
 

Protokół nr 4/2017 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

 które odbyło się w dniu 3 lutego 2017 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00. Przewodniczący Rady Seniorów Pan 

Andrzej Kosiński przywitał wszystkich uczestników sesji i na podstawie listy obecności 

(obecnych 8 radnych) stwierdził ważność obrad jak również zaproponował przyjęcie 

porządku obrad w brzmieniu: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Przewodniczącego  Rady Seniorów z udziału w posiedzeniu Zespołu 

Doradczego do spraw analizy stopnia realizacji działań w zakresie ochrony powietrza 

na terenie miasta Nowy Targ. 

4. Dyskusja na temat możliwości zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Nowym 

Targu. 

5. Omówienie korespondencji z Seniorskiej Skrzynki Obywatelskiej.  

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad. 

Na posiedzeniu obecnych było 8 członków Nowotarskiej Rady Seniorów według 

załączonej do niniejszego protokołu listy obecności (załącznik nr 1). 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący zapoznał zebranych z Zarządzeniem                       

Nr 0050.Z.3.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie 

powołania Zespołu Doradczego do spraw analizy stopnia realizacji działań w zakresie 

ochrony powietrza na terenie miasta Nowy Targ oraz z protokołem  z posiedzenia Zespołu 

Doradczego, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2017 r. 

W następnym punkcie  obrad dyskutowano na temat zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza 

w mieście. Radni  zwracali uwagę, że niezbędnie jest podjęcie działań w kierunku 

wprowadzenia zakazu importu i sprzedaży węgla niskiej jakości .  

Pan Stanisław Kowalczyk uważa, że problem jest ogromny  ale zmiana na lepsze zależy 

przede wszystkim od zmiany polityki państwa  w zakresie ceny paliw ( gaz, olej opałowy, 

koks). Należałoby porozmawiać z hurtownikami na temat jakości węgla jaki sprowadzany jest 

na Podhale. Odnosząc się do filmu o zanieczyszczeniu powietrza w Nowym Targu radni 



stwierdzili, że szkoda, że obok pokazanych negatywnych zjawisk nie pokazano dachów 

domów z solarami czy domów ogrzewanych pompami ciepła.  

Należy zacząć od czegoś co jest realne tzn. podjąć działania w celu przekonania właścicieli 

aby  instalowali gaz w domach  tam gdzie jest on doprowadzony i rozbudować sieć gazową . 

Równolegle promować ideę ogniw fotowoltaicznych. Pan Radny Stanisław Kowalczyk 

zauważył, że błędem było zlikwidowanie w Nowym Targu Straży Miejskiej. Obecnie nie ma 

kto zapanować nad porządkiem w mieście (np. oblodzone chodniki, brudne ulice itp. ). 

Zauważa się brak dyscypliny społecznej w zakresie dbałości o środowisko, o porządek,  ale 

cieszy, że władze kładą nacisk na edukowanie mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. 

Pan Marek Bochowicz uważa, że palenie od góry jest możliwe tylko dobrym jakościowo 

węglem. Podał też przykład Niemiec, które postawiły na gaz i solary i również w dużym 

stopniu państwo finansuje wymianę pieców na gaz. Nowy Targ powinien mocno 

zaangażować się w solary. 

Pani Grażyna Burdyn stwierdziła, że społeczeństwo ma świadomość ekologiczną tylko 

problem tkwi w braku pieniędzy. Poza tym na Podhalu najdłużej musimy ogrzewać 

mieszkania bo zimy mamy długie. 

Pani Małgorzata Morajko zauważyła, że za szereg działań odpowiada Miasto w tym za 

planowanie przestrzenne. Wielokrotnie zwracano uwagę na strefy w starej części miasta 

(zwłaszcza Rynek – Grel) gdzie występuje bardzo silna inwersja i w tych rejonach jest 

największe zanieczyszczenie powietrza. W centrum, zgodnie z zapisami planu 

zagospodarowania przestrzennego, miał być tylko gaz. Obecnie tego zapisu nie ma. W rejonie 

inwersji przemysł powinien być zlikwidowany i na terenach zagrożonych inwersją, gdzie jest 

duża emisja powinien być doprowadzony gaz. Z Rynku powinny być wyprowadzone zakłady 

produkcyjne. Wszędzie w mieście gdzie jest zwarta zabudowa powinna być tylko strefa 

mieszkalna i usługi i  należałoby to ująć w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Niezbędne jest ocieplanie budynków aby zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne.  

Obecnie cena gazu sieciowego jest podobna jak węgla. 

Ważne jest też, aby wprowadzić dopłaty do ogrzewania nie tylko w blokach ale też dla 

mieszkańców budynków jednorodzinnych.  

Reasumując: plany miejscowe regulują budowę infrastruktury i zapisy w nich zawarte 

powinny mieć wpływ na szybkie działania Miasta w kierunku  zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń dzięki dofinansowaniu do solarów i zwiększeniu zastosowania gazu do 

ogrzewania budynków. 



Pani Małgorzata Morajko uważa, że należałoby powołać (wzorem lat poprzednich)  grupy 

osiedlowe. Na zebraniach tych grup dyskutowało się o bieżących problemach mieszkańców   i  

uczestniczyli w nich również naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta. 

W następnym punkcie posiedzenia omówiono korespondencję z Seniorskiej Skrzynki 

Obywatelskiej. W jednym z listów autor zwraca uwagę, że seniorzy nie powinni być 

wykluczani ze społeczeństwa i pozostawieni sami sobie w domu, dlatego powinien w mieście 

powstać Dzienny Dom Seniora z dodatkowym pomieszczeniem dla osób z demencją gdzie 

rodzina pracująca mogłaby przywozić swojego rodzica na parę godzin. 

Autorzy kolejnych listów wnioskują o zorganizowanie ogólno miejskiego festynu dla 

seniorów, wprowadzenie przez MOK zniżek dla seniorów oraz o poprawę ścieżki spacerowej 

wzdłuż Białego i Czarnego Dunajca i wyposażenie jej w ławeczki. 

W kolejnym punkcie Pani Grażyna Burdyn  wnioskowała, aby na odcinku od Al. 1000-lecia 

do dworca kolejowego zamontować kilka ławek. Poza tym stwierdziła, że Rada jako 

przedstawiciel Seniorów powinna spotykać się częściej i zasugerowała, aby sesje odbywały 

się co miesiąc. Pozostali radni jednogłośnie zaakceptowali wniosek i wyznaczyli termin 

kolejnej sesji na 03.03.2017 r. o godz. 11.00. 

Radni postanowili wystąpić z prośbą do Burmistrza Miasta aby Miasto zapewniło wiązanki 

kwiatów dla przedstawicieli Rady Seniorów biorących udział w oficjalnych uroczystościach 

państwowych organizowanych przez władze miasta. Radni jednogłośnie stwierdzili, że 

Miasto powinno podjąć działania w kierunku przywrócenia przystanku na ul. Szaflarskiej dla 

komunikacji autobusowej dalekobieżnej. 

Następnie zabrał głos Pan Marek Bochowicz. Poinformował radnych o swoim uczestnictwie              

w spotkaniu przedstawicieli 19 rad seniorów gdzie m.in. dyskutowano na temat statutów rad 

senioralnych oraz programów dla osób starszych. W porównaniu do innych rad seniorów 

Nowy Targ ma jeden z lepszych statutów. Pan Bochowicz zadeklarował, jeżeli będzie taka 

potrzeba, to może podjąć się opracowania dla Nowego Targu  programu  60+. 

O godz. 13.15 Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów zamknął  IV Sesję Nowotarskiej 

Rady Seniorów. 

 

Sekretarz Nowotarskiej                                                                Przewodniczący Nowotarskiej 

Rady Seniorów             Rady Seniorów  

 

Wanda Piekarczyk              Andrzej Kosiński 

    

 


