Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus w dniu 30 maja 2016 r.
Ad 1.Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski. Na
posiedzeniu obecnych było 12 radnych oraz zaproszeni przez prezydium Rady członkowie Zarządu
Dzielnicy: burmistrz Urszula Kierzkowska i wiceburmistrz Kazimierz Sternik. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokółu.
Ad 2. Porządek obrad zaproponowany przez prezydium Rady przyjęto jednomyślnie. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ad 3. Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 18 kwietnia 2016 roku został przyjęty
jednomyślnie.
Ad 4. Informację bieżącą na temat inwestycji w dzielnicy przedstawiła burmistrz Urszula Kierzkowska.
Trwają postępowania przygotowawcze do przetargów m.in. na dwa budynki komunalne, które
zostaną wzniesione na osiedlu Niedźwiadek, budowę dróg dojazdowych do wiaduktu nad trasą
kolejową Warszawa-Katowice, zostanie rozbudowany kompleks oświatowy przy ul. Dzieci Warszawy
42. Ten rok – jeśli chodzi o inwestycje – jest bardzo dobry. Prognoza przewiduje, że wydatki
inwestycyjne będą też wysokie w najbliższych latach.
Z kolei wiceburmistrz Kazimierz Sternik zwrócił uwagę na ważny problem z którym trzeba będzie się
zmierzyć w przyszłym roku. Otóż PKP planuje remont linii średnicowej od stacji we Włochach do
Grodziska. Zanosi się na to, że tunel przy ul. Cierlickiej zostanie całkowicie zamknięty. Dzięki takiemu
rozwiązaniu remont potrwa 15 miesięcy, z częściowym ograniczeniem ruchu trwałby 3 lata. Remont
prawdopodobnie zacznie się na wiosnę 2017 roku.
Ad 5. Barbara Banaszek zwróciła się z pytaniem do Zarządu o termin rozpoczęcia prac rozbiórkowych
Domu Kultury Miś, w którym mieści się jeden z ursuskich Klubów Seniora. Odpowiadając
wiceburmistrz K. Sternik stwierdził, że nie odbył się jeszcze przetarg, nie został więc wyłoniony
wykonawca. Prace powinny zacząć się nie prędzej niż na wiosnę przyszłego roku.
Janina Gostkowska zapytała dlaczego ostatnio po masowych imprezach park Czechowicki był słabo
sprzątany i czy planuje się jakieś działania związku z permanentnym niszczeniem sceny muszli
koncertowej. Wiceburmistrz K. Sternik wyjaśnił, że planuje się odmalowanie sceny niszczonej przez
graficiarzy. Myśli się też o kracie zamykającej muszlę.
Krzysztof Szczerba powrócił do sprawy zaniedbanej ulicy Regulskiej, pytając czy dyrekcja Zarządu
Dróg Miejskich udzieliła odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy z 26 listopada 2015 roku będące
efektem sprawy wniesionej na sesji Rady Seniorów 5 października 2015 roku. Wiceburmistrz
K. Sternik przypomniał, że ulica jako tzw. powiatowa jest w gestii Zarządu Dróg Miejskich i dzielnica
nie może tu nic zrobić. Tym nie mniej w kolejnej rozmowie przypomni się dyrekcji ZDM o postulatach
mieszkańców.
Teresa Szczęsnowicz zapytała, czy woda w ursuskich kranach jest gorszej jakości niż w kranach
w innych dzielnicach Warszawy i czy jest zainteresowanie mieszkaniami w blokach powstających na
terenach po ZM „Ursus”. Wiceburmistrz K. Sternik wyjaśnił, że woda pitna w Warszawie jest bardzo
dobrej jakości i taką też wodę mamy w naszej dzielnicy. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań w
budowanych blokach przy ulicach: Posag 7 Panien oraz Hennela to wszystkie są już sprzedane.

Jerzy Domżalski zapytał, czy w związku z planowanym założeniem Eko-parku przy
ul. Gierdziejewskiego zostanie zlikwidowany targ przy tej ulicy. Odpowiadając wiceburmistrz K.
Sternik wyjaśnił, że powstanie Eko-parku jest procesem długotrwałym. W pierwszym etapie park
powstanie od torów kolei poznańskiej do ulicy Czerwona Droga, w drugim etapie prace będą
prowadzone między ulicami Czerwona Droga i Warszawska. Wreszcie w trzecim etapie park zostanie
założony na terenie obecnego targowiska, które zostanie przeniesione w godne miejsce.
Ad 6. W sprawach wniesionych Jerzy Domżalski odczytał wniosek o dofinansowanie działalności Rady
Seniorów przez Radę Dzielnicy. W głosowaniu jawnym radni poparli wniosek jednomyślnie. Wniosek
stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Ad 7.W wolnych wnioskach Krzysztof Szczerba zaproponował, aby Rada Seniorów podjęła starania
o pozyskanie środków na organizację wyjazdów wczasowych dla osób starszych, samotnych, których
nie stać na taki wyjazd. Pierwszą próbą, zresztą nieudaną, było zorganizowanie koncertu Eleni
z którego dochód miał być przeznaczony na finansowanie wyjazdów wypoczynkowych dla nie
zamożnych starszych osób. Padła propozycja, aby dla realizacji celu powołać Fundację Wspierania
Rady Seniorów. Jak założyć taką fundację? Temu problemowi należy poświęcić jedna z sesji.
Natomiast Piotr Jankowski – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w Warszawskiej Radzie
Seniorów poinformował o spotkaniu przedstawicieli organizacji seniorskich działających na terenie
Mazowsza (jest takich organizacji 900). Ciekawe pomysły jakie się zrodziły to „koperta życia”, która
powinni nosić seniorzy przy sobie z informacjami medycznymi np. o lekach, które biorą. Inny pomysł
to zorganizowanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Ad 8. Ustalono, że następna sesja Rady Seniorów Dzielnicy Ursus odbędzie się już po wakacjach,
w poniedziałek 12 września o godzinie 12.00 w Urzędzie Dzielnicy. Na tym posiedzenie zakończono.
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Załącznik nr 3. Wniosek o dofinansowanie działalności Rady Seniorów przez Radę Dzielnicy
Po roku działalności Rady Seniorów dostrzegamy pewne mankamenty, które powinny być usunięte.
Rada Seniorów nie dysponuje swoim budżetem , tymczasem okazało się, że radni ponoszą drobne
wydatki z racji pełnionych funkcji. Radni Rady Seniorów chcieliby brać aktywny udział w różnych
uroczystościach patriotycznych i składać podczas tych uroczystości kwiaty pod pomnikiem na skwerze
przy ul. Cierlickiej, czy pod pamiątkowymi tablicami. Niestety, nie dysponujemy na ten cel
funduszami.
Pojawiają się też drobne wydatki administracyjne (papier do drukarki, tusz do drukarki).
Przewodniczący Rady – tak uważamy – powinien dysponować służbowym telefonem komórkowym.
Sesja opłatkowa i wielkanocna były organizowane z prywatnych pieniędzy radnych.
Wobec tego wnioskujemy o uwzględnienie funduszy na działalność Rady Seniorów w budżecie Rady
Dzielnicy Ursus.

