Protokół z posiedzenia II kadencji Rady Seniorów
Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
w dniu 29 stycznia 2020 r (środa) godz.13:00
Sala Sesji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
przy Al.Solidarności 90 w Warszawie
W dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 13:00 w Sali Sesji Urz. Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy
Al. Solidarności 90 odbyło się trzynaste 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 15-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 z-ca Burmistrza Dzielnicy Wola p. Wojciech Lesiuk,
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Anna Celińska -Ziarek, Naczelnik Wydziału
Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej p. Arkadiusz Werelich, Dyrektor Ośrodków Sportu I
Rekreacji p Bartosz Kusior, pracownik Urzędu Dzielnicy Wola p. Bogumiła Molska.
2. Zastępca Burmistrza p.Wojciech Lesiuk wręczył nominację na członka Wolskiej Rady Seniorów
p.Andrzejowi Siennickiemu, który uzupełnił skład Rady. Życzył sukcesów i satysfakcji z
działalności na rzecz seniorów.
3. Naczelnik Wydziału Sportu, Promocji I Komunikacji Społecznej p.Arkadiusz Werelich przedstawił
działalność Wydziału w propagowaniu sportu, która głównie skierowana jest do dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym ale także do seniorów. Na Muranowie prowadzone są zajęcia taneczne i
ruchowe w ramach Budżetu Obywatelskiego. Urząd organizuje okazjonalne biegi, marsze
nording-walking, spływy kajakowe skierowane do wszystkich grup wiekowych, które cieszą się
coraz większą popularnością. Wydział zajmuje się otwartymi wydarzeniami plenerowymi
kulturalno-oświatowo-rekreacyjnymi również skierowanymi do wszystkich grup wiekowych,
między innymi zajęcia na siłowniach plenerowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy
w maju „Wolski Korowód” i we wrześniu „Kercelak”. Wydawane są ulotki, broszury zachęcające
do udziału w proponowanych zajęciach i wydarzeniach.
4. Pani Elżbieta Małkowska -Cieślak zwróciła uwagę na udział seniorów w Olimpiadzie Senioralnej,
żeby rozpropagować to na Woli tak jak jest to robione na Bemowie. Seniorzy Bemowa zdobywają
podczas Olimpiady wiele nagród i pucharów, natomiast Wola nie ma swoich przedstawicieli. Po
wywiązanej się dyskusji uzgodniono, że przedstawiciele Dzielnicy Wola postarają się
zorganizować dostęp do sali treningowej umożliwiającej przygotowanie się seniorom do
wrześniowej Olimpiady. A Pan Witold Romanowski zadeklarował chęć zaopiekowania się grupą
do trenowania.
Pani Małkowska podkreśliła również , słabą stronę informacji seniorów o zajęciach ruchowych i
wyraziła prośbę o rozszerzenie zajęć ruchowych oraz o rozszerzoną formę przepływu informacji
o takich zajęciach.
Pan Werelich zaproponował, żeby zwrócić się na piśmie o zorganizowanie konkretnych zajęć dla
seniorów.
5. Z kolei p.Lidia Kania zasygnalizowała:





brak dostępności do Kuriera Wolskiego
propozycję zmiany godzin zajęć na siłowniach plenerowych, które rozpoczynają się za
wcześnie, o 8:30, propozycja o zmianę na 9:30
zapytanie czy będą kontynuowane zajęcia ruchowe ogólnodostępne w CAM Nowolipie
oraz czy będą kontynuowane zajęcia tai-thi, nording-walking – prośba o plakaty na te
zajęcia
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6. Naczelnik Werelich poinformował, iż jest ogłoszony przetarg na wydawnictwo „Kuriera
Wolskiego”. Kolportaż będzie rozszerzony i kontrolowany, tak żeby wydawnictwo mogło dotrzeć
do najliczniejszej grupy mieszkańców.
7. Następnie Dyrektor OSiR p.Bartosz Kusior przedstawił ofertę skierowaną dla seniorów na zajęcia
ruchowe. W ramach programu „Aktywny Senior” są prowadzone zajęcia usprawniające na 3
pływalniach i na Hali Sportowej „Reduta”, na które zachęcał do uczestnictwa. Podkreślił, że będą
przeprowadzone badania pod kątem równowagi przez instruktorkę p.Emilię Wołyniec, żeby wziąć
w nich udział, ponieważ oprócz tych badań będzie więcej atrakcji dla seniorów na Hali Reduta.
Pani Lidia Kania wyraziła duże zadowolenie z zajęć na Hali Reduta, ale są drobne niedoróbki
takie jak zła klimatyzacja. Zapewnieniem pana Dyrektora naprawa ich ma być w tym roku.
Pan Draganiak zgłosił kilka punktów żeby się do tego odnieśli zaproszeni goście, m/dzy innymi:






Jakie są dalsze losy „Sarmaty”,
Co z pięknymi postaciami jak: Kusociński czy Królak, żebyśmy uczcili pamięć tych wielkich
sportowców, chociażby ustawić kamień pamiątkowy
Co z miejscem przy kwiaciarni vis a vi dawnego PDT, gdzie obecnie jest dzika toaleta
Co z wcześniej zgłaszanymi usterkami na wyremontowanym basenie Delfin taki jak brak
poręczy do małego basenu, kłopoty w przebieralni – ciasno, woda zalewająca szatnię
damską po korzystaniu z prysznica
Oznakowanie „lampką” (podświetleniem) miejsc upamiętniających Powstanie
Warszawskie – prośba o podświetlenie Pomnika Polegli-Niepokonani.

Do tych spostrzeżeń odniósł się Naczelnik Werelich. Tematem „Sarmaty” zajmuje się Miasto a nie
Dzielnica. Merytorycznie wspierają działalność na rzecz dobra Sarmaty, ale są kwestie dot. tytułu
własności.
Natomiast Dyrektor Kusior, wyjaśnił, że w sprawie pływalni Delfin otrzymał pismo od seniorów
tam korzystających z zajęć, i już odniósł się w tej kwestii. Otóż jeżeli chodzi o poręcze to zostaną
zamontowane podczas przerwy technologicznej, jeżeli chodzi o szafki, to nie dało się zwiększyć ich ilości,
natomiast siedziska są dostawiane, a woda zalewająca szatnię zgłoszona do wykonawcy remontu o
usunięcie tej usterki.
8. Przewodniczący Wolskiej Rady Seniorów p. Zbigniew Ogonowski zwrócił się z prośbą o
zorganizowanie spotkania Naczelnika Werelich z Prezydium Rady między innymi w sprawie
zamieszczania informacji w Kurierze Wolskim, o dostępie do informacji w formie papierowej
(ulotki, plakaty).
9. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Anna Celińska – Ziarek odniosła się do
wczasów na działkach. Podziękowała za pozytywne zaopiniowanie przez Radę Seniorów
kontynuacji tych wczasów dla seniorów. Archidiecezja Warszawska zgłosiła chęć organizacji
wczasów na działkach w tym roku – złożyła ofertę (od czterech lat prowadzą ten program dla
seniorów). Odpłatność to około 200 zł za turnus. Zaprasza Radę Seniorów do odwiedzenia
uczestników na działkach.
10. Przewodnicząca Zespołu ds. Sportu i Rekreacji Wolskiej Rady Seniorów p. Teresa Wójtowicz
omówiła zadania zrealizowane i planowane do realizacji, podkreślając przy tym, iż Wola rozwija
się fantastycznie ale i są niedociągnięcia z którymi Gmina sobie częściowo nie radzi.
11. W sprawach różnych Sekretarz Rady Seniorów p. Elżbieta Kowalska przedstawiła Plan Pracy
II Kadencji Wolskiej Rady Seniorów na okres 01/2020 do 06/2021 – zadania stałe-strategiczne
oraz zadania robocze w rozbiciu na poszczególne miesiące. Przedstawiony Plan Pracy został
przyjęty jednogłośnie przez członków Rady i została podjęta stosowana Uchwała.
Został ustalony Harmonogram czwartkowych dyżurów na okres 02-05/2020.
12.

Na zakończenie Przewodniczący WRS podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za
przybycie. Kolejne posiedzenie członków Rady Seniorów odbędzie się 26 lutego 2020.
Sporządziła: E.Kowalska

2

