Protokół z posiedzenia II Kadencji Rady Seniorów
Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) godz.12:00
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Sala Sesji przy Al. Solidarności 90 w Warszawie

W dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
przy Al. Solidarności 90 odbyło się XXII 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 10 członków Wolskiej Rady Seniorów (lista – Załącznik Nr 1) oraz
zaproszeni goście.
1. Zebranie otworzyła i powitała wszystkich Przewodnicząca Wolskiej Rady Seniorów p. Elżbieta
Kowalska, przedstawiła porządek posiedzenia. Wszyscy zaakceptowali jednogłośnie plan
spotkania. W posiedzeniu uczestniczyli: Z-ca burmistrza p. Grażyna Orzechowska - Mikulska,
Przedstawiciele Wydziału Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych p. Magdalena Antonik, p.
Bogumiła Molska i p. Michał Misterek oraz przedstawiciele WSSiZ p. Joanna Goździelewska i
Izabela Musiał (porządek – Załącznik Nr 2).
2. P. Izabela Musiał z WSSiZ podsumowała warsztaty prozdrowotne dla seniorów w WCK przy ul.
Działdowskiej 6. Cykl 7 tematycznych spotkań po dwa każdego tematu cieszył się ogromnym
zainteresowaniem i w związku z tym zgłoszono o ich kontynuację w kolejnych latach.
Ponieważ 29.04 przypada Międzynarodowy Dzień Międzypokoleniowy to z tej okazji jest
organizowanych dużo spotkań i imprez w całej Warszawie do udziału w których gorąco
zachęcała
3. Naczelnik WSSiZ p. Joanna Goździelewska przedstawiła aktualne propozycje Urzędu Dzielnicy
Wola m.st. Warszawy, poinformowała o:




Zorganizowanych nieodpłatnych szkoleniach jak się przygotować do kontroli realizacji
zadania publicznego
O prowadzonych działaniach Fundacji Terytorium Neutralne „Pomoc psychologiczna i
prawna dla uchodźców z Ukrainy”
O sposobie pomocy Urzędu na rzecz uchodźców z Ukrainy - Punkt informacyjnopomocowy dla migrantów i mieszkańców ul. Wolska 46/48



o bezpłatnych poradach komputerowych dla Seniorów - Wolski Mobilny Punkt Wsparcia
Cyfrowego



o zbliżających się wyborach do Wolskiej Rady Seniorów



o spotkaniach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - Miejsce Aktywności
Lokalnej Kotłownia oraz OSL na Woli zaprasza na spotkania, na którym będzie okazja
poznać osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Poznać, znaczy zrozumieć,
przełamać stereotypy.



Partnerstwo Lokalne Ulrychów Mieszkańców wspólnie z OSL na Woli zaprasza
wszystkich chętnych na sąsiedzkie sadzenie kwiatów



Fundacja Kreatywni w Działaniu zaprasza na 16 edycję Wolskiego Korowodu
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4. Pani Magdalena Antonik Naczelnik Wydziału Obsługi Rady przedstawiła Statut Wolskiej Rady
Seniorów zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/143/2022 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z
dnia 12 kwietnia 2022 roku.
Obecna zmiana Uchwały spowodowana jest koniecznością wprowadzenia zmian w treści
Statutu Wolskiej Rady Seniorów i wynika z potrzeby dostosowania i uproszczenia trybu wyboru
i sposobu powołania członków kolejnych kadencji Rady Seniorów.
Nowelizacja Statutu WRS wprowadza również regulacje dotyczące uzupełniania jej składu.
Zmiany w większości zostały wprowadzone na
skonsultowane z jej Prezydium i uzyskały akceptację

wniosek Wolskiej

Rady

Seniorów,

5. Została poruszona sprawa I rocznicy śmierci Zbigniewa Ogonowskiego – zakup wiązanki,
załatwienie transportu na cmentarz dla członków Wolskiej Rady Seniorów.
6. Z-ca Burmistrza p.Grażyna Orzechowska – Mikulska zaproponowała wycieczkę dla członków
Rady do Sejmu , zwiedzanie połączone ze spotkaniem z jednym z posłów pod koniec czerwca.
Propozycja spodobała się członkom i wyrazili chęć udziału. Tu również osoby potrzebujące
skorzystania z transportu Urzędu do Sejmu proszone o zgłaszanie takiej potrzeby.
W ostatnich dniach odbyło się uroczyste otwarcie po remoncie biblioteki „Poliglotka”, która
zaprasza do odwiedzin. Pani Burmistrz zachęca do odwiedzin i korzystania ze wszystkich
wolskich bibliotek.
7. Pani Zofia Niczke – członek Rady Seniorów poinformowała o programach dla seniorów
realizowanych przez Fundację „Emeryt”, zachęcając do udziału w jednodniowej wycieczce
(Płock, Czerwińsk, Wyszogród, Modlin),
8. Pani Elżbieta Kowalska – Przewodnicząca Rady Seniorów przedstawiła zgłoszone propozycje
na pozyskanie środków dla Rady Seniorów w ramach zadania z „Samorządowego Instrumentu
Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.
Do krótkich dyskusjach członkowie zdecydowali się na udział w Wolskim Korowodzie 2022 w
dniu 12 czerwca. Uzgodniono dwu godzinne dyżury na stoisku Fundacji Emeryt.
9. Pani Lidia Kania – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów, delegat do Warszawskiej Rady
Seniorów przedstawiła:


Informacje o zrealizowanym projekcie „Zdrowo zaangażowani – bezpieczeństwo
zdrowotne seniorów” w WCK Działdowska 6



informacje o przygotowaniach do V Seminarium Warszawskich Rad Seniorów, które
przeniesione na wrzesień 2022



w CAM Nowolipie odbyło się międzypokoleniowe spotkanie z udziałem Warszawskiej
Rady Seniorów z Młodzieżową Radą miasta st. Warszawy. Propozycja wspólnych
spacerów seniorów i młodzieży w ramach łączenia pokoleń, większa współpraca między
tymi radami



podsumowała b. ciekawe różnorodne zajęcia, warsztaty w kawiarni „Pora na Seniora”,
która otrzymała certyfikat w ramach konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

10. Pani Elżbieta Małkowska-Cieślak i pan Jacek Czech przekazali podziękowania na ręce pani
Burmistrz za pomoc przy realizacji zadań:


Pani Małkowska za spotkania z radnymi



Pan Czech za pozyskanie dodatkowego pomieszczenia dla Ośrodka Wsparcia Seniorów

11. Na zakończenie p. Elżbieta Kowalska podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za
przybycie.
Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
(-) Elżbieta Kowalska
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