Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w dniu 27 lutego 2017 roku
Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski. Na
posiedzeniu obecnych było 13 radnych oraz Zarząd Dzielnicy w pełnym składzie: burmistrz Urszula
Kierzkowska oraz wiceburmistrzowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. 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 1/2017 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 16 stycznia 2017 roku został przyjęty
jednomyślnie.
Ad 4. Radni wysłuchali informacji bieżących przedstawionych przez członków Zarządu Dzielnicy.
Burmistrz Urszula Kierzkowska poinformowała, że wszystkie podjęte działania idą z planem. Przetargi
są przygotowane tak, aby nowe prace rozpocząć jak najszybciej. Zarząd ma nadzieję, że 16 marca
zapadnie decyzja, aby na terenach pofabrycznych – obok przedszkola – została wybudowana szkoła
podstawowa.
Wiceburmistrz Kazimierz Sternik, nawiązując do wystąpienia radnego Macieja Linke na sesji w dniu
28 listopada 2016 roku (chodziło o zabytkowy mur fabryki Ursus od ul. Traktorzystów zniszczony we
fragmencie przez upadające drzewo) powiedział, że stosowne pismo o jego naprawę wysłano do
ZDM.
Wiceburmistrz Wiesław Krzemień podjął temat wynikający z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2017
roku nowej ustawy o ochronie przyrody. Spowodowała ona masową wycinkę drzew. „Nie jest tak ,że
można wszystko wycinać – powiedział wiceburmistrz . – Trzeba dokładnie czytać ustawę. Trzymamy
rękę na pulsie”. A na zakończenie wystąpienia dodał: -To kolejna ustawa, która jest nieszczęśliwa.
Ad 5.W pytaniach do członków Zarządu Dzielnicy poruszono kilka bieżących spraw.
Barbara Banaszek poprosiła o interwencję w sprawie zaniedbanej działki przy skrzyżowaniu ulic
Słupskiej i Prawniczej. Wiceburmistrz Krzemień stwierdził, że działka ma kilku właścicieli, którzy nie
potrafią dogadać się między sobą . Powiedział, że ciągle wysyłane są ponaglenia o uporządkowanie
działki. Na razie nie przynoszą rezultatu.
Bolesław Staniszewski zadał retoryczne pytanie, kto jest odpowiedzialny za Acherówkę. W budynku
zapchane są zeschłymi liśćmi rynny, zepsutego zamka nie ma kto naprawić. Odpowiadając
wiceburmistrz Sternik powiedział, że dopóki był mróz nie można było usunąć liści z rynien. Teraz
wiosna rynny będą czyszczone. Uzupełniając informację, Wiceburmistrz Krzemień powiedział, że za
Acherówkę odpowiedzialny jest podlegający mu Wydział Administracyjno-Gospodarczy. Czyszczenie
rynien odbędzie się wiosną, a w sprawie naprawy odpadających płytek przy wejściu do budynku
zostało wydane stosowne pismo.
Krzysztof Szczerba podziękował Zarządowi Dzielnicy za skuteczną interwencję w Zarządzie Dróg
Miejskich w sprawie wyrównania poziomu ulicy Słupskiej. ZDM nadesłał pismo, że naprawa
nawierzchni ulicy Słupskiej przy skrzyżowaniu z ul. Regulską zostanie wykonana przy sprzyjających
warunkach. Jednocześnie Krzysztof Szczerb zadał pytanie, czy nie powinniśmy pomyśleć o tym, aby

w lokalnej prasie ukazywały się artykuły poświęcone poradom lekarskim dla osób starszych.
Wiceburmistrz Sternik odparł, że nad pomysłem trzeba się zastanowić. Gdyby je pisał lekarz mogłoby
paść oskarżenie o kryptoreklamę.
Tadeusz Kaczmarek powrócił do sprawy wykupu zabytkowej kolekcji po ZM „Ursus”. Wzrost ceny za
wykup kolekcji oraz brak budynku do jej przechowywania skłonił go do pomysłu, aby wykupić
symboliczne jakiś ciągnik i dokumenty. Zapytał też, czy jest możliwość odzyskania dla dzielnicy
budynku Arsusa, na przykład poprzez wymianę działek z deweloperem. Burmistrz Kierzkowska
przypomniała, że Urząd Dzielnicy ma na wykup kolekcji 2,4 mln zł. Jednak żeby kupić kolekcję to
druga strona - holding zbrojeniowy powinien chcieć ją sprzedać. Nasz rzeczoznawca wycenił zbiory na
700 tys. zł., holding żąda znacznie więcej. Natomiast dokumenty zostaną przekazane do Archiwum
Akt Nowych. W połowie marca ma się odbyć spotkanie z przedstawicielami holdingu i zobaczymy co
z niego wyniknie. Na temat Arsusa wypowiedział się Wiceburmistrz Sternik. Działka przy
ul. Traktorzystów jest tak łakomym kąskiem dla dewelopera, że nigdy nie zgodzi się na jej zamianę na
inną. Arsus dzierżawiony będzie do 2022 roku więc jeszcze przez 5 lat. Myśli się o nadbudowie, dla
niego, dawnej stołówki zakładowej przy Urzędzie Dzielnicy.
Po odpowiedzi na pytanie T. Kaczmarka zarząd opuścił posiedzenie Rady Seniorów, tłumacząc to
licznymi obowiązkami.
Ad 6. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w 2016 roku odczytał sekretarz rady – Jerzy
Domżalski. Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie. Sprawozdanie rady stanowi załącznik nr 3 do
protokółu.
Ad 7. Informacje o uczestnictwie radnych w posiedzeniach komisji polityki senioralnej
przedstawili: radna Teresa Szczęsnowicz i radny Maciej Linke.

Sejmu

Ad 8. W wolnych wnioskach Krzysztof Szczerba zaproponował, aby posiedzenia Rady Seniorów
rozpoczynały się wcześniej, gdyż po raz kolejny Zarząd Dzielnicy opuścił salę, gdy kilka spraw było
jeszcze do omówienia. Ostatecznie ustalono, że posiedzenia rady będą się rozpoczynać o godz. 11.30.
Ad 9. Sesję zakończono ustaleniem terminu spotkania wielkanocnego na poniedziałek 3 kwietnia.
W tej sprawie postanowiono wystosować pismo do Zarządu Dzielnicy o przygotowanie spotkania.
Termin sesji roboczej ustalono na 24 kwietnia godz. 11.30 w Urzędzie dzielnicy sala 100.

Przewodniczący Rady Seniorów
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
/-/ Bolesław Staniszewski

