
 

PROTOKÓŁ 
 

z V posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 
w dniu 05 listopada 2019 r. 

 
Obrady odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy Serock. 
Początek posiedzenia o godz. 10:00.  
Obecnych, 13 osób, wg załączonej listy. 
Porządek obrad:  

1. Przywitanie członków Rady i Gości  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Rady Seniorów.  
4. Informacja o działalności między posiedzeniami.  

• Informacja o udziale seniorów w widowisku dożynkowym 22.09.2019 r. 

• Informacja o inauguracji roku akademickiego SAS w dniu 02.10.2019 r. 

• Podsumowanie społecznej debaty o bezpieczeństwie seniorów z dnia 16.10.2019 r. 

• Informacja o spotkaniu z okazji Dnia Seniora w dniu 26.10.2019 r. 

• Podsumowanie Jesiennej Szkoły Rad Seniorów 28-29.10.2019 r. 

• Informacja o organizacji bezpłatnych badań seniorów. 
5. Powołanie zespołu redakcyjnego informacje do miesięcznika „Informator Gminy Serock”. 
6. Powołanie zespołu redakcyjnego do opracowania „Poradnika Seniora” 
7. Propozycje tematów do opracowania harmonogramu posiedzeń Rady Seniorów na rok 2020. 
8. Sprawy różne. 

• Konferencja mazowieckich Rad Seniorów zorganizowana przez Mazowiecką 
Akademię Seniorów pt.” Kardiologia i telemedycyna w opiece nad seniorami, która 
odbyła się w Legionowie, e dniu 09 października 2019 r. 

• Debata „znaczenie wolontariatu dla wzmacniania inicjatyw lokalnych” która odbędzie 
się 07 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
Legionowa, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41  
 

1.  
Przywitanie członków Rady i Gości 

Posiedzenie Rady Seniorów otworzyła Kol. Elżbieta Dygasiewicz - wiceprzewodnicząca Rady Seniorów 
po czym przywitała zebranych członków Rady i Gości w osobach: 

• Artur Borkowski – burmistrz  

• Rafał Karpiński – sekretarz UMiG  

• Anna Orłowska – kierownik OPS 

• Magdalena Pudzianowska – pełnomocnik do kontaktów z RS.  
 

2. 
Przyjęcie porządku obrad 

Kol. Elżbieta Dygasiewicz przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.  
 

3. 
Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Rady Seniorów 

Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów, Kol. Elżbieta Dygasiewicz odczytała protokół z IV posiedzenia 
Rady Seniorów. Protokół został przyjęty bez uwag jednogłośnie.  

 
 
 



 

 
4. 

Informacja o działalności między posiedzeniami 
 

 • Informacje o udziale seniorów w widowisku dożynkowym 22.09.2019r. przekazała Kol. Maria 
Wal. Poinformowała o grupie seniorów uczestniczących w widowisku dożynkowym 
zorganizowanym w Woli Kiełpińskiej – m.in. poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy  
o dawnych zwyczajach. Ponadto wspomniała, że obszerne informacje i zdjęcia z dożynek ukazały 
się w Informatorze Gminy Serock. 

• P. Mirosława Sujkowska – poinformowała o inauguracji roku akademickiego Serockiej Akademii 
Seniora, która odbyła się w dniu 02 października 2019r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Serocku. Tematem przewodnim inauguracji była prelekcja przygotowana przez P. Jadwigę 
Łubek   - pt. „Jerzy Szaniawski - pisarz z Zegrzynka”. Następnie grupa seniorów działających przy 
domu dziennego pobytu „SENIOR” w Wyszkowie przygotowała występ artystyczny.   P. Mirosława 
Sujkowska nadmieniła także, że SAS liczy już 130 członków, co wiąże się z trudnościami 
lokalowymi przy organizowaniu spotkań czy też wykładów dla tak licznej grupy.  

• Informację o debacie na temat bezpieczeństwa seniorów przedstawił P. Stefan Woźniak. 
Poinformował członków Rady, że podsumowania społecznej debaty o bezpieczeństwie seniorów 
w dniu 16.10.2019 r. dokonał Komendant Policji w Serocku. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 
osób. W prelekcji adresowanej głównie do seniorów wzięło udział ok. 20 seniorów. 

 • Informacje o spotkaniu z okazji Dnia Seniora, które odbyło się w dniu 26.10.2019 r. 
przedstawiła P. Elżbieta Dygasiewicz. Nadmieniła także, że członkowie Rady przed spotkaniem 
mieli sposobność rozdania ankiet dot. zdiagnozowania problemów i oczekiwań osób starszych na 
terenie gminy Serock.  

 • W podsumowaniu Jesiennej Szkoły Rad Seniorów w dniach 28-29.10.2019 r. udział wzięło  
4 członków Rady Seniorów oraz jej przewodniczący Piotr Kowalczyk. Informacje ze spotkania 
przekazali Kol. Elżbieta Dygasiewicz, Stefan Woźniak i Roman Falkowski. Organizatorem Szkolenia 
była Fundacja Zaczyn Program dwudniowego spotkania został podzielony na 3 ścieżki. Pierwsza 
dedykowana była nowo powstałym Radom, druga Radom doświadczonym w działaniu na rzecz 
seniorów, a trzecia miała charakter uniwersalny. Dopełnieniem były zajęcia dodatkowe takie jak: 
warsztaty z udzielania pierwszej pomocy czy też spotkanie z pracownikami Fundacji Dr Clown 
dotyczące wolontariatu senioralnego. Przedmiotem szkolenia były określone bloki tematyczne: 
kondycja rad senioralnych i pomysłów poprawy efektywności działań, jak można je wzmocnić, jak 
działać bardziej skutecznie, jak podnieść ich znaczenie. Zostały omówione także tematy związane 
z zakładaniem placówek proseniorskich, budowaniem lokalnych strategii polityki senioralnej, 
aktywnościami wspomagającymi zdrowie (ciała i umysłu). Poproszono Fundację Zaczyn o 
zorganizowanie szkolenia dla Rady Seniorów w Serocku -proponowane tematy to np. 
„Współpraca z władzami gminnymi oraz jak skutecznie powinna działać Rada Seniorów” 
Planowane szkolenia odbędą się w środy od 13.11. br. Dokładne terminy szkoleń ustalić ma Kol. 
Stefan Woźniak i przekazać SMS członkom Rady. Kol. Elżbieta Dygasiewicz wspomniała także o 
interwencji RS w Fundacji Zaczyn w sprawie domeny strony internetowej Rady Seniorów, którą 
opłaca Fundacja Zaczyn do końca 2020 r. 

• Informację o organizacji bezpłatnych badań dla seniorów przedstawiła P. Elżbieta Dygasiewicz.   
Poinformowała, że na Kartę Seniora można skorzystać z ulgi w opłacaniu usługach medycznych w 
Goldenmed w Serocku. Wspomniała także o rozważeniu zorganizowania „Białej Niedzieli” w 
Serocku na wzór Wyszkowa przy udziale placówek medycznych działających w Serocku. 
Przeprowadzono także wstępne rozmowy z menadżerem Goldenmed. w Serocku w zakresie 
przeprowadzenia bezpłatnych badań kontrolnych dedykowanych dla seniorów gminy Serock. 
 
 



 

 
5. 

Powołanie zespołu redakcyjnego informacje do miesięcznika „Informator Gminy Serock” 
 
Kol. Elżbieta Dygasiewicz zaproponowała skład zespołu redakcyjnego w osobach: 

• Roman Falkowski – przewodniczący 

• Piotr Kowalczyk – członek zespołu 

• Mirosława Sujkowska – członek zespołu 

• Maria Wal – członek zespołu. 
W dyskusji dotyczącej zasadności powołania zespołu redakcyjnego d/s opracowania informacji  
do miesięcznika "Informator Gminy Serock" Kol. Mirosława Sujkowska zapytała, czy propozycja 
stworzenia zespołu redakcyjnego była konsultowana z działem promocji UMiG.  Kol. Elżbieta 
Dygasiewicz odpowiedziała, że nie była.  
Zdaniem Kol. Janiny Osińskiej zespół redakcyjny będzie sztucznym tworem. Informacje do Informatora 
Gminy Serock dotyczące seniorów są przekazywane do Wydziału Promocji UMiG chociażby przez SAS i 
nie ma problemów z ich umieszczaniem. 
Według Kol. Kazimierza Nizińskiego powołanie zespołu redakcyjnego jest po to, aby stworzyć „kanał 
informacyjny” do kontaktów z zespołem redakcyjnym P. Roszkowskiej czy informacja kwalifikuje się do 
publikacji w Informatorze na konkretny temat dot. środowisk senioralnych. 
Kol. Roman Falkowski stwierdził, że w szkoleniu, w którym uczestniczył dot. polityki senioralnej były 
przekazywane informacje nt. budżetu obywatelskiego.  
Kol. Krystyna Wszołek stwierdziła, że informacja w zakresie polityki senioralnej np. w zakresie 
bezpieczeństwa nie dociera do środowiska senioralnego, bo środowisko to nie korzysta z Internetu. 
Informacja papierowa w postaci wydawanego przez gminę Informatora także nie dociera do 
wszystkich środowisk senioralnych. Dystrybucja „Informatora Gminy Serock” w Zegrzu powinna być 
zmodyfikowana.  
Po dyskusji odbyło się głosowanie. Rada Seniorów podjęła uchwałę Nr 6/V/2019 z dnia 5 listopada 
2019 roku w sprawie powołania zespołu redakcyjnego do opracowania informacji dla seniorów. 
Wyniki głosowania: za – 9 członków Rady; wstrzymało się – 4 członków.  
 

6. 
Powołanie zespołu redakcyjnego do opracowania „Poradnika Seniora” 

 
Informację nt. zasadności powołania zespołu redakcyjnego przedstawiła Kol. Elżbieta Dygasiewicz.  
Kol. Kazimierz Niziński zadał pytanie – czy uwzględniono koszt opracowania broszury „Poradnik 
Seniora” Kol. Elżbieta Dygasiewicz stwierdziła, że zaplanowano 1000 zł na wydatki związane z 
publikacją 1000 szt.  egz. Zdaniem Kol. Dygasiewicz powinien on zawierać szereg informacji i 
wskazówek przydatnych w życiu codziennym, dotyczących takich zagadnień jak: pomoc i wsparcie dla 
starszych osób, zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo. Po dyskusji uchwałą Nr 7/V/2019 z dnia 5 
listopada 2019  
w sprawie powołania zespołu redakcyjnego do opracowania „Poradnika Seniora” jednogłośnie 
powołano zespół redakcyjny w składzie:  

• Kazimierz Niziński – przewodniczący,  

• Małgorzata Bońkowska – członek,  

• Elżbieta Dygasiewicz – członek,  

• Stanisława Wroniak – członek,  

• Krystyna Wszołek – członek. 
 
 
 



 

7. 
Propozycje tematów do opracowania harmonogramu posiedzeń Rady Seniorów na rok 2020 

 
Otwarcia dyskusji nad propozycjami tematyki posiedzeń RS dokonała Kol. Elżbieta Dygasiewicz.  
W początkowej części dyskusji poruszono temat ankiety opracowanej przez Radę Seniorów 
dedykowanej do środowiska senioralnego gminy Serock. W trakcie dyskusji wyłoniły się kolejne 
zadania związane z terminami i miejscem oddania ankiet. Kol. Sujkowska zaproponowała, aby 
informacje w tym zakresie umieścić w Informatorze Gminy Serock”. Kol. Kazimierz Niziński wspomniał, 
że poprzednia Rada Seniorów również ankietowała środowisko senioralne – akcja ta nie dostarczyła 
satysfakcjonujących informacji. Kol. Elżbieta Dygasiewicz stwierdziła, że żeby informacja była 
miarodajna musi wypełnić je ok. 10% populacji seniorów. 
W dalszej części dyskusji Kol. Janina Osińska zaproponowała następujące dwa tematy, które jej 
zdaniem powinny być uwzględnione w tematyce posiedzeń Rady Seniorów na rok 2020; 

• Formy współpracy Rady Seniorów z terytorialną władzą ustawodawczą;  

• Formy współpracy Rady Seniorów z terytorialną władzą wykonawczą. 
 
Zgłoszono również kolejny temat:  

• Finansowanie strategii senioralnej przez gminę - z czego seniorzy mogą skorzystać w ramach 
polityki senioralnej woj. mazowieckiego. 

Pozostałe propozycje tematyczne członkowie Rady mają przekazać mailowo sekretarzowi Rady 
Seniorów. 

 
8. 

Sprawy różne 
 

1.Kol. Mirosława Sujkowska oraz Elżbieta Dygasiewicz w dn. 9 października uczestniczyły w konferencji 
"Kardiologia i telemedycyna w opiece nad seniorami" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy 
Potrzebującym "Nadzieja" oraz Mazowiecką Akademię Seniorów. 
Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poinformowali uczestników konferencji  
o urządzeniach monitorujących jakie mogą być zaoferowane pacjentom ze wszczepionym 
stymulatorem serca oraz z innymi chorobami serca. Poinformowano też o możliwościach 
monitorowania cukrzycy w różnych jej stadiach. 
Zwrócono również uwagę na konieczność wypracowania systemowych rozwiązań dotyczących 
reagowania na sygnały zagrożenia zdrowia i życia z urządzeń monitorujących, co wiąże się 
zatrudnieniem personelu medycznego o odpowiednich kwalifikacjach. Zaproszono do współpracy 
przy wdrażaniu tego systemu samorządy z innych gmin. Prezes Stowarzyszenia "Nadzieja" R. Biskupski 
poinformował o utworzeniu przy stowarzyszeniu gabinetu telekardiologicznego oraz przychodni 
rehabilitacyjnej oraz wskazał na konieczność prowadzenia tego typu działań w ośrodkach 
senioralnych.  
2. Kol. M. Sujkowska poinformowała o zaproszeniu przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu oraz 
Stowarzyszenie "Nadzieja" przedstawicieli z Serocka na debatę "Znaczenie wolontariatu  
dla wzmocnienia inicjatyw lokalnych. Inspiracje dla Legionowa", która odbędzie się w dn. 7 listopada  
w Urzędzie Miasta Legionowo. Nadmieniła także że udział w debacie naszych przedstawicieli 
dostarczyć może cennych informacji o dobrych praktykach i zainspirować do działań w tym zakresie  
w Serocku.   
3. W dyskusji zabrał głos Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Artur Borkowski stwierdzając,   
że wypracowane postulaty i wnioski dotyczące środowiska senioralnego są bardzo ważne, ale ich 
realizacja nie zawsze jest możliwa ze względów finansowych. 
Odniósł się także do dostępu do Informatora Gminy Serock stwierdzając, że to nie podmiot decyduje 
co winno być w nim zawarte a jakość merytoryczna treści. Następnie stwierdził, że musimy dążyć do 



 

realizacji jak najbardziej ważnych zadań w ten sposób, żeby ich nie „przegadać” i nie 
„przewartościować”. Zdaniem burmistrza Rada Seniorów powinna stworzyć kanał informacji poprzez 
dotarcie do środowisk senioralnych miejskiego i wiejskiego (bo potrzeby są różne) i realizować te - 
najbardziej ważne potrzeby - poprzez równomierne rozłożenie potencjału w gminie.  W 
podsumowaniu swojego wystąpienia stwierdził, że realizacja zadań dedykowana dla mieszkańców 
miasta i gminy odnosi się także do seniorów. Dodał także, że mamy poczucie „tworzenia”. Jednak 
musimy mieć na uwadze, że to co stworzymy, żeby nie przerodziło się w jakiś system organizacyjny. 
Jakość zarządzania – współpraca – winna być obopólna a nie tylko instytucjonalna. „Społecznikostwo” 
nie powinno zaginąć a działania społeczne takie jak wolontariat czy pomoc sąsiedzka powinny być 
kontynuowane. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował członkom Rady Seniorów za 
aktywny udział i pomoc w realizacji zadań określonych w polityce senioralnej gminy.   Kol. Kazimierz 
Niziński stwierdził, że Rada Seniorów ma wiedzę, co potrzeba seniorom, ale także liczy na wsparcie ze 
strony władz gminy w ich realizacji.  
4. Pani Anna Orłowska przedstawiła Panią Magdalenę Pudzianowską – starszego koordynatora  
ds. opieki w OPS, która ma pełnić funkcję pełnomocnika do kontaktów z Rada Seniorów. 
Zadeklarowała także pomoc w rozpowszechnieniu opracowanej przez Radę Seniorów ankiety, której 
celem jest zdiagnozowanie problemów i oczekiwań osób starszych na terenie gminy Serock. 
Nadmieniła także,  
że „Koperta Życia” nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami.  
 

9. 
Zamknięcie posiedzenia 

 
Porządek obrad został wyczerpany. Kol. Elżbieta Dygasiewicz zamknęła V posiedzenie Rady Seniorów.  
 
Załączniki:  

1. Uchwała Nr 6/V/2019 Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock z dnia 5 listopada 2019 roku  
w sprawie powołania zespołu redakcyjnego do opracowania informacji dla seniorów; 

2. Uchwała Nr 7/V/2019 Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock z dnia 5 listopada 2019 roku  
w sprawie powołania zespołu redakcyjnego do opracowania „Poradnika Seniora” 
 

 
       Protokołowała                                                                             Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów  
 
Małgorzata Bońkowska                                                                             Elżbieta Dygasiewicz 
 


