Protokół z posiedzenia II kadencji Rady Seniorów
Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
w dniu 27 listopada 2019 r (środa) godz.13:00
Sals Sesji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
przy Al.Solidarności 90 w Warszawie
W dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy
Al. Solidarności 90 odbyło się dwunaste 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 16-tu 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 Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola p. Robert
Rafałowski, radni Rady Miasta Stołecznego Warszawy, radni Rady Dzielnicy Wola, pracownicy
Urzędu Dzielnicy Wola oraz przedstawiciele ZTM, Tramwai Warszawskich.
2. Przewodniczący Zespołu ds. Infrastruktury i Barier Architektonicznych Wolskiej Rady Seniorów
p.Ryszard Draganiak omówił zadania zrealizowane i planowane do realizacji podkreślając przy
tym, iż Wola rozwija się fantastycznie ale i są niedociągnięcia z którymi Dzielnica sobie częściowo
nie radzi.
Przedstawił sprawy, którymi należałoby się zająć, między innymi:
• Górczewska – opóźnienia prac remontowych – prośba o włączenie się członków Rady
Seniorów w zmobilizowanie odpowiednich władz do szybkiego zakończenia tych prac
• Ustawienie wiat na przystankach tramwajowych wzdłuż ul. Obozowej
• Temat ławeczek, który pilnuje i pilotuje p.Lidia Kania
• Inicjatywa p.Zofii Niczke – sadzenie wykorzystanych drzewek podczas Świąt w Parku
Szymańskiego
• Czytelność ulic – prawidłowe oznakowania (wzór: budynek przy ul.Skierniewickiej 7 – kto
zaprojektował, budował, czytelny adres)
• Oznakowanie „lampką” (podświetleniem) miejsc upamiętniających Powstanie Warszawskie –
prośba o podświetlenie Pomnika Polegli-Niepokonani. Przy Zakładach „Foton” znajduje się
tablica z tłumaczeniem na język angielski, co sprawia, że jest przejrzystość zwłaszcza dla
obcokrajowców.
• Pasy przejścia dla osób z Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich na
wysokości Nowolipie 22 / 25B
• Skwer przy ul.Wolskiej 31 – jest coraz gorzej, jest tam publiczna toaleta
• Źródełka – poidełka z warszawską kranówką, które datują się od 1886 roku, a ma być ich 177
w Warszawie
Na zakończenie swojego sprawozdania p.Ryszard Draganiak przedstawił wnioski Zespołu ds.
Infrastruktury:
• Dalszą poprawę ładu – Czystości – Porządku
• Właściwe odbiory wykonywanych budów i prac, zarówno dużych jak i małych
• Samokontrola właścicieli nieruchomości
• Doskonalenie docierania na czas z informacją do mieszkańców
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• Dziurawe chodniki – kto się tym zajmie
• Pływalnia „Delfin” – ciasna szatnia, brak poręczy przy zejściu do małej niecki w której ćwiczą
seniorzy
Przytoczył najczęstsze pytania mieszkańców:
• Czy są decyzje w sprawie wind na Muranowie?
• Czy są decyzje o RKS „SARMATA”?
• Jakie decyzje są w sprawie Sceny im.T.Łomnickiego?
• Kiedy ruszy Nowy Dworzec Główny PKP?
• Czy to prawda , że „Czarny Kot” zostaje, tak jak głosi zamieszczony na nim baner
• Co z przejściem podziemnym przy dawnym PDT Wola.
3. P. Burmistrz Robert Rafałowski odniósł się do pytań skierowanych przez p.Ryszarda Draganiaka:
• Dworzec jest remontowany ale w sprawie terminu odbioru to do PKP
• Przejście podziemne przy PDT Wola nie jest w gestii Dzielnicy
• W sprawie poidełka na ternie Urzędu Dzielnicy Wola – pomyślą jakby go udostępnić na
zewnątrz Urzędu
4. Z kolei głos zabrał p.Witold Romanowski, miał zastrzeżenia między innymi dot. zaświadczeń o
przekształceniu praw własności nieruchomości, o budownictwie, o dziurawych chodnikach.
5. P. Burmistrz Robert Rafałowski odniósł się:
• do zastrzeżeń p.Witolda Romanowskiego w sprawie zaświadczeń o przekształceniu praw
własności w Dzielnicy Wola
• w sprawie przejścia przy ul.Nowolipie 22 /25B przekazał, iż Biuro Polityki i Mobilności w całości
odrzucili projekt przejścia
• prośba o przekazanie wszelkich zapytań w formie pisemnej, na które udzieli odpowiedzi
6. Radny p.Adam Matusik Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości również
odniósł się do wniesionych zastrzeżeń przez p.Witolda Romanowskiego. Prosił, żeby Rada
Seniorów wystąpiła o harmonogram prac zagospodarowania terenu związanego z Sarmatą, w
sprawie drobnych remontów, żeby składać wnioski podparte zdjęciami i wtedy będzie mógł
złożyć odpowiednie interpelacje. Zaprasza do kontaktu mailowego, telefonicznego, FB i na
dyżury.
7. Sprawy różne
p.Krystyna Reutt i p.Zofia Niczke. poruszyły temat „wind” – „więźniów 4 piętra”
Radna p.Renata Niewitecka - miasto zabezpieczyło środki na budowę wind w budynkach
komunalnych. Rząd uruchomił program „Dostępność +” (jeżeli nie jest budynek komunalny, w
budynkach wspólnotowo - komunalne jest możliwość partycypowania w kosztach instalacji wind.
p.Witold Romanowski - zainstalowane są wzorcowe windy hydrauliczne na ul.Chłodnej,
w przystępnej cenie.
p.Jacek Czech przekazał, iż na trasie wzdłuż ul.Obozowej jest już 80% niskopodłogowych
tramwai, ZTM czeka na zakup dodatkowo 220 sztuk. Remont Ośrodka przy ul.Zawiszy 5 ruszy w
przyszłym roku gdyż są już przyznane środki na ten cel. Dodatkowe pomieszczenie dla Ośrodka
Wsparcia dla Seniorów – są w trakcie prowadzenia rozmów.
p.Adam Zieliński – w dalszym ciągu będzie walczył o przejście przy ul.Nowolipie 22/ 25B, będzie
na bieżąco informował o przebiegu sprawy przejścia.
p.Iwona Bruśk – zrelacjonowała wskazane wnioski dot. konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom.
Zgłoszone zostały 4 placówki i zaopiniowane przez członków Rady.
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p.Elżbieta Małkowska – Cieślak przedstawiła swoją wizytę w obiekcie Pomocy Społecznej przy
Al.Solidarności 102, który zaopiniowała negatywnie wraz z osobami które jej towarzyszyły.
W podsumowaniu ustalono, żeby punkt OPS zgłosić w ramach konkursu Miejsca Przyjazne
Seniorom w następnym roku.
p.Iwona Bruśk poinformowała o przeprowadzonym w CAM spotkaniu dot. Programu ASOS
p.Iwona Bruśk zgłosiła informację o swojej rezygnacji z członkostwa w Warszawskiej Radzie
Seniorów. Została podjęta uchwała dotycząca przyjęcia rezygnacji (za głosowało 15 osób,
1 wstrzymała się).
Następnie z-ca przewodniczącego p.Jacek Czech zgłosił kandydaturę p.Zbigniewa
Ogonowskiego na reprezentanta Wolskiej Rady Seniorów w Warszawskiej Radzie Seniorów.
Podjęto kolejną uchwałę (za głosowało13 osób, wstrzymały się 3 osoby).
8. Na zakończenie Przewodniczący Wolskiej Rady Seniorów podziękował wszystkim uczestnikom
spotkania za przybycie. Kolejne posiedzenie członków Rady Seniorów odbędzie się w ostatnią
środę stycznia 2020, co zostanie potwierdzone na spotkaniu opłatkowym 20 grudnia br.

Sporządziła:
Kowalska Elżbieta
Sekretarz Wolskiej RS

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