Protokół z posiedzenia II Kadencji Rady Seniorów
Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) godz.12:00
Sala Sesji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
przy Al. Solidarności 90 w Warszawie

W dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 12:00 w Sali Sesji Urz. Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy
Al. Solidarności 90 odbyło się siedemnaste posiedzenie II Kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy powołanej Uchwałą Nr 13136/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11
lipca 2018 r.
W posiedzeniu wzięło udział 8-miu członków Wolskiej Rady Seniorów (lista – Załącznik Nr 1) oraz
zaproszeni goście.
1. Zebranie otworzył i powitał wszystkich Przewodniczący Wolskiej Rady Seniorów p. Zbigniew
Ogonowski, przedstawił porządek posiedzenia. Wszyscy zaakceptowali jednogłośnie plan
spotkania. W posiedzeniu uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Dzielnicy Wola p. Wojciech Lesiuk,
Naczelnik Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola
p. Magdalena Antonik.
2. Na wstępie głos zabrał Z-ca Burmistrza Dzielnicy Wola p. Wojciech Lesiuk, podziękował za
zaproszenie, życzył wszystkim członkom dobrego zdrowia, zaoferował swoją pomoc przy
rozwiązywaniu spraw zgłaszanych, z prośbą, żeby przesyłać mu to w formie pisemnej ponieważ
wtedy łatwiej się odnieść do danego tematu.
3. Przewodniczący Zespołów Zadaniowych przedstawili działalność w okresie pandemii oraz
propozycje działań do końca 2021 roku:
Pani Teresa Wójtowicz Zespół ds. Sportu i Rekreacji :


Działalności w okresie pandemii nie było



Utrzymywała kontakt telefoniczny z niektórymi członkami swojego Zespołu



Zarekomendowała w imieniu Rady Seniorów wniosek o przyznanie certyfikatu „Miejsce
Przyjazne Seniorom” dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola przy ul.
Esperanto (uzasadnienie – załącznik Nr 2).

Pani Lidia Kania Zespół ds. Zdrowia i Opieki Społecznej :


Przedstawiła niezmienne problemy z jakimi boryka się Centrum ATTIS. W dalszym
ciągu nie ma kontraktu NFZ na usługi w ramach onkologii kobiecej.



Była uczestnikiem spotkania integracyjnego Warszawskiej Rady Seniorów w dniu
16 czerwca br, które odbyło się w Powsinie w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
podczas którego rozmawiali z gośćmi o tworzonej polityce senioralnej m.st. Warszawy,
o konieczności współpracy i większego wsparcia samorządów dla spraw i inicjatyw osób
starszych (notatka – załącznik Nr 3).



Przekazała informację o możliwości wykonania bezpłatnych badań przesiewowych dla
osób 65+ w kierunku zaćmy, które są wykonywane w siedzibie Lux Medu mieszczącego
się w Wola Park (telef. (22) 602 05 95) przy ul. Górczewskiej oraz badanie „dna oka”
dla osób 18+ w ramach profilaktyki.
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Pan Ryszard Draganiak Zespół ds. Infrastruktury I Barier Architektonicznych:


Zainicjował utworzenie wystawy fotografii tematycznych o Powstaniu Warszawskim na
ogrodzeniu Kościoła św. Wojciecha przy ul. Wolskiej. Konsultował to jak i zarówno inne
propozycje z przedstawicielem Urzędu Dzielnicy Wola p. Kosińską. Była deklaracja
poparcia tego tematu i cisza. Złożył stosowne pismo w marcu tego roku. (pismo p.
Draganiak – załącznik Nr 4).



Członek Zespołu ds. Infrastruktury p. Adam Zieliński zgłosił żeby Obelisk „Pamięci 30
Zakonników Redemptorystów i około 2 tysięcy mieszkańców Warszawskiej Woli
zamordowanych w fabryce Kirchmayera i Marczewskiego w dniu 06 sierpnia 1944
roku”, który znajduje się vis a vi Kościoła św. Wojciecha również włączyć do
zaproponowanej wystawy fotograficznej na ogrodzeniu kościoła.



Prośba ma być skierowana w formie pisemnej do Burmistrza Dzielnicy Wola , żeby
pomógł w zorganizowaniu takiej wystawy fotograficznej.



Pan Adam Zieliński przedstawił rekomendację dla Domu Dziennego Wsparcia dla
Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 w ramach konkursu o uzyskanie
certyfikatu Miejsce Przyjazne Seniorom. Miejsce to spełnia wszelkie kryteria do
uzyskania takowego certyfikatu, jest dostosowane do potrzeb osób starszych i z
niepełnosprawnością.

Pani Elżbieta Małkowska-Cieślak Zespół ds. Kultury i Oświaty:


W okresie pandemii była w stałym kontakcie z członkami swojego Zespołu



Zorganizowała posiłki wigilijne i z okazji świąt Wielkanocnych dla mieszkańców
zaangażowanych w aktywność społeczną na terenie Woli. Podkreśliła tu duży wkład
Burmistrza Rafałowskiego.



Była w kontakcie z bibliotekami wolskimi angażując się w dostarczanie książek seniorom
do domu



Zgłosiła niepokój, że nie wszystkie informacje o wydarzeniach kulturalnych są
zamieszczane na stronie Facebook Rady Seniorów. I tu już tego samego dnia p. Lidia
Kania przekazała prośbę do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do p. Wojciecha
Piętki o aktualizowanie strony RS o wydarzenia kulturalne.

Przewodniczący p. Zbigniew Ogonowski:


Przychylił się do spotkania w plenerze zainicjowanego przez p. Ryszarda Draganiaka,
które zaproponowane jest na 12 sierpnia 2021 w Parku Sowińskiego pod pomnikiem
generała. Pan Draganiak jako organizator ma zaprosić warszawskiego przewodnika,
żeby historycznie przybliżył to miejsce , a pan Ogonowski ma być sponsorem nagród
do quizu przeprowadzonego przez organizatorów związanego ze znajomością historii
o tym miejscu.

Pani Elżbieta Kowalska


Zgodnie z pkt 5 porządku posiedzenia przedstawiła propozycje zmian w statucie i
regulaminie Wolskiej Rady Seniorów. Członkowie otrzymają te propozycje mailowo
celem odniesienia się do nich, dodania, uzupełnienia, tak żeby można na posiedzeniu
wrześniowym RS omówić ten temat.



Poddane pod głosowanie dwa zaopiniowane miejsca w Konkursie Miejsce Przyjazne
Seniorom zostały poparte przez obecnych członków Rady.
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Ponowna prośba skierowana do członków i ich znajomych o aktywność w głosowaniu
na projekty w Budżecie Obywatelskim, zwłaszcza na projekty seniorskie. I tu
priorytetowy projekt to rozbetonowanie muranowskich podwórek i utworzenie „Ogrodu
Nowolipie” przy CAM Nowolipie.

4. Naczelnik Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola
p. Magdalena Antonik


Przekazała plakaty o głosowaniu na projekt w Budżecie Obywatelskim zgłoszonym
przez RS.



Z kolei RS zgłosiła prośbę o wydruk materiałów dla wszystkich członków Rady, które
przekazała p. Lidia Kania dot. udziału Warszawskiej Rady Seniorów w opracowaniu
Polityki Senioralnej m.st. Warszawy do roku 2030.

5. Na zakończenie Przewodniczący WRS p. Zbigniew Ogonowski podziękował wszystkim
uczestnikom spotkania za przybycie.
Propozycja kolejnego posiedzenie członków Rady Seniorów przewidziana na 23 września 2021,
a o miejscu posiedzeniu członkowie zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.
Sporządziła:
E. Kowalska
Sekretarz WRS

Przewodniczący Rady Seniorów
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
(-) Zbigniew Ogonowski
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