Protokół nr 7/2016 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus w dniu 28 listopada 2016 r.
Ad 1. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Seniorów Bolesław Staniszewski. Na
posiedzeniu obecnych było 12 radnych i członkowie Zarządu Dzielnicy – 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 6 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 17 października 2016 r. został przyjęty
jednomyślnie.
Ad 4. Radni wysłuchali informacji bieżących przedstawionych przez członków Zarządu Dzielnicy.
Wiceburmistrz Kazimierz Sternik poinformował, że w ostatniej fazie konsultacji społecznych (do 30
listopada) znajduje się projekt Centrum Lokalnego Niedźwiadek. Na podstawie konsultacji architekci
opracują ostateczną wersję tego Centrum. Zaawansowane są, w ramach budżetu partycypacyjnego,
prace przy budowie placu zabaw dla dorosłych w Gołąbkach. Kończy się przebudowa kanału
Konotopa, który na odcinku między ulicami Zaczarowanej Dorożki i Henryka Brodatego będzie
przykryty. Powstanie teren, który będzie można wykorzystać dla celów rekreacyjnych.
Z kolei wiceburmistrz Wiesław Krzemień przedstawił informacje o planowanej budowie Eko-parku
przy ul. Gierdziejewskiego. W związku z tym rozważana jest możliwość przeniesienia targowiska
w inne miejsce. Mogłoby ono zostać usytuowane przy ul. Traktorzystów, opodal Urzędu Dzielnicy,
w miejscu, gdzie dziś znajdują się baraki przy nasypie kolei Warszawa-Poznań. Przeniesienie
targowiska jest jeszcze sprawą dość odległą 2-3 lat.
Wiceburmistrz Krzemień podjął też problem reformy szkolnej. Budynki obecnych gimnazjów będą w
przyszłości szkołami podstawowymi. Obawy nauczycieli o zwolnienia z pracy są przedwczesne . Dla
nauczycieli uczących do V klasy nie będzie problemów z pracą, gdyż jest dużo dzieci pobierających
naukę w młodszych klasach. Gorzej będzie z pracą dla nauczycieli w starszych klasach. Być może będą
musieli uczyć w kilku szkołach. Ważną informacją dla ursuskiej społeczności jest ta, że są
zaawansowane przygotowania do budowy szkoły podstawowej przy ul. Dzieci Warszawy 42 z dwoma
salami gimnastycznymi i czterema boiskami zewnętrznymi. Koszt inwestycji wyniesie 32 mln. zł.
Niebawem rozpocznie się też modernizacja dawnego pawilonu meblowego Emilka na przedszkole.
Ad 5. W pytaniach do członków Zarządu Dzielnicy radna Alicja Swoboda podniosła sprawę fatalnego
stanu chodnika na ulicy Traktorzystów na odcinku od tunelu do budynku Arsusa. Na wysokości szkoły
podstawowej i gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego chodnik, nawet po niewielkich
opadach, przeobraża się wielką kałużą. Przejście jezdnią, z powodu dużego ruchu samochodowego,
staje się niebezpieczne. Odpowiedzi udzielił wiceburmistrz Krzemień. Wygląd ulicy, dziś przede
wszystkim transportowej, ulegnie radykalnej poprawie w związku z budową osiedla mieszkaniowego
w sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy.
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Radny Krzysztof Szczerba zapytał o to, czy zostało wysłane z Urzędu Dzielnicy pismo do Zarządu Dróg
Miejskich w sprawie wymalowania pasów dla pieszych na ul. Regulskiej w pobliżu skrzyżowania
z ulicami Bieńczaka i Grocholicką. Spytał też, czy na ul. Słupskiej w pobliżu ul. Regulskiej można
ustawić spowalniacz na jezdni. Odpowiadając wiceburmistrz Sternik skoncentrował się na próbie
wyjaśnienia czy ulica Słupska dochodzi do ul. Regulskiej.
Radny Tadeusz Kaczmarek powrócił do sprawy ciągle nie wykupionych od Polskiego Holdingu
Obronnego eksponatów dawnego muzeum zakładowego „Ursusa”. Również radny Jerzy Domżalski
wyraził zaniepokojenie przeciągającymi się rozmowami na temat przejęcia przez Urząd Dzielnicy
kolekcji po ZM „Ursus”. Wiceburmistrz Krzemień przypomniał, że początkowo kolekcja miała przejść
w posiadanie dzielnicy za działkę przekazaną holdingowi na terenie po fabryce „Ursus”. Potem
holding zmienił zdanie i zażądał 1,5 mln. zł za kolekcję. W trakcie rozmów holding podniósł cenę do
2,5 mln zł. i sprawia wrażenie, że nie jest zbytnio zainteresowany pozbyciem się eksponatów.
Radnego Macieja Linke zaniepokoił zniszczony, przez upadające drzewo, fragment zabytkowego muru
okalającego od ul. Traktorzystów dawną fabrykę Ursus. Odpowiedzi udzielił wiceburmistrz Sternik,
który stwierdził. że w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć kto jest właścicielem tego fragmentu
muru. Sprawa kto jest właścicielem muru zostanie wyjaśniona. Wiceburmistrz wyraził też nadzieję, że
konserwator zabytków trzyma rękę na pulsie.
Ad 6. Informacji radnym o uczestnictwie w posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej udzielili
Jerzy Domżalski i Teresa Szczęsnowicz. O zaletach korzystania z telefonu 19115 mówił Maciej Linke.
Ad 7. W wolnych wnioskach Krzysztof Szczerba odczytał pismo zapraszające troje radnych na
posiedzenie sejmowej komisji polityki senioralnej w dniu 30 listopada. Temat spotkania „Profilaktyka
zdrowotna osób starszych”. Zgłosili się Jerzy Domżalski, Teresa Szczęsnowicz i Maciej Linke. Na
warsztaty organizowane dla seniorów przez Fundację Zaczyn zgłosił się Jerzy Domżalski.
Tadeusz Kaczmarek postawił wniosek powołania komitetu który zająłby się wykupieniem eksponatów
dawnego muzeum zakładowego, gdyż spawa zbyt się ślimaczy.
Ad 8. Ustalono że spotkanie wigilijne Rady Seniorów odbędzie się 14 grudnia i będzie wspólne
z Młodzieżową Radą Dzielnicy. Organizatorem spotkania będzie Zarząd Dzielnicy. Termin sesji
roboczej ustalono na poniedziałek 16 stycznia 2017 r. o godz. 12.00.

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