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PROTOKÓŁ 
z obrad V posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
w dniu 26 KWIETNIA 2022 r. 

 
 
Posiedzenie Rady odbyło się w Sali Domu Kultury „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28 
(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu) 
(Porządek obrad V sesji stanowi załącznik do protokołu) 
 
 

Ad 1. Otwarcie obrad . 
Przewodnicząca Renata Wardecka otworzyła  IV posiedzenie Rady Osiedla Siekierki, jednostki 
niższego rzędu w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 
 
Ad. 2 Przyjęcie  porządku obrad. 
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu nr 4/2021 z IV Posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z dnia  24 listopada 2021) 
Członkowie Rady jednogłośnie, bez poprawek,  przyjęli  protokół nr 4/2021 z posiedzenia RO, 
w dniu 24 listopada 2021 r. 
 
Ad. 4  Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie (na 
przestrzeni minionych dwóch  miesiąca) do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i 
odpowiedzi.  
Przewodnicząca Renata Wardecka poinformowała o piśmie skierowanym do Urzędu Miasta 
w sprawie  zgody na sfinansowania zakupu -  przez jednego z developerów inwestujących na 
Siekierkach -  10 ławek tzw. „spoczniaków”, a które ustawione byłyby wzdłuż głównych ciągów 
pieszych. Mieszkańcy od dawna postulują o ustawienie takich ławek,  których bardzo brakuje 
w  przestrzeni siekierkowskiej.   
 
Ad.5 Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla 
Siekierki, w tym także tematu modernizacji ul. Bartyckiej konsultowanych z Urzędem Miasta 
 

1) W dalszym ciągu wstrzymana jest rozbudowa i modernizacja ulicy Bartyckiej.  
W połowie maja  dokonany zostanie wybór nowego projektanta tej  inwestycji.   

2) W najbliższym czasie zaplanowano także remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3.  
 
Ad. 6 Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez 
mieszkańców) 
 

▪ W ramach spraw bieżących członkowie Rady po raz kolejny dyskutowali na temat 
posadowienia wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej nr 3 (w kierunku Sadyby). 
Rada  od  lat wnioskuje o instalację wiaty ochronnej mając szczególnie na uwadze 
bezpieczeństwo  uczniów szkoły i mieszkańców. Ponownie zatem wystosowane 
zostanie pismo do Zarządu Transportu Miejskiego  o  ponowne rozpatrzenie naszej  
prośby.  
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▪ W trakcie dyskusji, na nowo  powróciła sprawa braku chodników na ulicy 
Siekierkowskiej oraz temat spowalniaczy na ulicach: Gościniec i Bartyckiej. Szybko 
jeżdżące pojazdy zagrażają  bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów, a nocne rajdu na 
obu jezdniach zakłócają ciszę i wypoczynek mieszkańców.  W tej sprawie Rada także 
skieruje kolejne pismo do Zarządu Dróg Miejskich  nalegające do montażu spowalniaczy. 

 
▪ Poruszono również temat zdewastowanych przez samochody pasów zieleni przy 

Sanktuarium na ulicy Gwintowej oraz zwrócono uwagę na problem przepełnionych 
ulicznych koszy śmietnikowych  na ulicach  Siekierek. 

 
▪ Przewodnicząca Rady zaproponowała upamiętnienie tablicą informacyjną - 

popularnego autora komiksów, uczestnika Powstania Warszawskiego, mieszkańca 
Siekierek. - Henryka Jerzego Chmielewskiego – znanego jako „Papcio Chmiel”. 
Informując także o realizacji montażu – na wniosek Rady - tablicy upamiętniającej Marię 
Cetysównę zamontowaną na jednym z  budynków przy ulicy jej imienia. Maria 
Cetysówna była  żołnierzem Armii Krajowej, łączniczką w Powstaniu Warszawskim, 
więziona i zastrzelona przez nazistów w  1944r. 

 
 

Ad. 7. Zamknięcie obrad 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła V posiedzenie Rady 
Osiedla Siekierki, a termin kolejnego posiedzenia został ustalony na dzień 25 maja br. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 


