
PROTOKÓŁ

z XIX posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 

w dniu 28 lipca 2022 roku

Obrady odbyły się w Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. Pułtuskiej 35 w Serocku.

Początek posiedzenia o godz. 11:00 

Obecnych: 9 osób, nieobecni 2 osoby wg załączonej listy.

Porządek obrad:

1.Powitanie członków Rady i zaproszonych gości.

2. Powołanie protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XVIII posiedzenia Rady.

5. Informacja z działalności Rady między posiedzeniami.

6. Przygotowania, harmonogram działań i podział obowiązków w związku z realizacją projektu „Biała 
    sobota 2022”

7. Sprawy różne i wnioski.

8.  Zamknięcie posiedzenia.

1.

Przywitanie członków Rady i zaproszonych gości.

Posiedzenie Rady Seniorów otworzył Kol. Piotr Kowalczyk – przewodniczący Rady Seniorów po czym
przywitał zebranych członków Rady i Gości w osobach:

1. Magdalena Pudzianowska – Pełnomocnik do kontaktów z Radą Seniorów;
2. Sławomir Jackowski -  Prezes Serockiej Akademii Seniora;
3. Jadwiga Jackowska – Członek Zarządu SAS.

Kol. Kowalczyk stwierdził także ważność obrad oraz zdolność Rady do podejmowania uchwał.

2.

Powołanie protokolanta

Na protokolanta wybrano Kol. Małgorzatę Bońkowską.

3.

Przyjęcie porządku obrad

Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie.

4.



Zatwierdzenie protokołu z XVIII posiedzenia Rady.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady oświadczyli, że zapoznali się z protokołem z poprzedniego
posiedzenia  Rady.  Uwag  do  przedmiotowego  protokołu  nie  zgłoszono.  Zatem  protokół  z  XVIII
posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

5. 

Informacja o działalności Rady  między posiedzeniami.

Kol. Piotr Kowalczyk poinformował o odbytym spotkaniu Prezydium Rady Seniorów w  sprawie 
realizacji projektu „Biała sobota 2022” w tym plan podziału zadań dla członków Rady.

Ponadto Przewodniczący Rady przedłożył okresowe sprawozdanie z działalności Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Serock do Wojewody Mazowieckiego.

6.

Przygotowania, harmonogram działań i podział obowiązków w związku z realizacją projektu „Biała 
sobota 2022”

Kol. Piotr Kowalczyk przedstawił schemat realizacji projektu „Biała sobota 2022” przez poszczególne 
podmioty (organizacje) mogące udzielić przedmiotowej pomocy.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –  z uwagi na okres urlopowy udzieli 
informacji na początku sierpnia br.

2. Ochotnicza Straż Pożarna  - reprezentowana przez Pana Sławomira Czerwińskiego przedstawi 
„Pokaz udzielania pierwszej pomocy”.

3. Straż Miejska w Serocku przekaże dla seniorów gadżety w postaci odblasków i kamizelki itp.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej – zabezpiecza środki finansowe na realizację projektu – kwota do

uzgodnienia z Panią Dyrektor Anną Orłowską.
5. Centrum Kultury i Czytelnictwa – udostępni teren i media niezbędne do zaplanowanych 

działań ”Białej soboty”

Kol. Elżbieta Dygasiewicz poinformowała o przeprowadzonych wraz ze Stefanem Woźniakiem 
rozmowach z Panią Agnieszką Wielechowską Kierownikiem Przychodni w Centrum Medycznym 
Goldenmed w Serocku o potwierdzeniu zaproponowanego udziału w „Białej sobocie” m.in.:

1. Konsultacje: lekarza internisty ( dietetyka) dot. walki z otyłością i fizjoterapeuty
2. Pomiary: poziomu cukru we krwi, ciśnienia w oku, ciśnienia tętniczego
3. Badanie: wzroku, EKG, spirometria.

Kol. Mirosława Sujkowska poinformowała, że skontaktuje się z Legionowskim Klubem Amazonek o 
zaproponowaniu im udziału w „Białej sobocie”.

Kol. Elżbieta Dygasiewicz nadmieniła, że wskazane jest pozyskanie podmiotów (stoisk):

1. wytwórcami ziół;
2. zdrowej żywności.

Pani Jadwiga Jackowska – członek Zarządu Serockiej Akademii seniora – zaproponowała zaproszenie 
rehabilitanta zajmującego się receptorami stóp i ich oddziaływaniem na cały organizm.



Kol. Piotr Kowalczyk zwrócił się z prośbą do uczestniczącego w spotkaniu prezesa SAS Pana Sławomira
Jackowskiego o zorganizowanie przez SAS krótkiego pokazu gimnastyki „zdrowotnej”. 

W dalszej dyskusji na temat realizacji projektu „Białej soboty” Kol. Kowalczyk uważa za konieczne 
zorganizowanie  przez Ośrodek Pomocy Społecznej punktu informacyjnego dot. np. 

1. jaką pomoc  przeciętny mieszkaniec  może uzyskać dla osób starszych (schorowanych);
2. gdzie taką pomoc można uzyskać - instytucjonalnie.

Należałoby rozważyć możliwość zorganizowania warsztatów na tematy;

1. jak opiekować się osobami starszymi w warunkach domowych – domowa opieka pielęgniarska;
2. w jaki sposób można rozpoznać udar.

Przewodniczący w imieniu prezydium poinformował  o podziale zadań i utworzeniu zespołów :

1. Zespół koordynujący wszystkie działania i całość przedsięwzięcia
1. Piotr Kowalczyk
2. Elżbieta Dygasiewicz
3. Stefan Woźniak
2. Zespół do kontaktów z podmiotami merytorycznie wykonującymi działania 

1. Elżbieta Dygasiewicz

2. Mirosława Sujkowska

3. Maria Wal

4. Stefan Woźniak
3. Zespół ds. informacji i promocji

 Mirosława Sujkowska
 Maria Wal
 Stefan Woźniak

4. Zespół ds. finansowych
 Małgorzata Bońkowska - w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

5. Zespół ds. logistycznych
 Roman Falkowski
 Eugeniusz Gołaś
 Bożenna Zalewska
 Stanisława Wroniak
 Janina Osińska
 Sławomir Jackowski (SAS)

W dalszej części spotkania Przewodniczący Rady stwierdził, że:

 wszelkie  sprawy  związane  z    przygotowaniami  „Białej  soboty”  w  szczególności  :  banery,
plakaty i ulotki do końca sierpnia br. muszą być zakończone.

 plakaty i ulotki i inne materiały informacyjne dot. białej soboty  przekazać sołtysom.
 niezbędne jest zorganizowanie stoiska dla Rady Seniorów w którym znajdzie się ROLL UP Rady

oraz zaktualizowany Informator Seniora.

Podsumowując  tą  część  spotkania  kol.  Piotr  Kowalczyk  proponuje  następny  termin  spotkania  z
zespołami  dot. organizacji „Białej soboty 2022” w połowie sierpnia br.



7.

Sprawy różne.

Kol.  Piotr  Kowalczyk  zwrócił  się  do  zespołu  zajmującego  się   aktualizacją  Poradnika  Seniora  i
konieczności przyspieszenia działań dot. jego publikacji z Panią Agnieszką Woźniakowską.

Ponad to przekazał informację dotycząca uroczystości związanych z  78 rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego:

31 lipca 2022 godzi. 18.00 Msza święta w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku
1 sierpnia 2022 godz. 17.00 Rynek w Serocku
*warta honorowa
*rys historyczny
*złożenie wiązanek
*program artystyczny
*wspólne śpiewanie pieśni powstańczych.

Pani Jadwiga Jackowska poinformowała uczestników spotkania o imprezie organizowanej przez 
Serocką Akademię Seniora w dniu 31 lipca br pt. Świtezianka.

Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad został  wyczerpany. Kol. Piotr Kowalczyk dokonał zamknięcia XIX posiedzenia Rady
Seniorów.

        Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Seniorów

Małgorzata Bońkowska                                                                                    Piotr Kowalczyk

 


