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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI II KADENCJI
RADY SENIORÓW DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY
ZA ROK 2021
Wolska Rada Seniorów II Kadencji została powołana przez Zarząd Dzielnicy Wola Uchwałą
Nr 13136/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku. Działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę
Dzielnicy Wola oraz uchwalonego we własnym zakresie Regulaminu Pracy WRS.
1.

Prezydium Wolskiej Rady Seniorów II Kadencji w składzie:
1.

Pani Elżbieta Kowalska

- Przewodnicząca

2.

Pani Lidia Kania

- Wiceprzewodnicząca

3.

Pan Jacek Czech

- Wiceprzewodniczący

4.

Pani Teresa Wójtowicz

- Sekretarz

oraz Delegaci do Warszawskiej Rady Seniorów w składzie:
1.

Pani Lidia Kania

-

Przedstawiciel Wolskiej RS do Warszawskiej RS

2.

Pan Adam Zieliński

-

Zastępca

Przedstawiciela

Wolskiej

RS

do

Warszawskiej RS.
2.

Posiedzenia plenarne Wolskiej Rady Seniorów odbywały się w następujących
terminach i były poświęcone zagadnieniom:

XVIII Posiedzenie 23.09.2021 r.


Posiedzenie rozpoczęto minutą ciszy pamięci o koledze śp. Zbigniewie Ogonowskim.



W głównej mierze obrady poświęcone były uzupełnieniu Prezydium Rady, wyborze
przedstawicieli do reprezentowania w Warszawskiej Radzie Seniorów.
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Zostały podjęte stosowne uchwały. W skład Prezydium powołano:


na funkcję przewodniczącej p. Elżbietę Kowalską,



na funkcję z-cy przewodniczącej p. Lidię Kania,



na funkcję sekretarza p. Teresę Wójtowicz,

oraz powołano:


p. Lidię Kania na Przedstawiciela do reprezentowania Wolskiej Rady Seniorów
w posiedzeniach Warszawskiej Rady Seniorów,



p. Adama Zielińskiego na Zastępcę Przedstawiciela do reprezentowania Wolskiej
Rady Seniorów w posiedzeniach Warszawskiej Rady Seniorów.



Przyjęto plan pracy II Kadencji Wolskiej Rady Seniorów na okres 10/2021 do 06/2022
oraz harmonogram dyżurów w CAM „Nowolipie”.



Przyjęto uzasadnienie nadania imienia Zbigniewa Ogonowskiego Ośrodkowi CAM
Nowolipie.

XIX Posiedzenie 21.10.2021 r.


Przed posiedzeniem Rady odbyło się krótkie posiedzenie robocze u Burmistrza
Dzielnicy Wola p. Krzysztofa Strzałkowskiego z Prezydium Rady Seniorów,
Przewodniczącą Warszawskiej Rady Seniorów p. Małgorzatą Żuber - Zielicz oraz
Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Wola p. Urszulą Kęcik - Staniszewską. Podczas
spotkania omówiono potrzeby Rady, między innymi sprawy związane z dyżurami
członków Rady w WCK, oddelegowaniem radcy prawnego Dzielnicy do pomocy
członkom Rady, nadaniem imienia śp. Zbigniewa Ogonowskiego Ośrodkowi CAM.
Burmistrz zapewnił o przyznaniu środków finansowych na potrzeby Rady, które będą
uwzględnione w preliminarzu budżetowym Dzielnicy. Pani Lidia Kania zaproponowała
cykl spotkań o tematyce medycznej w ramach wolontariatu. Są to wykłady
prowadzone na UTW Woli i Bemowa z przeznaczeniem dla większej liczby starszych
odbiorców z Woli.



Przedstawiciele WSSiZ przedstawili program „Warszawa wspiera Seniorów”, w
którym poruszane są sprawy dot. cyfryzacji seniora, obsługa smartfonu w miejscu
wskazanym przez seniora i pomoc na telefon, o utworzonej w tym temacie infolinii
oraz że jest ponownie uruchomiony program Złota rączka dla seniorów 75+, z którego
skorzystało w poprzedniej edycji wiele osób starszych.



Pani Lidia Kania Zastępca Przewodniczącej Wolskiej Rady podsumowała Warsztaty
Programowe Warszawskiej Rady Seniorów w Kazimierzu Dolnym w dniach 042

06.10.2021. Został napisany program polityki senioralnej (1 etap). Za najważniejsze
uznano podział kompetencji oraz środków finansowych dla Rad Seniorów,
dopilnowanie procesu wdrażania programu polityki senioralnej.


Pan Jacek Czech Zastępca Przewodniczącej Wolskiej Rady Seniorów przedstawił
propozycje zmian w Statucie i Regulaminie Wolskiej Rady Seniorów, które zostały
przekazane do zaopiniowania przez radcę prawnego Dzielnicy Wola.

XX Posiedzenie 25.11.2021 r.


Naczelnik Wydziału Obsługi Rady p. Magdalena Antonik poinformowała o etapie prac
nad Regulaminem Pracy Wolskiej Rady Seniorów, ponieważ miała być podjęta
uchwała o akceptacji zgłoszonych poprawek przez członków Rady. Uchwała nie
mogła być podjęta gdyż Regulamin jest w trakcie opiniowania przez Radę Prawnego
Urzędu Dzielnicy. Po dopracowaniu wszelkich nieścisłości będzie procedowana nad
jego uchwaleniem.



Pani Lidia Kania Zastępca Przewodniczącej Wolskiej Rady omówiła cykl warsztatów
edukacyjnych dla seniorów. Zaproponowanych zostało 7 warsztatów w WCK
(Wolskim Centrum Kultury) o różnej tematyce, między innymi :
 rozwiązania prawne dla seniorów niepełnosprawnych
 tematy dot. zdrowia osób starszych.



Przewodnicząca Rady Seniorów p. Elżbieta Kowalska przedstawiła propozycję
zamontowania

tablicy

upamiętniającej

zasługi

śp.

Zbigniewa

Ogonowskiego

w Kawiarni CAM Nowolipie przy ul. Nowolipie 25B. Pismo w tej sprawie złożono na
ręce Burmistrza Dzielnicy Wola p. Krzysztofa Strzałkowskiego do realizacji powyższej
tablicy pamiątkowej.

3.

Zostały ustalone czwartkowe dyżury w CAM Nowolipie na okres styczeń – luty 2022.

Najważniejsze działania podjęte w 2021 r.


Kontynuacja dyżurów czwartkowych.



Planowanie i organizacja spotkań Prezydium RS oraz posiedzeń członków RS.



Tworzenie Planu Pracy Wolskiej Rady Seniorów na lata 2021-2022 rok oraz ustalanie
zadań strategicznych na ten okres.



Reprezentowanie Wolskiej Rady Seniorów w uroczystych obchodach 77 rocznicy
Wybuchu Powstania Warszawskiego i złożenie wieńców w kilku miejscach
upamiętniających poległych na terenie dzielnicy Wola:
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 Pomnik „Polegli Niepokonani”,
 Pomnik „Pałacyk Michla”,
 Centralne uroczystości „Gęsiówka”,
 Skwer Pamięci u zbiegu ul. Leszno/Al. Solidarności.


Promowanie akcji w ramach konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom” w dzielnicy
Wola oraz czynny udział w weryfikowaniu wniosków złożonych o przyznanie
certyfikatu. Na terenie Woli zostały wskazane 2 miejsca, które zostały zaopiniowane
przez członków RS.



Współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia.



Przygotowywanie materiałów, informacje i artykułów o działalności WRS oraz
o sprawach istotnych dla seniorów do zamieszczenia na stronie internetowej, na
Facebooku strona „Wolska Rada Seniorów”. Zamieszczanie aktualności w gablocie
znajdującej się w podcieniach Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90.
Współpraca z „Kurierem Wolskim”- Kalendarium Wolskich wydarzeń, zamieszczanie
info w Kurierze.



Udział w VII Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Senacie.



Udział w jury konkursu „Wolski Pączuś” organizowanym przez Urząd Dzielnicy
Warszawa Wola.



Zamieszczono na stronie FB stanowisko RS popierające wszelkie obostrzenia
związane z pandemią.

29.06.2021 r. odszedł od nas Przewodniczący Wolskiej Rady Seniorów kolega śp. Zbigniew
Ogonowski – członkowie Rady uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu naszego kolegi w mszy
żałobnej w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy oraz na Cmentarzu Bródnowskim.
Na posiedzeniach WRS zostały podjęte uchwałami decyzje o :
 Nadaniu imienia śp. Zbigniewa Ogonowskiego Ośrodkowi CAM Nowolipie,
 Utworzeniu tablicy pamiątkowej podkreślające zasługi śp. Zbigniewa Ogonowskiego
dla Ośrodka Nowolipie oraz jego zasługi w działaniach na rzecz osób starszych
z propozycją zamieszczenia jej w Sali Kawiarni CAM przy ul. Nowolipie 25B,
 Przedłużeniu II Kadencja Rady o okres 12 miesięcy tj. do 06.07.2022 zgodnie
z wnioskiem złożonym przez Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy,

4

 Uzupełnieniu

składu

Prezydium

Wolskiej

Rady

Seniorów

oraz

wyborze

przewodniczącego i zastępcy do reprezentacji w Warszawskiej Radzie Seniorów,
 Wszyscy członkowie Wolskiej Rady Seniorów otrzymali dyplomy i odznaczenia za
działalność w ramach wolontariatu na rzecz osób starszych.
W 2021 roku, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, nie odbywały się zebrania
członków poszczególnych Zespołów. Działania w imieniu Zespołów prowadzili ich
przewodniczący.
4.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożono życzenia świąteczne, oraz przekazano
upominki od Urzędu Dzielnicy Wola.

5.

Przez cały 2021 rok Prezydium Wolskiej Rady Seniorów było w kontakcie telefonicznym
ze swoimi członkami którzy byli informowani o dostępności różnych form pomocy dla
seniorów w okresie pandemii.

Sprawozdanie z działalności Wolskiej Rady Seniorów za rok 2021 zostało sporządzone
przez Prezydium Rady.
W załączeniu sprawozdania z działalności Zespołów Zadaniowych II Kadencji Wolskiej Rady
Seniorów Dzielnicy Wola za rok 2021:
 Zespół ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej – Przewodnicząca Zespołu p. Lidia Kania,
 Zespół ds. Sportu i Rekreacji – Przewodnicząca Zespołu p. Teresa Wójtowicz,
 Zespół ds. Kultury i Oświaty – Przewodnicząca Zespołu p. Elżbieta MałkowskaCieślak,
 Zespół ds. Infrastruktury i Barier Architektonicznych – Przewodniczący Zespołu
p. Ryszard Draganiak,
 Zespół ds. Planowania, Działalności i Promocji – p. Elżbieta Kowalska.

Sekretarz Wolskiej Rady Seniorów
Teresa Wójtowicz

Przewodnicząca
II Kadencji Wolskiej Rady Seniorów
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
(-) Elżbieta Kowalska

5

Sprawozdanie z działalności Zespołu Zdrowia i Pomocy Społecznej w 2021 roku.
W 2021 roku Zespół działał w następującym składzie:
Lidia Kania - przewodnicząca
Elżbieta Kowalska
Hanna Król
Elżbieta Małkowska-Cieślak
Zbigniew Ogonowski (zmarł 29.06.2021)
Adam Zieliński
W roku sprawozdawczym, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, nie
odbywały się zebrania członków Zespołu. Nie oznacza to jednak, że Zespół całkowicie
zawiesił swoją pracę.
Działania w imieniu Zespołu prowadziła jego przewodnicząca Lidia Kania.
Były one następujące:
1. Działania edukacyjne dla seniorów:
2. Działania w kierunku pomocy osobom zamkniętym w mieszkaniu i nie
mającym kontaktu z rodziną i sąsiadami.
3. Rozpoczęcie realizacji projektu warsztatów promocji zdrowia dla seniorów
Woli.
4. Monitorowanie sytuacji Zakładu Onkologii Kobiecej przy Centrum Attis.
5. Monitorowanie realizacji programu Aktywny Senior na Woli.
Ad 1.a. Wygłoszenie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Woli i Bemowa dwóch wykładów:
„Szczepionka – wynalazek na miarę życia” (02.03.2021) oraz „Porozmawiajmy o węglu –
pierwiastku węglu” (11.05.2021; wykład w ramach wolontariatu. Oba wykłady są dostępne na
kanale YouTube dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa.
b. po dwa artykuły zamieszczone w czasopiśmie UTW Woli i Bemowa „Nasz Wiek”; nr 21
oraz 22.
c. 4 artykuły o tematyce zdrowotnej zamieszczone w miesięczniku #Pokolenia nr 02 (27) oraz
06 (31).
Ad 2. Spotkanie z v-ce przewodniczącą Rady Dzielnicy Wola Urszulą Kęcik – Staniszewską
w celu omówienia działań mających na celu pomoc osobom samotnym bez kontaktu z
bliskimi i sąsiadami, często odrzucającymi rozmowę z obcą osobą. Możliwość
zorganizowania akcji informującej sąsiadów o sposobie pomocy takim seniorom –
rozpowszechnienie ulotek z podanymi danymi do kontaktu pozwalającymi na podjęcie
działań pomocowych. Radna Kęcik – Staniszewska spotkała się w tej sprawie z dyr. Ośrodka
Pomocy Społecznej panią Bogusławą Biedrzycką w celu opracowania planu działań.
Ad 3. Opracowanie autorskiego programu warsztatów promocji zdrowia dla seniorów
dzielnicy Wola. Projekt programu zdrowotnego uzyskał pełną akceptację burmistrza Woli
Krzysztofa Strzałkowskiego oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia naszej dzielnicy.

Do współpracy zostali zaproszeni pracownicy naukowi Zakładu Zdrowia Publicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W dniu 6.12.2021 odbyła się pierwsza z
konferencji on-line z władzami Dzielnicy Wola w celu doprecyzowania szczegółów realizacji
programu. Przewidywany termin warsztatów: marzec – kwiecień 2022, forma zajęć: wykłady,
warsztaty z udziałem uczestników, pokazy. Miejsce: Wolskie Centrum Kultury, ul.
Działdowska 6.
Ad 4. Przewodnicząca pozostawała w kontakcie z dyrekcją Centrum Attis w sprawie
możliwości uruchomienia Zakładu Onkologii Kobiecej – Zdrowie Kobiety. Pomyślne
rozwiązanie tego problemu nastąpiło 3 stycznia 2022.
Samorząd województwa mazowieckiego zdecydował się połączyć prawnie Centrum
Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS przy ul. Górczewskiej 89 ze Szpitalem
Bródnowskim. Dzięki temu część kontraktu szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia
będzie można realizować w odnowionym Zakładzie Onkologii Kobiecej w ATTIS na Woli.
Ad 5. W roku 2021 Program Aktywny Senior, finansowany ze środków m.st. Warszawy był
realizowany w Przychodni Lekarskiej przy ul. Leszno 17. Zajęcia przeprowadzono dla kilku
grup w terminach wiosenno-letnich.
W roku 2022 program będzie prowadzony w Przychodni przy ul. Ciołka 11.

Lidia Kania
Przewodnicząca Zespołu Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Wolskiej Rady Seniorów
Warszawa, 26 lutego 2022

Warszawa, dnia 26.02.2022 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU DS. SPORTU I REKREACJI
ZA 2021 R.
1. Skład Zespołu ds. sportu i rekreacji, zwany dalej „Zespołem”:
-

Teresa Wójtowicz

–

Przewodniczący Zespołu;

-

Danuta Bralska

–

Z-ca Przewodniczącego;

-

Zbigniew Cąpała;

-

Lidia Kania;

-

Elżbieta Kowalska;

-

Witold Romanowski;

-

Alicja Szeląg.

2. Plan pracy Komisji ds. Sportu i Rekreacji – kontynuowanie działań podjętych w
2020 r., z uwzględnieniem ograniczeń związanych z pandemią:
1) Monitorowanie programu „Aktywizacja Seniorów – Senior 60+” realizowanego
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2) Monitorowanie dostępności miejsc, z których mogą korzystać seniorzy podczas
zajęć rekreacyjno-ruchowych.
a) Kontynuacja akcji „ławeczki do odpoczynku” na podwórkach.
b) Zagospodarowanie placu przy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
Nowolipie (np.: siłownia „pod chmurką”, plac zabaw, fontanna).
3. Realizacja Planu pracy Komisji ds. Sportu i Rekreacji:
1) W ramach monitorowania dostępności miejsc, z których mogą korzystać seniorzy
podczas zajęć rekreacyjno-ruchowych ustalono, że ilość miejsc była dostosowana
do wymogów reżimu sanitarnego związanego z pandemią. Dla wszystkich
chętnych uczestników zajęć zostały stworzone odpowiednie warunki do ich
realizacji.
Należy w przyszłości rozważyć możliwość usytuowania zajęć rekreacyjno
ruchowych dla seniorów w większej ilości punktów na terenie dzielnicy Wola.
2) Zarekomendowano w imieniu Rady Seniorów przyznanie certyfikatu „miejsce
przyjazne seniorom” dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola przy
ul. Esperanto. Wniosek został odrzucony przez Radę Warszawy.

3) Zgłoszono ponownie potrzebę zagospodarowania placu przy Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej Nowolipie (np.: siłownia „pod chmurką”, plac zabaw,
fontanna).
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie odbywały się spotkania
członków Zespołu, natomiast utrzymany był kontakt telefoniczny z niektórymi
członkami Zespołu. Przewodnicząca Zespołu uczestniczyła w spotkaniach Zarządu
Wolskiej Rady Seniorów dotyczących bieżącej działalności Rady Seniorów.

Sprawozdanie Zespołu Kultura i Oświata za 2021.
Skład Komisji:
Przewodnicząca: Elżbieta Małkowska-Cieślak
Członek : Danuta Bralska
„
: Dariusz Piątkowski
„
: Witold Romanowski
„
: Adam Zieliński
Komisja podczas pandemii miała utrudnione możliwości dostęp do mieszkańców, jednak
podejmowaliśmy kontakty telefoniczne i e-mailowe oraz korzystaliśmy z tzw. ”poczty
pantoflowej”
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Udało się nam zorganizować i dystrybuować paczki świąteczne przygotowane przez
miasto st. Warszawa dla potrzebujących(Wigilijne i Wielkanocne) dla mieszkańców
naszej dzielnicy wspólnie z Burmistrzem Robertem Rafałowskim i Radną Urszulą KęcikStaniszewską.
Część paczek otrzymali także sąsiedzi z ul. Niskiej gdzie dzień przed Wigilią spłonęła
instalacja elektryczna.
Komisja podjęła wsparcie psychologiczne(rozmowy telefoniczne)dla konkretnej grupy
seniorów nie radzących sobie psychicznie z pandemią oraz zorganizowała grupę do
udziału w warsztatach pamięci prowadzonych przez Stowarzyszenie Syntonia.
Zorganizowane zostały /nieodpłatne/, cykliczne spotkania dla chętnych„ Kinomaniaków”
z prezentacją filmów klasyków polskiej kinematografii. Projekt w toku.
Komisja we współpracy z Wydziałem Kultury i Oświaty zorganizowała dwa koncerty
Nie tylko dla Seniora w ZWPK na Brożka i Bibliotece na Ciołka.
Także25 osób zasłużonych w pracach społecznych na rzecz naszej Dzielnicy,
uczestniczyło w świątecznym koncercie Wigilijnym zorganizowanym przez Radę
Dzielnicy w Domu Społecznym na Deotymy.
Aktualnie seniorzy uczestniczą w projekcie Katarzyny Żukowskiej w Muzeum Woli
haftowania mapy naszej dzielnicy, oraz zwiedzania aktualnych wystaw. Do udziału
w projekcie zaprosiłam również przedstawicielki Rad Seniorów innych dzielnic
Warszawy. Szkoły i przedszkola zaprosiłam do współpracy z zespołem edukatorów
Muzeum Woli i spacerów edukacyjnych po Woli.
Wraz z Fundacją Artystyczną TST przygotowaliśmy projekt wielopokoleniowy dot.
wspólnego muzykowania i warsztatu wokalnego Mistrz – Uczeń. Będzie on realizowany
przez Wydział Kultury na przełomie maja/czerwca 2022 w Domu Kultury na Brożka.
W kwietniu 2022 odbędzie się w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie
spotkanie z Prezydentową Jolantą Kwaśniewską Prezesem Fundacji „Porozumienie bez
barier” na temat działań wolontariackich w związku z kryzysem humanitarnym,
pomysłodawcą i prowadzącą jest Przewodnicząca Zespołu.
Nasz Zespół brał udział w szkoleniach:







badaniach fokusowych dotyczących problemów psychicznych i socjologicznych osób
starszych w czasie pandemii, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski Wydz.
Socjologii.
szkoleniu dot. prawidłowego pisania wniosków oraz dla NGO-sów dot.
Aktywizowania seniorów zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych
Dzielnicy Wola,
szkoleniu Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "WODZIREJ". Pilotażowy projekt
dotyczący innowacyjnych metod wspierających osoby starsze w minimalizowaniu
skutków pandemii.

W kwietniu będzie w Fundacji spotkanie z grupą seniorów z Katowic, gdzie ten projekt był
także realizowany, w celu wymiany spostrzeżeń i doświadczeń

Sporządziła Elżbieta Małkowska-Cieślak

Sprawozdanie z działalności
Zespołu Zadaniowego ds. Programu i Planowania
II Kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola
za 2021 rok
W skład Zespołu Zadaniowego ds. Programu i Planowania WRS wchodzą członkowie:
- p. Kowalska Elżbieta
- p. Czech Jacek
- p. Ogonowski Zbigniew
- p. Wójtowicz Teresa
- p. Piątkowski Dariusz
W okresie działalności Wolskiej Rady Seniorów II Kadencji w 2021 roku członkowie Zespołu
brali udział w pracach, a mianowicie:











przy planowaniu i organizacji spotkań Prezydium RS oraz posiedzeń członków RS,
koordynowaniu różnych działań związanych z organizacją powyższych spotkań
przy sporządzaniu sprawozdań, protokołów z posiedzeń i spotkań RS
udział przy tworzeniu projektu Planu Pracy Wolskiej Rady Seniorów na lata 20212022 rok oraz ustalaniu zadań strategicznych na ten okres
przy ustalaniu harmonogramu czwartkowych dyżurów członków II Kadencji WRS na
okres 2021 rok , w „CAM Nowolipie” przy ul. Nowolipie 25B
w reprezentowaniu na zewnątrz Wolskiej Rady Seniorów:
 W Parku Szymańskiego z Fundacją „Emeryt”, podczas którego został
utworzony „Dekalog Ekologa” z możliwością dokonania wpisu
Uczestnictwo w wydarzeniach okolicznościowych, które stwarzają możliwość
nawiązania współpracy z organizacjami seniorskimi oraz spotkania z seniorami,
m/dzy innymi:
 udział w trzecich urodzinach miesięcznika „Pokolenia” w CAM
Nowolipie
 udział w podsumowaniu konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom” w
WCK Obozowa
 udział w reprezentowaniu WRS w uroczystych obchodach 77 rocznicy
Wybuchu Powstania Warszawskiego i złożenie wieńców w kilku
miejscach upamiętniających poległych na terenie dzielnicy Wola:
- Pomnik „Polegli Niepokonani”
- Pomnik „Pałacyk Michla”
- Centralne uroczystości „Gęsiówka”
- Skwer Pamięci u zbiegu ul. Leszno/Al.Solidarności
Promowanie akcji w ramach konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom” w dzielnicy
Wola oraz czynny udział w weryfikowaniu wniosków złożonych o przyznanie
certyfikatu. Na terenie Woli zostały wskazane 2 miejsca, które zostały zaopiniowane
przez członków RS







przy wszystkich działaniach współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia
Przygotowywanie materiałów, informacje i artykułów o działalności WRS oraz
o sprawach istotnych dla seniorów do zamieszczenia na stronie internetowej, na
Facebooku strona „Wolska Rada Seniorów”. Zamieszczanie aktualności w gablocie
znajdującej się w podcieniach Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90.
Współpraca z „Kurierem Wolskim”- Kalendarium Wolskich wydarzeń, zamieszczanie
info w Kurierze.
Udział w VII Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Senacie
Udział w jury konkursu „Wolski Pączuś” organizowanym przez Urząd Dzielnicy
Warszawa Wola.

Zaniepokojenie sytuacją pandemii i coraz większymi zachorowaniami na Covid-19 i zgonami
związanymi z powikłaniami zamieszczono na stronie FB swoje stanowisko poparcia
wszelkich obostrzeń z tym związanych.
29.06.2021 roku odszedł od nas Przewodniczący Wolskiej Rady Seniorów kolega śp.
Zbigniew Ogonowski – członkowie Rady uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu naszego
kolegi w mszy żałobnej w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy oraz na Cmentarzu
Bródnowskim.
Na posiedzeniu WRS zostały podjęte uchwałami decyzje o :
 Nadaniu imienia śp. Zbigniewa Ogonowskiego Ośrodkowi CAM Nowolipie
 Utworzenie tablicy pamiątkowej podkreślające zasługi śp. Zbigniewa Ogonowskiego
dla Ośrodka Nowolipie oraz jego zasługi w działaniach na rzecz osób starszych
z propozycją zamieszczenia jej w Sali Kawiarni CAM przy ul. Nowolipie 25B
Uzupełnienie składu Prezydium Wolskiej Rady Seniorów oraz wybór przewodniczącego
i zastępcy do reprezentacji w Warszawskiej Radzie Seniorów.
Ponieważ członkowie Zespołu ds. organizacji i Programu są również członkami Prezydium
WRS to spotkania tego zespołu odbywają się często (co najmniej jeden raz w miesiącu).
Opracowała: Kowalska Elżbieta
Warszawa, dnia 31.01.2022

