
Protokół

z posiedzenia Wołomińskiej Rady Seniorów w dniu 6 listopada 2017 r.

 

Przewodnicząca RS  Teresa  Wosińska  otworzyła  posiedzenie  i  zapoznała  zebranych  z
porządkiem obrad:

1.- Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Rady, w tym:

- Bieżące działania Zarządu;

- Remont dla Seniora;

- Informacja o dokarmianiu ptactwa (ulotki);

- Relacja Janiny Rosłan ze spotkania u Rzecznika Praw Obywatelskich.

2.- Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej

3.- Uzupełnienie składu Rady – wybór nowych członków.

4. Wolne wnioski.

Przewodnicząca T. Wosińska zapoznała z treścią pisma wystosowanego do Burmistrza Wołomina
dotyczącego zgłoszonych spraw do załatwienia, które były omawiane na ostatniej Radzie.Zapoznała
z  odpowiedziami,  z  których  wynika,  że  potraktowano  poważnie  nasze  wnioski  i  pismo  nasze
zostało skierowane do odpowiednich Instytucji z wnioskiem o realizację wniosków WRS.

T. Wosińska poinformowala o kontroli NIK w zakresie realizacji usług na rzecz seniorów.

Rozdała ankiety do wypełnienia przez członków Rady – w toku sesji – aby można było opracować
zbiorcze  pismo  –  odpowiedź  na  pytania  skierowane  do  Rady  przez  prowadzącego  kontrolę
przedstawiciela NIK.

 

Pan Łukasz Marek zapoznał z projektem Remontu dla Seniora.

Pan  Michał  Kawka  -  Naczelnik  Wydziału  Ochrony Środowiska  zaapelował  o  nie  dokarmianie
ptactwa  i  zwierząt,  gdyż  prowadzi  to  do  dokarmiania szczurów,  które  są  nosicielami  bardzo
groźnych chorób. Rozdał ogłoszenie w tej sprawie - celem rozpowszechnienia na swoim terenie.
Trwa deratyzacja miasta .

Wywiązała się dyskusja na ten temat. M.in. p.Rozbicka powiedziała, że przy samym starym basenie
od dawna mieszkańcy osiedla wyrzucają tu duże ilości chleba . Pan M. Kawka odpowiedział, że ten
teren jest już kontrolowany przez pracowników Straży Miejskiej.

Pani H. Wojakowska zwróciła uwagę, że wyrzucanie odpadów dla ptactwa na parapety okienne jest
też  niebezpieczne,  gdyż  gołębie  są  nosicielami  kleszczy  i  chorób  odgruźliczych.  Trzeba
uświadamiać ludzi o zagrożeniu.

Pani C.Subda - a co z kotami ? – nie dokarmiać, bo na Osiedlu Lipińska jest z tym problem.

Pani A. Rzempołuch z LK- trzeba dać ogłoszenia do prasy.

Pani G. Czarnecka - same zakazy nic nie dadzą, trzeba podjąć kampanię wychowawczą. Zamiast



zakazów zaproponowała akcję edukacyjną. Informować, uświadamiać o zagrożeniach jakie niesie
dokarmianie.  Do tego celu  trzeba  wykorzystać  lokalna  prasę –  artykuły na  ten  temat  powinny
ukazać się we wszystkich gazetach. Spowodować, aby w Radio Fama o tym mówiło się, bowiem
dużo wołominiaków go słucha. 

Pan M. Kawka podziękował za te uwagi, które uznał za profesjonalne i dobre.

Następnie Pani T. Wosińska udzieliła głosu Pani Janinie Rosłan, która zdała relację z Konferencji u
Rzecznika Praw Obywatelskich Pt. „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin -
potrzeby i dobre praktyki”.

Okazuje się, że te problemy są w Polsce jeszcze raczkujące: jest tylko 7 ośrodków, które zajmują się
tym problemem w Polsce. Najlepsze w Stargardzie o Podkarpaciu. W Warszawie zaledwie jeden.
Konferencja wykazała, że na tym polu jest dużo do zrobienia, a trzeba zacząć od lekarzy, którzy są
żle szkoleni.

Wywiązała  się  krótka  dyskusja  na  ten  temat.  M.in.:  Pan  A.  Żelezik  proponuje  przeprowadzić
rozeznanie jak ten problem wygląda w Wołominie.

Pani Rozbicka z Uniwersytetu III wieku - uważa, że trzeba organizować grupy wsparcia dla rodzin,
gdzie  stwierdzono  tę  chorobę.  Zwróciła  uwagę,  że  gorzej  jest  z  otępieniem starczym,  którego
neurolodzy nie chcą leczyć.

Następnie ponownie zabrała głos Przewodnicząca T. Wosińska - przypominając, że każdy dostał na
poprzedniej Radzie Projekt Strategii Polityki Senioralnej dla naszej Gminy – miał okazję się z nim
zapoznać i zgłosić uwagi. Tylko jeden członek Rady - Sekretarz Jerzy Turek zgłosił swoje uwagi na
piśmie. 

Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  -  przyjęcie  Projektu  Strategii  Polityki  Senioralnej  w
naszej Gminie - projekt został przyjęty przez aklamację.

Przystąpiono  do  realizacji  następnego  punktu  posiedzenia  Rady  Seniorów  -  tj.  dopełnienie
członków Rady.

Wybrano Komisję złożoną z przedstawicieli Urzedu Miejskiego w składzie:

- Łukasz Marek - przewodniczący

- Jolanta Pęgier - członek

- Michał Kawka - członek

Niezależnym obserwatorem został Pan Karol Winiarek.

Rozdano karty do głosowania, na której znajdowały się nazwiska osób z listy rezerwowej:

- Anastazja Kowalska

- Tamara Kozłowska

- Maria Sobolewska



- Elżbieta Podniesińska-Głogowska

- Elżbieta Piątek

W głosowaniu  tajnym  uczestnicy  mieli  postawić  w  okienku  znak  X  przy  dwóch  wybranych
kandydatach.

Komisja ogłosiła wyniki i sporządziła protokół.

Do Rady zostały włączone dwie osoby: Elżbieta Piątek - 8 głosów i Maria Sobolewska - 7 głosów.

W Wolnych wnioskach zabrał głos A. Żelezik: poinformował o zmianach na liniach autobusowych
L-34 i L-30 w związku z otworzeniem obu tuneli pod linią kolejową.

Poinformował też o akcji doboru ławników do Sądu.

Pani  A.  Rzempołuch  z  L.K.  Zgłosiła  wniosek  -  prosiła  o złożenie  podziękowania  dla  Straży
Miejskiej  za  dobrą  organizację  dostępu  do  Cmentarzy  w  dniu  Wszystkich  Świętych  .Trzeba
pochwalić Strażników za ich uprzejmość wobec mieszkańców i wysoką kulturę .

Wszyscy Członkowie Rady Seniorów poparli ten wniosek. 

Pani Celina Subda zgłosiła wniosek – aby w przyszłości coroczne święta Niepodległości nie były
organizowane tak późno - jest to za późna godzina dla seniorów.

Pan Łukasz Marek poinformował o V Kongresie Organizacji Senioralnych w dniu 24 listopada
2017 w Drobinie k. Płocka, na którym m.in. będzie omawiał temat budowy polityki senioralnej na
przykładzie Wołomina.

Na ten Kongres pojadą też Teresa Wosińska i Gabriela Czarnecka.

Łukasz  Marek poinformował  też  o  otwarciu  przetargu na  remont  lokalu  dla  seniorów przy ul.
Legionów w Wołominie. Przygotowuje się też projekt – Niezbędnika Seniora.

 

Po krótkiej przerwie Karol Winiarek, zawodowy negocjator - przeprowadził szkolenie z zakresu
poziomów słuchania drugiego człowieka.

    Protokołowała:

Gabriela Czarnecka 


