
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WOŁOMIŃSKIEJ RADY SENIORÓW W WOŁOMINIE

ODBYTEGO W DNIU 17 MAJA 2019 ROKU

  Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Celina  Subda,  która  następnie

zaprezentowała projekt porządku obrad do którego zebrani nie wnieśli żadnych uwag, przyjmując

go jednomyślnie przez aklamację.

Ad.  3. Przewodnicząca  Rady poinformowała  zebranych  o  działaniach,  które  wykonane  zostały

przez cztery osoby (członków Rady) oraz Naczelnik Wydziału Joannę Żero w dniu 5 kwietnia br. na

rzecz  Heleny  Szczęsnej,  89-letniej  mieszkanki  naszego  miasta  oraz  o  udziale  członków  Rady

w pracach porządkowych na Białych Błotach w dniu 7 kwietnia br. 

W krótkich wypowiedziach (dyskusji) zebrani na posiedzeniu podkreślali potrzebę włączenia się do

tego typu działań i pomocy osobom starszym przez pracowników Straży Miejskiej.

Ad. 4. Krótką informację (relację) ze spotkania Wielkanocnego członków Rady z Kierownictwem

Urzędu  Miejskiego  przedstawiła  Przewodnicząca  Celina  Subda.  Podkreśliła,  że  w  porównaniu

z poprzednimi spotkaniami przedświątecznymi,  które odbywaliśmy w lokalu „Przystanek”,  było

bardziej wytrawnie, bez ścisku i co najważniejsze koszty, które w porównaniu z „Przystankiem”

i na tą samą ilość osób, były niższe o około jedną trzecią. Wyrażono pogląd, ażeby w przyszłości

takowe spotkania kontynuować w tym lokalu, tj. w restauracji MARSALA, przy ul. Przejazd 3.

Ad. 5. Podane na poprzednim posiedzeniu Rady terminy koncertów (po trzy) w czerwcu i wrześniu

br.  z  przyczyn  obiektywnych  ulegną  zmianie  (poza  pierwszym),  który  odbędzie  się  tak  jak

zaplanowano  pierwotnie,  tj.  11  czerwca  br.  w  Miejskim  Domu  Kultury.  Dokładne  terminy

pozostałych koncertów, po ich ustaleniu zostaną bezpośrednio podane organizacjom senioralnym. 

Ad. 6.  Informację o zaawansowaniu prac związanych z ustaleniem (ostatecznym) trasy przebiegu

III Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego przedstawił Czesław Borkowski – Zastępca Przew.

WRS i zarazem Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Rajdu. W swojej wypowiedzi nawiązał

także  do  rozmów,  które  przeprowadził  razem  z  Andrzejem  Żelezikiem  z  Kierownictwem

Miejskiego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  sprawie  ufundowania  przez  tą  firmę

okolicznościowych koszulek (z logo WRS i MZWiK) dla uczestników Rajdu.

Ad. 7. Członkowie Rady zapoznani zostali z charakterem pomocy, o którą zwróciły się P. Ewa

Juzoń (przygotowanie pokoju do wstawienia w nim łóżka /fotela/ rehabilitacyjnego) oraz P.  Helena



Szczęsna (prace ogrodnicze na działce).  Pomoc zostanie  udzielona.  Koordynatorami z  ramienia

Rady zostali: Andrzej Żelezik i Gabriela Czarnecka.

Ad. 8. Prezentacji  medialnej  drugiej  części  dotyczącej  sposobu zachowania się  oraz udzielaniu

pomocy w codziennym funkcjonowaniu osób niewidomych i niedowidzących, nie przeprowadzono

ze  względu  na  złą  jakość  dźwięku.  Po  przegraniu  na  inny  nośnik  nastąpi  to  na  najbliższym

posiedzeniu Rady.

Ad. 9. Sekretarz WRS Jerzy Turek poinformował zebranych o spotkaniu, które odbył Zarząd Rady

w dniu 15 kwietnia z Zarządem Młodzieżowej Rady Miasta. Główne tematy jakie poruszono na

spotkaniu to: III Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy, udział (zarówno jednej jak i drugiej strony)

w  tzw.  sprzątaniu  lasu,  wieczorki  senioralne,  uroczystości  o  charakterze  patriotycznym  oraz

Wołomińska  Międzypokoleniowa  Potańcówka.  Przedstawiciele  Młodzieżowej  Rady  Miasta

zadeklarowali  (w  miarę  swoich  możliwości)  pomoc  w  przygotowaniu  oraz  osobisty  udział

w powyższych  przedsięwzięciach.  Będąc  przy głosie,  przedstawił  wniosek  ażeby na  najbliższe

posiedzenie  Rady,  zaprosić  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  U.  M.  oraz  członka

Kierownictwa  Urzędu  nadzorującego  zagadnienia  realizowane  przez  w/w  Wydział.  Wynika  to

z tego, że większość tematów (spraw) zgłaszanych na posiedzeniach Rady dotyczą tegoż Wydziału.

Inni  uczestnicy  posiedzenia  w  swoich  wypowiedziach  zgłaszali  uwagi  dotyczące  porządków

w mieście, m.in. na rondzie (skrzyżowanie ul. 1 Maja i Fieldorfa) i Pasażu na Os. Niepodległości,

ustawienia budek dla tzw. „stopków” (osób przeprowadzających dzieci i dorosłych przez ulicę),

zaleganiu piachu na jezdniach itp.

  Na zakończenie ustalono, że na naradę szkoleniową Mazowieckich Rad Seniorów w dniu

30  maja  br.  w  Legionowie  pojadą  Czesław  Borkowski  i  Andrzej  Żelezik,  a  na  szkolenie  nt.

„Bezpieczeństwa  osób starszych w różnych wymiarach życia społecznego” w dniu 7 czerwca br.,

a które odbędzie się w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie: Celina Subda,

Halina Wojakowska oraz Leonard Wikieł. Następne posiedzenie Rady zwołane zostanie (w miarę

potrzeby jego odbycia) na telefon.

Sekretarz WRS

     Jerzy Turek


