
Protokół nr  VII/MRS/2017                                                                                                 
z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów                                                                                                                                  

w dniu 06.06.2017 r. 

W dniu 06.czerwca 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego 
Promyk w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie. Posiedzeniu 
przewodniczyła  Danuta Wiśniewska - Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów. 

Obecni: 

Danuta Wiśniewska                                                                                                                                                                                 
Halina Dyc                                            
Zdzisław Stankowiak                               
Krystyna Scholtz – Chruściel                                                                                                                                  
Aleksander Juruś  
Władysława Wawrowska             
                                                                 
Program spotkania: 

1. Sprawy bieżące: 
a) działania  na terenie Stref Aktywności  Seniora 
b) szkolenia członków MRS 
c) wyjazd do Ostrowa Wlkp. 

2.   Nowa siedziba MRS.  
3. Omówienie zasad przeprowadzenia spaceru diagnostycznego. 
4. Konsultacja  przedstawionego przez Urząd Miejski  Planu Działania na Rzecz Seniorów  na rok 

2017 r. 
5. Spotkanie seniorów gnieźnieńskich z przedstawicielami Komendy Powiatowej  Policji.  
6. Wolne głosy i wnioski. 

Ad 1a)  Zebrani jednogłośnie stwierdzili, ze reklama zapraszająca seniorów na spotkania-
treningi na Strefach Aktywności  Seniora nie była  dostateczna            

Ad 1b)  (Uchwała nr 14) 

- do udziału w Wiosennej Szkole Wielkopolskich Rad Seniorów w Ośrodku Integracji 
Europejskiej w  Rokosowie w dniach  12 - 14 czerwca 2017 r. wytypowano następujące osoby: Danutę 
Wiśniewską,  Ewę Bjorklund i Władysławę Wawrowską; organizatorami  spotkania  są: MRS w 
Poznaniu, Samorząd Województwa  Wielkopolskiego i Fundacja „Zaczyn”.   

   - do udziału w warsztatach pt” Akademia Radnego Gminnej Rady Seniorów”  dla członków 
GRS, organizowanych  w Podegrodziu (okolice Nowego Sącza) w dniach 21-23 czerwca 2017 r. 
wytypowano: Danutę Wiśniewską i Zdzisława Stankowiaka; organizator Fundacja Europejski Instytut 
Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. 

           Ad 1c  Zaplanowano również wizytę przedstawicieli samorządu miejskiego i MRS w Ostrowie 
Wlkp.;  celem będzie spotkanie z wiceprezydent Miasta Ostrowa Wlkp. i z przedstawicielami  
miejscowej MRS w celu wymiany doświadczeń w działalności pro senioralnej. 

Ad2) Przewodnicząca Danuta Wiśniewska powiadomiła zebranych o  siedzibie MRS. Jest to sala 
nr 112 w Gimnazjum nr 2 przy ul. Pocztowej. Lokal wymaga remontu i wyposażenia w podstawowe 
sprzęty w tym stoły, krzesła, biurko, telefon, komputer, drukarkę i polaczenie z Internetem 

 
Ad3) Jedna z form diagnozy społecznej jest  spacer diagnostyczny. Członkowie MRS razem   z 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi rozpoznają w trakcie spaceru po terenie miejskim ( parki, 
ulice, kawiarnie, przychodnie itp., bariery architektoniczne,  problemy i potrzeby  , jakie mają 
seniorzy .Można się również zastanowić  wspólnie z mieszkańcami, jak im zaradzić. 



 
 Ad 4)Zebrani skonsultowali  propozycje zawarte w Planie Działania Urzędu Miejskiego na Rzecz 

Seniorów na rok 2017. I tak: 
-odnośnie zajęć komputerowych proponują ich rozpoczęcie od 24 09.2017 r. po powrocie 
zainteresowanych z wakacji; w ramach tych zajęć dobrze byłoby uwzględnić największe potrzeby i 
braki u osób starszych, które wykluczają ich z życia społecznego, takie jak: umiejętność dokonywania 
zakupów, przelewów bankowych, rezerwacji i zakupu biletów, rejestracji w przychodniach lekarskich, 
sprawdzania kolejności na listach skierowań do sanatoriów, obsługi poczty internetowej, sprawdzania 
rozkładów jazdy, uzyskiwania informacji na stronach internetowych o tematyce senioralnej ale i 
organizacji pozarządowych, mediów itp. ; ważna jest też obsługa aparatu cyfrowego z pomocą 
komputera, tabletu, smartfonu, tworzenie prezentacji; potrzebna jest także oddzielna grupa dla osób 
początkujących w tej dziedzinie. 
-odnośnie organizacji Senioralii: członkowie MRS skłonili się ku dacie 7.10.2017 r., proponują także 
następujące atrakcje: paradę z orkiestrą, koncerty, prezentacje stoiska MRS (ulotki, Karta Praw 
Dziadków, Koperta Życia, ankieta i inne) a także dyskotekę, zabawę z chustą Klanza, pokaz 
samoobrony, PanEuRytmię i inne tańce w kręgu, nauka Nordic Walking, pierwsza pomoc 
przedmedyczną, wspólny śpiew, grochówkę; 
- odnośnie treningów na Strefach AKTYWNOSCI SENIORA członkowie MRS wnioskują  na podstawie 
doświadczeń nabytych przy organizacji imprez dla seniorów o bardziej intensywną reklamę w 
mediach, w Informatorze Gnieźnieńskim i na plakatach opracowanych adekwatnie do zajęć. 
- odnośnie spotkań z ciekawymi ludźmi, koncertów, spotkań z przedstawicielami KPP, Straży 
Pożarnej, Rady Miasta i innymi – zebrani proponują by odbywały się one  z udziałem gnieźnieńskich 
seniorów.  
Członkowie MRS po zapoznaniu się z propozycjami przedstawionymi przez Urząd Miejski stwierdzili, 
ze są one zbieżne z Planem Pracy MRS na lata 2016-2018.  
W związku z powyższym na wszystkie organizowane przez Urząd  Miejski imprezy czy 
przedsięwzięcia, po wcześniejszym ustaleniu  daty i miejsca realizacji , będą informować, zachęcać 
seniorów do wzięcia  w nich udziału. 
Zebrani podjęli się  również założenia  i prowadzenia strony internetowej „Gnieźnieński Senior”. 
 

Ad 5) Pani Przewodnicząca poinformowała że 14 czerwca 2017 r.  w Instytucie Kultury 
Europejskiej  w sali 1.34 o godzinie 15,30. odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Policji. Temat spotkania : „Rola Policji w życiu społeczeństwa”. Przekazana została 
również prośba o poinformowanie szerszej grupy seniorów.   .  

 
Ad 6) 

- propozycja pana Aleksandra Jurusia o  potrzebie przygotowaniu ulotek informujących 
mieszkańców o działaniach członków Miejskiej   Rady Seniorow i rozprowadzaniu  ich na terenie 
miasta. 
        - termin kolejnego posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów wyznaczono na 21.07. 2017 r.  
 
 
 

              Sekretarz                                    Przewodnicząca 

     Miejskiej  Rady  Seniorów                                                                                                  Miejskiej  Rady  Seniorów 


