Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
w dniu 18 stycznia 2016 roku
Ad 1. Posiedzenie Rady Seniorów otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Seniorów Bolesław
Staniszewski. Na posiedzeniu obecnych było 9 radnych seniorów oraz zaproszeni przez prezydium
rady: Wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, a także Dyrektor OK „Arsus”
Bogusław Łopuszyński. 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 6/ 2015 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 14 grudnia 2015 roku przyjęto
jednomyślnie.
Ad 4. Wiceburmistrzowie odpowiadali na pytania radnych seniorów.
Radny Jerzy Domżalski zapytał co dzieje się w sprawie przejęcia muzeum zakładowego przez Urząd
Dzielnicy. Sprawa miała być sfinalizowana jeszcze w październiku 2015 roku. Na pytanie odpowiedział
Wiceburmistrz Wiesław Krzemień. Przygotowany został projekt porozumienia między
m.st. Warszawą a Polskim Holdingiem Obronnym (dawny Bumar). Opinie o porozumieniu są
pozytywne. Wyznaczony został przez Urząd Dzielnicy pełnomocnik, który współpracuje
z Wiceprezydentem miasta Jarosławem Jóźwiakiem. Czekamy z nadzieją na otwarcie placówki, która
będzie prezentować historię i dorobek nie tylko ZM „Ursus” ale też całej dzielnicy Ursus. Nikt nie
powiedział „nie” przejęciu placówki przez dzielnicę, wszyscy są „za”, ale - jak zwykle - muszą być
jakieś problemy w szczegółach. Wypowiedz uzupełnił Wiceburmistrz Kazimierz Sternik. Przypomniał,
że umowa ma charakter barterowej. Holding nie otrzyma za przekazanie eksponatów pieniędzy tylko
dostanie od miasta jakieś tereny. Po wyborach parlamentarnych z jesieni 2015 roku holding ma nowe
władze, być może analizują one ponownie treść porozumienia.
Radna Teresa Szczęsnowicz zapytała jak wygląda sprawa budowy pętli autobusowej przy ul. Orląt
Lwowskich i jakie są perspektywy wybudowania szkoły podstawowej przy ul. Dzieci Warszawy 42.
Wiceburmistrz Wiesław Krzemień odpowiedział, że nie ma informacji o opóźnionych pracach przy
budowie pętli autobusowej. Pętla będzie gotowa do 30 kwietnia br. Natomiast jeśli chodzi o szkoły to
powstał problem z budową placówki przy ul. Ryżowej. Rzeczoznawca urzędu oszacował cenę za grunt
pod budowę szkoły na 23 mln złotych, właścicielka gruntu domaga się zaś 28 mln złotych. Sprawa
trafiła do sądu, a 25 mln złotych zarezerwowanych na wykup gruntów znalazło sie w sądowym
depozycie. Natomiast 40 mln złotych przeznaczonych na budowę placówki postanowiono podzielić
na dwie inwestycje: 20 mln złotych na budowę szkoły przy ul. Dzieci Warszawy 42 i 20 mln złotych na
budowę szkoły i przedszkola na terenie po ZM „Ursus”.
Radny Krzysztof Szczerba spytał o plany budowy ronda przy zbiegu ulic Regulskiej, Bodycha
i Dworcowej. Odpowiedział na pytanie Wiceburmistrz Kazimierz Sternik. Budowa ronda jest zadaniem
starostwa pruszkowskiego. Rondo udrożni ulicę Dworcową w Piastowie i ulicę Bodycha po której osi
biegnie granica między Opaczem i Ursusem. Budowa ronda jest więc ważna dla Piastowa i Opacza.
Z kolei dla Ursusa ważna jest budowa wiaduktu nad torami kolejowymi wzdłuż trasy szybkiego ruchu,
a część wiaduktu (południowa) musi przebiegać przez tereny należące do Piastowa. Współpraca przy
realizacji tych zdań powinna być więc owocna.

Radny Tadeusz Kaczmarek spytał o dalsze losy parkingu między terenami rekreacyjnymi Hasanka
a torami kolejowymi. Odpowiedzi udzielił Wiceburmistrz Kazimierz Sternik. Miasto st. Warszawa
przeznaczyło ze swego budżetu środki na powstanie lokalnego centrum w Ursusie Centrum ma
spełniać kilka funkcji: rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych. Na takie centrum wytypowano zespół
Hasanka i kupieckie pawilony handlowe przy ul. Wojciechowskiego. Przy okazji powstawania
lokalnego centrum zostanie zagospodarowany teren parkingu.
Radny Maciej Linke spytał o dalsze losy Klubu Miś przy ul. Zagłoby i mieszczącego się w nim Klubu
Seniora. Na pytanie odpowiedział Wiceburmistrz Kazimierz Sternik. Nikt nie chce likwidować Klubu
Miś. Natomiast władze dzielnicy chcą poprawić funkcjonalność placówki. Dzielnica otrzyma pieniądze
na budowę budynku komunalnego w części parterowej przeznaczonego na przedszkole oraz
mieszkania na piętrach. Budynek powstanie na miejscu obecnego Klubu Miś, parterowego.
wyeksploatowanego i przestarzałego. W tej chwili nie ma jeszcze projektu koncepcyjnego.
Ad 5. Na pytanie jakie są losy spraw wniesionych przez Radę Seniorów odpowiedział Andrzej
Chibowski – Kierownik Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zgodnie z wnioskiem
Przewodniczącego Rady Dzielnicy pięć spraw wniesionych przez Radę Seniorów zostało
zadekretowanych do Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy. Komisja
obradowała 13 stycznia. W dniu obrad Rady Seniorów (18 stycznia ) nie było jeszcze protokółu
z Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Ad 6. Informację o możliwości wprowadzenia biletów ulgowych do kina przedstawił Dyrektor Arsusa
Bogusław Łopuszyński. Z myślą o seniorach powołano kino retro. Seanse będą odbywać się w ostatni
piątek miesiąca. Powołano radę programową. Ustalono cenę biletu na 5 zł. Pierwszy seans odbędzie
się 29 stycznia. Natomiast wprowadzenie biletów ulgowych po 5 zł dla seniorów na inne seanse jest
problemem. Dystrybutorzy filmów nie godzą się w umowach na zniżki.
Ad 7. Jeszcze raz pod obrady sesji Rady Seniorów powróciła sprawa pisma Stowarzyszenia Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z dnia 16 stycznia 2014 roku dotyczącego możliwości dofinansowania
działalności Społecznego Klubu Seniora „Promyk”. Na pismo które odczytał Bolesław Staniszewski
odpowiedział Wiceburmistrz Wiesław Krzemień. Klub „Promyk” otrzymuje pomoc w postaci
finansowania przez Urząd Dzielnicy pomieszczeń w Acherówce. Dyrektor OK „Arsus” pokrywa koszty
eksploatacji. Natomiast bezpośrednie dofinansowanie działalności klubu jest ograniczone prawnie.
Tym niemniej klub , jak każda organizacja pożytku publicznego, może występować o granty. Możliwe
jest też pozyskanie środków finansowych z funduszu partycypacyjnego.
Ad 8. Na temat planu działalności Rady Seniorów w 2016 roku zabrał głos sekretarz Rady – Jerzy
Domżalski. Przypomniał, że zgodnie z regulaminem pracy Rady Seniorów do końca I kwartału należy
przedstawić Zarządowi Dzielnicy roczne sprawozdanie z działalności rady w roku ubiegłym oraz
przedstawić plan pracy na rok bieżący. W związku z tym poprosił radnych o zastanowienie się do
następnej sesji co w sprawozdaniu i planie pracy powinno się znaleźć.
Ad 9. Radni Seniorzy wnieśli oto, aby Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy informował ich o wszystkich
uroczystościach patriotycznych, gdyż chcą brać w nich udział i składać kwiaty.
Radny Maciej Linke wniósł ponownie o doświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic
Zagłoby i Orląt Lwowskich.

Ad 10. Bolesław Staniszewski odczytał pismo Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej o udostępnienie
pamiątek (zdjęć , dokumentów i wspomnień) dotyczących wydarzeń 25 czerwca 1976 roku , których
40 rocznica przypada w tym roku.
Ad 11. Termin następnej sesji ustalono na poniedziałek 29 lutego. Odbędzie się ona w Urzędzie
Dzielnicy o godz. 12.00 sala 100.
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