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Protokół nr 24/2021 

z XXIV Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, 

która odbyła się w dniu 7 grudnia 2021 r. o godzinie 11.00 

w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

XXIV Sesja Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęła o godzinie 11-stej w sali obrad 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 XXIII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

4. Informacja o tworzeniu zintegrowanej polityki senioralnej w Mieście zgodnie 

5. z Uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r „Strategia 

Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030” 

 wprowadzenie – Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów Pan Marek 

Bochowicz. 

 omówienie podjętych i zrealizowanych efektów projektu zintegrowanej polityki 

senioralnej w mieście – Pani Ariadna Leśniewska konsultant projektu. 

6. Systemy wsparcia kampanii informacyjnej zintegrowanej polityki senioralnej w 

mieście – Pan Mateusz Dyngosz Fundacja MiLA – Małopolska Sieć Rad Seniorów. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie. 

 

 

  



Ad.1 

W Sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów, oraz zaproszeni goście m.in. 

Pani Ariadna Leśniewska oraz Pan Mateusz Dyngosz z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. 

Głos zabrał Pan przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz, który 

powitał wszystkich gości. 

Ad. 2 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad. 

Ad. 3 

Protokół z XXIII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów został zatwierdzony. 

Ad.4 

Pan Marek zaczął od tego, że samorząd musi sprostać oczekiwaniom starszych ludzi 

 i wykorzystać ich potencjał. Ważne jest stworzenie warunków osobom starszym aby mogli 

uczestniczyć w życiu społecznym aby mogli być samodzielni i niezależni. Trzeba pamiętać 

 o zajęciach, ruchowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych. Samorządy 

powinny wspierać finansowo podmioty organizujące takie zajęcia. 

W tym miejscu Pan Marek przytoczył fragment Strategii Rozwoju Miasta w której jest zapis 

o wspieraniu inicjatyw senioralnych, wprowadzanie mechanizmów ułatwiających korzystanie 

z usług, wspieranie istniejących inicjatyw dedykowanych seniorom oraz rozwijanie nowych.  

Nowotarska Rada Seniorów przy wsparciu Urzędu Miasta realizuje projekty dzięki, którym 

powstaje Polityka Senioralna czyli poprawienie jakości i komfortu życia seniorów w Nowym 

Targu. Jest to wyjście naprzeciw rosnącym potrzebom seniorów oraz odpowiedź na ich 

zaangażowanie i chęć aktywnego spędzenia czasu. 

Następnie głos zabrała Pani Ariadna Leśniewska z fundacji MiLA i omówiła przebieg prac na 

Polityką Senioralną oraz przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej na terenie Nowego 

Targu. Na slajdach omawiała kolejno jak idą pracę i nad czym jeszcze trzeba popracować. 

Ten dokument będzie miał realny wpływ na to co będzie się działo właśnie przez 

zaangażowanie Urzędu Miasta.  

Polityka to jest ogół działań, który robimy, który opisujemy ale w którym skupiamy 

wszystkie działania, które są realizowane na rzecz seniorów. Musimy pamiętać, że to nie jest 

coś co będzie realizować Rada Seniorów tylko wszystkie instytucje, które świadczą jakieś 

usługi dla seniorów. Będzie tam informacja na co powinny zwrócić uwagę, co poprawić, 

czego oczekują od nich seniorzy oraz co trzeba usprawnić. 

Głos ponownie zabrał Pan Marek Bochowicz opowiedział krótko jak on zapatruje się na 

wygląd Polityki Senioralnej, mówił, że chce aby ta polityka była przejrzysta. Mówił, że 

zapraszając wszystkich gości chciał pokazać co Rada robi dla seniorów. Chcemy dotrzeć do 

wszystkich seniorów w Nowym Targu określając ich potrzeby i oczekiwania. Jest to trudne 

zadanie ale myślę, że wspólnymi siłami sobie z tym poradzimy. 

Ad. 5 

Głos zabrał Pan Mateusz Dyngosz z Fundacji MiLA.  

Pan Mateusz zaczął od tego, że korzystając z okazji, że są na sesji przedstawiciele różnych 



instytucji i organizacji zastanowić się i podyskutować o tym co można by było zrobić aby 

poprawić jakość usług oferowanych mieszkańcom, a w szczególności seniorom. Musimy się 

zastanowić jak to zrobić, żeby spełnić oczekiwania seniorów. 

Pan Mateusz poprosił  aby osoby będące na sali zabrały głos w sprawie wyników ankiet. 

Głos zabrała Pani Anna Janowiak mówiła, że w mieście jest bardzo dużo miejsc do spędzania 

wolnego czasu i rekreacji i nie wie dlaczego tak dużo osób w ankiecie odpowiedziało, że nie 

ma w mieście oferty kierowanej dla seniorów. Pani Anna nie zgadza się także z tym, że 

seniorzy są słabo informowani o tym co się dzieje w mieście, ponieważ te informacje do nich 

docierają i ma wrażenie, że ankietowani źle zrozumieli pytanie. 

Pani Barbara Jałowiecka dodała, że próbujemy docierać do seniorów w różny sposób ale oni 

też muszą chcieć te informacje uzyskać. Muszą szukać tych informacji jeśli ktoś nie spojrzy 

na tablicę ogłoszeń to się nie dowie o wydarzeniach, które odbywają się w mieście. 

Kolejna osoba z sali potwierdziła, że seniorzy są zachęcani do brania udziału w zajęciach ale 

nie wszyscy seniorzy chcą czy mogą skorzystać. Zabrakło w tej ankiecie pytania 

o zaangażowanie ludzi młodych w sprawy seniorów w jaki sposób młodzi pomagają 

pokonywać bariery. Pani Barbara Jałowiecka kontynuowała temat integracji młodzieży 

z seniorami, mówiąc że na początek trzeba było by młodych zachęcić aby chcieli wziąć udział 

w spotkaniach z seniorami. W mieście brakuje międzypokoleniowych działań. 

Pani Małgorzata Morajko mówiła, że dawniej żeby seniorzy byli aktywni włączały się w to 

szkoły w tej chwili takiego kontaktu nie ma. Dawniej były organizowane wspólne „spędy” 

seniorów i młodzieży szkolnej i to powodowało integrację. Z zajęć korzysta nie wielu 

seniorów brakuje miejsc w których seniorzy mogliby się oswoić. Ważna jest w tym 

wszystkim współpraca szkoły bo to jest najszybszy sposób dotarcia do seniorów. 

Pan Mateusz powiedział, że potrzeba tu pomysłu na konkretne działanie żeby nawiązać ten 

pierwszy kontakt i zacząć działać dalej. Pani Małgorzata Morajko dodała, że największy 

problem to jest co zrobić temu co nie chce brać udziału w zajęciach lub nie wie, że może 

chcieć.  

Głos zabrał Pan Jerzy Wcisło, który opowiedziało o swojej współpracy z młodzieżą według 

niego młodzież o niczym nie wiedzą, są sterowane albo przekupywane aby udali się na dany 

marsz często nie wiedząc w jakim celu tam są.  

Pan Marek Bochowicz powiedział, że pomimo wszystko ofert dla seniorów jest dużo ale 

oferty te nie są adekwatne do potrzeb naszego miasta. Wspomniał też, że finansowanie 

działalności senioralnych powinny być wyższe bo aktualnie ich nie ma albo są znikome. 

Rozwinął się także temat Klubu Seniora, który istnieje w Nowym Targu ale niestety jeden 

taki klub to zdecydowanie za mało jak na taką ilość seniorów szczególnie, że może w nim 

uczestniczyć 30 osób. Z sali padły propozycje aby takich klubów pojawiło się w mieście 

więcej, ponieważ jeden to zdecydowanie za mało jak na takie duże miasto. Pani Barbara 

Jałowiecka zaproponowała aby skupić się na Miejskim Centrum Kultury aby to właśnie tam 

stworzyć takie miejsce dla seniorów. 

Głos zabrał przedstawiciel Miejskiego Centrum Kultury, który powiedział, że cała oferta jest 

kierowana również dla seniorów i nie ma przeszkód aby z nich korzystali. W MCK zaczęła 

się seria warsztatów, które są płatne ale istnieje możliwość wprowadzenia ulg dla seniorów. 

Jest także możliwość aby swoje miejsce znalazł tam Chór „Srebrne Nutki” jest to kwestia 



uzgodnienia w harmonogramie. W grudniu jest darmowe kino, a raz w miesiącu salon poezji 

dostępny dla wszystkich chętnych, a nawet organizowane są spotkania z podróżnikami. Cała 

oferta jest dostępna na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury i każdy spośród tych 

propozycji może wybrać coś dla siebie. Miejskie Centrum Kultury jest otwarty na współpracę 

z seniorami, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami senioralnymi. Jeśli chodzi o osobę, 

która miałaby w MCK zajmować się tylko sprawami senioralnymi, ponieważ nie jest to 

możliwe ze względów finansowych ale są osoby, które chętnie we wszystkim pomogą. 

Pani z Małopolskich Rad Seniorów powiedziała, że zadaniem Rady jest pokazanie 

samorządom konkretnie na co potrzebne są te pieniądze, żeby w tym przypadku Urząd Miasta 

wiedział na co seniorzy chcą przeznaczyć pieniądze. Powiedzenie, że chcemy pieniądze dla 

seniorów jest dla samorządów niewystarczalne, trzeba powiedzieć co chcemy z tymi 

pieniędzmi zrobić. 

Wywiązała się dyskusja między uczestnikami spotkania, a przedstawicielem Miejskiego 

Centrum Kultury, chodziło tu o kwestie kontaktu w celu uzgodnienia harmonogramu 

użyczenia sali na próby Chóru „Srebrne Nutki”, który działa na terenie miasta od siedmiu lat.  

Głos zabrała Pani Elżbieta Łabuz Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która mówi, że jeśli 

chce się coś załatwić to przede wszystkim trzeba rozmawiać. UTW jest w trakcie podpisania 

porozumienia ze spółdzielczym domem kultury w którym będziemy mieć salę nie za darmo 

ale w zamian np. grupa taneczna jak będzie potrzeba to zrobi występ. Pani prezes ponowiła 

swoją prośbą abyśmy rozmawiali bo bez tego nie załatwimy nic. 

Pan przewodniczący powiedział, że musimy spróbować wspólnym frontem coś dla tych 

seniorów stworzyć, porozumieć się ze wszystkimi aby ta oferta dla seniorów była wspólna. 

Będzie to wymagało od nas wszystkich dużo pracy ale jest to ważne aby zjednoczyć 

wszystkich seniorów. 

 

Ad. 6 

Następne spotkanie 28 grudnia będzie to spotkanie świąteczno-noworoczne. 

Ad. 7 

Potrzeba stworzenia miejsca dla seniorów w którym mogliby się spotykać.  

Stworzenie jednego miejsca w którym znajdowałyby się wszystkie instytucje senioralne. 

Ad. 8 

Zakończenie. 

 

 

 

 

 



 

     Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

       dr Marek Bochowicz 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Angelika Bryniarska 


