
OMiP.0033.1.5.2021 

Protokół nr 23/2021 

z XXIII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, 

która odbyła się w dniu 12 października 2021 r. o godzinie 11.00 

w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

XXIII Sesja Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęła się o godzinie 11-stej, w sali 020 

Urzędu Miasta Nowy Targ. 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz na podstawie listy 

obecności stwierdził ważność obrad i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XXII Sesji Rady Seniorów. 

4. Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu placówka, której jednym z celów jest 

aktywizacja społeczna seniorów. 

 Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów – informacja o celach programu 

„Aktywny Senior” 

 Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury – informacja Miejskiego Centrum Kultury 

dotycząca aktywizacji seniorów. 

5. Podjęcie uchwały nr XXIII/9/2021 w sprawie ułatwienia seniorom dostępu do oferty 

kulturalnej, udostępnienie dóbr w przestrzeni publicznej. 

6. Informacja o postępie działań dotyczących  opracowania strategii polityki senioralnej 

w Nowym Targu. 

7. Informacja o nadaniu biegu uchwał Rady Seniorów dotyczących finansowania działań 

senioralnych. 

8. Sprawy organizacyjne. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie XXIII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad.1 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów, Zastępca Burmistrza Miasta 

Pani Joanna Iskrzyńska-Steg, Radna Miasta Nowy Targ Pani Katarzyna Wójcik oraz 

Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Pani Edyta Garb. 

Głos zabrał Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz, który jako 

pierwszy wyraził swoje rozczarowanie ilością osób przychodzących na sesję. Oznajmił iż 

osoby, które nie przychodzą na spotkania powinny zostać wydalone stwierdzając, 

jednocześnie, że nie jest to niestety takie proste, ponieważ trwało by to bardzo długo i nie 

miałoby to sensu ze względu  na to, że w przyszłym roku są wybory. 

Ad.2 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad. 

Ad.3 

Protokół z XXII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów został Zatwierdzony. 

Ad.4 

Pan Marek Bochowicz opowiedział o spotkaniu z Dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury 

Andrzejem Lichosytem, podczas którego rozmawiał na temat osób starszych, którzy chcieliby 

korzystać z Miejskiego Centrum Kultury. Oświdczył, że zostało wysłane pismo w którym 

opisano oczekiwania, a jest to m. in. Pomieszczenie z dostępem do komputera, organizacja 

telewizji senioralnej, miejsce dla chóru „Srebnr Nutki” a także osobę, która była by 

odpowiedzialna z ramienia Miejskiego Centrum Kultury za sprawy senioralne.  

Pan Dyrektor wyraził aprobatę do naszych działań, niestety nie miał jeszcze czasu aby 

rozpatrzyć nasz wniosek ale jak najbardziej weźmie nasze prośby pod uwagę. Budżet został 

zatwierdzony wcześniej i teraz z finansowaniem może być problem. 

Pani Katarzyna Wójcik zauważyła, że to powinno być załatwione jeszcze za kadencji 

wcześniejszego Dyrektora. 

Pan Marek powiedział, że nie wszystko jest za darmo i musimy się liczyć z tym, że część 

zajęć w Miejskim Centrum Kultury może być odpłatna. 

Pan Dyrektor opracowuje program, który zostanie przedstawiony jednak najpierw musi to 

zostać uzgodnione z Urzędem Miasta. 

Będzie konsultacja  przy tworzeniu kolejnego etapu i wtedy Pan dyrektor postara się 

wyznaczyć osobę, która zajmie się sprawami seniorów. Pan Marek zasugerował alby 

kierować się tym co dzieje się w innych miastach tak aby jak najwięcej osób było 

zainteresowanych. 

Pani Katarzyna Wójcik pytała czy istnieje możliwość pobierania składek ale Pan Marek 

jednoznacznie odpowiedział na to pytanie, że lepiej by było aby to MCK określiło zasady 

finansowania. Chcę aby MCK stworzyło coś dla wszystkich seniorów. 

Nowy Targu musi się podzielić z seniorami tym co oferuje, nie możemy prosić o każdą rzecz. 

To wszystko należy się seniorom ustawowo, trzeba uświadomić społeczeństwo, że jesteśmy 

oznajmił Pan Przewodniczący. 



Pani Małgorzata Morajko powiedziała, że wynika to z tego iż wcześniejsze działania były 

skierowane do młodzieży, nikt nie brał pod uwagę seniorów. Wszystko było kierowane do 

dzieci i młodzieży, a o seniorach nikt nie pamięta. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że Polityka Senioralna nigdy nie była brana pod uwagę 

chociaż 

aktualnych seniorów jest coraz więcej. Zostało to omówione na zjeździe Ogólnopolskich Rad 

Seniorów. 

Polityka Senioralna idzie bardzo powoli ale najważniejsze, że zaczęło się coś dziać w tym 

kierunku. Nie każdy wie co to jest Nowotarska rada Seniorów, brakuje wiedzy na temat 

stowarzyszeń. W polityce senioralnej „badamy” seniorów tak aby wiedzieć czego od nas 

oczekują. 

Problemem jest również Sejm, który nie jest na bieżąco w temacie seniorów, ustawy nie 

przechodzą tak jak powinny, posłowie są często nie przychylni wobec seniorów. Tematy 

Rady Młodzieżowej są rozpatrywane szybciej niż Rady Seniorów. 

W dalszej części toczyła się dyskusja na temat Miejskiego Centrum Kultury. 

Pan Wcisło opowiedział o wizycie w Krakowie podczas której mówiono o szacunku 

młodzieży do starszych osób. Twierdzi, że  w dzisiejszych czasach miłość i szacunek jest 

zamieniany na pieniądze, a rodzice „kupują” swoje dzieci. Trzeba coś z tym zrobić i nauczyć 

młodzież szacunku, bo tu chodzi o przyszłych seniorów. 

Pan Bochowicz przypomniał, że polityka senioralna jest tworzona przez ludzi niższego 

szczebla to jest działalność samorządów, a rządzący o tym zapominają.  

Pani Grażyna pytała o to kto decyduje o powstaniu Młodzieżowej Rady, ponieważ 

współpraca z młodzieżą jest seniorom bardzo potrzebna. Oni przeniosą w kręgi młodzieżowe 

to czego oczekują od nich seniorzy, a my w zamian podzielimy się z nimi naszą wiedzą 

 i doświadczeniem. 

Na to pytanie odpowiedziała Pani Edyta Garb Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców 

i Przedsiębiorców. 

„Rada Młodzieżowa istniała dwa lata temu, wybory w 2019 roku zostały unieważnione 

z powodu braku zainteresowanych.” 

Głos zabrała Pani Katarzyna Wójcik, która powiedziała, że osoby zostały wybrane jednak 

szkoły nie wiedziały co maja robić dalej, nie było żadnego spotkania, na którym zostało by 

omówione co dalej. 

Z sali padło pytanie, które szkoły brały udział w wyborach i czy Podhalańska Uczelnia 

również brała w nich udział? 

Głos zabrała Pani Joanna Iskrzyńska-Steg, która powiedziała, że na uczelni nie są tylko 

uczniowie z Nowego Targu jest bardzo dużo osób przyjezdnych, a osoby w liceum nie są 

zainteresowane Radą Młodzieżową, ponieważ jest to czas na przygotowanie się do matury. 

Musi być lider, który pociągnie to wszystko. 

Pani Morajko dodała, że brakuje w mieście prac społecznych dla dzieci i młodzieży np. 

harcerstwa, które nauczyło by młodzież zaangażowania społecznego. 



Pani Joanna Iskrzyńska-Stego zaznaczyła, że dzisiejsza młodzież żyje w innym świecie. Jest 

ciężko im zaproponować coś czym byli by zainteresowani. Oni chcą być „wirtualni”. 

Pani Morajko powiedziała, że są to zaniedbania, że nie uczy się dzieci i młodzieży pracy 

w grupie, nie są nauczeni, że mają się kimś opiekować. 

Z sali padały głosy, że to rodzice powinni wychowywać dzieci, a my musimy się zastanowić 

jak przyciągnąć młodzież do starszych. 

Pan Marek powiedział, że dużym problemem jest brak więzi międzypokoleniowych. Szkoły 

nie chcą współpracować. 

Pani Burmistrz powiedziała, że Miejskie Centrum Kultury będzie się skupiać nie tylko na 

dzieciach i młodzieży ale może to być okazja do jednoczenia się młodzieży. 

Pani Morajko powiedziała, że trzeba utworzyć dużo zajęć tj. nauka rysunku, fotografia, nie 

muszą być to zajęcia darmowe ale mogą być one częściowo odpłatne. 

Pani Burmistrz dodała, że dyrektor Miejskiego Centrum Kultury zbiera zapotrzebowanie i na 

tej podstawie będzie organizował grafiki. Trzeba będzie się dogadać, współpracować ze sobą 

bo dopiero jak wpłyną wszystkie zapotrzebowania będzie wiadomo jak to się wszystko ułoży. 

Otwarcie Miejskiego Centrum Kultury odbędzie się w listopadzie. 

Na koniec Pani Burmistrz dodała, że w MCK jest dużo miejsca i każdy znajdzie coś dla 

siebie. 

Pan Bochowicz podkreślił, że przedstawione przez nas oczekiwania wobec MCK nie są 

wymagające. Chcemy aby to było usystematyzowane, staramy się robić dla seniorów jak 

najwięcej. 

Pani Luberda zrezygnowała z prowadzenia chóru „Srebrne nutki”. 

Pani Janowiak opowiedziała o wizycie Rady Seniorów w Rymanowie. Pokazaliśmy tam 

naszą kulturę, to czym się zajmujemy jest to promocja dla Nowego Targu. Tam było widać tę 

współpracę międzypokoleniową. 

Ad.5 

Podjęcie uchwały nr XXIII/9/2021 w sprawie ułatwienia seniorom dostępu do oferty 

kulturalnej, udostępnienie dóbr w przestrzeni publicznej. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Ad 6 

Problem z dystrybucją ankiet, Pani Edyta Garb powiedziała, że zajmie się osobiście 

kontaktem z dyrektorami szkół w celu szybszej dystrybucji. 

 

Ad. 7 

Uchwała została przekazana do Burmistrza Miasta oraz do Przewodniczącego Rady Miasta 

 w dniu 30 września. 

 



Ad 8 

Brak 

Ad 9 

Pani Edyta Garb odniosła się do strony internetowej Nowotarskiej Rady seniorów, która 

została uporządkowana i zwróciła się do radnych Nowotarskiej Rady Seniorów o 

przyniesienie swoich zdjęć w celu umieszczenia ich na stronie internetowej. 

Ad 10 

Zakończenie XXIII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 

 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

 

dr Marek Bochowicz 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Angelika Bryniarska 


