Protokół z posiedzenia II kadencji Rady Seniorów
Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
w dniu 26 luty 2020 r (środa) godz.13:00
Sala Sesji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
przy Al.Solidarności 90 w Warszawie
W dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 13:00 w Sali Sesji Urz. Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Al.
Solidarności 90 odbyło się czternaste 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 11-tu członków Wolskiej Rady Seniorów (lista – Załącznik Nr 1) oraz
zaproszeni goście.
1. Zebranie otworzył i powitał wszystkich Z-ca Przewodniczącego Wolskiej Rady Seniorów
p. Jacek Czech, przedstawił porządek posiedzenia. Wszyscy zaakceptowali jednogłośnie plan
spotkania. W posiedzeniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
p. Anna Celińska -Ziarek, Pracownik Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej p. Artur
Rola, pracownik Wydziału Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych Dzielnicy Wola p. Bogumiła Molska.
2. Przewodniczący Zespołów Zadaniowych przedstawili sprawozdania z działalności za 2019 rok:
Pani Elżbieta Małkowska - Cieślak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu
ds. Kultury i Oświaty za rok 2019:


Uczestnictwo w badaniach focusowych przygotowanych przez Muzeum w Wilanowie i
Muzeum Etnograficzne



Szkolenie dot. Ochrony zwierząt w mieście



Cykl koncertów „Kolędowanie w wolskich MAL-ach”



Uczestnictwo w Komisji Oświaty i Kultury, w Zespole Programowym przy WCK, w Sesjach
Rady Dzielnicy



Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, w wyjazdach integracyjnych z emerytami z
Mokotowa, Ochoty, Włoch, Bemowa, Ursynowa, Wesołej



Zorganizowanie spotkań w bibliotekach z radnymi Dzielnicy Wola

Pani Lidia Kania przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zdrowia i Opieki
Społecznej za 2019 rok:


Spotkania z władzami Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola, Komisji
Zdrowia Rady Dzielnicy Wola w celu opracowania zasad wzajemnej współpracy,
m.innymi przy organizacji wykładów z profilaktyki zdrowotnej dla bywalców CAM



Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP



Obserwacja procedur do wprowadzenia programu „Bilans 70 i 80-latków”



W działaniach wyjaśniających likwidację części oddziałów szpitalnych w Centrum ATTIS



Obserwacja wykorzystania możliwości działania Oddziału Geriatryczno-Internistycznego
Szpitala Wolskiego



Współpraca z Zespołem ds. Sportu i Rekreacji w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej i
aktywności fizycznej seniorów



Prace w ocenie dwóch instytucji zgłoszonych do konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom”



Udział przewodniczącej Zespołu wspólnie z komitetem organizacyjnym Warszawskiej
Rady Seniorów w przygotowaniu IV Seminarium Rad Seniorów „Dobrostan Seniorów –
opieka i samodzielność”
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Pani Teresa Wójtowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Sportu i
Rekreacji za 2019 rok:


Monitorowania programu „Aktywizacja Seniorów – Senior 60+”, dostępności miejsc,
z których mogą korzystać seniorzy w ramach zajęć rekreacyjno-ruchowych
realizowanych przez OSiR Wola
Współpraca z Wydziałem Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej



Podjęcie działań na rzecz przywrócenia działalności stadionu Sarmata



Wystąpienie do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy o zagospodarowanie terenów
zielonych dzielnicy oraz placu przy CAM Nowolipie



Poparcie organizowania działań na rzecz seniorów w ramach programu „Wczasy na
działkach dla seniorów”

Pan Ryszard Draganiak wręczył sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Infrastruktury
I Barier Architektonicznych za 2019 rok wszystkim członkom RS w formie papierowej:


Monitorowanie i mobilizacja odpowiednich służb do napraw i układania nowych
chodników



wskazanie usytuowania ławeczek , nasadzenia drzew



Wykonanie w ciągach pieszych bezpiecznych podjazdów (np.ul. Górczewska)



Sfrezowanie na przejściach przez tory tramwajowe wystające wypływki



Otwarcie wielu poidełek wody pitnej



Kierowanie petycji do odpowiednich organów w sprawach:
 przejście przy Domu Wsparcia Powstańców przy ul. Nowolipki 22
 mapy plastycznej Dzielnicy Wola dla Muzeum Woli
 wyeksponować pomnik Polegli – Niepokonani poprzez oświetlenie
 upamiętnić RKS „Sarmatę” i sportowców którzy tu trenowali

Pani Elżbieta Kowalska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Programu i
Planowania za 2019 rok:


udział przy planowaniu i organizacji spotkań Prezydium RS i posiedzeń członków
RS oraz opracowanie sprawozdań, protokołów z tych spotkań



udział przy tworzeniu projektu Planu Pracy WRS na lata 2020-2021



przy ustalaniu harmonogramu czwartkowych dyżurów



przy organizacji stoiska podczas uczestnictwa w imprezach plenerowych



uczestnictwo w obchodach „Warszawskich i Wolskich Dni Seniora”



reprezentowanie WRS w uroczystych obchodach 75. Rocznicy Wybuchu
Powstania Warszawskiego



promowanie akcji w ramach konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom” oraz pisaniu
projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego



uczestnictwo w Sesjach Plenarnych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów



współdziałanie z WSSiZ Dzielnicy Wola, „Kurierem Wolskim”, zamieszczanie
aktualności w gablocie na terenie Urzędu Dzielnicy
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3. W sprawach różnych wywiązały się dyskusje członków Rady Seniorów z zaproszonymi gośćmi.
Zarówno pani Ania Celińska – Ziarek z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia jak i pan Artur
Rola z Wydz.ds Sportu i Komunikacji Społecznej udzielili obszernych i szczegółowych wyjaśnień
na nurtujące pytania ze strony członków RS, które dotyczyły dotarcia do osób „niewidocznych”,
tematu odbudowy „Sarmaty”, braku podświetleń i informacji na budynkach mieszkalnych.
Padły propozycje o zorganizowanie programów edukacyjnych, może informacje w Kurierze
Wolskim, może ulotki z którymi można by dotrzeć do osób potrzebujących pomocy,
doinformowania. Najwięcej poparcia było za „zapukać w drzwi sąsiada” czy sąsiad nie zna takich
osób potrzebujących.
4. Członkowie RS zostali poinformowani, iż przed kolejnym posiedzeniem otrzymają sprawozdanie
z załącznikami z działalności Rady Seniorów za 2019 r do zapoznania się, naniesienia
ewentualnych poprawek, żeby na kolejnym marcowym posiedzeniu można podjąć stosowną
uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie.
5.

Na zakończenie Zastępca Przewodniczący WRS p. Jacek Czech podziękował wszystkim
uczestnikom spotkania za przybycie. Kolejne posiedzenie członków Rady Seniorów odbędzie się
25 marca 2020, a o miejscu posiedzeniu członkowie zostaną powiadomieni w późniejszym
terminie.
Sporządziła:
E. Kowalska
Sekretarz Wolskiej

Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
(-) Jacek Czech
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