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 Sprawozdanie z działalności 

Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy  

za 2017 rok. 
 

Podstawa działania Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy: 

Miejska Rada Seniorów w Legnicy została powołana Uchwała Nr XLIII/450/14 Rady Miejskiej 

Legnicy w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy oraz nadania jej statutu z 

dnia 31 marca 2014 r. Obecna dobiega końca II kadencja 2016-2028 działalności Rady. 

 

Skład Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy: 

 

• Ewa Bancarzewska 

• Anna Bielachowicz 

• Elżbieta Chucholska 

• Zofia Hanuszewicz – Drozd 

• Barbara Galant 

• Danuta Krystyna Juskowiak – Gol 

• Lilia Kiełt 

• Helena Olszewska – Korzeniewicz 

• Krystyna Mirończyk 

• Zdzisława Przybylak 

• Franciszek Sterkowicz 

• Anna Struś 

• Aleksandra Szcześniak 

• Andrzej Tokarski 

• Janina Tumaszewicz 

• Katarzyna Ligocka – Tybinka 

• Ryszard Wanad 

 

Prezydium Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy: 

 

• Przewodniczący – Barbara Galant 

• Zastępca Przewodniczącego – Janina Tumaszewicz 

• Sekretarz  

– Helena Olszewska – Korzeniewicz (odwołanie z funkcji - 15.11.2017r.) 

- Aleksandra Szczęśniak (powołanie  - 15. 11. 2017 r.) 

 

Charakterystyka Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy w okresie sprawozdawczym : 

 

1. Struktura zarządzania Radą : 

• Warunki organizacyjne niezbędne do funkcjonowania i prawidłowej pracy Rady 

Seniorów zapewniał Urząd Miasta w Legnicy.  

• Obsługę Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy prowadziło Biro Prezydenta Miasta – 

odpowiedzialna Pani Ewa Pietrakowska – Dziedzic, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta 
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• Dostępność sali obrad Urzędu Miasta w Legnicy na posiedzenia Miejskiej Rady 

Seniorów wraz z obsługą techniczną posiedzeń. 

• Skrzynka uwag i wniosków do kontaktu ze środowiskiem – opróżniana raz w miesiącu 

zgodnie z opracowanym regulaminem zbierania i postępowania z informacjami na 

temat potrzeb legnickich seniorów. 

• Członkowie Rady odbierali i przeprowadzali rozmowy telefoniczne na swoich 

prywatnych telefonach z seniorami oraz instytucjami stosownie do bieżących potrzeb. 

• Korespondencja e- mail z członkami MRS oraz środowiskiem senioralnym. Z braku 

innych możliwości korzystano z nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń, sprzętu i 

mediów oraz adresu Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów i osobistego 

Przewodniczącego.  

• Praca w środowisku poprzez stałe zespoły zadaniowe składające się z członków Rady: 

I  Zespół Zadaniowy: integracja ze środowiskiem w składzie: 

• Przewodniczący – Janina Tumaszewicz 

• Zastępca – Katarzyna Ligocka – Tybinka 

• Członkowie – Zdzisława Przybylak i Krystyna Mirończyk 

II Zespół Zadaniowy: działania w sferze poznawczo – intelektualnej w składzie: 

• Przewodniczący – Danuta Krystyna Juskowiak – Gol 

• Zastępca – Barbara Galant 

• Członkowie: Ewa Bancarzewska i Lilia Kiełt 

III Zespół Zadaniowy: działania w sferze kultury fizycznej – wymiar 

      zdrowotny, rekreacyjny, sportowy i turystyczny, w składzie: 

• Przewodniczący – Andrzej Tokarski 

• Zastępca – Helena – Olszewska Korzeniewicz 

• Członkowie: Aleksandra Szcześniak i Franciszek Sterkowicz 

IV Zespół Zadaniowy: działania w sferze artystyczno – kulturalnej w składzie: 

• Przewodniczący – Elżbieta Chucholska 

• Zastępca – Zofia Hanuszewicz – Drozd 

• Członkowie: Anna Bielachowicz, Anna Struś i Ryszard Wanat 

• Stały zespół doradców MRS w Legnicy składający się z członków Legnickiej Rady 

Seniorów nie będących członkami Miejskiej Rady Seniorów w składzie: 

1. Anna Bukowska – MOPS w Legnicy Dom Dziennego Pobytu. 

2. Andrzej Burzyński – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Byłych Pracowników 

KGHM Polska Miedź S.A. Rejon Legnica. 

3. Teresa Czechowska – Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA. 

4. Elżbieta Dziedzic – Polski Związek Działkowców Zarząd Okręgowy. 

5. Maria Giers – Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów. 

6. Wojciech Gniewek Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA. 

7. Janina Gyurkovich MOPS Legnica – Klub Seniora. 

8. Wiesława Sykulska – Legnicki Uniwersytet III Wieku. 

9. Maria Kalinowska – Rogalka – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

10. Grażyna Kiełczykowska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Okręgowy. 

11. Lilia Kiełt – Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Legnicy 

12. Jan Lipiec – Stowarzyszenie Weteranów Pracy. 
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13. Leszek Michalewicz – Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Legnickiej. 

14. Irena Nowak – Urban – Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział Legnica. 

15. Witold Pastor – Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ im.Witelona w Legnicy. 

16. Mieczysław Syc – mieszkaniec Legnicy. 

17. Henryk Szymborski – Emeryt – mieszkaniec Legnicy. 

18. Zygmunt Trubowicz – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, 

Emerytów i Rencistów w KMP Legnica. 

19. Małgorzata Wąsowicz – Uniwersytet III Wieku przy PWSZ im.Witelona w 

Legnicy. 

20. Krystyna Wiercińska – Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

21. Zenon Woźnica – Dom Dziennego Pobytu w Legnicy. 

• Planowe posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy przy udziale doradców z 

Legnickiej Rady Seniorów w sali posiedzeń Urzędu Miasta Legnicy. 

• Tryb obiegowy dla w sprawach nagłych. 

1. Uzgodnienie opinii w sprawie zapytań Najwyższej Izby Kontroli na temat usług 

opiekuńczych świadczonych seniorom w Legnicy. 

2. Uzgodnienia organizacyjne Kulturalnego Forum Legnickich Seniorów 

• Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy w sprawach 

organizacyjnych między planowanymi posiedzeniami Rady – wg bieżących potrzeb (co 

najmniej jeden raz w miesiącu) w pomieszczeniach nieodpłatnie użyczanych przez 

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów i w miarę możliwości w Biurze 

Prezydenta Miasta Legnicy. 

• „Laur Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy” – wyróżnienie za społeczną działalność na 

rzecz legnickiego środowiska senioralnego, dla osób fizycznych i prawnych, które 

wykazały się szczególną aktywnością i wsparciem działań Miejskiej Rady Seniorów w 

Legnicy. 

2. Zasięg działania: 

Miejska Rada Seniorów w Legnicy realizowała zadania na rzecz populacji senioralnych w 

środowisku społeczności: 

• Legnickiej poprzez bieżący kontakt 38 członków legnickich Rad Seniorów ze 

środowiskiem oraz bieżącą współpracę z członkami Legnickiej Rady Seniorów nie 

będących członkami Miejskie Rady Seniorów. 

• Dolnośląskiej poprzez działania 3 członków Rady będącymi delegatami do 

Dolnośląskiej Platformy Senioralnej ( Elżbieta Chucholska – jest przewodnicząca 

Prezydium DPS, Barbara Galant, Ryszard Wanat). 

• Krajowej poprzez działania 5 członków Rady będącymi delegatami do Obywatelskiego 

Parlamentu Senioralnego kadencji 2016/2019 ( Barbara Galant, Elżbieta Chucholska, 

Ryszard Wanat, Helena Olszewska – Korzeniewicz,  i Danuta Krystyna Juskowiak – 

Gol). 

      

3.Obszary działania Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy w okresie sprawozdawczym:  

1. Wspieranie wszelkich form aktywności osób starszych, 

2. Zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów. 

3. Solidarność międzypokoleniowa. 

4. Budowanie pozytywnego społecznego wizerunku i autorytetu starszego pokolenia. 

5. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia. 
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6. Rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. 

 

Zrealizowane  zadania i działania w okresie sprawozdawczym: 

 

Działania organizacyjne: 

1. Opracowano sprawozdanie za 2016 r. Przyjęte sprawozdanie przez Miejską Radę Seniorów 

w Legnicy za 2016 r.,  przedłożono Prezydentowi Miasta Legnicy i Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Legnicy. 

2. Opracowano i przyjęto plan pracy na 2017 r.  

3. Opracowano i zatwierdzono regulamin zbierania i postępowania z informacjami na temat 

potrzeb legnickich seniorów.  

4. Zbierano informacje na temat potrzeb legnickich seniorów poprzez kontakt z seniorami w 

środowiskach, skrzynkę uwag i wniosków umieszczoną na parterze Urzędu Miasta 

Legnicy, dyżury telefoniczne i pocztą e-mail. Rozpatrzono 1 anonimową petycje 

obywatelską otrzymana przez skrzynkę. 

5. Z braku wyznaczonego w Urzędzie Miasta Legnica miejsca do pełnienia dyżurów i 

przyjmowania interesantów, dostępu do telefonu oraz komputera wyznaczenie 

harmonogramu dyżurów członków Rady nie było możliwe. 

6. Miejska Rada Seniorów w Legnicy odbyła 6 posiedzeń zgodnie z przyjętym 

harmonogramem na rok 2017 ( 15 lutego 2017 r., 12 kwietnia 2017 r., 14 czerwca 2017 r.,      

13 września 2017 r., 15 listopada 2017 r., 13 grudnia 2017 r.). 

7. Pomiędzy posiedzeniami prace na bieżąco prowadzili w środowiskach członkowie MRS 

poprzez soje organizacje oraz na posiedzeniach prezydium. 

8. Prezydium  Miejskiej Rady Seniorów odbyło 12 posiedzeń między posiedzeniami Rady. 

9. W trybie obiegowym wypracowano i uzgodniono 1 opinię na żądanie Najwyższej Izby 

Kontroli Delegatura we Wrocławiu w sprawie usług opiekuńczych świadczonych osobom 

starszym na terenie Legnicy. 

10. Na posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów zaproszono 6 merytorycznych ekspertów z 

zakresu zadań publicznych. Wzięli udział: 

• Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy  w zakresie:  Planowanie i realizacja 

budżetu miasta oraz planowanie i realizacja inwestycji miejskich  – 2 spotkania. 

• Jadwiga Zienkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy w zakresie: Planowanie i 

realizacja budżetu miasta Legnicy oraz planowanie i realizacja inwestycji miejskich, 

budowa i zarządzanie infrastrukturą komunalną  – 3 spotkania. 

• Michał Kotwa Kierownik Referatu Aktywności Obywatelskiej w zakresie 

funkcjonowania Legnickiego Budżetu Obywatelskiego i realizacji 2017  - 2 spotkania 

• Ewa Pietrakowska – Dziedzic Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Legnicy w zakresie 

organizacji i harmonogramu spotkań środowiskowych Prezydenta Miasta Legnicy z 

mieszkańcami pt. „Bliżej Legniczan i ich spraw” – 1 spotkanie 

• Anna Komorek Dyrektor Wydziału Informatyki na temat Legnicy w sieci, e-miasta – 1 

spotkanie 

• Jakub Należny Główny Specjalista d.s. Wolontariatu Miejskiego w zakresie tworzenia 

i funkcjonowania Team Legnicy-miejskiego wolontariatu – 1 spotkanie. 

10.Opracowano plan pracy na 2018 r. 

 



                     Miejska Rada Seniorów w Legnicy 

Biuro Prezydenta Miasta Legnicy 
Urząd Miasta Legnica, ul. Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, 

 
 

I. Zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących środowisk 

senioralnych.  

Liczba aktów prawnych przedłożonych do zaopiniowania – 0 

 

II. Przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie 

działań na rzecz seniorów. 

1. Udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS poprzez 

członkostwo i udział Barbary Galant przewodniczącego w 2 posiedzeniach 

Komitetu Sterującego, na zaproszenie Prezydenta Miasta Legnicy.  

2. Skierowano 1 wniosek do Prezydenta Miasta Legnicy oraz do Rady Miejskiej  

Legnicy w sprawie uwzględnienia anonimowej petycji obywatelskiej dotyczącej 

zwiększenia ilości i dostępności toalet dla seniorów oraz lepszej informacji o nich 

w przestrzeni publicznej miasta. 

3. Członkowie MRS w Legnicy wzięli udział w konferencji dotyczącej programu 

współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 

 

III. Podejmowanie działań w sferze społecznej – przeciwdziałanie samotności populacyjnej 

oraz wykluczeniu cywilizacyjnemu. Realizowano działania: 

1. Razem z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich przeprowadzono 

dyskusję aktywistów seniorów na temat działalności Rad Seniorów na terenie woj. 

dolnośląskiego i standardów ich funkcjonowania. 

2. Propagowanie wśród seniorów konieczności podnoszenia swojej wiedzy na temat 

współczesnego świata w różnych dziedzinach – nie przestawania uczyć się i 

pielęgnować swoich umiejętności. Zachęcanie ich do korzystania z szerokiej oferty 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Centrów i Domów Kultury oraz Klubów 

Osiedlowych i organizacji pozarządowych działającymi na rzecz seniorów. 

3. Zachęcanie seniorów do zainteresowania się ogromnymi możliwościami świata 

wirtualnego - powszechnej dostępności Internetu. Docenienie tego źródła 

kontaktów, wiedzy i nieograniczonych możliwości dostępnych nawet dla osób 

pozostających w domach z powodu stanu zdrowia. 

4. Zachęcanie seniorów do swobodnego korzystania z szerokiej oferty miejskiej oraz 

angażowania się w życie publiczne miasta. 

5. Zachęcanie do uczenia się świata jaki jest obecnie oraz zaangażowaną aktywność 

w pracy wolontariackiej, tworzeniu i udzielaniu się w nieformalnych grupach 

wsparcia,  samopomocy i pomocy sąsiedzkiej. 

6. Propagowanie aktywności obywatelskiej jako alternatywy dla uniknięcia 

samotności populacyjnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu cywilizacyjnemu w 

każdym wieku. 

7. Propagowanie w środowisku solidaryzmu pokoleń niezbędnego dla rozwoju 

społecznego uwzględniającego dobro ludzi w każdym wieku. Członkowie Rady 

wzięli udział w 4 debatach publicznych o sposobach partycypacji w życiu 

społecznym miasta w tym 2 na temat działalności Rad Seniorów w Legnicy. 

8. Akcja edukacyjna na temat LBO w środowisku seniorów DDP w Legnicy.  

 

IV. Działania w sferze poznawczo – intelektualnej – nabywanie nowej wiedzy i 

umiejętności, doświadczanie nowych wartości i wzorców we współczesnej kulturze. 
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1. Zapobiegano wykluczeniu i marginalizacji seniorów przez wspieranie szeroko 

pojętej edukacji osób starszych, w tym szczególnie w zakresie nowych technologii. 

Promowano korzyści z uczenia się przez całe życie i zachęcano do korzystania z 

szerokiej oferty edukacyjnej Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów 

Osiedlowych oraz organizacji pozarządowych. 

2. Publikowanie informacji o realizowanych projektach, udziale w wydarzeniach i 

podejmowanej aktywności przez seniorów - promowanie wizerunku seniora jako 

aktywnego obywatela, obecnego  w życiu społecznym i publicznym miasta.  

3. W Legnicy działają trzy duże instytucje edukacyjne nakierowane na seniorów 

(Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji 

Legnickiej i Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej im. Witelona w Legnicy). Są one znane i doceniane przez legnickich 

seniorów. Ciekawa i stale rozwijająca się oferta zajęć najlepiej aktywizuje 

zainteresowanych. Liczba słuchaczy ma tendencję stale rosnącą. Szczególnie 

oblegany jest uniwersytet dla którego założycielem jest nasze miasto. Jest to 

wyraźna wskazówka, że warto inwestować w ten kierunek aktywizacji seniorów. 

4. Miejska i Legnicka Rada Seniorów wzięły udział w rządowych zadaniach 

publicznych realizowanych przez legnickie organizacje pozarządowe mających na 

celu uzupełnienie wiedzy i podniesienie kompetencji społecznych legnickich 

seniorów, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020. Łącznie wzięło udział 12 członków z obu legnickich 

Rad Seniorów , w tym 9 MRS: 

• Projekt pt. „Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w mieście Legnica” 

realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów. Na 

różnych etapach realizacji wzięli udział członkowie Rad jako beneficjenci lub 

wolontariusze: Anna Bielachowicz, Krystyna Mirończyk, Zdzisława Przybylak, 

Witold Pastor, Franciszek Sterkowicz, Zygmunt Trubowicz, Zenon Woźnica, 

Lilia Kiełt, Janina Tumaszewicz, Krystyna Wiercińska 

• Projekt pt.”ZaRadni seniorzy – wzmocnienie kompetencji obywatelskich 

legnickich Rad Seniorów”, realizowany przez Fundację FUTURAMA. Na 

różnych etapach udział wzięli członkowie Rad jako beneficjenci i 

wolontariusze: Ewa Bancarzewska, Krystyna Juskowiak – Gol, Zdzisława 

Przybylak, Lilia Kiełt, Witold Pastor, Krystyna Mirończyk, Katarzyna Ligocka 

– Tybinka, Elżbieta Chucholska. 

 

V. Działania w sferze kultury fizycznej – wymiar zdrowotny, rekreacyjny i sportowy. 

1. Promowanie zdrowego stylu starzenia się – dbałości o higienę ciała i umysłu, dobre 

odżywianie, ruch dostosowany do  stanu zdrowia i kondycji oraz aktywność 

społeczną 

2. Promowano sport i turystykę poprzez zachęcanie seniorów do korzystania z 

urządzeń plenerowych zbudowanych w ramach LBO, basenów, boisk sportowych 

oraz wspieranie PTTK w podejmowaniu, organizacji i realizacji działań turystyczno 

– krajoznawczych skierowanych do seniorów. W 14 wyjazdach autokarowych lub 

pociągiem wzięło udział łącznie około 450 seniorów. Uczestnicy wycieczek 
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poznawali: górskie szlaki Sudetów,  piękno miejscowości Dolnego Śląska i 

pobliskich Czech. 

3. Zachęcano seniorów do korzystania z istniejącej bazy sportowo – turystycznej 

poprzez współpracę z PTTK, OSiR, dyrektorami szkół. Członkowie MRS aktywnie 

uczestniczyli w Senioriadzie, są często uczestnikami wielu miejskich imprez oraz 

organizatorami w swoich środowiskach. 

4. W ramach wdrażania własnych działań, poszerzających miejską ofertę sportowo – 

rekreacyjną dla seniorów, promocji turystyki jako dobrego sposobu na zdrowie i 

satysfakcjonujące spędzanie wolnego czasu, przewodniczący zespołu zadaniowego 

d.s profilaktyki zdrowotnej i promocji aktywności fizycznej Andrzej Tokarski 

zorganizował i poprowadził  2 wyprawy: spływ pontonami w Bardzie i druga  

spacer Ścieżką w Koronach Drzew w Czechach. Łącznie w obu wyprawach 

uczestniczyło ponad 40 seniorów. Zaawansowani turyści górscy w wieku 

senioralnym odbyli kolejne wyprawy na Śnieżkę i Wysoki Kamień w Górach 

Izerskich połączone ze zwiedzaniem sztolni pirytu i Szklarskiej Poręby. Tu również 

uczestniczyło ok. 40 seniorów. 

5. Członkowie Miejskiej Rady Seniorów swoją aktywnością zachęcali legnickich 

seniorów w letniej gimnastyce na trawie w Parku Miejskim organizowanej przez 

Legnickie Centrum Kultury. 

6. Spacer po Legnicy z przewodnikiem Andrzejem Tokarskim przewidziany w ramach 

obchodów dnia seniora.  

7. Zachęcanie do korzystania z istniejącej oferty bazy turystyczno – sportowej ( 

wspólpraca z PTTK i OSiR) 

 

VI. Działania w sferze artystyczno – kulturalnej  rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i 

rekreacyjnej: 

1. Propagowanie ofert miejskich i zachęcanie do udziału w imprezach (kino, teatr, 

muzeum, biblioteki, centra kultury,  domy kultury i kluby osiedlowe ). 

2. Wspieranie rozwoju działalności artystyczno – kulturalnej legnickich środowisk 

kulturalnych ( Kluby Seniora w osiedlowych Domach Kultury, Domu Dziennego 

Pobytu i  Centrum Seniora Legnickiego Centrum Kultury ) 

3. Tworzenie przyjaznych przestrzeni do rozwijania hobby i pasji przez seniorów i 

współpracy w tym zakresie z młodszymi pokoleniami (Kluby Seniora w 

Osiedlowych Domach Kultury i Domu Dziennego Pobytu, Towarzystwo 

Miłosników Legnicy PRO LEGNICA, Centrum Seniora przy LCK, TML, 

Biblioteka Miejska, Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów). 

4. Wzbogacanie miejskiej ofert kulturalnej i rekreacyjnej poprzez realizację własnych 

imprez oraz wspieranie aktywności środowisk senioralnych w mieście: 

• Czwartkowe spotkania integracyjne seniorów i ich przyjaciół pn. „Bądź Razem 

z Nami” – porozumienie Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów i 

Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego w Legnicy, 

• „Klub +50”  Kuźnia pomysłów jak spędzać wolny czas na emeryturze co piątek 

w Polskim Stowarzyszeniu Szczęśliwych Emerytów. 

• Przyjazna kawiarenka „Spotkaj się z nami!” – wtorkowe spotkania seniorów i 

ich przyjaciół przy kawie i herbacie z Polskim Stowarzyszeniem Szczęśliwych 

Emerytów. 
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• Jesienny piknik – otwarta impreza plenerowa w środowisku 

wielopokoleniowego biwaku z Polskim Stowarzyszeniem Szczęśliwych 

Emerytów. 

5. Wspieranie działalności Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury jako 

podmiotu, którego celem jest integracja środowiska senioralnego Dolnego Śląska i 

aktywne włączanie seniorów w życie kulturalne miasta Legnicy. W tym zakresie 

zrealizowano 12 imprez: 

• Styczeń -  IV Legnicki Bal Seniorów w Akademii Rycerskiej, 

                 Udział w WOŚP – pieczenie i sprzedawanie ciast. 

•  Luty – zapustny wtorek – zabawa karnawałowa, 

• Marzec –  Dzień Kobiet – Wokół małej czarnej. Coco Chanel. 

• Kwiecień – Warsztaty palmowe „Świąteczne dekoracje”. 

• Maj – udział w uroczystościach państwowych 1 i 3 maja. 

• Czerwiec – Dzień dziecka – czytanie bajek w Mini ZOO. 

                   Noc Kupały nad brzegami Kaczawy 

• Lipiec /Sierpień – senioralne lato 2017 – gimnastyka w Legnickim Parku 

• Wrzesień – Narodowe czytanie „Wesela” Wyspiańskiego. 

                   Impreza plenerowa „Święto ogórka” 

• Październik – udział w Kulturalnym Forum Legnickich Seniorów. 

• Listopad – Dzień Niepodległości – udział w uroczystościach państwowych. 

• Grudzień – XVI Wigilia Narodów. 

• Ponadto członkowie Rady ( Elżbieta Chucholska, Ryszard Wanat, Zofia 

Hanuszewicz – Drozd odbywali z seniorami poniedziałkowe spotkania 

tematyczne, uczestniczyli w próbach  zespołu tańca dawnego, a także brali 

udział w różnych formach reklamy promującej Centrum Seniora ( radio, 

telewizja lokalna i regionalna, TVP-2, prasa, strony internetowe i FB ). 

6. Zaproszono ekspertów i zorganizowano 3 wykłady dla seniorów: 

• Natalia Pobrichenko  - „ Ludwik Zamenhof twórca języka esperanto”, 

• Stanisław Kot – „ Wspomnienia z wizyty Papieża Jana Pawła II w Legnicy.” 

• Maciej Juniszewski – „Historia legnickich ulic”. 

 

VII. Upowszechnianie wiedzy i informowanie społeczności o działaniach na rzecz 

środowiska seniorów, podejmowanych przez władze miasta, służby miejskie i 

partnerów pozarządowych. 

• Bieżące publikacje w strefie seniora oraz w Legnickim Informatorze Kulturalnym 

o wydarzeniach skierowanych do populacji osób starszych oraz organizowanych 

imprezach wielopokoleniowych. 

• Bieżący kolportaż Legnickich Informatorów Kulturalnych poprzez organizacje 

pozarządowe reprezentowane przez członków Rady, w środowiskach senioralnych 

i przez Kościół. 

• Informowanie seniorów o dostępie do informacji o imprezach i działaniach 

podejmowanych przez władze w ramach prowadzonej przez nich polityki 

senioralnej. 
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VIII. Ścisła współpraca z władzami Legnicy przy rozstrzyganiu kwestii istotnych z punktu 

widzenia oczekiwań i potrzeb osób starszych. 

• Włączenie się MRS w kampanię pt. Bezpieczny i Aktywny Senior” Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prowadzonej na terenie województwa 

dolnośląskiego poprzez kolportaż ulotek oraz promowanie aktywnego starzenia się 

i jak najdłuższego zachowania samodzielności. 

• W zespole kwalifikacyjnym LBO 2018 pracowała Janina Tumaszewicz zastępca 

przewodniczącej Rady Seniorów w Legnicy. 

• Zmiana wydziału Urzędu Miasta w Legnicy  obsługującego Miejską Radę Seniorów 

w Legnicy. Od marca 2017 r., obsługę przejęło Biuro Prezydenta Miasta Legnicy. 

• Przekazano Prezydentowi Miasta Legnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Legnicy wnioskiem o potrzebie dostosowania toalet publicznych do potrzeb 

seniorów wraz z petycją obywatelską otrzymaną przez skrzynkę uwag i wniosków. 

 

IX. Promowanie działań działania w Legnicy MRS na spotkaniach w środowiskach 

społecznościowych. 

• Promowanie wizerunku legnickiego seniora jako aktywnego obywatela poprzez 

publikacje na stronach urzędu miasta, organizacji pozarządowych i na FB. 

• Udział w imprezach skierowanych do seniorów i współpraca ze środowiskami 

senioralnymi. 

• Akcja wsparcia w środowisku i na FB dla aktywności seniorów DDP w LBO 2018. 

 

X. Organizacja raz w roku Dnia Seniora w Legnicy. 

Obchody Dnia Seniora w Legnicy zostały zorganizowane w formie Kulturalnego 

Forum Legnickich Seniorów w dniach 11 – 13 października 2017 r. Obchodom 

patronował Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy. Forum miało na celu 

aktywizowanie seniorów poprzez przybliżenie istniejących form kulturalnego 

spędzania wolnego czasu w miejscu ich zamieszkania oraz na terenie miasta.                     

W obchody włączono środowiska kościelne i świeckie. W realizacji uczestniczyło 16 

instytucji, w tym Urząd Miasta Legnicy. Obchody rozpoczęto mszą świętą w intencji 

legnickich seniorów, ich rodzin i przyjaciół, a zakończono publiczna debatą 

„Aktywność osób starszych w domu, sąsiedztwie i w mieście” w której aktywny udział 

wzięło ponad 100 seniorów. W trakcie Forum seniorzy mieli możliwość skorzystać z 

bogatej oferty kulturalnej różnych środowisk senioralnych.  

Organizację Forum koordynowała Danuta Krystyna Juskowiak - Gol 

 

Legnica, dnia 20 marca 2018 r. 

 


