PROTOKÓŁ
z obrad IX posiedzenia Rady Osiedla Siekierki
jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
w dniu 09 marca 2017 r.
Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
(Porządek obrad VII sesji stanowi załącznik do protokołu)
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła
posiedzenie oraz przedstawiła porządek obrad.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad bez poprawek.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 8/2017 z VIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 9 lutego, 2017 r.).
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 8/2017 (z dn, 9 lutego, 2017 r).
Ad 4. Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa w sprawie tramwaju
z Gocławia na Siekierki
Na zaproszenie Przewodniczącej Rady na spotkanie przybyli pp. Grzegorz Jaworski i Tadeusz Rudzki –
przedstawiciele Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa. Celem wizyty była wstępna i nieformalna dyskusja na temat przyszłej linii tramwajowej przebiegającej dzielnicami Gocław – Siekierki.
Pan Tadeusz Rudzki zaprezentował hipotetyczny przebieg trasy, przedstawił opinię i argumenty mieszkańców Gocławia przemawiających „za” uruchomieniem takiej linii, rekomendując ją jako alternatywne rozwiązanie komunikacyjne. Aby zapoznać mieszkańców Siekierek i uzyskać ich opinię, w najbliższym wydaniu „Gazety Siekierkowskiej” zostanie opublikowany artykuł na ten temat. Na zakończenie spotkania pp. T. Rudzki i G. Jaworski zadeklarowali wolę współpracy Samorządu Mieszkańców
Saska Kępa z RO Siekierki, a w ramach nawiązania dobrych relacji sąsiedzkich na wstępie zaproponowali piłkarskie rozgrywki meczowe między drużynami z obu dzielnic.
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Pani Izabela Wasilewska – Kośla poruszyła kwestię niezwłocznego przeprowadzenie prac remontowo
– naprawczych ulicy Gościniec na odcinku Bartycka – Polska. Droga będąca w gestii Zarządu Dróg Miejskich od lat nie była kompleksowo naprawiana, a fatalny już stan nawierzchni pogarsza się wobec coraz
to bardziej zwiększonego natężenia ruchu. Zdewastowane ciągi pieszych wymagają koniecznego remontu po obu stronach ulicy. Ulica Gościniec to główny ciąg komunikacyjny oraz droga szkoły i przed-
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Ad. 5. Kwestia możliwości odwodnienia ul. Gościniec – temat zgłoszony przez Panią Izabelę Wasilewską
– Koślę.

szkola. Po każdym opadzie atmosferycznych jest permanentnie zalewana, a brak odwodnienia i studzienek odbierających wodę powodują olbrzymie rozlewiska . Doraźne naprawy (polegające jedynie
na dodatkowym nadlewaniu asfaltu skutkują tylko przepychaniem wody od posesji do posesji). Prowizoryczne odwodnienia przy pomocy wysysania wody przez beczkowozy nie dają rezultatów, a jedynie generują koszty.
W trakcie dyskusji zasugerowano wykonanie (przez ZDM) tymczasowego zbiornika/rowu odbierającego
wodę na niezagospodarowanej działce 30 29/2 obręb 1-07-08 należącej do miasta lub wykonania nowej nawierzchni na ulicy.
Rada podjęła decyzję o wystosowanie do Zarządu Dróg Miejskich pisma z wnioskiem o jak najszybsze
odtworzenia studzienek chłonnych odbierających wodę lub zniwelowanie nawierzchni ulicy Gościniec,
bądź też wykonanie generalnego remontu łącznie z podłączeniem instalacji kanalizacyjnej.
Ad. 6. Potrzeba powstania Siekierkowskiego Miejsca Aktywności Lokalnej z uwzględnieniem bardzo
oczekiwanej biblioteki na Siekierkach – przedstawienie projektu uchwały przez Panią Renatę Wardecką.

Przewodnicząca Renata Wardecka przedstawiła projekt uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem
w sprawie wyznaczenia Miejsca Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Siekierek oraz zorganizowania
punktu bibliotecznego.
Ad.7 Budżet partycypacyjny – edycja 2018 – przedstawienie przez Pana Tadeusza Grzelca bieżących
informacji z prac dzielnicowego Zespołu ds. BP
Pan Tadeusz Grzelec przypomniał, o spotkaniu w dniu 10 marca o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej
Nr 3, w ramach którego pomysłodawcy zgłaszający swoje propozycje do BP, zaprezentują je mieszkańcom Siekierek, a następnie po przegłosowaniu projekty te zrealizowane i sfinansowane zostaną
z pieniędzy BP.
Ad.8 Problem parkowania – szczególnie na ulicy Bluszczańskiej – temat zgłoszony przez Pania Małgorzatę Trzaskalik – Wyrwę.
Pani Małgorzata Trzaskalik – Wyrwa zreferowała zgłaszany przez mieszkańców ulicy Bluszczańskiej
(na odcinku ul. AK-Północ – Grupy AK Krybar) problem parkowania samochodów osobowych. Stojące
po obu stronach auta uniemożliwiają swobodny przejazd powodując korki i stanowią duże zagrożenie
dla kierowców i pieszych. Otarcia karoserii i pourywane lusterka są na porządku dziennym. Zwrócono
również uwagę na brak oznakowania skrzyżowania ul Bluszczańskiej z ul. AK. Północ. W trakcie dyskusji
omówiono różne warianty rozwiązań tego problemu. Zasugerowano wykorzystanie i zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż tego odcinka z przeznaczeniem na miejsca parkingowe lub też całkowity zakaz
parkowania w wyznaczonych godzinach. Mając na uwadze dobro mieszkających komfort ich życia,
Pani M. Trzaskalik – Wyrwa poproszona została o zebranie opinii mieszkających przy ul. Bluszczańskiej
i przedstawienie jej na najbliższym posiedzeniu RO w dniu 13 kwietnia, 2017.
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Przewodnicząca Renata Wardecka omówiła korespondencję jaką Rada Osiedla wystosowała/ otrzymała na przestrzeni ostatniego miesiąca.
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Ad. 9 Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie (na przestrzeni minionego miesiąca) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi.

1/ Do Zakładu Transportu Miejskiego wystosowane zostało pismo w sprawie zwiększenia częstotliwości
kursowania oraz przedłużenia trasy linii autobusowej 108 na trasie Pl. 3 Krzyży – Dworzec Centralny.
2/ Do Urzędu m.st. Warszawa wysłane zostało odwołanie od decyzji dot. pomiarów akustycznych wykonywanych w rejonie Trasy Siekierkowskiej.
3/ Otrzymano odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich w sprawie:
• naprawy pasa kostki brukowej oraz doraźnych napraw na ul. Bartyckiej
• odtworzenia oznakowania poziomego na ul. Bartyckiej
• prac naprawczych po budowie wodociągu na ul. Bartyckiej
Przewodnicząca Rady poinformowała również o zgodzie otrzymanej od Dyrekcji Szkoły Podstawowej
Nr 3, w kwestii usytuowania na terenie szkoły monumentu upamiętniającego wywiezionych i pomordowanych mieszkańców Siekierek podczas II wojny Światowej.
Ad. 10. Powołanie Komisji Rady Osiedla
Rada postanowiła punkt ten przełożyć na jedno z późniejsze posiedzeń RO.
Ad.11 Sprawy bieżące i wolne wnioski ( w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców).
W związku z brakiem środków finansowych na bieżące wydatki związane między innymi z wysyłką
listów poleconych do różnych instytucji urzędowych, członkowie Rady zobowiązali się do wpłacania
comiesięcznych składek na ten cel.
Ad. 12. Zamkniecie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła IX posiedzenie Rady Osiedla
Siekierki.

Opracowała:
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Izabela Wasilewska-Kośla
/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/

