
 
Protokół 

IX posiedzenie Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 

z Komisją Spraw Obywatelskich 

 

 

Rada Miejska w Serocku 

Komisja Spraw Obywatelskich 

 

Protokół nr 1/2020 

 

Posiedzenie w dniu 6 marca 2020 
 

Obrady rozpoczęto 6 marca 2020 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:19 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków. 

 

Obecni: 

 

1. Krzysztof Bońkowski 
2. Sławomir Czerwiński 
3. Bożena Kalinowska 
4. Gabriela Książyk 
5. Agnieszka Oktaba 
6. Jarosław Krzysztof Pielach 
 

W posiedzeniu udział wzięli dodatkowo: 
 

1. Rafał Karpiński- sekretarz MiG Serock 
2. Piotr Kowalczyk - RS 
3. Kazimierz Niziński - RS 
4. Elżbieta Dygasiewicz - RS 
5. Krystyna Wszołek - RS 
6. Eugeniusz Gołaś - RS 
7. Maria Wal - RS 
8. Stanisława Wroniak - RS 
9. Stefan Woźniak - RS 
10. Janina Osińska - RS 



 
11. Alina Twardowska 
12. Beata Ugodzińska 
13. Magdalena Pudzianowska 
14. Mariusz Śledziewski 
15. Anita Siemińska 
16. Mirosław Smutkiewicz 
17. Roman Falkowski - RS 
18. Martyna Studzińska 
19. Mirosława Sujkowska - RS 
20. Małgorzata Bońkowska - RS 

oraz sołtysi z terenu Miasta i Gminy Serock- lista stanowi załącznik do protokołu. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 
 

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska otworzyła posiedzenie i stwierdziła, że w związku 
z zaistniałą sytuacją zdrowotną proponuje wprowadzenie dodatkowego punku obrad: 
informacja o sytuacji na terenie naszej Gminy sposoby zapobiegania chorobie- procedury 
informacja mieszkańców sposoby. Porządek po zmianie wyglądał następująco: 

Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 
2. Realizacja „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do roku 2020”. 
3. Polityka senioralna (system wsparcia dla osób starszych). 
4. I. Dziedziny wsparcia. 
a) Zdrowie 
b) Aktywność fizyczna 
c) Opieka nad osobami starszymi 
d) Nowe technologie w opiece nad osobami starszymi. 
5. II) Przestrzeń i miejsce zamieszkania. 

a) Przystosowanie mieszkań i ich zamiana 
b) Ciągi senioralne 
c) Likwidacja barier 
6. Rodzaje i powody wykluczeń (niepełnosprawność, ubóstwo, miejsce zamieszkania). 

7. Zamierzenia. 

a) Powołanie wolontariuszy 
b) Akcja „złota rączka” 
c) Powstanie informatora dla seniorów naszej gminy. 
8. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
 

a) informacja o sytuacji na terenie naszej Gminy sposoby zapobiegania chorobie- procedury 
(informacja mieszkańców sposoby)  

9. Sprawy różne. 



 
10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Sekretarz Rafał Karpiński- przedstawił nowego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Serock, 
Pana Marka Kaliszewskiego, który będzie pełnił funkcję kuriera 

 

2. Realizacja „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do roku 2020”. 
3. Polityka senioralna (system wsparcia dla osób starszych) 
4. I. Dziedziny wsparcia. 
a) Zdrowie 
b) Aktywność fizyczna 
c) Opieka nad osobami starszymi 
d) Nowe technologie w opiece nad osobami starszymi. 
5. II) Przestrzeń i miejsce zamieszkania. 

a) Przystosowanie mieszkań i ich zamiana 
b) Ciągi senioralne 
c) Likwidacja barier 
6. Rodzaje i powody wykluczeń (niepełnosprawność, ubóstwo, miejsce zamieszkania). 

7. Zamierzenia. 

a) Powołanie wolontariuszy 
b) Akcja „złota rączka” 
 

c) Powstanie informatora dla seniorów naszej gminy. 

 

Pan Piotr Kowalczyk – pierwsza sprawa to sprawozdanie Rady, które jest na naszej stronie, 
można się z nim zapoznać, tam są wypisane jakie rzeczy były realizowane, wnioski, druga 
sprawa dotyczy procesu pisania strategii, wiemy, że jest to zadanie na kilka miesięcy, na pewno 
sami tego nie napiszemy, na pewno jest do tego potrzebne sporo materiałów i pracy seniorów, 
urzędników, myślę, że również Państwa sołtysów stąd to dzisiejsze spotkanie. Trzecia sprawa 
to chcieliśmy się Państwu przedstawić, 15 marca Pan burmistrz powołał na trzecią kadencję 
Radę seniorów w czternastoosobowym składzie i chciałem przedstawić Państwa radnych, 
przewodniczącym Rady Seniorów zostałem Ja, Piotr Kowalczyk z Zegrza, wiceprzewodnicząca 
Rady Pani Elżbieta Dygasiewicz z Borowej Góry, sekretarzem jest Pan Stefan Woźniak z 
Serocka, członkiem Rady Seniorów z Serocka jest Pani Małgorzata Bońkowska, Cupel 
reprezentuje Pan Roman Falkowski, Wierzbicę Pan Eugeniusz Gołaś, Dosin Pan Kazimierz 
Niziński, Serock Pani Janina Osińska, Guty pan Sylwester Skośkiewicz, Marynino Pani 
Mirosława Sujkowska, która jednocześnie jest przewodniczącą Serockiej Akademii Seniora, 
Jachrankę Pani Maria Wal, która jednocześnie jest wiceprzewodniczącą Klubu Aktywnego 
Seniora, Zegrze Pani Krystyna Wszołek i Pani Bożenna Zalewska, Borowa Górę Pani Stanisława 
Wroniak. Pozwoliłem sobie zaprosić Panią Alinę Twardowską przewodniczącą Klubu 
Aktywnego Seniora i Panią Martynę Studzińską z Fundacji Zaczyn, która współpracuje z Nami 
już kolejna kadencję, pomagała Nam pisać pierwszą strategię. Rada Seniorów na obecną 
kadencję wyznaczyła sobie następujące zadania: opracowanie i wydanie i kolportaż poradnika 



 
dla seniora Gminy Serock, w którym znalazłyby się najważniejsze informacje potrzebne 
seniorom, opracowanie tego poradnika jest już bardzo zaawansowane i mamy nadzieję, że w 
tym roku uda się Nam wydać, następnie uruchomienie wolontariatu na rzecz seniorów przez 
jego zorganizowanie starać się będziemy uruchomić pomoc sąsiedzką czy międzypokoleniową 
i tutaj takim zadaniem przyjęła Pani Ela Dygasiewicz, miejmy nadzieję, że Jej się uda bo to jest 
bardzo trudne zadanie ale mówimy, że to jest do końca Naszej kadencji, trzecie zadanie to jest 
uruchomienie akcji „złota rączka” to jest systemu pomocy seniorom w przypadku drobnych 
awarii, remontów, to jest akcja, która działa już w wielu miastach, różnie się nazywa, w 
Warszawie są to remonty dla seniorów wykonywane bezpłatnie do kwoty 175 złotych, w 
Wołominie takie prace wykonuje pracownik Urzędu zatrudniony specjalnie a części zamienne 
daje Ten, komu popsuła się dana rzecz, jest tez określone kryterium wiekowe, takie kryteria 
należałoby wypracować i jesteśmy zdania, że to można powołać stosunkowo szybko. 

 

Pan Stefan Woźniak-w listopadzie 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie 
gminnym, został nadany artykuł 5c który mówi, że: 

1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania 
aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Rada gminy, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę 
seniorów. 

2. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.  

3. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli 
podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.  

4. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru 
jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji 
osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia 
sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów. 

W końcu grudnia został złożony wniosek ręce Burmistrza Miasta i Gminy Serock i Rady 
Miejskiej podpisany przez osób o powołanie Rady Seniorów a 31 marca 2014 roku już Rada 
Miejska podjęła uchwałę w sprawie powołania Ray Seniorów i nadania jej statutu. Inauguracja 
pierwszego posiedzenia odbyła się 17 lipca 2014 roku, do najważniejszych zadań Rady 
Seniorów według Statutu należy współpraca z Gminą w związku z realizowanymi projektami 
oraz inicjowanie projektów wspierających seniorów, integracja środowiska seniorów i 
reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz, współpraca z partnerami 
społecznymi w działaniach na rzecz seniorów. 

Pierwsza Rada, która została powołana, trwała krótko, ale już na przełomie 2014 i 2015 roku z 
inicjatywy Rady opracowana została pierwsza ankieta badań ankietowania osób starszych, 
opracowanie i analiza tej ankiety pozwoliły uwzględnić Urzędowi Gminy skutecznych strategii 
rozwiązywania problemów serockich. Opracowanie i ankietę stworzyła sama Rada bez pomocy 
z zewnątrz. Druga kadencja to organizowanie warsztatów przy współpracy Federacji Mazowia, 
które zostały wykorzystane do opracowania wniosków i diagnozy życia seniorów z Serocka, 
diagnoza została przekazana na ręce burmistrza. W miesiącach marzec- czerwiec 
przeprowadzona została następna ankieta, która została opracowana też przez samych 
seniorów i została we wrześniu przekazana władzom miasta, koniec roku to intensywna praca 



 
nad stworzeniem dokumentu pod tytułem – Serocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów 
do 2020 roku, przy opracowaniu dokumentu korzystaliśmy z pomocy Fundacji Zaczyn i z 
Fundacją Idea. Serocki program strategiczny został przyjęty jednogłośnie na sesji Rady 
Miejskiej 24 stycznia 2017 roku, rok 2017 to wdrożenie „koperty życia”, która działa do dzisiaj, 
następnie przy współpracy Stowarzyszenia Manko została wdrożona w życie serocka edycja 
ogólnopolskiej Karty Seniora, przyznano gminie tytuł- Gmina przyjazna seniorom. Trzecia 
kadencja, obecna to opracowanie sprawozdania o realizacji programu strategicznego, 
opracowanie ankiet dla seniorów i dla sołtysów. Poza tą pracą na rzecz środowiska osób 
starszych Rada Seniorów uczestniczyła w szkoleniach wyjazdowych i realizowanych na miejscu, 
nasi członkowie brali udział w dwóch wyjazdowych szkoleniach w Jachrance organizowanych 
przez fundację Zaczyn. W 2019 roku uzyskaliśmy pieniądze na mały projekt „Seniorzy dla 
seniorów” i zorganizowaliśmy spotkanie świąteczne dla seniorów zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, przy organizacji współpracowaliśmy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 

Pani Janina Osińska- informację na temat funkcjonowania organizacji senioralnych na terenie 

Miasta i Gminy Serock miała przedstawić Pani Mirosława Sujkowska, ponieważ grupa wokalna 

Serockiej Akademii Seniora „Babie lato” koncertuje dzisiaj w domu kultury w Wyszkowie a 

godzina posiedzenia Komisji została przesunięta więc Oni nie zdążą wrócić, więc pozwolę sobie 

zastąpić koleżankę. Serocka Akademia Seniora jest stowarzyszeniem, które działa na prawach 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku i funkcjonuje jako samodzielne stowarzyszenie od lipca 2015 

roku, jesteśmy zarejestrowani w KRS i posiadamy osobowość prawną, wcześniej przez pięć lat 

działała w Serocku filia Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale seroccy seniorzy 

postanowili wziąć sprawy w swoje ręce po to, aby lepiej zaspakajać potrzeby i oczekiwania 

osób starszych z terenu naszej Gminy. Powołując to stowarzyszenie nie zdawaliśmy sobie 

sprawy, że jest tak duże zapotrzebowanie na działalność jaką stowarzyszenie prowadzi na rzecz 

seniorów, dzisiaj nasze stowarzyszenie liczy 135 członków. Czasem trudno wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom wszystkich seniorów, zarząd liczy zaledwie pięć osób, wszyscy pracują 

społecznie, ale podchodzą do swoich obowiązków ambitnie i oferta skierowana do seniorów 

jest bogata. Dużym powodzeniem cieszą się wykłady o różnorodnej tematyce, wyjazdy do 

teatrów, na koncerty, wycieczki, spotkania okolicznościowe oraz gimnastyka. Seniorzy uczą się 

języka angielskiego, od ubiegłego roku działa grupa wokalna i sekcja rękodzieła artystycznego. 

Efektem pracy sekcji rękodzielniczej była wystawa – obrazy haftem malowane, która mogli 

Państwo do niedawna oglądać w serockim Ratuszu. Źródłem finansowania Serockiej Akademii 

Seniora są składki członkowskie, opłaty wnoszone przez uczestników oraz środki finansowe 

pozyskiwane w procedurze konkursowej od władz Miasta i Gminy Serock, podobnie jak w 

latach poprzednich Serocka Akademia Seniora realizuje zadanie publiczne powierzone przez 

Gminę zatytułowany „wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności 

kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacja zdrowego trybu życia” dzięki temu 

oferta Nasza jest dość szeroka i finansowo dostępniejsza dla seniorów. W 2019 roku udział 

kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego wyniósł 22,54%, co 

oznacza, że jest ono w znaczącym stopniu finansowany przez samych seniorów, całkowite 

wydatki na realizację zadania publicznego wyniosły 110893 zł, kwota dotacji 25000 zł, wsparcie 

finansowe otrzymywaliśmy także od Starostwa Powiatowego w Legionowie chociażby przy 

okazji tak dużych uroczystości jak „600-lecie nadania praw miejskich” czy „stulecie odzyskania 

niepodległości”. Realizując zadania stowarzyszenia Serocka Akademia Seniora współpracuje z 



 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami i Uniwersytetami 

Trzeciego Wieku w Legionowie, Nasielsku i dzisiaj Mamy nadzieję na trwałe nawiążemy 

współpracę z Wyszkowem. Serocka Akademia Seniora jest największą organizacją seniorską na 

terenie Miasta i Gminy Serock a najstarszą organizacją jest Klub Aktywnego Seniora, który 

działa od piętnastu lat i skupia starszych wiekiem seniorów, do klubu należy około 40 osób, 

członkowie spotykają się dwa razy w miesiącu, są to spotkania o charakterze integracyjnym i 

okolicznościowym, organizowane przy herbacie czasami przy muzyce, są organizowane 

spotkania z okazji świąt, karnawału, latem organizowany jest grill. Niektórzy członkowie 

obchodzą swoje urodziny czy imieniny w gronie przyjaciół klubowych, Klub Aktywnego Seniora 

bierze udział w korowodzie, uczestniczy w różnych uroczystościach narodowych czy 

okolicznościowych. W sezonie wiosenno-letnim seniorzy z Klubu Aktywnego Seniora 

wyjeżdżają na wycieczki, najczęściej jednodniowe z racji wieku członków dłuższe wyjazdy 

byłyby zbyt meczące a ponadto stanowią większe obciążenie finansowe. Klub Aktywnego 

Seniora nie posiada osobowości prawnej, korzysta z pomocy organizacyjnej Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Serocku, Klub poprzez swoją działalność przeciwdziała osamotnieniu i 

wykluczeniu społecznemu osób starszych w bardziej zaawansowanym wieku. Sekcja „Aktywne 

Zegrze” działa w Zegrzu przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, należy do niego około 

35 osób, głownie są to osoby starsze, członkowie sekcji spotykają się dwa razy w miesiącu, są 

organizowane spotkania o charakterze integracyjno- okolicznościowym, warsztaty, co jakiś 

czas organizowane są wyjazdy do kina i do teatru. Dzięki organizacjom senioralnym oraz pracy 

społecznej seniorów rekrutujących się z tych organizacji nastąpił w ostatnich latach duży 

postęp w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych na rzecz seniorów na terenie 

Naszego miasta i gminy Serock. 

 

Pani Małgorzata Bońkowska- koleżanka powiedziała o organizacjach, które są dedykowane dla 
seniorów Ja powiem o organizacjach, które może nie są dedykowane dla seniorów, ale w 
których uczestniczą seniorzy i organizacje te również działają na rzecz seniorów. Od pewnego 
czasu obserwowane jest wydłużenie średniej długości życia, pociąga to za sobą przemiany w 
strukturze społecznej, bo to obserwujemy współcześnie na niespotykaną dotąd skalę 
jednocześnie istnienie kilku generacji, dochodzi do spotkań pokoleń skrajnych, czyli 
pradziadków z prawnuczętami. Sytuacja ta rodzi nie tylko liczne konsekwencje o charakterze 
demograficznym czy społecznym, czy ekonomicznym, ale przede wszystkim uruchamia cały 
ciąg wzajemnych relacji, których jakość bez wątpienia oddziaływuje na spójność pokoleniową 
i międzypokoleniową. Organizacje społeczne o których koleżanka wspomniała działające na 
terenie Gminy Serock, czyli Serocka Akademia Seniora, kluby czy inne rozwiązania dla 
seniorów, którzy chcą aktywnie i nie znoszą bezczynności, uzupełnieniem tych organizacji 
będzie chociażby w pierwszej kolejności: koła gospodyń wiejskich i tu w tym miejscu 
chciałabym podziękować Paniom, do których pozwoliłam sobie dzwonić i które mi przybliżyły 
pracę kół działających na terenie Gminy Serock i są to koła gospodyń wiejskich w Maryninie, w 
Dębinkach, w Dosinie, w Izbicy, w Jachrance, w Jadwisinie, w Ludwinowie Zegrzyńskim i w 
Zegrzu. Są to koła, które są zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, koła te są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i objęte są 
ustawą o kołach gospodyń wiejskich, są to organizacje w myśl tej ustawy dobrowolne, 
organizacją mieszkańców wsi aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Członkinie i 
członkowie kół gospodyń wiejskich organizują szkolenia, pokazy i kursy o różnorodnej 



 
tematyce, między innymi pieczenia, gotowania, przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw, 
higieny i racjonalnego odżywiania, biorą udział także w imprezach okolicznościowych, typu 
spotkania wielkanocne, wigilijne, okolicznościowe, biorą udział w wielu gminnych imprezach. 
Od lat Panie i Panowie tworzące koła uczestniczą z powodzeniem w konkursach, odnoszą 
sukcesy na targach w Toruniu, są to organizacje wielopokoleniowe i służą spotkaniom 
wielopokoleniowym. Innymi organizacjami społecznymi o innej formie to są stowarzyszenia, 
które również działają na terenie gminy Serock, jest kilkanaście tych stowarzyszeń, pozwolę 
sobie ograniczyć do trzech ponieważ te działają z seniorami, członkami tych stowarzyszeń są 
seniorzy, również działają na rzecz lokalnej społeczności są to stowarzyszenia: Nasze Zegrze, 
Stowarzyszenie Nasza Borówka, Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi, tu prośba Pana 
przewodniczącego , z którym miałam przyjemność rozmawiać, żeby wspomnieć o trzynastym 
Rajdzie Pamięci, który będzie organizowany w tym roku we wrześniu. Nasza Borówka, działa 
na terenie miejscowości Borowa Góra i skupia w szczególności lokalnych seniorów, tych którzy 
mają problemy z przemieszczeniem się do organizacji typu Serocka Akademia Seniora czy 
Klubu Aktywnego Seniora, Borowa Góra stworzyła sobie może nie stricte senioralną, bo tez 
uczestniczą osoby młodsze, ale również jest organizacja dedykowana dla całej społeczności 
Borowa Góra. Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi współuczestniczy w koncertach „Pod 
brzozami” i w organizacji „Krzyśków”, stowarzyszenie te są zarejestrowane w KRS, 
stowarzyszenia, które uzyskały pewną swobodę poprzez zmianę przepisów w 2016 roku, 
otrzymały większe kompetencje stowarzyszenia zwykłe, czyli takie stowarzyszenie już 
funkcjonuje o 2018 roku na nowych zasadach, bo było dwuletnie vacatio legis jeśli chodzi o 
zmianę przepisów i dostosowanie tych stowarzyszeń, które już były zarejestrowane przed 2016 
rokiem, żeby dostosowały przepisy do nowych unormowań prawnych obowiązujących od 20 
maja 2018 roku. Takie stowarzyszenia mogą być założone przez trzy osoby, ponadto mają tzw. 
ułomną osobowość prawną i mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu i uzyskiwać 
szersze środki typu: dotacje. Stowarzyszenia te działają z seniorami i również na rzecz 
seniorów, ewidencję stowarzyszeń zwykłych prowadzi Starostwo Powiatowe w Legionowie. 

 

Pani Krystyna Wszołek- polityka senioralna jest bardzo ważną sprawą, myślę, że niektórzy 
seniorzy czują się wykluczeni z różnych powodów, ale jednym z nich jest nieznajomość ich 
praw, przywilejów i ulg, naszą rolą Rady Seniorów, Państwa Radnych, Państwa przedstawicieli 
Rady Osiedla Zegrze, Państwa sołtysów jest uświadomić seniorom z jakich ulg i przywilejów 
mogą skorzystać. Rada Seniorów przystąpiła do stworzenia poradnika, myślę, że ten poradnik 
dzięki Państwu dotrze do Naszych seniorów. Jeśli chodzi o przywileje i ulgi z których mogą 
skorzystać seniorzy w całym kraju to na przykład: ustawa z 20 czerwca 1992 roku uprawnia do 
ulgowych przejazdów pociągami osobom, które ukończyły 60 rok życia oferta Regio - senior 
oferuje stałe zniżki na połączenia regionalne PKP w całym kraju, przejazdy komunikacją miejską 
osoby po ukończeniu 65 roku życia mogą korzystać z tańszych przejazdów komunikacją 
miejską, mogą wykupić bilet roczny na cała komunikację miejską za 50 złotych. Osoby zaś po 
ukończeniu 75 lat mają te przejazdy zupełnie bezpłatne, są jeszcze ulgi w opłatach 
abonamentowych RTV, na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku osoby, które 
ukończyły 75 lat są całkowicie zwolnione z opłat abonamentowych. Młodsi seniorzy mogą też 
liczyć na taka ulgę, ale muszą spełnić bardziej szczegółowe warunki. Większość placówek 
kulturalnych traktuje seniorów bardzo ulgowo proponując zniżki w różnej wysokości, w kinach, 
muzeach, teatrach jest tego bardzo dużo, jest jeszcze możliwość z korzystania z ulg na 
podstawie Karty Seniora, która daje zniżki w instytucjach, sklepach, placówkach zdrowotnych, 



 
zakładach zdrowotnych, zakładach usługowych, niektóre placówki organizują kursy i szkolenia. 
Ponieważ nasza gmina przystąpiła do programu-Ogólnopolska Karta Seniora nasi seniorzy 
mogą korzystać z takich ulg, seniorzy w trudnych sytuacjach życiowych mogą skorzystać z 
profesjonalnej oferty publicznej lub niepublicznej, między innymi: domy pomocy społecznej, 
rodzinne domy jest to nowa forma całodobowych usług opiekuńczych i bytowych 
świadczonych przez osoby lub rodziny, ale w ich miejscu zamieszkania. W ramach 
wieloletniego programu Senior Vigor funkcjonują dzienne domy opieki, w miastach i gminach 
formą pomocy społecznej są również mieszkania chronione, osobom, które wymagają opieki i 
pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych służą ośrodki wsparcia usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, istnieje możliwość otrzymania tzw. 
„bonu dla seniora”. Stowarzyszenie- Radomskie Centrum Przedsiębiorczości przy 
dofinansowaniu samorządu mazowieckiego wdraża kolejny system wsparcia projektów 
senioralnych w formie bonów społecznych w wysokości do 1850 złotych, szczegóły w 
internecie. Nasi seniorzy mogą korzystać z Karty Serocczanina, w naszej gminie jest wiele 
przywilejów i ulg, oczywiście nasi seniorzy korzystają z usług Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Serocku, Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie i mogą ubiegać się o pomoc z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych ale już pod pewnymi warunkami, na 
szczęście problemy seniorów leżą na sercu zarówno władzom centralnym, wojewódzkim jak 
również gminnym, ważne jest żebyśmy tak do Nich dotarli, żeby Nasi seniorzy chcieli i potrafili 
przy Naszej i Państwa pomocy skorzystać z tych ofert. 

 

Pani Elżbieta Dygasiewicz- starzenie się ludzi jest zjawiskiem uniwersalnym, jednak w ostatnich 
kilkudziesięciu latach intensywność tego zjawiska i to szczególnie w państwach wyżej 
rozwiniętych staje się problemem, znacznie wzrasta następuje spadek przyrostu naturalnego, 
co sprawia, że odsetek ludzi starszych w społeczeństwach rośnie, jest skutek wydłużania 
trwania życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia, starość społeczna jest 
zjawiskiem relatywnie nowym. Teraz schodzimy na tendencje Nasze demograficzne w Polsce 
jak i w Europie ukazują zmniejszanie się udziału osób młodych przy jednoczesnym wzroście 
osób starszych, najnowsze dane GUS dotyczące liczby ludności w Polsce za 2019 rok świadczą 
o: spadku ludności ogółem do 38 miliona osób, następnie nie zastępowalności pokoleń, kolejny 
trend- występującej poważnej luce pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów, polskie 
społeczeństwo szybko się starzeje, występujące zjawisko tzw. starości społecznej nie 
występuje tylko w Polsce ale również w Europie. Na koniec 2018 roku liczba mieszkańców 
Polski w wieku 60+wzrosła do ponad 9 milionów osób, w efekcie odsetek seniorów osiągnął 
24,8 ogółu populacji. Ponad jedna czwarta polskich seniorów mieszka na Mazowszu i w 
województwie śląskim, opublikowane ostatnio przez GUS raport pod nazwą „sytuacja osób 
starszych w Polsce w 2018 roku” podaje, że choć ogólna liczba ludności Polski spada to odsetek 
osób w podeszłym wieku rośnie. Prognozy przewidują: w 2050 roku będzie w Polsce mieszkać 
około 14 milionów osób w starszym wieku, co oznacza, że stanowić będzie 40 procent 
społeczeństwa. Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców Miasta i Gminy Serock 
wynosiła 14456 osób, w tym 4379 osób mieszkało w mieście zaś 10077 osób w Zegrzu w 28 
sołectwach, w porównaniu z końcem 2015 roku nastąpił przyrost ludności o ponad 5 procent 
a w mieście ponad 7 procent, czyli tu się trochę różnimy od trendów ogólnokrajowych. W 
ogólnej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Serock według stanu na koniec 2019 roku osób w 
wieku 60+ było 3213, w tym 1722 kobiety i 1491 mężczyzn, najmniejszy udział seniorów mamy 
w sołectwach: Ludwinowo Dębskie-135%, Dosin - 14%, Świecienicy-14 % ale mamy tez takie 



 
udziały seniorów jak: Cupel-ponad 36%, Nowa Wieś- 30%, i Kania Polska- 29%, widzimy, że jest 
spora rozbieżność pomiędzy sołectwami. Udział seniorów w ogólnej liczbie ludności Miasta i 
Gminy Serock wynosi aktualnie 22,2% biorąc pod uwagę, że w kraju jest blisko 25% to u Nas 
jest trochę mniej, ale przez ostatnie udział seniorów wzrósł Nam o 2% można powiedzieć, że 
wpisujemy się w ogólne trendy, najliczniejszą grupę seniorów około 2000 stanowią seniorzy w 
przedziale wiekowym 60-70 lat, 1200 seniorów jest w przedziale wiekowym 71 i więcej. 
Najwięcej seniorów zamieszkuje w mieście Serock- 1026 osób, w Zegrzu- 272 osoby, i w 
Jadwisinie-217, gdybyśmy dodali te wielkości to mamy 50% ogółu seniorów. Porównując 
przyrost mieszkańców w tym czasie i wzrost, czyli 5% i wzrost liczby seniorów- 2% należy 
zauważyć, że w naszej gminie trendy ogólnopolskie u Nas występują tylko nie z taką ostrością, 
ale prognozy na kolejne lata oraz następstwa zmian demograficznych mają podstawowe 
znaczenie dla kształtowania polityki senioralnej. Przy opracowywaniu nowej strategii chodzi 
Nam o inicjatywę i zadania, które należałoby podjąć u Nas w Gminie nie tylko w celu 
ukształtowania warunków sprzyjających dogodnego starzenia się, ale podejmowania działań 
nie tylko na rzecz osób starszych, ale też z osobami starszymi, żeby senior czuł się podmiotem. 

 

Pan Kazimierz Niziński- padało wiele razy słowo – strategia zastanówmy się czym jest taka 

strategia na poziomie województwa mazowieckiego, strategia to cele i zadania ze strategii 

polityki społecznej wyprowadza się wiele regionalnych, między innymi polityki regionalnej 

Rady Seniorów. Polityka regionalna seniorów to jest polityka publiczna realizowana przez 

podmioty samorządu terytorialnego funkcjonująca na obszarze województwa we współpracy 

oraz we współpracy z podmiotami rządowymi, obywatelskimi i rynkowymi, czyli bardzo 

szerokie spectrum instytucji i organizacji. Mamy Sejmik Województwa Mazowieckiego, który 

uchwala politykę społeczną dalej mamy Powiat, który ma zadania do zrealizowania w ramach 

tej polityki i Gmina, to jest rozpisane w taki sposób, że wszyscy mają wpływ na to co się dzieje 

w Gminie, w Powiecie w Województwie Mazowieckim, za tym idą oczywiście środki finansowe, 

które pozwalają wykonywać pewne zadania. Państwo sołtyski i sołtysi jesteście liderami 

swoich środowisk i możecie organizować społeczność lokalną i być animatorem wielu działań, 

dlatego spotykamy się z Wami dzisiaj, żeby poprosić o to, żebyście byli animatorami wielu 

działań, żebyście byli organizatorami społeczności lokalnej a My chcemy Wam w tym pomóc. 

Jeśli na to spojrzymy to oprócz pieniędzy czego brakuje osobom starszym - zdrowia, jeżeli 

mówimy, że najbardziej brakuje Nam zdrowia to mamy tu trzy ośrodki, mamy ośrodek przy 

Kędzierskich, mamy Goldenmed, gdzie mamy 10 % zniżki na kartę Seniora i mamy ośrodek w 

miejscowości Dębe, poza tym jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji jako Gmina, że wokół naszej 

gminy mamy dostęp do różnych przychodni specjalistycznych, które możemy wykorzystywać 

biorąc skierowania i to daje Nam duże możliwości wpływania na to, żeby to zdrowie 

pielęgnować. Mamy bardzo dobrze działający Ośrodek Pomocy Społecznej, w zakresie polityki 

społecznej, możemy tutaj realizować zasiłki stałe, zasiłki celowe, posiłki, usługi opiekuńcze, 

wszystko w zakresie usług podstawowych, Karta Seniora, dofinansowanie do leków, 

wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, porady prawne i psychologiczne, teleopieka, ruszył 

również Klub Seniora w Szadkach. W gminie Serock bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o pewną 

wrażliwość na osoby starsze, które są wśród Nas, to są Nasi ojcowie, matki i chodzi o to, 

żebyśmy dołożyli wszelkich starań, korzystając z polityki senioralnej, regionalnej, żebyśmy 

wykorzystali wszystkie możliwe środki, żeby ten stan się znacznie polepszył, żeby Nasi seniorzy 

się dobrze czuli. 



 
 

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska- dziękuję przedstawicielom Rady Seniorów za 
wyczerpujące informacje, celem naszego dzisiejszego spotkania to są wnioski, które 
chcielibyśmy dzisiaj od Państwa usłyszeć, które posłużą do sporządzenia strategii, bardzo bym 
prosiła Państwa o zabieranie głosu. My w programie, który został do Państwa przesłany, 
ustaliśmy sobie, że punkty, które zostały przesłane będą takim przyczynkiem do dyskusji, w 
związku z powyższym otrzymaliście go Państwo dużo wcześniej, liczyliśmy na to, że Państwo 
zapoznacie się z tym porządkiem obrad i przygotujecie się do dzisiejszej dyskusji, dlatego 
proszę Państwa o zabieranie głosu w dziedzinach, które zostały Państwu przedstawione. 

 

Pan Roman Falkowski-mam prośbę do sołtysów, bo nie był poruszany tu temat bezpieczeństwa 
senioralnego, co to znaczy, w tej chwili namnożyło się bardzo dużo organizacji, które próbują 
ściągać starszych ludzi na spotkania i oferują im różnorakie sprzęty za duże pieniądze, żeby 
podpisywali ludzie kredyty za coś co nieraz jest warte 100 złotych a oni to oferują po 1000 
złotych. Chciałbym uczulić sołtysów, żeby na każdym zebraniu wiejskim czy nawet poza 
zebraniami informowali starszych ludzi, że to jest wyłącznie naciąganie, w związku z tym, że w 
sanatoriach ograniczono tego typu działalność te grupy przerzuciły się na telefoniczne 
informowanie i ja dostaję osobiście telefony, bo nie wiem skąd mają mój numer telefonu, ale 
to żaden problem, patrzą po wieku i bardzo często dzwonią zapraszając na różne atrakcje. To 
jest jedna wielka bzdura i to jest naciąganie ludzi starszych, dlatego, że ci Państwo maja bardzo 
świetną wymowę, opracowaną mają bardzo dobrze strategię i potrafią tak skołować starszych 
ludzi, że ludzie są gotowi zapłacić za kocyk, który jest warty parę groszy, zapłacić duże 
pieniądze, druga forma to w tej chwili jest bardzo często stosowana, że dostałeś 75 procent 
dopłaty do jakiegoś specyfiku i oczywiście kup specyfik, ludzie muszą sobie zacząć zdawać 
sprawę, szczególnie ci starsi, że jest zwykłe naciąganie starszych ludzi, bo to jest tak robione i 
tak podawane, że ludzie w to wierzą. 

 

Radny Krzysztof Bońkowski- słuchając Państwa wypowiedzi na szybko w internecie szukałem 
różnego rodzaju dokumentów, które już posiadamy, zostały stworzone, faktycznie Rada 
Seniorów i strategia, która została stworzona do 2020 roku, tak na szybko porównałem ze 
strategia Mazowsza w tym zakresie i zauważyłem, że po pierwsze są super przygotowane, tak 
jak tutaj padły uwagi, pojawia się konkretna informacja odnośnie wskaźników, czy to co jest 
dla Państwa ważne, bo w każdej strategii jest ważny ten opis, ważne jest zaplecze, z czego 
wynikają konkretne działania, niemniej co do zasady te konkretne działania, w strategii, która 
jest w serockim programie strategicznym są wymienione te trzy obszary, gdzie podejrzewam, 
będą one kontynuowane i zgodnie z Państwa uwagami będą rozwijane. Jeżeli chodzi strategię 
Mazowsza brakuje w tej Naszej strategii pewnego aspektu w zakresie przedsiębiorczości czy 
aktywizacji zawodowej seniorów, i jeżeli będą Państwo zgłaszać uwagi sugestia, żeby 
zastanowić się czy Państwa potrzeby, sam zatrudniam seniorkę, dążę do tego, żeby próbować 
w ten sposób aktywizować seniorów, nie tylko poprzez wyjazdy kulturalne, które są również 
bardzo ważne ale również w zaangażowanie w różnego rodzaju, poza inicjatywami 
społecznymi, takimi inicjatywami gospodarczymi, dla Mnie jesteście Państwo pełno 
produktywnymi osobami, które maja ogromne doświadczenie, które można wykorzystać w 
wielu firmach, które dają czy młodym osobom czy trochę starszym inne spojrzenie na niektóre 



 
kwestie , więc chodzi o to, że jeżeli Państwo, uczyli się studiowali i pracowali potem zawodowo 
i dobyli doświadczenie w ciągu kilkudziesięciu lat efektywnej pracy to żeby nie tracić tego a 
próbować wykorzystać czy w Gminie, czy w organizacjach pozarządowych czy to w 
przedsiębiorstwach, bo ta przedsiębiorczość jest bardzo ważna, bo ona generuje produktywne 
efekty, rezultaty dla Państwa środki finansowe i inne korzyści, które można wykorzystać. Będę 
starał się być jak mocniej zaangażowany w tworzeniu dokumentu i zgłaszaniu różnego rodzaju 
uwag. 

 

Sołtys Krzysztof Witkowski- jestem sołtysem sołectwa Borowa Góra, uważam, że mieszkańcy 
mają prawo zgłaszać się do swojego sołtysa z problemami, Ja u siebie na wsi rozkolportowałem 
w tablicach informacyjnych telefon do siebie, dane, jak się okazuje około 80 procent 
mieszkańców nie zna swojego sołtysa, dopiero z okazji roznoszenia decyzji podatkowych 
niektórzy poznają sołtysa, niektórzy nie chcą w ogóle poznać sołtysa, musimy znaleźć 
rozwiązanie, aby przybliżyć mieszkańcom sylwetki sołtysów. Jest również trudność z 
dostaniem się do niektórych mieszkańców, światło się w domu świeci, a ludzie nie wychodzą i 
chcą wpuścić na posesję, my się czujemy trochę upokorzeni w tej sytuacji. Ja uważam, żeby 
przybliżyć osobę sołtysa mieszkańcom poprzez zebrania wiejskie, pytanie nasuwa się jednak 
takie jak tych mieszkańców namówić na przyjście na takie zebranie, może gdyby pojawił się 
burmistrz czy ktoś z Rady Miejskiej to może byłaby większa frekwencja. 

 

Radny Wiesław Winnicki – ja też jestem sołtysem w miejscowości Dębe, uważam, że bardzo 
dużo robi się dla seniorów, są organizacje, które działają na rzecz seniorów, ale uważam, że 
jest za mało informacji, trzeba dotrzeć z informacją do większej grupy, u Mnie w Dębem nikt 
nie wiedział, że klub w Szadkach powstał, dlatego uważam, że ważna jest informacja, młodzi 
mogą sobie sprawdzić w internecie do starszych trzeba docierać w inny sposób. 

 

Sołtys Anna Romanowska- jak Państwo sami powiedzieliście Serock, Jadwisin, Zegrze to jest 
dużo seniorów, nie dziwcie się Państwo to są nasi rodowici mieszkańcy, ale też dużo jest osób 
napływowych, to są ludzie, którzy opuszczają swoje mieszkania w miastach przeprowadzają 
się na wieś, na Borowej Górze jest bardzo dużo ludzi, którzy zakończyli swoje kariery 
zawodowe i przenieśli się w inne warunki, żeby dożyć spokojnie na wsi w innej atmosferze, w 
innym środowisku. Nie dziwcie się Państwo, że tutaj jest dużo więcej seniorów niż w 
sołectwach, gdzie jest praca wielopokoleniowa od świtu do nocy, gdzie Ci ludzie są zmęczeni 
ta pracą, gdzie starsi ludzie zostają, żeby gotować, opiekować się dziećmi, Oni naprawdę nie 
mają czasu ani wychodzić, ani nawet im się nie chce, to są ludzie schorowani i do Nich jest 
naprawdę ciężko dotrzeć nawet z naszymi lokalnymi inicjatywami, w świetlicach, kiedy robimy 
spotkania to niewielka grupa przychodzi. Dużą rolę odgrywają ochotnicze Straże Pożarne, tam, 
gdzie istnieją to Ci starsi ludzie to są wspierającym druhem ewentualnie są w Zarządzie, w 
różnych komisjach i tez mają jakąś czynną działalność, ale tu na wsiach po pierwsze nie mają 
informacji, mam na uwadze oddanie budynku dla Seniorów w Szadkach, trzeba było umieścić 
informację na tablicy ogłoszeń przy kościele. Super byłoby, żeby na każdej tablicy, w każdej 
wsi, w każdym sołectwie pokazał się jakiś program działalności, terminarz zajęć, jakie są 
zajęcia, jest komunikacja lokalna ogólnie dostępna, jak ktoś ma czas, maja ludzie samochody 
mogliby skorzystać z takich zajęć. Nie wiem w jaki sposób Państwo wyjdziecie do tych ludzi w 



 
sołectwach wiejskich, bo to jest naprawdę bardzo ciężko, czy może wycieczki, może spotkania, 
bo My jako sołtysi co z tego, że zaprosimy ewentualnie kogoś, i zorganizujemy spotkanie i 
okaże się, że przyjdzie 7 osób i to wszystko, trzeba wyjść szerzej do ludzi i bardzie 
rozpropagować zajęcia w domu seniora w Szadkach. 

 

Sołtys Jan Gołębiewski- wystąpiliście Państwo do Nas z ankietą, gdzie pytacie o ograniczenia, 
pozwolę sobie odczytać, ograniczenia finansowe, wszyscy nasi polscy seniorzy mają 
ograniczenia finansowe, bo gdyby ich nie mieli to jak niemieccy emeryci zwiedzali by świat- 
ograniczenia komunikacyjne- raczej nie na piętnaście osób zakwalifikowanych w mojej wsi 
tylko trzy nie miało prawa jazdy i samochodu ale praktycznie mają taką możliwość, żeby ich 
rodziny przywiozły więc to nie jest ograniczenie dla nich – brak oferty- oferta jest ale tylko dla 
osób aktywnych, dla tych osób, które tej oferty poszukują, natomiast osoby nieaktywne nie 
czytają prasy, nie przeglądają stron internetowych i raczej do tablicy ogłoszeniowej też mają 
za daleko, nie po drodze- inne- nadal pracują zawodowo poza swoim miejscem zamieszkania 
nawet w wolne soboty i w niedziele są zajęci, pracują na roli lub w sadzie i wolne maja tylko 
zimą i to nie zawsze, prowadzą dom, opiekują się wnuczkami a oczywiście i względy zdrowotne 
blokują ich. Państwo zwracacie się z ankietą do Naszych seniorów zamieszkałych na wsi, gdzie 
prawie każde skupisko do Legionowa, Nasielska czy Pomiechówka to jest wszystko oddalone o 
ponad dziesięć kilometrów, wszyscy moi mieszkańcy mieszkają w domkach jednorodzinnych 
dodatkowo jest jeszcze ziemia, która ich „trzyma” ogródki, kwiatki, warzywa, zwierzęta, w 
związku z tym nie zainteresujecie Państwo seniorów swoja ofertą ani klubami środowiskowymi 
ani domami dziennego pobytu dlatego, że jeśli nie skierujecie się Państwo do Nich personalnie, 
Ja nie wiem, jak jest z RODO i czy macie Państwo możliwość wysłania do przykładowego 
Kowalskiego zaproszenia imiennego. 

 

Sołtys Teresa Wierzbicka- jestem sołtysem Kani Nowej, te wszystkie miejscowości, które leżą 

obok, tj., Cupel, Kania Polska, Nowa Wieś to mamy inny problem, nie mamy żadnego lokalu, 

gdzie moglibyśmy się spotkać, żeby te osoby dowieźć to musi być zorganizowana jakaś 

komunikacja, ja nawet próbowałam na spotkania wigilijne organizować dowóz, ale wszystkich 

nie jestem w stanie zabrać i tu jest ten problem. My w okresie letnim organizujemy wianki nad 

Bugiem, uczestniczą te starsze osoby, w Nowej Wsi w „Krzyśkach” również, ale gdzieś dalej to 

już jest problem, wyjście gdzieś dalej to jest naprawdę duży problem, będziemy się zwracać do 

Pana burmistrza, żeby Nam taki punkt zorganizował, żebyśmy w okresie od jesieni do wiosny 

mogli z tymi seniorami spotykać, integrować. 

 

Pani Martyna Studzińska- mam przyjemność pracować i poznawać Serock od 2016 roku, z 
Radami Senioralnymi widziałam się na różnych warsztatach i bardzo mocno brzmiało to co 
Państwo tutaj powiedzieli, że Serock składa się z tak różnych sołectw o tak różnej specyfice, 
chciałbym zachęcić Państwa do dużej współpracy z Radą Seniorów, Radni się przestawiali, 
widzieli Państwo z jak różnych sołectw Oni są. Pracując z Nimi wiem jak jest duża otwartość 
żeby różne działania „doszyć” do tych możliwości, że są te sołectwa, w których jest dużo 
seniorów, są mobilni, łatwo się spotkać, i to są te miejsca gdzie działają najprężniej różne kluby, 
gdzie można wyjechać, zrobić wycieczkę ale też wiemy, że są takie sołectwa, gdzie jak Pani 



 
powiedziała, są zajęci praca zawodową, nie maja czasu, często sił, żeby wyjechać na jakąś 
daleką wycieczkę, ale można wypracować na podstawie danych czy rozmów, jakieś działania, 
które można zrobić na miejscu. Może to nie muszą być zajęcia, spotkania co tydzień, ale jakoś 
wpisane w kalendarz pracy raz na kilka miesięcy jakieś spotkanie, które odbędzie się u Was w 
sołectwie dla seniorów, gdzie dzięki współpracy z Radą Seniorów, współpracy w władzami 
miasta będzie łatwiej pozyskać jakieś dofinansowanie albo można będzie coś zaprojektować. 
Pani wcześniej mówiła, że są takie sołectwa, gdzie są ludzie, którzy chcieliby coś zrobić, ale nie 
mają, gdzie się spotkać i też wtedy można by przy pomocy Radnych lobbować, żeby takie 
miejsce powstało albo faktycznie pozyskać fundusze na to, żeby były dofinansowane te 
dojazdy i wtedy łatwiej byłoby współpracować. Chcę Państwa otworzyć na współpracę i na 
wymyślanie wspólnych zajęć, wydarzeń, to nie zawsze musi być, to co ktoś z Państwa 
powiedział, że Rada Seniorów stara się integrować seniorów, „wyrwać” może nie trzeba 
wyrywać trzeba się zastanowić co możemy zrobić dla Nich tam gdzie są a Rada Seniorów która, 
mam taką przyjemność, że pracuję z wieloma Radami w różnych miastach, w różnych gminach, 
tutaj macie bardzo prężnie działającą Radę, korzystajcie z Rady Seniorów, z doświadczenia 
zawodowego, z chęci do działania, oni chcą pomóc, zastanówmy się jak można pomagać 
bardziej, Ja ze swej strony mogę dalej podpowiadać jak zobaczę w innych miejscowościach co 
dobrego się dzieje, co Wy możecie tutaj zrobić. Bo też pracując w Serocku, widać, że jesteście 
wyjątkowi trochę na skalę polską, bo macie seniorów, którzy są tutaj od lat, pracują na roli, ale 
też macie tzw. napływowych, czyli to o czym było mówione, że skończyli pracę zawodową w 
mieście, budują domy zmieniają swoje otoczenie, ale będą tutaj żyli przez najbliższe lata. 
Warto zastanowić się, może warto robić takie spotkania sołeckie, żebyście się poznali, trochę 
pomyśleli, na ręce Przewodniczącego Rady podeślę kilka pomysłów, co można zrobić, zbieram 
z różnych miejscowości informacje jak można dotrzeć do mieszkańców, którzy są zamknięci w 
domach, bo to nie tylko u Was tak jest. Cieszę się, że to spotkanie się dzisiaj odbywa, że są 
Państwo sołtysi, bo jesteście takimi łącznikami z mieszkańcami. 

 

Przewodniczący Rady Seniorów Piotr Kowalczyk- w Radomiu jest takie miejsce, gdzie jeśli się 
znajdzie pięć osób powyżej 60 roku życia nigdzie nie zarejestrowanych, są mieszkańcami danej 
miejscowości lub chcą na rzecz danej miejscowości coś robić, zwracają się z wnioskiem, że chcą 
w danej miejscowości coś zrobić, czy spotkanie integracyjne, towarzyskie, ognisko ale zarazem 
ono musi mieć cele, jednym z podstawowych to jest integracja, wówczas można uzyskać do 
1850 złotych, jest to o tyle ważne, że po pierwsze nie jest aż tak trudno uzyskać te pieniądze, 
nie trudno rozliczyć, kwestia polega na tym, że czasami czym „przyciągnąć” tych ludzi, że 
będzie ciekawe spotkanie, że poznam ciekawych ludzi, w ramach takich pieniędzy myślę, że 
można zrealizować ciekawą imprezę, można wszystkie informacje znaleźć w internecie. 

 

Pani Krystyna Wszołek- mówiliście Państwo, że robiliście spotkanie i przyszło pięć osób, dobrze 
następnym razem będzie więcej, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, żeby nie były to 
te same tematy, żeby była różnorodność, wtedy te grupy się zintegrują. Dobrze byłoby 
zauważyć te osoby, szczególnie te zupełnie wykluczone, z różnych powodów, jak kolega 
powiedział, że ktoś nie chodzi do kina, będzie ja się mu dobrze zaproponuje, zaprosi naprawdę 
to działa, ludzie się sami wykluczają, bo ja się do niczego nie nadaję, bo nie wypada, bo to i tak 
ciągle te same osoby, naprawdę warto nawet dla pięciu czy trzech osób cokolwiek zrobić, mam 
kilku dziesiętne doświadczenie i wiem, że to działa. 



 
 

Pani Janina Osińska- w Serockim Programie Strategicznym na rzecz Seniorów jest, że 
realizatorami tego programu są władze samorządowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury i Czytelnictwa, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz sami seniorzy zrzeszeni w organizacjach pozarządowych, My jako Radni 
Rady Seniorów tak jak Państwo sołtysi pracujemy społecznie, więc jesteśmy od tego, żeby 
wspierać działania, żeby poznać potrzeby ludzi ale do realizacji strategii są powołani 
realizatorzy i trzeba to od nich egzekwować. 

 

Pan Mariusz Kusiak- nie jestem sołtysem ale sprawuję funkcję przewodniczącego Zarządu Rady 
Osiedla Zegrze oraz jestem przewodniczącym Koła Gospodyń Wiejskich w Zegrzu, chciałem 
przywołać pewną sytuację, która miała miejsce w okolicy świąt Bożego Narodzenia, 
zorganizowaliśmy spotkanie świąteczne na które chcieliśmy zaprosić osoby samotne, 
potrzebowały wsparcia, towarzystwa w tym okresie czasu i podobnie jak te wcześniejsze 
wypowiedzi padały, ja osobiście nie znam ani sytuacji rodzinnej seniorów ani ich sytuacji 
finansowej nie znam większości problemów z jakimi borykają się ci seniorzy, dlatego 
posiłkowałem się wiedzą również seniorów z Zegrza, którzy podpowiadali mi kogo zaprosić, na 
zaproszonych 15 przyszło pięć osób, ale przyszło, być może w przyszłym roku będzie więcej, 
ale nie byłoby tego gdyby nie było Pani Bożeny Zalewskiej, która chodziła z tymi zaproszeniami, 
bo Pani Bożena zna środowisko. Mam propozycję, aby Rada Seniorów poszła w tym kierunku, 
żeby w każdym sołectwie miała taką osobę, najbardziej kontaktową, mobilną, które byłyby 
pośrednikiem między sołtysem, przewodniczącym Zarządu a seniorami z całej gminy, myślę, 
że to uprościłoby i pomogło w dotarciu do wszystkich zainteresowanych, ponieważ ja nie do 
każdego mogę dotrzeć, nie każdy mnie może obdarzyć zaufaniem. 

 

Pani Anita Siemińska- jestem byłym pracownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji a obecnie 

pracuję w Spółce Serockie Inwestycje Samorządowe, chciałam Państwa poinformować, że 

Ośrodek Sportu już nie istnieje zadania przejęła Spółka, więc jeśli Państwo macie jakieś pytania 

czy uwagi w tym temacie to chętnie udzielę odpowiedzi. Z Państwa inicjatywy będziemy 

współpracować, zwróciliście się Państwo z prośbą o zorganizowanie dnia sportu dla seniorów, 

My się tego podejmiemy, zrealizujemy to w czerwcu, szczegóły przedstawimy Państwu w 

późniejszym terminie. 

 

Przewodniczący Rady Seniorów Piotr Kowalczyk – proszę nie odebrać Nas, Rady Seniorów jako 
osoby, które nie chcą pracować, z tym, że My musimy się kierować takim dokumentem jakim 
jest Statut Rady Seniorów, do czego jesteśmy powołani i w jaki sposób służymy, Nasza główną 
pracą to jest podpowiadanie władzom samorządowym i zarazem opiniowali ich pomysły do 
tego, żeby one służyły tej grupie wiekowej, czyli ludziom starszym, po to te nasze ankiety, 
spotkania z Państwem, tworzenie pewnego typu dokumentów, stąd My próbujemy dotrzeć do 
Państwa, takiej roli się podejmujemy ale Nas będzie rozliczać się za to co jest zapisane w 
statucie, do czego jesteśmy powołani i jaka jest nasza rola. Staramy się wówczas jak mówimy 
o organizacjach, stowarzyszeniach, organizacjach senioralnych czy pewnego typu instytucjach 
działających na terenie Gminy przypominać im, że w swoich programach pracy, w swoich 



 
wydatkach, budżetach powinni mieć środki zagwarantowane na realizację tego co jest 
zapisane w strategii. 

 

Sołtys Krzysztof Witkowski- Pani nadmieniła pewną rzecz, że Urząd realizuje pewne inwestycje 
czy Urząd ma jakieś możliwości, żeby powstały w sołectwach świetlice, żeby ludzie mogli się 
spotkać. 

 

Sekretarz Rafał Karpiński- Pani Siemińska odpowiada ze pewien wycinek działań Gminy Ja 
postaram się Państwu udzielić odpowiedzi, na terenach wiejskich jest problem do tych 
spotkań, nie ma takiej możliwości, żeby tak od razu to miejsce wytworzyć jedyna taka recepta 
to jest, żeby próbować te spotkania łączyć ze sobą i skorzystać z przychylności strażaków i 
spotykać się w budynku remizy w Gąsiorowie, jeśli chodzi o dowozy mieszkańców do 
Gąsiorowa to tez oferujemy pomoc ze strony Urzędu Gminy, jeśli będzie takie 
zapotrzebowanie to zawsze rozważymy takie prośby. 

 

Pani Janina Osińska- ja powiem może przekornie, że źle, ze w Serocku jest ośrodek kultury, ja 
byłam pierwszym dyrektorem ośrodka kultury w Serocku i nie było w Serocku obiektu w 
związku z tym uroczystości były organizowane, był klub w Kani Nowej, był Pan Siemion, był Pan 
Damięcki, jeździliśmy do Operetki Warszawskiej, był klub w Stanisławowie, również tam 
odbywały się recitale, odbywały się w szkołach, w Gąsiorowie występował Pan Fogg, serce- 
centrum musi być w Serocku ale nie możemy zapominać o miejscowościach naszej Gminy. 

 

Sołtys Anna Romanowska- wracając do historii w Stanisławowie to był najpierw klub 
młodzieżowy, potem był klub rolnika a teraz jest OSP, siedzibą jest świetlica wiejska, 
rozmawiamy o klubach dla seniorów, nasza OSP na pewno udostępni i na pewno będzie można 
zorganizować spotkania. 

 

Sołtys Teresa Srebnik- w świetlicy w Stanisławowie można zorganizować spotkania seniorów z 
kilku sołectw. 

 

Pani Mirosława Sujkowska- wróciłam dzisiaj z Wyszkowa tam mieliśmy występ, z wielkim 
aplauzem zostaliśmy przyjęci, ale później byliśmy na spotkaniu w Domu Dziennego Pobytu tam 
do tego domu uczęszcza 30 osób, naszła Mnie taka refleksja, ponieważ będziemy 
opracowywać nową strategię a te projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej one 
są w jakimś horyzoncie czasowym one się będą kończyły, można ubiegać się o inne, trzeba 
byłoby rozważyć czy celowym byłoby uruchomienie takiego domu dziennego pobytu w 
Serocku, gdzie przychodzą osoby, na zasadzie jak dzieci do przedszkola rano, są razem mają 
jakieś zajęcia, mają rehabilitację, dostają posiłek i po południu wracają do domu, są dowożone, 
bo są na to środki. Wymaga to zadanie dużych nakładów, ale jest możliwość pozyskania 
środków z zewnątrz i myślę, że na terenie Naszej gminy jest już 14 000 mieszkańców, są osoby 
też, które potrzebują takiej pomocy dziennej, ponieważ nie mogą sami zostawać w domu ze 



 
względu na różne zagrożenia, ze względu na to, że są starsi, że sobie nie potrafią wziąć posiłku, 
że wpadają w depresję, myślę, że docelowo w strategii taki punkt powinien być zawarty. 

 

Przewodniczący Rady Seniorów Piotr Kowalczyk- w Moim mieście rodzinnym w Zduńskiej Woli 
tez jest tego typu dom pomocy społecznej, korzystają z niego nie tylko ludzie, którzy są z 
jakiegoś powodu wykluczeni, że ktoś został sam w domu i szczególnie patrzyłem pod takim 
kątem, że panie sobie jakoś radzą lepiej w życiu kiedy zostają same, z panami jest gorzej, 
zostaje ich dużo mniej ale za towarzystwo często im służy alkohol, wyjście do takiego miejsca, 
do ludzi, uczestniczenie w różnych zajęciach powoduje, że nie czują się samotni, nie uciekają 
w używki lub nie wpadają w depresję to jest też bardzo ważne że mnóstwo ludzi teraz choruje 
na depresję, samotność to potęguje. Chciałbym zgłosić do władz, do Państwa, członków 
Komisji, żeby o czymś takim pomyśleć, być może jest to potrzebne. Nawiązując do tematu 
Klubu Seniora w Szadkach problem polega na czymś takim, że środki finansowe, które zostały 
uzyskane przez Gminę w dosyć znacznej wysokości jest związany z pewnym regulaminem, z 
pewnym naborem, z moich informacji wynika, że nabór już został zakończony, wolne miejsca 
są jedynie na teleopiekę. Druga sprawa dotyczy informacji, że następny klub seniora ma 
powstać w Izbicy, informację taką usłyszeliśmy od Pana burmistrza na otwarciu klubu seniora 
w Szadkach. 

 

8. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

 

Przewodnicząca Bożena Kalinowska stwierdziła, że protokoły zostały przesłane Państwu 
Radnym do zapoznania, uwag nie zgłoszono, protokoły zostały przyjęte. 

8. a) informacja o sytuacji na terenie naszej Gminy sposoby zapobiegania chorobie-
procedury (informacja mieszkańców, sposoby) 
 

Sekretarz Rafał Karpiński- w tym tygodniu nasze służby wzięły udział w spotkaniu 
zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Legionowie w samym urzędzie też próbujemy 
też wdrażać pewne procedury, uświadamiamy pracownikom jak bardzo ważna jest higiena, 
częste mycie rąk, dezynfekcja tych miejsc, które najbardziej są narażone na ewentualne 
pozostawienie śladu biologicznego. 

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Dariusz Urbaniak – mieliśmy okazję uczestniczyć w szerszej 
grupie osób z naszej gminy, spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, 
miało na celu zapoznanie Nas z tym wirusem i jak postępować, głownie o to chodziło, żeby nie 
siać paniki wśród ludzi i jak działać jeżeli ktoś poczuje się chory, ale polega to na tym, że 
koronawirus ma objawy bardzo podobne do grypy i musi wystąpić kilka czynników, czyli 
gorączka, kaszel, duszności ale drugim takim z czynników, kiedy powinniśmy zareagować to 
jest styczność z osobami, które wróciły miejsc zagrożonych, czyli Włochy, Chiny, Niemcy czy 
inne państwa, gdzie te źródła zakażeń są bardzo duże i te objawy występują, jeśli takiej sytuacji 
nie ma potrzeby panikować, muszą te dwa warunki być spełnione. Jeżeli ktoś czuje ta chorobę 
i miał styczność z osobą, która wróciła z tych miejsc zagrożonych to wtedy nie idziemy 
bezpośrednio do przychodni, do lekarza rodzinnego czy do szpitala tylko kontaktujemy się 
telefonicznie z najbliższym Sanepidem, z tego względu, że osoby tam pracujące pokierują Nas, 



 
przeprowadzą wywiad z Nami i ocenią czy ta jednostka chorobowa wskazuje na to, że może 
być ten koronawirus i pokierują Nas gdzie się udać czy przyjedzie po Nas karetka i zawiezie Nas 
do szpitala zakaźnego czy do innego punktu gdzie zostaniemy zbadani. Mam broszurki, które 
rozdam Państwu sołtysom, aby umieścili w swoich tablicach informacyjnych, w celu 
zapoznania przez mieszkańców. 

Radny Krzysztof Bońkowski- chciałbym zapytać o procedury, ponieważ byłem autorem 
wniosku o rozszerzenie porządku dzisiejszej Komisji, jak wygląda od strony proceduralnej, bo 
Pani Ugodzińska nam przedstawi samo zapobieganie, ale samo przygotowanie Naszej gminy 
do potencjalnego zagrożenia, czy mógłby Pan powiedzieć co będzie w momencie jeżeli pojawi 
człowiek, który przyjechał z Niemiec autokarem, wysiadł na przystanku w Serocku i źle się 
czuje, bo chciałbym mieć pewność, że My jako gmina jesteśmy przygotowani, czy są 
wyznaczone strefy do kwarantanny, czy Straż Miejska czy karetka, jak się odbywa potem 
transport takiej osoby, po dzisiejszym wystąpieniu chciałbym mieć pewność, że jesteśmy 
przygotowani i w momencie, gdy coś się stanie będziemy mogli szybko i sprawnie zadziałać. 
Chciałbym uzasadnić, czemu zgłosiłem taki temat na komisję, umieralność na tego wirusa jest 
na poziomie dwóch, trzech procent, więc ona nie jest duża, w szczególności narażone są osoby 
starsze, gdzie odsetek umieralności jest wyższy, wśród osób młodszych jest bardziej znikomy, 
moje pytanie nie jest sianiem paniki jest próbą uświadomienia pewnych zagrożeń. 

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Dariusz Urbaniak- jeśli chodzi o taka sytuację, że przyjeżdża 

osoba autobusem, czuje się źle, we wszystkich mediach podawany jest numer, pod który 

można dzwonić w celu uzyskania informacji, my nie możemy podjechać i wziąć taką osobę do 

radiowozu i nie przewieziemy do szpitala, ponieważ nie mamy środków ochronnych dla siebie, 

ale jest w Serocku karetka pogotowia i służba zdrowia o tym decyduje. W naszej gminie jako 

miejsce do odosobnienia została wyznaczona szkoła podstawowa w Jadwisinie i domki w 

Jadwisinie, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że musielibyśmy kogoś izolować to w ten sposób 

i w tym miejscu, na chwilę obecną jest pięć osób objętych kwarantanną, wirus rozwija się przez 

14 dni, a według innych danych nawet 21 dni, jeżeli nic się nie będzie działo to osoba jest 

zdrowa. Jeśli sytuacja zaistniałaby u Nas, mogłoby być tak, że osoba od Nas zostanie 

przewieziona do szpitala zakaźnego do Warszawy, ale gdyby miała styczność z innymi osobami, 

być może jechała autobusem to wszystkie te osoby, które miały z Nią styczność, mogłyby u Nas 

w kwarantannie w domkach w Jadwisinie. 

Radny Krzysztof Bońkowski- w momencie gdy do Nas, do Straży Miejskiej dzwoni pacjent, 
mówi, że kaszle, ma gorączkę, czyli ma pewne objawy, które mogą wskazywać na koronawirusa 
czy dysponujecie Państwo środkami, narzędziami, czy Nasze działanie skupi się nam, że jak 
Ktoś zadzwoni, że jest taka osoba, to Nasza odpowiedź będzie- proszę zadzwonić na taki 
numer, czy jednak przyjedzie Straż Miejska, w pewnej odległości, żeby zachować względy 
bezpieczeństwa, czy w inny sposób będziemy takie sytuacje rozwiązywać? 

 

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Dariusz Urbaniak- trzeba się wykazać zdrowym rozsądkiem 

wiadomo jako ktoś do Nas do urzędu przyjdzie i powie, że ma objawy, które mogą wskazywać 

na korona wirusa, to zapewne, każdy ze strażników nie powie, proszę zadzwonić pod wskazany 

numer tylko będziemy się starać odizolować go od jak największej liczby ludzi, żeby nie miał 

styczności z nikim innym i powiadomił odpowiednie służby, powiadomić sanepid, żeby 

zdecydował, czy przysłać karetkę pogotowia czy wystarczy, żeby pozostał w domu w 



 
kwarantannie. Objawy koronawirusa są bardzo podobne do grypy, trudno to ocenić, więc jeśli 

osoba ma takie objawy i miała kontakt z osobami, które wróciły z rejonów zagrożonych lub 

sama wróciła z takiego regionu, jeżeli objawy są grypowe a osoba nie miała styczności z nikim 
powracającym z takiego regionu to możemy być spokojni. 

Dyrektor SPZOZ Beata Ugodzińska- po pierwsze nie należy wpadać w panikę, to spotkanie 
dotyczyło tych wszystkich osób, które mają objawy oraz które wróciły z rejonów objętych 
korona wirusem, lub miały bezpośredni kontakt z osobą, u której jest stwierdzona choroba, 
teraz cały czas trwa sezon infekcyjny grypy, więc jeżeli ktoś ma kaszel, gorączkę, duszności to 
tez nie należy od razu podejrzewać tej choroby, nie wpadać w panikę. My w związku z tym jako 
przychodnia jesteśmy zabezpieczeni, bo do Nas spływają cały szereg komunikatów z Sanepidu 
więc My jako przychodnia staraliśmy się zabezpieczyć w najlepszy z możliwych sposobów, ale 
Nasz personel, jeśli osoba przyszłaby z takim zagrożeniem to wtedy Nasz personel musi być 
zabezpieczony w maseczkę, rękawiczki w odpowiedni kombinezon, takie rzeczy mamy. Mamy 
wydzielone miejsce gdzie takiego pacjenta umieścić i wtedy My też dzwonimy do Sanepidu i 
Sanepid podejmuje działania, co w takiej sytuacji należy zrobić, w związku z tym zagrożeniem 
uruchomiliśmy specjalną linie telefoniczną, na która można dzwonić i otrzymacie Państwo 
szczegółowe, wyczerpujące informacje, będą funkcjonowały jako teleporady lekarskie, żeby 
osoby potencjalnie zarażone nie przychodziły do przychodni, tylko po przeprowadzeniu 
wywiadu zostanie podjęta decyzja o dalszym leczeniu. 

9. Sprawy różne. Nie zgłoszono. 
10. Zakończenie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 
Komisji. 
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