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Protokół Nr 12/LRS/ 2021 

z zebrania Lesznowolskiej Rady Seniorów  

w dniu  11 marca 2022 roku. 

 
1. Otwarcie  obrad  XII  posiedzenia  Lesznowolskiej  Rady   Seniorów. 

1/ Przewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów St. Kondracka uroczyście 
przywitała : Wójt Gminy M. J. Batycką – Wąsik, Panią Skarbnik Gminy Martę 
Sulimowicz, Panią  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  kultury  Jolantę  Sobolewską  
i Panią Kierownik Kadr GOK Barbarę Wielgolaskę  oraz  wszystkich zebranych 
Państwa Radnych i koordynatora  Lesznowolskiej Rady Seniorów Panią Janinę 
Szulowską.  
2/ Wiceprzewodnicząca LRS Krystyna Mastalerczuk potwierdziła quorum 
niezbędne    do      podejmowania   decyzji   (lista   obecności   stanowi    zał.    Nr 1  
d0 Protokołu). 
 

2. Przewodnicząca LRS Stanisława Kondracka przedstawiła porządek 
posiedzenia i zapytała czy są wnioski do porządku obrad. 
1/ Głosami : z – 12, p – 0 , w – 0 Lesznowolska Rada Seniorów przyjęła porządek 
posiedzenia. 
 

3. Przewodnicząca LRS St. Kondracka przedstawiła „Ramowy Plan 
Pracy i Zamierzeń Lesznowolskiej Rady Seniorów na 2022 rok” (plan 
pracy stanowi zał. Nr 2 do Protokołu).  
 

4. Dyrektor GOK Pani J. Sobolewska poinformowała Państwa Radnych 
o planowanych imprezach dla Seniorów w roku bieżącym.  

 
5. Koordynator LRS Pani J. Szulowska poinformowała Państwa 

Radnych   o   stanie   zrealizowanych   i    planowanych   przedsięwzięć  
            w Urzędzie Gminy pod kątem Seniorów :  

• W Janczewicach została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego –  czynna dwa razy w tygodniu lub w razie nagłej potrzeby, 

wystarczy zadzwonić  do GOPS-u. Wypożyczalnia świadczy usługi 

nieodpłatnie. Pani J. Szulowska wnosi o przekazywanie sprzętu do GOPS-u, 

którego Mieszkańcy już nie potrzebują  a który jest  w dobrym stanie. 

Potrzebne są także  pampersy, środki opatrunkowych itp. 



• Przeprowadzono  pilotażowo  akcję  „opaska  bezpieczeństwa  dla  Seniora”.  

W pierwszej kolejności otrzymali opaski tylko niepełnosprawni Seniorzy.  

Od miesiąca kwietnia będą rozprowadzane formularze na kolejne 100 

opasek, które będą dostępne dla wszystkich seniorów. 

• Na stronie Urzędu Gminy pojawiła się już zakładka pn.”Strefa Seniora”, 

gdzie będą zamieszczane na bieżąco informacje dla Seniorów dotyczące 

działalności klubów Seniora, informacji dotyczących zdrowia itp. 

• Planowane jest wydrukowanie Informatora dla Seniora w wersji papierowej, 

gdyż nie wszyscy Seniorzy korzystają z komputera. Młodzież szkolna 

podjęłaby się dystrybucji wymienionego informatora. 

• Planowane jest zintegrowanie strategii  aby Gmina była jeszcze bardziej 

przyjazna aktualnym i przyszłym Seniorom. W tym celu Seniorzy winni 

zgłaszać swoje uwagi i propozycje do powstającego dokumentu.  

Przewodnicząca LRS St. Kondracka proponuje przekazanie swoich 

propozycji po planowanych w terminie 04.03.2022r do 18.03.2022 roku. 

• Proponuje się zorganizowanie warsztatów dla seniorów dotyczące różnych 

uzależnień typu jedzenie, picie alkoholu, palenie papierosów, uzależnienie 

od gier, telefonu, komputera.  

• Pani koordynator poinformowała o zorganizowaniu szerszego nieodpłatnego 

dostępu do psychologa, który aktualnie przyjmuje w każdy poniedziałek w 

siedzibie GOPS. Planowane jest rozszerzenie jego usług na inne 

miejscowości w Gminie Lesznowola.   

• Od 1 kwietnia br.  rusza postulowany przez LRS Program „Złota rączka”. 
Aktualnie  opracowywany jest projekt uchwały wraz  z  regulaminem, który  
będzie procedowany na najbliższej Sesji Rady Gminy. 
 

6. Rozważenie problemów jakimi dodatkowo powinna się zająć w 2022 
roku LRS.  

• Radna  Krystyna  Mastalerczuk  zwraca  uwagę  na  brak  w  Nowej  Iwicznej  
i Mysiadle Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. 

• Koordynator   LRS    Pani   Janina   Szulowska  informuje,   że  Klub Senior+  
w Magdalence czynny jest trzy razy  w tygodniu  i  oferuje   różne   spotkania 
i zajęcia dla seniorów w ciągu dnia. Stworzenie    domu dziennego pobytu 
obwarowane  jest bardzo szczegółowymi wymaganiami i przepisami. 
Aktualnie powstaje  w Piasecznie DDP dla Seniorów i z całą pewnością będą 
mogli z niego korzystać Seniorzy z całego powiatu piaseczyńskiego. 

• Przewodnicząca LRS St. Kondracka proponuje aby na terenie Gminy 
rozmieścić skrzynki senioralne aby Seniorzy tą drogą  mogli zgłaszać swoje 
uwagi i propozycje. 

• Radna Marianna Rybarczyk zadaje pytanie o Kluby Seniora w Sołectwach, 
chciałaby wiedzieć kto je zakłada.  

• Pani J. Szulowska odpowiadając na powyższe pytanie zasugerowała 
zakładanie   Stowarzyszeń   bo  na  takowe  można   uzyskać  dofinansowanie  
w postaci grantów. Kluby Seniora nie mogą ubiegać się o dotacje.  

• Przewodnicząca LRS St. Kondracka  zachęca do zakładania Kół Gospodyń 
Wiejskich i informuje, iż w Biuletynie Nr 76 Pani Longina Milczarek podała 
szczegółowe informacje o procedurze  zakładania Koła i jak następnie starać 
się o dotacje.  



 
7. Sprawy różne.  

1. Przewodnicząca LRS Stanisława Kondracka, poinformowała zgromadzonych,   
    że w IV kwartale ubiegłego roku otrzymała drukarkę do komputera, co bardzo 
    usprawniło   jej  pracę.    Obecnie   czeka  na  przekazanie  od  fundacji Zaczyn  
    obiecanego dla LRS  laptopa.  Dyrektor  Fundacji  ZACZYN  Pan  Przemysław  
    Wiśniewski   przesłał  na  ręce  Pani  Przewodniczącej    LRS   St. Kondrackiej  
    przeprosiny   za   swoją   nieobecność   wynikającą  z    pracy      wolontariusza  
    na Dworcu Centralnym w  Warszawie   przy  opiece   uchodźców z Ukrainy. 
    Przewodnicząca przeczytała podziękowanie dla Prezesa Zaczynu,  za wszelkie  
    działania   na   rzecz   Lesznowolskiej    Rady      Seniorów   i    poinformowała,  
    że  zostaną mu wręczone przy  kolejnym spotkaniu. 
2. Obecna na posiedzeniu Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik  wyraziła  szacunek  
    i uznanie dla inicjatyw  i  działań  LRS.    Ponadto   chciałaby    wiedzieć   jakie  
    Seniorzy mają oczekiwania i sugeruje aby ustalili  priorytety  gdyż  wszystkich  
    oczekiwań z uwagi na finanse nie da się zrealizować.  
    Pani  Wójt,   poinformowała   o  procedowaniu usług rehabilitacyjnych,  które  
    Być może Firma  Neuca-właściciel SALUSA  będzie realizował w obiekcie obok  
    budynku Urzędu   Gminy   w   miejscu   bardzo  dogodnym  dla Mieszkańców. 
    Firma     Neuca   od   1   czerwca   2022   roku   zaproponuje    w     Przychodni  
    w    Magdalence    nowy    wachlarz   usług medycznych i rozszerzy działalność  
    o usługi lekarzy specjalistów. 
 

8. Zakończenie  posiedzenia  Lesznowolskiej Rady  Seniorów. 
1. Przewodnicząca LRS uroczyście zamknęła posiedzenie. 

 

 

                                                                             Przewodnicząca  

                                                                  Lesznowolskiej Rady Seniorów 

 

                                                                       Stanisława Kondracka 

 

 

 
Protokołowała: Anna Baron-Harla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   


