz. 12.00 w Sali 100 Urzędu Dzielnicy.
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