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PROTOKÓŁ 

z obrad XXX posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 12 września 2019 r. 

 

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

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

Ad 1. Otwarcie sesji. 

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

XXX 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 29/2019 z XXIX posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 9 maja 2019 r.). 

Członkowie jednogłośnie przyjęli protokół Nr XXIX z posiedzenia Rady w dniu 9 maja 2019 r.  

Ad 4.  Budżet partycypacyjny – edycja 2019–  informacje Pana Tadeusz Grzelec 

Pan Tadeusz Grzelec przypomniał o  odbywającym się aktualnie głosowaniu (6 -23 września)  nad  projek-

tami  zgłoszonymi w ramach   budżetu obywatelskiego.  Wyniki głosowania ogłoszone zostaną  3 paździer-

nika. Mieszkańcy Siekierek zgłosili szereg  propozycji,  z których  komisja weryfikacyjna zakwalifikowała  

osiem propozycji. 

W przedstawionej na stronie Urzędu Dzielnicowego liście, numery: 3, 12, 20, 39, 43, 74, 85 i 88  są projek-

tami zgłoszonymi przez mieszkańców Siekierek. 

Informacja w sprawie głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej: www.twojbudzet.um.war-

szawa 

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

minionych dwóch  miesiąca) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi. 

- Urząd Dzielnicy Mokotów poinformował o wykonaniu Uchwały Rady Osiedla i ostatecznym zakończeniu 

projektu „Kamień  Pamięci” poświęconej wywiezionym i pomordowanym podczas II wojny światowej miesz-

kańcom Siekierek. Ciągnący się trzy lata  temat doczekał się szczęśliwego finału. Uroczyste  odsłonięcie  obe-

lisku odbędzie się w dniu 1 października br. o godz. 12:00 na skwerze  u zbiegu ulic Gościniec i Siekierkow-

skiej. Zaproszenia na uroczystość dostępne będą w Kościele przy ul. Gwintowej, Szkole Podstawowej nr 3, 

oraz w Urzędzie Dzielnicowym oraz innych miejscach lokalnej użyteczności publicznej. 

 

- Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy do Urzędu Prezydenta m.st. Warszawy złożone zostały dwie  pe-

tycja. Jedna w sprawie budowy nowej placówki oświatowej (szkoły) na Siekierkach, druga dotyczyła likwida-

cji kopalni kruszywa zlokalizowanej na terenie Portu Siekierkowskiego.  

http://www.twojbudzet.um.warszawa/
http://www.twojbudzet.um.warszawa/
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- „Przedsiębiorstwo Państwowe Gospodarstwo  Wodne - Wody Polskie” ustosunkowało się do pisma z dnia 

20 maja 2019 r. w sprawie likwidacji kopalni kruszywa. W piśmie tym dyrekcja Wód Polskich informuje, iż ze 

względu na specyficzne ukształtowanie koryta rzeki na tym odcinku oraz sprzyjające warunki hydrologiczne, 

zaniechanie wydobycia naniesionych osadów skutkowałoby  zmniejszeniem przekroju koryta co z kolei nio-

słoby zagrożenie  tworzenia  zatorów lodowych oraz powodzi. Eksploatacja piasku na tym odcinku Wisły jest 

więc uzasadniona potrzebami ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymaniem drożności żeglugowej Wisły.  

Kopalnia kruszywa w Porcie Siekierkowskim nie może być zlikwidowana. 

 

- Przewodnicząca Rady wystosowała pismo do Burmistrza Dzielnicy  w sprawie zasypanych drzew na od-

cinku ul. Ku Wiśle. Pas gruntu oddzielający chodnik od jezdni nielegalnie zawłaszczony został na  parking 

samochodowy. By ułatwić parkowanie wysypano gruz utwardzający nawierzchnię jednocześnie  zasypując 

szczelnie trzy dorodne klony. Drzewa powoli obumierają i natychmiast wymagają zabiegów rewitalizujących. 

W odpowiedzi Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicowego poinformował  o rychłym przywróceniu 

tego kawałka gruntu do  stanu poprzedniego, odtworzeniu zdewastowanego trawnika oraz odratowaniu 

chorych drzew. 

 

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

 

W czerwcu br., odbyły się spotkania w sprawie: 

- remontu ulicy Bartyckiej  

- zagospodarowania terenu pod Kopcem. 

 

Przewodnicząca Renata Wardecka omówiła spotkanie z przedstawicielami Zarządu Miejskich Inwestycji 

Drogowych  dotyczące rozbudowy ulicy Bartyckiej na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Bananowej.  Licz-

nie przybyli mieszkańcy zgłosili szereg zastrzeżenia do przedstawionego projektu. 

 Rada Osiedla kierując się dobrem i  potrzebami  tu mieszkających wystosowała pismo do Dyrekcji  ZMID  o 

uwzględnienie przedstawionych na spotkaniu postulatów: 

• wymagane jest skoordynowanie kanalizacji deszczowej z pracami MPWiK odnośnie skanalizowania 

Siekierek kanalizacją sanitarną, 

• poszerzenie ulicy na odcinku AK. Północ do ul. Czerniakowskiej, 

• zwiększenia ilości skrętów do KIM, Centrum Budownictwa, Budexpo oraz zabudowy wielorodzinnej,  

zapewnienie i zachowanie miejsc parkingowych oraz zachowanie jak największej ilości zieleni, 

• szersze  chodniki i ścieżka rowerowa po jednej stronie jezdni, 

• likwidacja ronda przy ul. Piaskarzy i przeniesienie go na skrzyżowanie z ul. Grupy AK Północ. 

 

Kolejne spotkanie dotyczyło zagospodarowania terenu pod Kopcem. Autorzy tego projektu przeanalizowali 

ankietę, wcześniej przeprowadzoną wśród   z mieszkańców Siekierek. W ankiecie tej zgłaszano różne pomy-

sły  co do przeznaczenia tego terenu.  Większość tych pomysłów została uwzględniona w projekcie zagospo-

darowania terenu pod Kopcem. 

 

Prezes firmy developerskiej SGI wystąpił z inicjatywą renowacji tablicy „Miejsca Walki Polaków o Wolność 

Ojczyzny” podczas II wojny światowej, usytuowanej  na wale wiślanym przy ulicy Rodzynkowej. Przewodni-

cząca Rady wystosowała pismo do Urzędu Dzielnicowego z prośba o zgodę na renowację oraz  wyznaczenie 

zakresu robót konserwatorskich.  
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Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkańców). 

 

Rada jednogłośnie zaakceptowała kalendarz spotkań  zaplanowanych do końca 2019. I tak: 

 

Rada Osiedla spotykać się będzie w dniach:  

• 17 października,  

• 14 listopada  

• 12 grudnia. 

Zarząd Rady Osiedla  będzie  obradował w dniach: 

• 16 października,  

• 13 listopada, 

• 11 grudnia. 

 

 Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca poinformowała o kolejnym Święcie Siekierek,  zaplanowa-

nym na dzień 15 września br. ,w godzinach 15:00 – 18:00 na  terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 3  przy 

ulicy Gościniec 53 

 

Dyżur na tej uroczystości z ramienia Rady  zadeklarowali: 

P .Tadeusz Grzelec – p. Izabela Wasilewska-Kośla w godz. 15:00 – 16:00 

p. Grzegorz Arent – p. Stanisław Stykowski – w godz. 16:00 – 17:00 

 

W czasie  imprezy zbierane będą podpisy pod petycją  w sprawie  modernizacji ulicy Bartyckiej. 

 

Ad. 8. Zamkniecie obrad. 

 

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

Siekierki. 

 

  

 

 

Opracowała:                                                                                

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 

 


