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PROTOKÓŁ 

z obrad XXXI posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 17 października 2019 r. 

 

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

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

Ad 1. Otwarcie sesji. 

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

XXXI 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 30/2019 z XXX posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 12 września 2019 r.). 

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

Pan Tadeusz Grzelec podsumował  zakończoną już edycję budżetu obywatelskiego 2019.  Ogólnie, w War-

szawie zgłoszonych zostało 2.166 projektów, z czego 1425 zakwalifikowano do głosowania. Ostatecznie 

mieszkańcy Warszawy wybrali 414 pomysły,  na łączną kwotę 83 mln zł.  Dzielnicy Mokotów przypadły 24 

projekty, z których 5  dotyczyło Siekierek.  

Siekierkowskie wybrane do realizacji  projekty to:  

1. Ciemność widzę ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż 

odcinka Trasy Siekierkowskiej, 

2. Kurs samoobrony dla kobiet 

3. Ruch to zdrowie: fitness dla +50,+60,+70 

4. Joga ogólnodostępna dla wszystkich 

5. Koncerty i zabawy dla dzieci 

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

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

Rada  nie otrzymała  dotychczas żadnej odpowiedzi  na pismo skierowane do burmistrza dzielnicy  w sprawie 

renowacji tablicy oraz terenu wokół „Miejsca Walki Polaków o Wolność Ojczyzny” przy ul. Rodzynkowej. 

Ad.6. Omówienie wydarzenia odsłonięcia Kamienia pamięci, oraz aktywności petycyjnej związanej z projek-

tem modernizacji ul. Bartyckiej – informacje Pani Renaty Wardeckiej 

 

W dniu 1 października br.  u zbiegu ulic Gościniec i Siekierkowskiej Burmistrz dzielnicy Mokotów - R. Mia-

stowskie uroczyście  odsłonił  „Kamień Pamięci”, poświęcony wywiezionym i pomordowanym mieszkańcom 

Siekierek podczas II wojny światowej. W uroczystości  licznie udział wzięli przedstawiciele Urzędu Dzielnicy 



2 | S t r o n a  
 

Mokotów, Rady Osiedla Siekierki, mieszkańcy Siekierek oraz dzieci z okolicznych przedszkoli i młodzież 

szkolna. Kamień poświęcił proboszcz miejscowego Sanktuarium, złożono wiązanki i wieńce, dzieci zapaliły 

biało czerwone znicze. Uroczystość miała charakter bardzo podniosły i wzruszający szczególnie dla nielicz-

nych już świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Będzie to miejsce corocznych  obchodów rocznicy wybu-

chu II wojny światowej jak i sierpniowej wywózki mieszkańców Siekierek. 

 

Przewodnicząca Renata Wardecka  poinformowała o trwającej ciągle akcji zbierania podpisów pod petycją 

mieszkańców w sprawie  uwzględnienia przedstawionych postulatów podczas remontu ulicy Bartyckiej. 

Rada Osiedla jak i liczni mieszkańcy domagają się aby architekci i inżynierowie  wzięli pod uwagę niżej wy-

szczególnione postulaty: 

• 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. 

 

Zakończenie akcji zbiórki podpisów nastapi z końcem października br. 

 

 

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

 

Przewodnicząca Rady zachęcała do aktywności i podejmowania bieżących interwencji oraz zgłaszania „gorą-

cych” tematów dotyczących mieszkańców naszego osiedla. 

                                   

Ad. 8. Zamkniecie obrad. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XX posiedzenie Rady Osiedla Siekierki. 

 

  

 

 

Opracowała:                                                                                

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 

 


