Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w dniu 24 kwietnia 2017 roku
Ad 1.Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski. Na
posiedzeniu było obecnych 10 radnych oraz wiceburmistrz Kazimierz Sternik. W ostatniej części
posiedzenia uczestniczył również 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 2/2017 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 27 lutego 2017 roku został przyjęty
jednomyślnie.
Ad 4. Informacje bieżące przedstawił członek Zarządu Dzielnicy wiceburmistrz Kazimierz Sternik.
Poinformował on, że wszystkie sprawy realizowane są przez Zarząd Dzielnicy na bieżąco. Natomiast
pewien problem wystąpił w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Ursus. Przed kilku dniami dyrektor
biblioteki i jego zastępczyni zostali zatrzymani przez policję na 24 godziny. Na tym etapie sprawy
trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski. Warto jednak sprawę zasygnalizować, aby uniknąć plotek
i spekulacji. Urząd Dzielnicy nadzoruje placówkę, ale decyzje personalne podejmuje pani prezydent
miasta.
Ad 5. W pytaniach do zarządu Alina Florczak zapytała jakie są szanse na budowę windy obok schodów
w budynku przy ul. Keniga 14 w filii Niedźwiadek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy. Wniosek w tej
sprawie złożyła na jednej z pierwszych sesji Rady Seniorów - 7 września 2015 roku. Wiceburmistrz
Sternik stwierdził, że odpowiedz na to pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie, po
szerszym zapoznaniu się Zarządu z tematem.
Janina Gostowska poruszyła dwa problemy. Ulica Drzymały jest jednokierunkowa, ale kierowcy to
lekceważą. Należy uczulić policję na ten problem. Radną zaniepokoił też problem niszczenia sceny
w Parku Czechowickim. Wiceburmistrz Sternik przyznał rację, że skrzyżowanie ulic Kompanii Kordian
i Drzymały jest bardzo niebezpieczne ze względu na pobliską szkołę. Zarząd Dzielnicy zwracał się już
do komendanta komisariatu policji w Ursusie, aby w pobliży skrzyżowania stał policjant i wlepiał
mandaty łamiącym przepisy. Wiceburmistrz obiecał, że zaraz po zakończeniu sesji ponownie
zatelefonuje do komendanta komisariatu. Natomiast problem sceny w Parku Czechowickim
wykorzystywanej przez młodzież m.in. do jazdy na deskorolkach być może rozwiąże wybudowanie
skateparku.
Krzysztof Szczerba przypomniał o piśmie Zarządu Dróg Miejskich z lutego, w którym obiecano
wyrównanie nawierzchni ul. Słupskiej przy skrzyżowaniu z ul. Regulską jak tylko pozwolą na to
warunki pogodowe. Zbliża się maj, a prac nie podjęto – stwierdził radny.
Maciej Linke powrócił jeszcze raz do sprawy złej organizacji ruchu drogowego przy skrzyżowania ulic
Warszawskiej – Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich. W dalszym ciągu radny jest też zaniepokojony
zniszczonym fragmentem muru dawnej fabryki „Ursus” przy ul. Traktorzystów. Odpowiadają
wiceburmistrz Sternik powiedział, że Zarząd Dzielnicy chce ucywilizować wspomniane skrzyżowanie
Planowana jest budowę w tym miejscu ronda. Jeśli chodzi o zabytkowy mur to po piśmie z Urzędu
Dzielnicy ZDM posprzątał leżące cegły. Natomiast naprawa muru jest w gestii właściciela, a jest nim
wspólnota mieszkaniowa.

Jerzy Domżalski przypomniał, że cmentarz przy ul. Ryżowej jest praktycznie zamknięty i zapytał co
robią władze dzielnicy w sprawie jego powiększenia. Wiceburmistrz Sternik poinformował, że
w ostatnim czasie rozmawiano z sekretarzem Rady Warszawy o powiększeniu cmentarza od strony
zachodniej – o teren między obecnym ogrodzeniem cmentarza a aleją 4 czerwca 1989 roku. Trwają
też rozmowy z burmistrzem Brwinowa o lokalizacji nowej nekropoli dla stolicy.
Ad 6. Dyskusji i wolnych wniosków nie było.
Ad 7.O pielgrzymce do Częstochowy 30/31 maja z parafii św. Józefa i planowanemu podczas niej
zawierzenia Rady Seniorów Matce Boskiej Częstochowskiej poinformował Jerzy Domżalski.
Ad 8. Termin następnej sesji ustalono na poniedziałek 12 czerwca godz. 11.30 w Urzędzie Dzielnicy
sala 100.
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