Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w dniu 16 stycznia 2017 roku
Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski. Na
posiedzeniu obecnych było 12 radnych oraz członkowie Zarządu Dzielnicy: burmistrz Urszula
Kierzkowska i wiceburmistrz Wiesław Krzemień. 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 7/2016 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 28 listopada 2016 r. został przyjęty
jednomyślnie.
Ad 4. Radni wysłuchali informacji bieżących przedstawionych przez członków Zarządu Dzielnicy.
Burmistrz Urszula Kierzkowska podjęła temat nowych inwestycji w dzielnicy Ursus w 2017 roku.
Wspomniała m.in. o tym, że w bieżącym roku będą budowane 2 budynki komunalne na osiedlu
Niedźwiadek. Budynek przy ul. Traktorzystów 20 (miejsce po dawnej portierni ZM „Ursus”) zostanie
przystosowany na tymczasową siedzibę Domu Kultury „Miś”. W planach są rozmowy w sprawie
budowy 3 przejazdu przez tory kolejowe (wzdłuż trasy szybkiego ruchu). Są środki na budowę
przedszkola na terenach po ZM „Ursus”, gdzie powstaje nowe osiedle mieszkaniowe.
Wiceburmistrz Wiesław Krzemień skoncentrował się na reformie oświaty. W długim wywodzie
omówił sprawy organizacyjne. Nie poruszano ich publicznie zbyt często, bo do ostatniej chwili wiele
osób myślało, że prezydent nie podpisze ustawy o reformie szkolnictwa. Prezydent podpisał ustawę.
„Nie my wymyśliliśmy reformę, ale my ją musimy wykonać” stwierdził wiceburmistrz. Pewien
problem będzie tylko z częścią kadry nauczycielskiej, którą wiceburmistrz określił mianem kadry
wędrującej. Część osób będzie musiała uczyć w kilku szkołach, część nauczycieli będzie musiała
przekwalifikować się na wychowawców przedszkolnych.
AD 5. W pytaniach do członków Zarządu Dzielnicy poruszono kilka bieżących problemów.
Teresa Szczęsnowicz zapytała o losy placu zabaw przy Domu Kultury „Miś”, gdyż w związku z planem
budowy domu komunalnego budynek „Misia” zostanie rozebrany.
Wiceburmistrz Krzemień stwierdził, że plac zabawy będzie przez czas budowy domu komunalnego
zamknięty dla dzieci. Na szczęście projektant tak zaprojektował budynek, że w przyszłości plac zabaw
będzie większy niż jest obecnie. Władze dzielnicy zaproponowały też współpracę RSM Ursus, co
powinno zaowocować powiększeniem placu o dodatkowy teren należący obecnie do spółdzielni
mieszkaniowej.
Alina Florczak poruszyła sprawę zaniedbanego przejścia przy ul. Warszawskiej vis a vis marketu
„Biedronka” (w połowie drogi między rondem im. Ojca Palecznego a przystankiem autobusowym w
kierunku Śródmieścia).
Wiceburmistrz Krzemień wyjaśnił, że ulica ma status powiatowej i podlega Zarządowi Dróg Miejskich.
Zarząd Dzielnicy zwracał się już do ZDM o uporządkowanie terenu we wskazanym miejscu. Po zimie,
gdy warunki atmosferyczne będą lepsze, władze dzielnicy wystąpią ponownie do dyrekcji ZDM.
Krzysztof Szczerba po raz kolejny wrócił do sprawy wymalowania pasów drogowych na przejściu przy
skrzyżowaniu ulicy Regulskiej z Bieńczaka i Grocholicką oraz zainstalowania spowalniaczy na
ul. Słupskiej.

Wiceburmistrz Krzemień przypomniał, że wniosek Rady Seniorów – zgodnie z obowiązującą
procedurą – trafił w Radzie Dzielnicy do Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, która
przyjęła go do wiadomości. Sprawa spowalniaczy została przekazana do Wydziału Infrastruktury
Urzędu do rozeznania.
Bolesław Staniszewski odczytał (do wiadomości radnych) pismo skierowane do Zarządu Dzielnicy
a podpisane przez przedstawicieli organizacji społecznych mających siedzibę w Acherówce. Pismo
dotyczyło złego stanu technicznego Acherówki.
Wiceburmistrz Krzemień powiedział, że zima nie jest dobrym czasem dla prac remontowych. Wiosną
sprawą zajmie się Zarząd.
Jerzy Domżalski powrócił do sprawy powiększenia cmentarza przy ul. Ryżowej. Dowiedział się
bowiem, że deweloper, który wybudował apartamentowiec na wprost bramy cmentarnej,
oprotestował pochówki na ostatnim wolnym skrawku nekropolii, gdyż zgodnie z prawem nie mogą
być bliżej niż 50 metrów od domów mieszkalnych. Jak władze dzielnicy Włochy (na ich terenie leży
cmentarz) mogły wydać zgodę deweloperowi na budowę w tym miejscu apartamentowca? To
przykład głupoty albo nieuczciwości.
Odpowiadając wiceburmistrz Krzemień stwierdził że rozbudowa cmentarz nie jest prosta. Wprawdzie
miejscowy plan zagospodarowania przewiduje powiększenie nekropolii, ale wskazane tereny należą
w części do prywatnych właścicieli. Zarząd zna wagę problemu i podejmuje działania, które powinny
doprowadzić do jego rozwiązania.
Ad 6. Krzysztof Szczerba poinformował o inicjatywie prezydium zawierzenia Rady Seniorów opiece
Matki Bożej Częstochowskiej. Propozycję tekstu Aktu Zawierzenia przedstawił Jerzy Domżalski.
Rozmawiano już z dziekanem dekanatu Ursus księdzem Zbigniewem Sajnugiem, któremu inicjatywa
podobała się i obiecał, że pomoże w jej realizacji (wyjazd do Częstochowy, nocne czuwanie itd.).
Radni jednogłośnie zaakceptowali inicjatywę. Postanowiono zwrócić się do Młodzieżowej Rady
Dzielnicy, aby zawierzenie Matce Bożej było dziełem obu rad.
Ad 7. W wolnych wnioskach Henryk Linowski radny Rady Seniorów i jednocześnie przewodniczący
Rady Dzielnicy poinformował o budżecie dzielnicy na 2017 rok. Wynosi on 247 mln zł, gdy w 2016
budżet dzielnicy sięgał 189 mln zł. 73 mln zł pochłoną inwestycje, gdy w 2016 roku było na nie
przeznaczone 40 mln zł. Ursus rozwija się bardzo dynamicznie. Zajmuje 2 miejsce w mieście, po
Białołęce, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe.
Ad 8. Przyjęto proponowany termin następnej sesji - 27 lutego o godz. 12.oo w Urzędzie Dzielnicy.
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Sprawozdanie za 2016 rok z działalności Rady Seniorów Dzielnicy Ursus
W 2016 roku odbyło się 7 posiedzeń roboczych Rady Seniorów oraz 2 spotkania świąteczne:
wielkanocne i bożonarodzeniowe (te wspólnie z Młodzieżową Radą Dzielnicy). W posiedzeniach
Rady, liczącej 15 osób, średnia frekwencja na sesjach wynosiła 12 osób.
Członkowie Rady uczestniczyli też w I seminarium Warszawskich Rad Seniorów, które odbyło się
4 listopada. Również od listopada 2016 roku radni są zapraszani na posiedzenia Komisji Polityki
Senioralnej Sejmu RP (tematyka posiedzeń komisji: „Przemoc wobec ludzi starszych w Polsce”.
„Profilaktyka zdrowotna osób starszych. Choroby cywilizacyjne wieku podeszłego”, „Funkcjonowanie
domów pomocy społecznej i placówek całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi”. Jeden
z radnych jest członkiem Warszawskiej Rady Seniorów. Mamy też swojego przedstawiciela w zespole
ds. budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Ursus.
We wszystkich posiedzeniach Rady Seniorów brali udział członkowie Zarządu Dzielnicy.
Rada Seniorów jest organem doradczym i opiniotwórczym. Wypowiadała się w wielu ważnych
sprawach dotyczących seniorów (kultura, bezpieczeństwo, więzi międzypokoleniowe). M.in.
z inicjatywy radnych seniorów w Arsusie działa Kino Retro. Interesowano się losami bazaru przy
ul. Gierdziejewskiego, który w związku z budową Eko-Parku musi zostać przeniesiony w inne miejsce,
a odgrywa ważną rolę w życiu seniorów. Podnoszono problematykę rozbudowy cmentarza przy
ul. Ryżowej, zakupem kolekcji po dawnym muzeum ZM Ursus. Wielokrotnie podejmowano sprawy
organizacji ruchu drogowego w dzielnicy i porządku publicznego.
W trakcie odbywających się sesji radni zadali bezpośrednio 28 zapytań do członków Zarządu Dzielnicy
na które otrzymali odpowiedzi podczas sesji. Siedem wniosków zostało złożonych na piśmie. Pięć
z nich przewodniczący Rady Dzielnicy skierował do Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
lub do Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy, zaś jeden wniosek przekazał do
Zarządu Dzielnicy. Również jeden wniosek został skierowany bezpośrednio do Zarządu Dzielnicy.
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