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PROTOKÓŁ 

z obrad XIII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 14 września  2017 r. 

 

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28 

(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu) 
(Porządek obrad XIII sesji stanowi załącznik do protokołu) 
 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła 

XIV posiedzenie Rady Osiedla Siekierki oraz przedstawiła porządek obrad. 

Ad. 2 Przyjęcie  porządku obrad. 

Członkowie Rady  jednogłośnie przyjęli porządek obrad bez poprawek. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 12/2017 z XII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 8 czerwca, 2017 r.). 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 12/2017 (z dn, 8 czerwca, 2017 r.). 

Ad 4.  Budżet partycypacyjny – edycja 2018 – przedstawienie tematu przez Pana Tadeusza Grzelca 

bieżących informacji z prac dzielnicowego Zespołu ds. BP 

Pan Tadeusz Grzelec poinformował o wynikach głosowania oraz o zakończeniu projektu „Budżet 

Partycypacyjny 2018”. Przegłosowanych zostało 6 propozycji na łączną kwotę 269.129,00 zł. Wygrały 

pomysły z największą liczbą głosów, a zwycięskimi zostały: „Spacerujemy Bluszczańską bezpiecznie i po 

chodnikach (koszt 48.000 zł), „Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci (koszt 6.000 zł), Bezpieczna 

Bluszczańska (koszt 33.000 zł), Fitnes dla Seniorów +50 +60 (koszt 21.629 zł) oraz Zielona AK Krybar 

(koszt 32.500 zł).  

Ad. 5. Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie (na 

przestrzeni minionego miesiąca) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi. 

 

Pani Renata Wardecka omówiła korespondencję wysłaną/otrzymaną na przestrzeni ostatniego  okresu 

a dotyczące: 

• tablicy upamiętniającej wywiezionych i pomordowanych mieszkańców Siekierek podczas II 

wojny światowej.  Ze względu na brak możliwości postawienia obelisku na terenie SP nr 3, 

zmieniona zostanie lokalizacja  miejsca pamięci. Jednym z miejsc, które brane jest pod uwagę  

jest skwer przy zbiegu ulic Siekierkowskiej i Gościniec. Niemniej jednak  lokalizacja miejsca 

pamięci konsultowana  będzie z mieszkańcami. 

 

• Miejskich Zakładów Autobusowych otrzymano negatywną odpowiedź na petycję mieszkańców 

odnośnie wydłużenia linii autobusu 108 do Dworca Centralnego. 
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• w dalszym ciągu brak jest odpowiedzi z Urzędu Miasta  na petycję mieszkańców  w sprawie 

kompleksowego remontu ulicy Gościniec. 

 

Ad. 6. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z  udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierki 

 

Przewodnicząca  Renata Wardecka omówiła dyżur Zarządu z mieszkańcami w dniu 12 września br. Na 

spotkanie to przyszły Panie: Halina Lesińska, Wanda Pszczolińska i Hanna Pyzel-Michalska. Panie 

Lesińska i Pszczolińska  prosiły o interwencję w sprawie naprawy chodników i uporządkowania poboczy 

na ulicach:  Polska i Kątna. Zwróciły uwagę na wystające ponad posesje gałęzie rosnące na  działkach 

należących do Urzędu Miasta oraz zarośnięte pokrzywami  pobocza chodników co znacznie utrudnia 

dojście do przystanków komunikacji miejskiej. Katastrofalny stan nawierzchni ulicy Polskiej oraz brak 

kanalizacji powodują powstawanie ogromnych rozlewisk po każdym opadzie atmosferycznym. Panie 

zwróciły również uwagę na problem z osobami korzystającymi z noclegowni i hostelu przy ul. Polskiej. 

Są to osoby nadużywające alkoholu i  niejednokrotnie nieobyczajnie zachowujące się. Zarząd  poparł  

prośbę obu pań i obiecał interwencję w ww. sprawach. 

 

Pani Hanna Pyzel-Michalska  nakreśliła problem dotyczący jej  4oo metrowej  działki usytuowanej przy 

ul. Bartyckiej.  Pani Pyzel-Michalska nie może uzyskać pozwolenia na budowę z uwagi na różną 

interpretację przepisów przez urzędników Wydziału Architektury U.Dz. Mokotów dot. planu 

zagospodarowania przestrzennego. Również brak kanalizacji na tej ulicy uniemożliwia wydanie  takiego 

zezwolenia.   

Z kolei na spotkanie z Radą przyszedł p. Marian Świderski. Pan Świderski dopytywał o remont ulic 

Gościniec i Bartyckiej. Jest to kolejny głos  mieszkańca wskazujący na fatalny stan nawierzchni  

ul. Gościniec, brak kanalizacji oraz opłakany stan ciągów pieszych. 

 

Ad.7. Omówienie udziału Radnych w kolejnym Pikniku – „VI. Świecie Siekierek” 

 

W dniu 17 września br., na terenie boiska sportowego przy SP nr 3,  odbędzie się szóste już  

organizowane przez Fundację „Bo Warto” Święto Siekierek. Radni również zadeklarowali  swój udział  

w tym wydarzeniu, a dyżur w  godz. 15:00 – 16:00 będą pełnili: Izabela Wasilewska-Kośla i Tadeusz 

Grzelec, w godz. 16:00 – 17:00  Irena Rocka-Januszko i Grzegorz Arent, w godz. 17:00 – 18:00 – Irena 

Rocka-Januszko i Izabela Wasilewska-Kośla. 

 

Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez 

mieszkańców). 

 

Przewodnicząca Renata Wardecka poinformowała o rezygnacji p. Krzysztofa Lewandowskiego  

z  członkostwa w  Radzie Osiedla Siekierki – dziękując Mu za kilkumiesięczne zaangażowanie. 

 

Pan Grzegorz Arent poinformował o kolejnym spotkaniu w dniu 15 września br., przedstawicieli: Urzędu 

Dzielnicowego, firm Pol-Bot i Radan w sprawie likwidacji żwirowni na terenie Siekierek. 

Reprezentantem mieszkańców z ramienia RO będzie p. Grzegorz Arent. Pan Arent na spotkanie to  

przygotował projekt alternatywnego dojazdu samochodów ciężarowych do żwirowni tzw. drogą 

techniczną. 
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Pan Robert Mendelewski zaproponował wystosowanie petycji do władz dzielnicy w sprawie 

sporządzenia planów skanalizowania ulic: Bluszczańskiej, Gościniec, Polskiej i Siekierkowskiej.  

 

Ponownie została omówiona sprawa zainstalowania wiat przystankowych na ulicy Gościniec i Polskiej. 

W związku z odmową realizacji tego przedsięwzięcia jeszcze raz wystosowane zostanie  pismo w tej 

sprawie,  a  temat ten pilotować będzie p. Irena Rocka-Januszko. 

 

Przewodnicząca zaproponowała aby comiesięczny dyżur Zarządu był stałym dniem spotkań radnych  

z mieszkańcami. Najbliższy dyżur przypada na dzień 10 października br. 

 

Omówiono tez problem mieszkańców  z osobami korzystającymi z noclegowni i hostelu przy ul. Polskiej.  

Są to osoby nadużywające alkoholu, a nieobyczajne zachowanie oraz elementarny brak higieny bardzo 

przeszkadzają mieszkańcom,  zwłaszcza osobom korzystającym z komunikacji miejskiej. Wszechobecny 

brud i smród w autobusie linii 108 uniemożliwia korzystanie z tego środka lokomocji.  Rada w tym 

przypadku wystąpi do Urzędu Miasta o zmianę przeznaczenia budynków socjalnych ( np. dla samotnych 

matek z dziećmi) oraz do MZA o czyste autobusy. 

 

Ad. 8. Zamkniecie obrad. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XIV posiedzenie Rady Osiedla 

Siekierki. 

 

 

 

 

Opracowała:                                                                                

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


