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                  Sprawozdanie    Kaliskiej Rady Seniorów  za rok   2019  
  
 Rok  2019   to  trzeci  rok  działalności  Kaliskiej  Rady  Seniorów .  W tym okresie  Rada   spotkała  się  na  swoich
protokołowanych posiedzeniach  7  razy.     W pierwszym spotkaniu  w roku 2019 udział wzięli Prezydent Miasta
K.Kinastowski oraz Wiceprezydent M. Podsadny co pozwoliło ustalić, które zadania realizowane w latach ubiegłych
będą realizowane i w roku bieżącym. Na spotkanie Rady w dniu 10.04.2019r.została zaproszona Kierownik Oddziału
NFZ p. M. Rokicka, która zaproponowała współpracę w kwestii przekazania osobom starszym informacji na temat
praw pacjentów. W spotkaniu w dniu 29.08.uczestniczyły na zaproszenie Rady  organizacje społeczne zrzeszające
osoby starsze.  Omawiano sprawy związane z przebiegiem  II  Kaliskiej  Senioriady,  które przekazała p.  Agnieszka
Pawełczyk powołana na stanowisko Kierownika referatu zdrowia, polityki społecznej i senioralnej w Wydziale Spraw
Społecznych  i  Mieszkaniowych.  Obecna  była  również  p.  B.Handke  –  kierownik  biblioteki  Nr  4,  które  zaprosiła
wszystkie organizacje do udziału w programie „Biblioteki nocą”. W tym samym dniu, na jego prośbę, Rada wysłuchała
mieszkańca Kalisza, który przekazał swoje uwagi i otrzymał pełne wyjaśnienia na tematy poruszone przez siebie. W
spotkaniu w dniu 10.12.br. poświęconemu sprawom komunikacji  uczestniczył Wiceprezydent M. Podsadny. jednak na
spotkanie nie mógł przybyć zaproszony Dyrektor Kaliskiego Zarządu Dróg i  Komunikacji.  Do spotkania doszło w
pierwszych dniach stycznia 2020 r.   
 Podjęto  5 Uchwał, które zgodnie z regulaminem  zostały przesłane Prezydentowi Miasta oraz   1  wyrażającą opinię
przesłaną do Rady Miejskiej.   

Uchwały  dotyczyły  spraw:

- organizacji Senioriady w roku 2019. „ Kaliska Rada Seniorów proponuje, aby przebieg  Senioriady w bieżącym roku
obok przekazania kluczy do miasta i balu seniorów obejmował wydarzenia  skierowane do osób starszego pokolenia .
Przyjęta  formuła czynnego uczestnictwa seniorów w organizowanych  wydarzeniach byłaby zachętą dla tej grupy
mieszkańców do włączenia się do wspólnych spotkań, wspólnego działania.  Jesteśmy świadomi, że musiałyby być
włączone w te działania takie jednostki  jak chociażby Centrum Kultury i Sztuki, Teatr , biblioteki, działające w ramach
Spółdzielni Mieszkaniowych kluby seniora  oraz organizacje społeczne. Jesteśmy przekonani , że takie działania wpiszą
się w  życie mieszkańców i  uczestniczących jednostek  i w następnych latach ,  co będzie stanowić wartość dodaną dla
życia kulturalnego mieszkańców a tym samym podniosą jakość życia nie tylko osób starszych .” Uchwała nr 1/2019 z
dnia 10.04.2019 r. 

 -  zabezpieczenia  środków  na   usługi  opiekuńcze   przy  planowaniu   budżetu  na  rok  2020     na  poziomie  nie
minimalnym,  jak  to  miało  miejsce  dotychczas,  a  chociażby  dostatecznym  co  poprawi  warunki  życia   osób
wymagających tej formy pomocy.  Umożliwi pozostawanie osoby starszej  w miejscu jej zamieszkania w dłuższym
przedziale czasowym. Zmniejszy to liczbę składanych wniosków o zabezpieczenie pomocy całodobowej  w formie
umieszczenia w domu pomocy społecznej, która to opieka jest cenowo kilkakrotnie wyższa od kosztu zabezpieczenia
usług w domu danej osoby.  Zwrócono uwagę na  konieczność poszerzenia bazy miejsc opieki całodobowej poprzez
rozbudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej. Już w tej chwili  połowa kaliszan otrzymujących tę  formę
zabezpieczenia otrzymuje ją  poza naszym miastem a nie jest to korzystne ani dla tych osób ani  dla  miasta.”  Uchwała
nr 2/2019 z dnia 10.04.2019 r

 -  zaproszenia Urzędu Marszałkowskiego do zorganizowania w Kaliszu w roku 2020  szkolenia dla Rad  Seniorów z
województwa  Wielkopolskiego. Uchwała nr 3/2019  z dnia 16.07.2019 r. 

-   wytyczenia  przejścia  dla pieszych w Alei Wolności na wniosek mieszkańców budynku nr 14. Uchwała Nr 4/2019 z
dnia 5.11.2019 r. 
- modernizowane i nowobudowane ciągi piesze zarówno chodniki jak i parkowe alejki winny być budowane  w oparciu
o  materiały  dające  komfort  poruszania  się  osób  pieszych  -  zarówno  psychiczny  (poczucie  bezpieczeństwa)  jak  i



fizyczny ( nie powodujący bólu stóp oraz umożliwiający poruszanie się przy pomocy wózków lub chodzików) i  nie
stwarzające też dodatkowego  zagrożenia podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych .
 Konieczna jest weryfikacja obecnego rozkładu jazdy Kaliskich Linii Autobusowych w sposób uwzględniający potrzeby
osób starszych z różnych dzielnic Kalisza biorąc pod uwagę zarówno dojazd do cmentarzy komunalnych  i miejsc
użyteczności publicznych jak przychodnie, teatr, kina, galerie, ogródki działkowe, gdzie  koncentrują się aktywności
życiowe tej grupy osób.  Uchwała nr 5/2019 z dnia 8.12.2019 r.   

Ponad to na posiedzeniu w dniu 28.01.20189 r. Kaliska Rada Seniorów  zaopiniowała  propozycję zmiany projektu
uchwały  Rady Miasta  Kalisza  zmieniającą  uchwałę  w sprawie  uprawnień  do  bezpłatnych  i  ulgowych  przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej przyznającą osobom, które ukończyły 65 rok życia
bezpłatne przejazdy  jako korzystną dla środowiska osób starszych. Tworzy to warunki do aktywnego udziału seniorów
w życiu społecznym a tym samym przyczyni się do podniesienia  jakości życia tej grupy mieszkańców.  Wpisuje się  w
realizację celów przyjętych w „ Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016 –
2025”  przyjętą Uchwałą NR XXI/265/2016 z dnia 31 marca 2016 roku.” 

 
W dniu  17.01.2019 r.  członkowie Rady w osobach Grażyna Mazurek, Zdzisław Mikołajczak, Maria Wasiak i Krystyna
Krzywda  zwizytowali Klub Seniora+  w Ostrowie Wlkp.; mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 65zapoznając się z
jego  regulaminem  działania,  oglądając   sale  i  wyposażenie,  rozmawiając  z  kierownikiem Klubu  oraz  z  osobami
uczęszczającymi. Ponad to rozmawiano z kierownictwem Stowarzyszenia Ludzie dla Ludzi, które wygrało konkurs na
prowadzenie Klubu w  roku jego uruchomienia tj. w 2018 r. i w r.b. tj. 2019. Siedziba  Klubu to wyremontowana część
budynku mieszkalnego. Klub cieszy się ogromną popularnością wśród osób starszych, świadczyła o tym  liczba osób
będących na zajęciach jak i dokumentacja fotograficzna z wycieczek.  Temat  utworzenia klubów seniora  w Kaliszu był
poruszony na spotkaniu Kaliskiej Rady Seniorów w dniu 21.01.2019 r. z udziałem Prezydenta  K. Kinastowskiego oraz
Wiceprezydenta M.Podsadnego.

Funkcjonująca dotychczas zakładka na internetowej  stronie Urzędu Miasta pn. Kaliski Senior  została wyłączona pod
koniec 2018 r. na czas przebudowy strony.  Włączona została  w m-cu październiku 2019.    Przez pierwsze pół roku
zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadzony był dyżur  Kaliskiej Rady Seniorów  w siedzibie Fundacji Inkubator
Przedsiębiorczości podczas,  którego każdy mieszkaniec mógł przekazać  swoje uwagi, zapytać o sprawy interesujące
daną  osobę  lub  porozmawiać.  Niestety  po  wakacjach  taka  możliwość   została  nam  odebrana.  Dyżury   zostały
wznowione od stycznia 2020 r. w DOMU SĄSIEDZKIM ul. Podgórze 2A. 
 Kontynuacją podjętych działań w latach poprzednich było  współredagowanie  wydawanego przez  Wydział Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych  UM  następnych dwóch  numerów  6 - wiosennego i 7 - jesiennego biuletynu seniorów
– Super Senior.  Na stałe wpisały się zajęcia gimnastyczne organizowane i opłacane przez Urząd Miasta. Prowadzone
były w 4  punktach. 
Doszły do skutku planowane działania integracyjne środowiska osób starszych, tj.:                                            
 1. SENIORIADA. Już  druga,  o wielowymiarowym przebiegu.   Harmonogram przewidywał  dnia 15.09.  o godz.12
uroczyste przekazanie kluczy seniorom przez Prezydenta a następnie przemarsz kolorowego korowodu do DPS Kalisz
na piknik z poczęstunkiem i tańcami. Osoby  chętne zapoznały się z funkcjonowaniem  Domu Pomocy.  Dzień następny
16.09. odbywał się pod nazwą AKADEMIA  ZDROWEGO  SENIORA  z zajęciami i wykładami : warsztaty kulinarne,
bezpłatne badania, zajęcia w Ośrodku Dziennego Pobytu „Bursztyn”;  3 wykłady w Ratuszu : NFZ o prawach pacjenta;
o  cukrzycy i o sposobach wspierania zdrowia. 17.09. to EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO SENIORA -  3 spotkania
seniorów z  Komendą Miejską  Policji;  z  Miejskim Rzecznikiem Konsumentów; z  doradcą  finansowym.  Wszystkie
spotkania odbywały się w Ratuszu. Warsztaty komputerowe pt. „Bezpieczeństwo w sieci „ to spotkanie w jednej ze
szkół.  Dzień  18.09.  to  dzień  I  Olimpiady  Seniorów  z  medalami,  dyplomami  i  nagrodami.  Dzień  19.09.został
poświęcony KULTURZE. Było zwiedzanie Centrum Kaliskich Legend i Baśni w Baszcie Dorotce i Skarbca Bazyliki
św. Józefa. Spotkanie ze wszystkim co interesujące w Książnicy Pedagogicznej – zwiedzanie pracowni Władysława
Kościelniaka,  wystawa  druków  muzycznych  z  przełomu  XIX  i  XX  w.,  zajęcia  z  kaligrafii   i  inne.  Wieczorem
”Książkowe kulinaria  w literaturze  pięknej”-  wieczór  w Miejskiej  Bibliotece  Filii  nr  4.   Dzień  ostatni   20.09.  to
sadzenie  1000  cebulek    na  „Żonkilowych  Polach  Nadziei  „  w  Domu  Pomocy  Społecznej  ufundowanych  przez
Fundację „Z godnością”.    Wieczorem zakończenie Senioriady na Uroczystym Balu, na którym w obecności   400
seniorów został oddany Prezydentowi Klucz.       
  2.  To  integracyjny   wyjazd  członków   różnych  organizacji  i  osób  niezrzeszonych  na  spotkanie    seniorów z
Wielkopolski  pn.”Vivat  Senior”  imprezę  zorganizowaną   w  dniu  10.10.2019  r.  przez  Urząd  Marszałkowski.
Uczestniczyło  w niej 47 osób.
 W trakcie bieżącego roku  Kaliska Rada Seniorów wzięła udział :
- w pracach Zespołu koordynującego ds. ochrony zdrowia psychicznego opracowującego  Program Profilaktyki Chorób
Psychicznych  oraz informator  dla mieszkańców z tego zakresu. 



-  w pracach zespołu opracowującego założenia funkcjonowania placówki dziennej , środowiskowej dla mieszkańców
osiedla w ramach Programu rewitalizacji starówki( 4 członków  x 3 spotkania) . Otwarcie placówki pod nazwą Dom
Sąsiedzki  miało miejsce w m-cu listopadzie br.
-   w  prowadzonym  przez   Stowarzyszenie  Aglomeracja  Kalisko-Ostrowska  w  partnerstwie  ze  Stowarzyszeniem
Metropolia Poznań realizowanym w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020 projekcie pn.’’ Czas na seniora w
Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej’’.  Celem głównym projektu jest zagospodarowanie potencjału
osób starszych zamieszkujących miasta/ gminy  z tych 2 obszarów  poprzez zwiększenie aktywności społecznej tych
osób. Kaliska Rada włączyła się czynnie w projekt nie tylko uczestnicząc w nim ale i zachęcając  osoby starsze do
udziału w prowadzonych warsztatach oraz w podsumowującej cały projekt konferencji.
- w programie „Bezpieczny mieszkaniec Kalisza” realizowanym przez Urząd Miasta i Komendę Miejską Policji. 
-  w  2  trzy  dniowych  szkoleniach  organizowanych  przez  Urząd  Marszałkowski  dla  rad  seniorów  z  województwa
wielkopolskiego .
 

                                                                                                            

Kalisz,dnia 27.01.2020 r.                                         (-)   Grażyna  Mazurek

                                                                     Przewodnicząca  Kaliskiej Rady Seniorów
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                           Sprawozdanie  Kaliskiej Rady Seniorów 
                                                      za rok 2018
 
                  Rok 2018 był rokiem kontynuowania działań Kaliskiej Rady Seniorów w zakresie    spraw  rozpoczętych
jeszcze w roku poprzednim.  
 Na początku roku zaktualizowano materiały prezentowane  na internetowej stronie Urzędu Miasta  pod nazwą  Kaliski
Senior .                W  trakcie roku materiały te poszerzono  o informacje z zakresu bezpieczeństwa aplikowania leków
opracowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Kaliszu oraz  materiały opracowane przez Fundację „Bankowcy dla
edukacji” dot.  użytkowania Internetu w tym obszarze.     
            Kontynuacją było wydanie  3 i 4 numeru (jako jeden egzemplarz) biuletynu seniorów – Super Senior, który
przyjął nazwę Kaliski Senior tak,  by ujednolicić nazewnictwo z zakładką na stronie internetowej miasta.  (Wniosek
Wydziału  Partycypacji  i  Komunikacji  Społecznej).  G  ).  Przez  cały  rok  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem
prowadzony był dyżur  podczas,  którego trafiły do nas 3 osoby zainteresowane podjęciem pracy; jedna osoba chciała
dowiedzieć  się  gdzie może znaleźć  zajęcie dopołudnia lub po południu w trakcie tygodnia nie będąc członkiem
organizacji czy klubu. Wskazywała budynek dawnej przychodni  na ul. Serbinowskiej jako najlepszy punkt na osiedlu.
Natomiast  grupa  osób mająca  zamiar  utworzyć  stowarzyszenie  otrzymała  pełną  informację  o  typach  organizacji  ,
drukach   do  wypełnienia  oraz  utworzenia   koniecznych  do  rejestracji  organizacji.  W dniu  17  kwietnia   byliśmy
uczestnikami  pierwszego spotkania inauguracyjnego stowarzyszenia, które przyjęło nazwę „Pod Lasem” na osiedlu
Winiary. 
           Od października 2018r. ruszył 4 punkt gimnastyczny w Szkole nr 17 na osiedlu Dobrzec , bardzo oczekiwany
przez mieszkanki.      
        Doszły do skutku planowane działania integracyjne środowiska osób starszych . Działania te otrzymały  szeroki
wymiar  i  oprawę  i  przekształciły  się  w  I  Kaliską  Senioriadę  ,  która  miała  miejsce  w  dniach  26-29.09.2018  r.



Organizowały   ją  2  Wydziały  Urzędu  Miasta-  Wydział  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych  oraz  Wydział
Partycypacji  i  Komunikacji  Społecznej z czynnym udziałem Rady Seniorów oraz  pełnym zaangażowaniem się w
organizację pierwszego dnia imprezy  Domu Pomocy Społecznej. Program obejmował: w dniu 26.09.2018 r. o godz.
15:00  Rozpoczęcie  I  Kaliskiej  Seniorady.  Przekazanie    seniorom   kluczy  do  bram  Miasta  Kalisza.  Przejściem
korowodu  zebranych  osób   do  Domu Pomocy  Społecznej,  ul  Winiarska  26.  Godz.16:00  Piknik  w DPS,  zabawę
poprowadziła DJ Wika. Zaproszonymi osobami obok kaliskiego środowiska osób starszych byli przedstawiciele Rad
Seniorów z Poznania, Ostrowa Wlkp., oraz Pleszewa.   Zaproszenie przyjęli goście z Poznania. Dzień 27.09.2018 r. to :
godz.8:00 . Rozpoczęcie pracy Seniorów w Urzędzie Miasta Kalisza w gabinecie Prezydenta Miasta Kalisza, Główny
Rynek 20.odz. 9:00 Udział reprezentacji Seniorów w Sesji Rady Miasta.    ( Prezentacja materiału dot. problemów  osób
starszych  przez Przewodniczącą  Rady Seniorów - Zał. nr.1) .Godz.11:00 – 14:00 Otwarte Dni Ratusza dla Seniorów .
Godz. 15:00-16:00 Spotkanie Wiceprezydenta Miasta Kalisza z Seniorami. Dzień 28.09.2018    Godz.17:00 – 22:00
Rozpoczęcie Balu Seniorów, czyli Pora dla Seniora – pokaz mody, wybory Miss i Mistera Seniorów, dyskoteka. Godz.
20:00   Uroczyste  zakończenie  Senioriady  i  przekazanie  kluczy  w  OSIRiR,  ul.  Łódzka  19-29.  Dzień  29.09.2018
Godz.14:00 – 18:00. „Zdrowy Kalisz – od juniora do seniora” .Bezpłatne szczepienia przeciw grypie i badania w Hali
Kalisz Arena.      
   W ramach integracji środowiska osób starszych zorganizowano 2 wyjazdy do  Poznania . Pierwszy to udział w
spotkaniu  organizowanym przez Miasto Poznań dla wielkopolskiego środowiska osób starszych w dniu 2 czerwca
2018 r.  Drugi to udział w Targach „Viva Senior” na zaproszenie Marszałka Województwa  w październiku.  W obu
wyjazdach wzięło udział  odpowiednio 47osób z 7 jednostek ( stowarzyszeń, klubów, rada seniorów )w pierwszym
wyjeździe;  i 46 osób z 7 jednostek (stow.,klubów ,WSSiM i KRS), w wyjeździe na Targi. Zrezygnowano z udziału w
ogólnopolskiej senioriadzie w Warszawie z uwagi na zbyt duże obciążenie fizyczne w trakcie jednodniowego pobytu.
               Zgłoszony  do  Rady Miasta w piśmie z dnia  4 grudnia 2017 r. wniosek o poświęcenie jednej z Sesji
problemom osób starszych,  w ich obecności  i  z  udziałem tej  grupy mieszkańców Kalisza,  był  zrealizowany tylko
częściowo.  Odbyły  się  2  wysłuchania  przedstawionych  przez  Kaliską  Radę  Seniorów  w  osobie  przewodniczącej,
materiałów zawierających informacje o problemach osób starszych  a pokrótce i działalności  samej Rady Seniorów.
Było to w dniu  18.05.2018 r. przed Komisją Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych     oraz  w dniu 27.09.2018 r. w
ramach Sesji przez Radę Miasta.  Na obu spotkaniach nie było debaty.    Należy zaznaczyć, że zaprezentowana treść
wystąpienia  na  Sesji  Rady  Miasta  była  uzgodniona  z  przedstawicielami  środowiska  osób  starszych  na  spotkaniu
Kaliskiej Rady Seniorów  z organizacjami społecznymi w dniu 17.09.2018r.  
                 Przez cały rok zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadzony był dyżur  podczas,  którego trafiły do nas
3 osoby zainteresowane podjęciem pracy; jedna osoba chciała dowiedzieć  się gdzie może znaleźć  zajęcie do południa
lub  po  południu  w  trakcie  tygodnia  nie  będąc  członkiem  organizacji  czy  klubu.  Wskazywała  budynek  dawnej
przychodni  na ul.  Serbinowskiej  jako najlepszy punkt na osiedlu.  Natomiast  grupa osób mająca zamiar utworzyć
stowarzyszenie  otrzymała  pełną  informację  o  typach  organizacji  ,  drukach   do  wypełnienia  oraz  utworzenia
koniecznych do rejestracji organizacji. W dniu 17 kwietnia  byliśmy uczestnikami  pierwszego spotkanie inauguracyjne
stowarzyszenia, które przyjęło nazwę „Pod Lasem” na osiedlu Winiary. 
                Wspomagaliśmy wprowadzenie projektu  drobnych usług dla seniorów pod potoczną nazwą „złota rączka”
rozmawiając z organizacjami i zachęcając je do poprowadzenia tego projektu. UM WSSM przygotował prawnie projekt
i zabezpieczył na jego wykonanie środki finansowe.

                W trakcie bieżącego roku  Kaliska Rada Seniorów wzięła udział :
 - w liczbie 4 osób  w 3 – dniowym szkoleniu rad seniorów z województwa wielkopolskiego organizowanego przez
Urząd Marszałkowski a prowadzonego przez Fundację ZACZYN;
- oraz w prowadzonym przez Aglomerację Kalisko-Ostrowską projekcie                     ”     Aktywni  seniorzy w
Metropolii  Poznań i w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej” jako  aktywni uczestnicy biorący udział w 2 dniowych
warsztatach  w dniach 26-27 .06. 2018  oraz konferencji podsumowującej cały projekt w dniu 11.12.2018 r.
                 Z zaplanowanego planu pracy nie został zrealizowany  punkt przyjrzenia się bliżej realizowanym przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługom opiekuńczym. Zostanie zrealizowany w roku przyszłym. 
                 Złożono pismo do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych       o wprowadzenie poprawek do statutu
dot. uproszczenia odwoływania                 i powoływania członków Rady .  
                 Kaliska Rada Seniorów odbyła 9 protokołowanych  spotkań podczas, których podjęto 3 uchwały.  

 Kalisz dnia 22.01.2019 r.               (-)        Grażyna  Mazurek
                                                 Przewodnicząca  Kaliskiej Rady Seniorów
                                                           ==========================================================
======                            

                                                  



                                               R  O  K   2017
                                    --------------------------------------

               
                                    Sprawozdanie  Kaliskiej Rady Seniorów
                                         Za   I półrocze  2017 r.
Zakres organizacyjny
 Kaliska Rada Seniorów  rozpoczęła swoją kadencję w dniu 10.11.2016 r.  wyborem przewodniczącego  Grażyny
Mazurek;  wiceprzewodniczącego  Zdzisława  Mikołajczaka  i  sekretarza  Krystyny  Krzywdy,  członkowie  :  Barbara
Bartosik, Zdzisława Grajek, Mirosław Jurek, Marian Kruk, Marianna Wasiak, Tomasz Grochowski, Piotr Lisowski,
Tomasz  Rogoziński.   Do dnia  30  czerwca Rada spotkała  się  8  razy.  Na wszystkich  spotkaniach  było kworum. 3
pierwsze spotkania  odbyły się w Sali  36 w Ratuszu, 4 w Sali konferencyjnej Fundacji  Inkubator Przedsiębiorczości i
jedno  w  Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Pierwszym działaniem  Rady było wzięcie udziału w dniu 22.11.2016 r.
w Konferencji  zorganizowanej przez Miejską Radę Seniorów  w Poznaniu na temat „Wyzwania polityki senioralnej w
Polsce. Doświadczenia Miasta Poznania”. Sprawozdanie z udziału w konferencji złożyła Przewodnicząca G. Mazurek  i
Wiceprzewodniczący Z. Mikołajczak , którzy wzięli w niej udział. Problemem okazało się pokrycie kosztów przejazdu
uczestników na konferencję  oraz   ewentualne pokrycie kosztów przejazdu uczestników szkolenia organizowanego
przez Zarząd Województwa  w roku 2017 dla  działających w Wielkopolsce Rad Seniorów. W związku z powyższym na
spotkaniu w dniu 20.12.2016 r. Kaliska Rada Seniorów podjęła uchwałę o konieczności wystąpienia do Prezydenta
Miasta o zabezpieczenie środków na działalność Rady.  
Na spotkaniu 19.01.2017 r. przyjęto Plan pracy na okres I półrocza 2017 r.
 Przyjmując plan pracy  Rada postawiła przed sobą następujące cele:
1. Przedstawić   cele  i  zadania  Kaliskiej  Rady  Seniorów organizacjom i  jednostkom  działającym na  rzecz  osób
starszych jednocześnie zapoznać się z osiągnięciami, warunkami działania , problemami i potrzebami  członków tych
stowarzyszeń,  wizytując te jednostki.
2.  Zapoznać  się  z  działaniami  Urzędu  Miasta  i  jednostkami  pomocniczymi  realizującymi  zadania  na  rzecz  osób
starszych. Dotyczyło to polityki mieszkaniowej; opieki zdrowotnej i opieki społecznej w zakresie dot. osób starszych
oraz spojrzenia Rad Osiedlowych na problemy osób starszych.
 3. Stworzyć warunki do komunikacji Rady Seniorów z mieszkańcami m. Kalisza poprzez utworzenie zakładki na
stronach  miasta,  na  których  mieszkańcy  znajdą  informację  o  działaniach  Rady,  o  działaniach  organizacji
pozarządowych i  instytucjach działających na ich rzecz,  o przepisach prawa dot.  osób starszych,  o uprawnieniach
wynikających  z wieku,  itp.  .

Realizacja planu

1. Zwizytowano organizacje pozarządowe w liczbie 15, które działają na rzecz osób starszych.  Przedstawiono działania
Rady i zapoznano się z problemami  organizacji. Niektóre z nich stały się podstawą do sformułowania wniosków, które
posłużyły do wywołania uchwał. Do nich należały problemy wynikające z funkcjonowania komunikacji miejskiej nie
zawsze dostosowanej do potrzeb osób starszych; z brakiem wytyczonych miejsc do uprawiania gimnastyki przez osoby
starsze,( sal gimnastycznych) zwłaszcza w okresie zimowym.  

2. Zaproszono na spotkanie wszystkie Rady Osiedlowe.
 Na spotkanie w dniu 27. 03. 2017 r. przybyło 9 przedstawicieli Rad.  Przewodnicząca Rady Seniorów – Grażyna
Mazurek  zapoznała   przedstawicieli  Rad Osiedlowych ze  statutem Kaliskiej  Rady Seniorów oraz  głównym celem
działania,  którym jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza
władzom miasta. Członkowie Rad Osiedlowych przedstawili członkom Rady Seniorów własne działania realizowane na
osiedlach na rzecz seniorów i zgłaszali zbiorowe potrzeby osób starszych zamieszkałych na różnych osiedlach miasta
Kalisza.
Zgłoszono także problemy z możliwością organizowania na osiedlach (np. Piwonice,  Sulisławice, Ogrody) spotkań
osób starszych spowodowane brakiem dostępu do jakiegokolwiek pomieszczenia czy lokalu, w którym takie spotkania
można byłoby organizować.
Członek Rady Seniorów  Pan T. Rogoziński zapoznał uczestników spotkania z organizowanymi przez samorząd Miasta
Kalisza programami i akcjami w zakresie profilaktycznych badań zdrowotnych oraz programu „Pudełko Życia”.
Rada Seniorów i Rady Osiedli Miasta Kalisza doszły wspólnie do  następujących ustaleń:
- zachodzi konieczność udostępnienia w godzinach popołudniowych osobom starszym sal gimnastycznych  w szkołach
znajdujących się na terenach osiedli
- zachodzi konieczność poprawy komunikacji miejskiej poprzez zwiększenie połączeń autobusowych,: oś. Dobrzec z
Szałe; oś. Dobrzec z ul. Poznańską Cmentarz; oś. Ogrody z ul. Łódzką Tyniec; poprawa czytności rozkładów jazdy.
- zachodzi konieczność zwiększenie dostępu osób starszych do kultury.
    

                                                                                                                 



3. Tematem zainicjowanych spotkań z kierownikami odpowiednich jednostek Urzędu Miasta była: a) opieka zdrowotna

Odstąpiono od omawiania sprawy zabezpieczenia zdrowotnego osób starszych z udziałem przedstawiciela NFZ z uwagi
na fakt  wprowadzanych zmian systemowych przez Ministerstwo Zdrowia. Rada stoi  na stanowisku, że w 100 000
mieście  z  tak  wysokim  odsetkiem  osób  starszych  powinna  funkcjonować  przychodnia  geriatryczna.   Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych P. Tomasz Rogoziński – będący członkiem KRS omówił działania
Urzędu Miasta  pn.  Zdrowy Kalisz -   Przekazał  informację,  że Urząd  w ramach prowadzonego programu zdrowia
wspomaga służbę zdrowia w opiece nad osobami starszymi finansując i organizując  tzw. białe niedziele oraz poprzez
długoletnie  już  finansowanie  celowanych   badaniach  profilaktycznych,  w  których  uwzględniane  są  badania
ukierunkowane na osoby starsze.  Wydział  Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wprowadził program propagujący
tzw.  „Pudełko  życia”  przekazując  zakupione  plastikowe  pudełka  z  instrukcją  ich  użytkowania  w  liczbie  5000  z
przeznaczeniem dla osób starszych i chorujących. 

b) mieszkalnictwo 
W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu Pani  Marzena Wojterska,
która zapoznała członków Kaliskiej Rady Seniorów z zadaniami realizowanymi przez MZBM:  przepisami ustawy o
ochronie  praw  lokatorów,  sposobami  rozwiązywania  problemów  związanych  z  zadłużeniem  opłat  czynszu  i
prowadzonymi  egzekucjami;  potrzebami  mieszkaniowymi  osób  starszych,  i  planami  miasta  dot.  poprawy  sytuacji
mieszkaniowej osób starszych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.
Informacja ta  została  uzupełniona przez członka KRS Pana Tomasza Rogozińskiego o będących w przygotowaniu
małych mieszkaniach 1 lub 2 pokojowych z aneksami kuchennymi i łazienkami w budynku po akademiku przy u.
Częstochowskiej,  które  też  będą  przeznaczone  dla  osób  starszych.  W  wyniku  dyskusji,  która  wywiązała  się  po
przekazanych informacjach stwierdzono, że: 
-  działania miasta idą w dobrym kierunku jeśli chodzi o pomoc przy zamianie dużych mieszkań na mniejsze przy
zmieniającej  się  sytuacji  życiowej  danej  osoby.   Daje  to  możliwość  zachowania  standardu  życia  danej  osobie,
samodzielności utrzymania się.   
-  konieczne jest przypominanie mieszkańcom o obowiązujących przepisach lokalowych ; między innymi dot. tzw."
dziedziczenia mieszkań " i wynikającymi z tego konsekwencjami finansowymi.

b) opieka społeczna  w zakresie dotyczącym osób starszych. 
 Spotkanie Kaliskiej Rady Seniorów poświęcone  zapoznaniu się z działaniami  miasta w zakresie opieki  nad osobami
starszymi odbyło się  w placówce zajmującej  się  całodobową opieką nad  osobami jej  wymagającymi,  tj.  w Domu
Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej. W spotkaniu obok Pani Haliny Szalskiej Dyrektora tego Domu ,
uczestniczyła Pani  Eugenia  Jahura  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu.  Zapoznała  ona
członków  Rady  z  sytuacją  życiową  osób  starszych  zamieszkałych   na  terenie  miasta  Kalisza  oraz  z  formami
świadczonej seniorom pomocy . Omówiła usługi opiekuńcze (w 2016 r – 600 osób ); specjalistyczne usługi opiekuńcze(
w 2016 –  74  osoby);  realizowany  od  lutego  projekt  pn.”Równi  na  starcie”  ( ośrodek krótkookresowego pobytu
dziennego  oraz  krótkookresowego  pobytu  całodobowego  dla  seniorów  i  osób  z  chorobami  neurologicznymi)
skierowany do osób starszych i z chorobami neurodegeneracyjnymi takimi jak demencja, choroba Alzheimera, choroba
Parkinsona. Do ośrodka, którego senior jest przywożony i zabierany do domu po 8 godzinach pobytu przez członka
rodziny  lub  na  krótkoterminowy okres  w  sytuacji  wyjazdu  opiekuna  lub  jego  choroby;  funkcjonujące  mieszkania
chronione;  dzienne  placówki  jak  Dom Dziennego  Pobytu  znajdujący  się  przy  ul.Cegielnianej  6,  funkcjonujący  w
siedzibie MOPS  Klub Integracji  Społecznej.  Omówione zostały takie dane jak liczba osób objęta świadczeniami,
koszty  tych  świadczeń,  ich  dostępność  i  problemy.  Temat  Domu  Pomocy  Społecznej,  w  taki  samym  układzie
informacji  przybliżyła członkom Rady Pani Dyrektor Halina Szalska.    Wypracowano stanowisko Rady w zakresie
prowadzonych działań : 
- każda forma pomocy ułatwiająca i umożliwiająca pozostanie osoby w jej środowisku zamieszkania jest działaniem
słusznym i pożądanym  zarówno z punktu widzenia tej osoby jak i interesów miasta . Koszty  utrzymania osoby w
placówce całodobowej w okresie miesiąca to ca 3 500,00 zł., usług opiekuńczych  ca 550,00 zł. 
-  zapewnienie całodobowej  opieki w domu pomocy społecznej  to  ostateczność ale  i  konieczność.  DPS w Kaliszu
posiada 180 miejsc, 120 kaliszan zamieszkuje w dps-ach poza Kaliszem w utrzymaniu , których partycypuje miasto. W
2016 roku 150 osób zostało zakwalifikowanych do skierowania do DPS ( 28 wniosków z 2015r. i 122  z 2016 r.).
Umieszczone zostały łącznie 73 osoby (48 osób w Kaliszu i 25 osób   w domach pomocy społecznej poza Kaliszem).
Należy  postawić  pytanie  czy  przy  zwiększającej  się  liczbie  osób  starszych,  i  w  dodatku  bez  zaplecza  rodziny,
zwiększenie liczby miejsc w Kaliszu nie byłoby korzystne.  Zwiększa się liczba miejsc pracy, podatek od emerytur
pozostaje  w  Kaliszu,  usługi  i  zaopatrzenie  kupowane  są  od  przedsiębiorców  miejscowych.  Dla  osoby  starszej
pozostanie w swoim mieście  ma kolosalne znaczenie .
W  trakcie  spotkań  Rady  podjęto  uchwały  skierowane  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza,  które  dotyczyły:
-  wprowadzenia zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej uwzględniających potrzeby mieszkańców  3  osiedli  ( dot.
dojazdu  do  cmentarzy  i  dojazdu  do  ogrodów  działkowych).  Odpowiedź  jest  negatywna  i  wymaga  spotkania  z
odpowiednimi decydentami w tej sprawie.                                                                 



-  udostępnienia  sal  gimnastycznych  w  szkołach  osiedlowych  z  zabezpieczeniem  instruktorów.  Sprawa  w  toku.
-  założenia zakładki  na stronie  www. miasta – założona. W trakcie przygotowań materiały do publikacji.

Pozaplanowe działania Rady
a/ Członkowie Rady uczestniczyli w konferencjach poświęconych tematyce osób starszych:
- w dniu 22.11.2016 r. w Poznaniu – pt. „Wyzwania polityki senioralnej w Polsce. Doświadczenia Miasta Poznania”.  -
uczestniczyli : G. Mazurek, Z. Mikołajczak .
- w dniu 12.04.2017 r. w Wągrowcu pt. „Polityka Senioralna w Wielkopolsce”; organizator Wojewoda Wielkopolski i
Burmistrz Wągrowca – uczestniczyli: G. Mazurek, K. Krzywda,        T. Rogoziński.  
-  w  dniu  19-20.04.2017  r.  w  Wągrowcu  pt.  ”I  Europejska  Konferencja  Seniorów Województwa  Wielkopolskiego
„SENIORADA” – organizator:  Poseł do Sejmu Europejskiego K. Łybacka – uczestniczyła G. Mazurek
- w dniach 12 – 14.06.2017 r.  w Rokosowie –„ Wiosenna Szkoła Wielkopolskich  Rad Seniorów”  -  organizator:
Miejska Rada Seniorów w Poznaniu  i  Samorząd Województwa Wielkopolskiego  – uczestniczyły :  Z.  Grajek i  G.
Mazurek. 
 b/ Przewodnicząca Kaliskiej Rady Seniorów  
-   jest  członkiem  powołanego  przez  Prezydenta  Miasta  Zespołu  Roboczego  do  realizacji  i  koordynowania  prac
związanych z opracowaniem założeń i podjęciem działań mających na celu wdrożenie Kaliskiej Karty Mieszkańca.
-  9 maja wzięła udział w pracy zespołu zajmującego się kwestiami społecznymi w warsztatach omawiających Gminny
Program  Rewitalizacji  wyznaczonych  obszarów  miasta.   Wniesione  uwagi  zostały  przyjęte  jako  wnioski  do
uwzględnienia w dalszych pracach nad Programem .
-  23 kwietnia na zaproszenie  Przewodniczącego Rady Osiedla  Winiary   uczestniczyła w spotkaniu z seniorami
Osiedla , na którym mogła zaprezentować KRS, zapoznać się z osiągnięciami Osiedla , warunkami funkcjonowania  i
wysłuchać problemów osób starszych.  ( Ostatnia zmiana w kursowaniu   linii 1 KLA stwarza zagrożenie dla osób
starszych i dzieci, ponieważ wymusza przejście przez ruchliwą ul. Łódzką , aby jechać w kierunku miasta.). 
c/ Pani Barbara Bartosik została przedstawicielem Kaliskiej Rady Seniorów w Zespole Ekspertów d/ s osób starszych
działającego przy Radzie OPP  powołanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
d/  W dniu 12.05.2017 r. grupa 36 osób   rekrutująca się z Kaliskiej Rady Seniorów w liczbie 4  oraz  ze Stowarzyszenia
UTW „Calisia” w Kaliszu i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Kaliszu uczestniczyła w VIII edycji „Targi Viwa
Seniorzy!  w Poznaniu. Wyjazd studyjny, którego celem było przyjrzenie się  organizacji takich targów, ewentualnego
ich  zaadaptowania  na  grunt  kaliski.  Jest  to   przestrzeń  umożliwiająca  zaprezentowanie  przez  producentów,
usługodawców, samorząd  i organizacje pozarządowe szerokiej i kompleksowej oferty, uwzględniającej potencjał oraz
potrzeby  osób  starszych,  a  także  projektów,  służących  ich  aktywizacji  życiowej  i  zawodowej.
Podczas Gali w organizowanym po raz pierwszy przez Samorząd Województwa  Wielkopolskiego konkursie członkinie
Kaliskiej Rady Seniorów – Pani Barbara Bartosik i Pani Grażyna Mazurek  otrzymały za działalność na rzecz osób
starszych w roku poprzednim w Województwie Wielkopolskim wyróżnienie Viva! Wielkopolski Senior edycja 2017.

                                                                                        Przewodnicząca                     

                                                                                Kaliskiej  Rady  Seniorów

 Kalisz,1.07.2017 r.                                              ( - )  Grażyna Mazurek

     

                                   Sprawozdanie  Kaliskiej Rady Seniorów
                                             z działalności w II półroczu  2017 r.
                        --------------------------------------------------------------------
Kaliska Rada Seniorów swoją działalność w II półroczu rozpoczęła od spotkania w dniu 1.08.2017  r. Po zapoznaniu się
z informacją otrzymaną na Wiosennej Szkole Rad Seniorów w Rokosowie o programie „Złota rączka „ prowadzonym
dla  seniorów   w  Poznaniu  a  polegającym na  wykonaniu  i  opłaceniu  drobnych  napraw  np.  hydraulicznych  i
elektrycznych  w miejscu zamieszkania osoby starszej Kaliska Rada Seniorów podjęła uchwałę  o wystąpieniu do
Urzędu  Miasta  o  wprowadzeniu  tego  typu  usług  również  dla  mieszkańców  Kalisza.  Efektem  wystąpienia  jest
zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2018  środków finansowych na ten cel.
Następną podjętą uchwałą była uchwała o poparciu inicjatywy Grudziąckiej Rady Seniorów skierowanej  do Marszałka
Sejmu dot. wprowadzenia zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, która pozwoliłaby osobom w wieku
powyżej  65  r.ż.  odliczać  od  podatku  koszt  poniesiony  z  tytułu  użytkowania  sieci  internetowej  przez  cały  czas
użytkowania  a nie jedynie w okresie 2 pierwszych lat.
Podjęto również uchwałę wyrażającą wolę przystąpienia Kaliskiej Rady Seniorów  do Wielkopolskiego  Porozumienia
Rad  Seniorów.  Była  to  odpowiedź  na  treść  Projektu  Społecznej  Inicjatywy   (  grupy  Rad  Seniorów  z  woj.
Wielkopolskiego ) przedstawionej na Wiosennej Szkole Rad Seniorów, w której uczestniczyły          Z. Grajek i G.
Mazurek.  Odpowiednia korespondencja wynikająca z powyższych uchwał została wysłana z dniem 4. 08. 2017 r.



Pismem  z  dnia  16.08.2017  r.  zwrócono  się  do  Poseł  Małgorzaty  Zwiercan   Przewodniczącej  Komisji  Polityki
Senioralnej  Sejmu o wprowadzenie zapisu ustawowego regulującego sposób  finansowania rad seniorów. Nasz głos był
wzmocnieniem działań części członków  Komisji wnoszących ten zapis pod obrady.   
Kontynuowano zadania nakreślone w pierwszym półroczu.  Wypełniono treścią zakładkę  Kaliski  Senior -  zawiera
obszerne  materiały  dot.   działania  Kaliskiej  Rady Seniorów jak  również  podstaw prawnych realizowanej  polityki
senioralnej a także ważne informacje z zakresu pomocy społecznej, wybranych elementów z zakresu opieki zdrowotnej,
porad  prawnych  oraz  uprawnień  przysługujących  seniorom.  Rada  Seniorów  została  współredaktorem  –  gazetki
kwartalnej/ biuletynu Super Senior , która ma na  celu integrować i aktywizować społecznie osoby 60+ z Kalisza.
Ukazały się 2 numery  jesień 2017 i zima 2017 w nakładzie odpowiednio 5000 i 4500 szt.   Uzupełnieniem działań
mających integrować społeczeństwo seniorów jest wprowadzenie od miesiąca października otwartych dla mieszkańców
dyżurów Kaliskiej Rady Seniorów. Takich dyżurów było 6 , po 2 w każdym miesiącu. 
 W dniu 26.09.2017 r.  Kaliska Rada Seniorów przeanalizowała wysokość pomocy finansowej udzielanej przez Wydział
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych  dla  organizacji senioralnych. Wysokość pomocy  na organizowane imprezy
okolicznościowe oscyluje w przedziale 11,00 – 15,00 zł na uczestnika  i jest niezmienna od kilku lat.   Oznaczało to ,
uwzględniając podwyżki cen, że  wymiar pomocy jest  coraz niższy. Zawnioskowano o podwyższenie wymiaru tej
pomocy w roku 2018.
W  miesiącu  październiku  w  związku  z  Dniem  Seniora  na  wniosek  Kaliskiej  Rady  Seniorów   Wydział  Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych zorganizował  spotkanie z organizacjami społecznymi zrzeszającymi osoby starsze oraz
z  tymi,  które  działają  na  rzecz  osób  starszych.   Oprócz  złożonych  życzeń  podzielono  się  informacjami  z  życia
organizacji  oraz  działań  Rady  Seniorów.  Nawiązano  kontakty  nieformalne,  które  zaowocowały  zaproszeniami
przedstawiciela Rady na spotkania z seniorami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Kaliszu oraz
w Klubie na Osiedlu Winiary. To były nie tylko miłe spotkania, ale i obiecujące dalszą współpracą .
 Integracyjne okazały się też spotkania mieszkanek Kalisza na zajęciach rękodzieła. 1 grudnia  2017r.  zakończył się
cykl spotkań  mieszkanek Kalisza z p. Magdaleną Decker asystentem Europoseł Krystyny Łybackiej  .  W czasie 5
spotkań  51 Pań uczyło się   technik ozdabiania przedmiotów .    Miło było spędzić czas zdobywając nowe umiejętności
a  potem ozdobić  wykonanymi  przez  siebie  przedmiotami  własne  mieszkanie  lub  obdarować  nimi   najbliższych  .
Spotkania odbywały się w  siedzibie Fundacji  Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Częstochowskiej 25 ( 4
spotkania ) 1 w DPS na ul. Winiarskiej . Zajęcia były owocem uczestnictwa przedstawiciela Kaliskiej Rady Seniorów w
I Europejskiej Konferencji Seniorów Województwa Wielkopolskiego  w maju 2017 r. w  Wągrowcu zorganizowanej
przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystynę Łybacką. Bezpłatne zajęcia planowane są i w przyszłym roku, na
które zaprasza Biuro Poselskie i Kaliska Rada Seniorów - organizator spotkań.
Z uwagi na fakt  otrzymania negatywnej odpowiedzi na uchwałę    dotyczącą wprowadzenia zmian w komunikacji
miejskiej uwzględniającej potrzeby osób starszych Kaliska Rada Seniorów podjęła dialog z zarządzającą tą sferą  życia
instytucją miejską . Na spotkanie w dniu   przybył   Wicedyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu Pan  Marcin
Fingas. Spotkanie , które upłynęło w atmosferze wzajemnego zrozumienia zaowocowało zebraniem postulatów dot.
zmian w komunikacji miejskiej, które wg. Rady przyczynią się do poprawy  jakości życia mieszkańców. 
11 października b.r. przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń seniorów z  Kalisza wzięli udział  w  nadzwyczajnej
sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. „Polityka wobec osób starszych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu jest
jednym  z  priorytetów  Unii  Europejskiej  –  zaznaczył  marszałek  Marek  Woźniak  –  Żyjemy  coraz  dłużej  ,  w
społeczeństwie rośnie liczba   seniorów , dlatego trzeba  zadbać  o jakość ich życia  i wykorzystanie potencjału tego
środowiska” (za Monitor Wielkopolski 1 listopada2017 ). Dyskutując w drodze powrotnej o problemach osób starszych
organizacje senioralne  doszły do wniosku , że biorąc pod uwagę fakt zamieszkiwania w Kaliszu przez prawie 28 tyś .
osób w wieku 60+, zasadnym by było w celu głębszego poznania  potrzeb seniorów oraz wyeksponowania problemów
dotyczących osób starszych wnioskować o przeprowadzenie takiej debaty na forum Rady Miejskiej Kalisza. Z taką
prośbą  pismem  z  dnia  4  grudnia  br.  zwróciła  się  do  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Pana  Andrzeja  Plichty
Przewodnicząca Kaliskiej Rady Seniorów Grażyna Mazurek . W związku z powzięciem informacji zaprezentowanej na
Sejmiku dot.  liczby osób pobierających emerytury nie przekraczające 2000,00 zł  oraz występujących zmianach na
rynku  pracy  Kaliska  Rada  Seniorów wspólnie  z  Powiatowym Urzędem Pracy  zorganizowała  w dniu  22.11.2017r.
naradę, w której uczestniczyły organizacje  senioralne. Ustalono, że zasadnym będzie utworzenie przez  Powiatowy
Urząd Pracy bazy osób starszych deklarujących chęć podjęcia dodatkowego zatrudnienia ( konieczna rejestracja jako
osoba poszukująca pracy) odpowiedniego, zgodnego z oczekiwaniami.  
W dniu 14 listopada 2017 r. Kaliska Rada Seniorów wzięła udział w I Forum  Wielkopolskich Rad Seniorów, których
liczba na mapie Wielkopolski   sukcesywnie rośnie.  Formalnie jest  ich 29 ,  następne są w fazie tworzenia.  Celem
spotkania  było m.  innymi zapoznanie się  z  wybranymi zagadnieniami polityki  senioralnej   w Wielkopolsce,  które
omówiła  Marszałek  Województwa  Pani  Marzena  Wodzińska.  Mogliśmy  też  wymienić  informacje  na  temat
prowadzonych  działań  na  rzecz  seniorów.  Przekazane  przez  nas  informacje  o  oddawanych  38  mieszkaniach
komunalnych przystosowanych dla osób starszych, o działającym dziennym ośrodku „Bursztyn” opiekującym się 20
osobami z zaburzeniami neurologicznymi, uruchomionymi punktami gimnastycznymi spotkały się z bardzo dużym
zainteresowaniem. Informacje  te zawarto w pierwszym numerze Super Seniora.
Kaliska Rada Seniorów na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyła w dniu 1.12.2017 r. w
konferencji „Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów
społecznych mieszkańców miasta Kalisza.”
Podsumowując statystycznie rok 2017 Kaliska Rada Seniorów obradowała na 12 spotkaniach, podjęła 7 uchwał.



( - )  Grażyna Mazurek

Przewodnicząca   Kaliskiej  Rady Seniorów                                                     

Kalisz, 22. 01.2018 r.                         

   Uchwały      Rady      
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Nr 1/ 2019 r. z dnia 10.04.2019 r.

 „ Kaliska Rada Seniorów proponuje, aby przebieg  Senioriady w bieżącym roku  ( 14-20  wrzesień)  obok przekazania
kluczy do miasta i balu seniorów obejmował wydarzenia  skierowane do osób starszego pokolenia . Przyjęta  formuła
czynnego uczestnictwa seniorów w organizowanych  wydarzeniach  byłaby zachętą  dla tej  grupy mieszkańców do
włączenia  się  do  wspólnych  spotkań,  wspólnego działania.  Jesteśmy świadomi,  że  musiałyby  być  włączone  w te
działania takie jednostki  jak chociażby Centrum Kultury i Sztuki, Teatr , biblioteki, działające w ramach Spółdzielni
Mieszkaniowych kluby seniora  oraz organizacje społeczne. Jesteśmy przekonani ,  że takie działania wpiszą się w
życie mieszkańców i  uczestniczących jednostek  i w następnych latach ,  co będzie stanowić wartość dodaną dla życia
kulturalnego mieszkańców a tym samym podniosą jakość życia nie tylko osób starszych .”

 Nr 2/2019  z dnia 10.04.2019..            

  „ Konieczne jest przy planowaniu  budżetu na rok 2020  zabezpieczenie środków finansowych  na  usługi opiekuńcze
w wysokości, które zapewnią opłacenie usług w sposób zapewniający opiekę  na poziomie nie minimalnym, jak to
miało miejsce dotychczas, a chociażby dostatecznym co poprawi warunki życia  osób wymagających tej formy pomocy.
Umożliwi pozostawanie osoby starszej  w miejscu jej zamieszkania w dłuższym przedziale czasowym. Zmniejszy to
liczbę  składanych  wniosków  o  zabezpieczenie  pomocy  całodobowej  w  formie  umieszczenia  w  domu  pomocy
społecznej, która to opieka jest cenowo kilkakrotnie wyższa od kosztu zabezpieczenia usług w domu danej osoby.

Omawiając  problemy  sprawowanej  opieki  nad  osobami  starszymi  ponownie  zwracamy  uwagę  na  konieczność
poszerzenia bazy miejsc opieki całodobowej poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej. Już w
tej chwili  połowa kaliszan otrzymujących tę  formę zabezpieczenia otrzymuje ją  poza naszym miastem a nie jest to
korzystne ani dla tych osób ani  dla  miasta.” 

  Nr 3 /2019 z dnia 16.07.19       

„Wprawdzie Kaliska Rada Seniorów nie jest najdłużej funkcjonującą  Radą w Wielkopolsce,  ale      biorąc pod uwagę
działania   Urzędu  Miasta w zakresie polityki społecznej i  senioralnej oraz działania  w tym zakresie Stowarzyszenia
Aglomeracja  Kalisko –Ostrowska    uważamy, że umiejscowienie przyszłorocznego  szkolenia  w  naszym mieście  ma
swoje uzasadnienie.   W tle Kalisz ze swoimi zabytkami oraz nasze Kaliskiej Rady Seniorów zaangażowanie   Prosimy
zatem  Pana Prezydenta o  rozważenie podjęcia  rozmów z Urzędem Marszałkowskim o organizacji takiego szkolenia
na terenie Kalisza w przyszłym roku.”

Uchwała Nr 4/2019  z dnia 5.11.2019 r. „ Kaliska Rada Seniorów na posiedzeniu w dniu 5.11.2019 r. rozpatrywała
pismo  mieszkańców  budynku  nr  14  przy  Alei  Wolności   z  dnia  26.07.2019r.adresowane  do  Wydziału  Spraw



Społecznych  i  Mieszkaniowych  i  skierowane  do  wiadomości   do  tut.  Rady   dn.  26.09.2019  r.  Pismo  dotyczy
wytyczenia  przejścia  dla pieszych.   Rada zapoznała się z pismem  Pana Prezydenta  syg. AS0003.46.2019  z dnia
30.09.2019      będącego odpowiedzią na interpelację w powyższej  sprawie złożoną przez  Radnego p.  Tadeusza
Skarżyńskiego.  Z treści  pisma wynika,  że  stanowisko w sprawie  zostało podjęte  na  podstawie  opinii  Zespołu  ds.
organizacji ruchu, ale bez udziału   przedstawiciela Kaliskiej Rady Seniorów czy też bez  naszej pisemnej  opinii.
Obowiązek taki  wynika ze Statutu Kaliskiej Rady Seniorów nadanego Uchwałą Nr XXV/300/2016  Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. Dlatego też kierujemy do Pana Prezydenta prośbę  o przypomnienie podległym
jednostkom  o  konieczności  zasięgania  w  sprawach  dotyczących  osób  starszych  opinii  Kaliskiej  Rady  Seniorów
zwłaszcza w tych, które wymagają trudnych rozstrzygnięć. A taką sprawą jest niewątpliwie  bezpieczeństwo seniorów,
którego domagają się mieszkańcy budynku przy Alei Wolności.  

 W przedmiotowej sprawie opinia  Kaliskiej Rady Seniorów   jest następująca:                            
- Brak miejsc parkingowych w śródmieściu nie może być argumentem przesądzającym o  odmowie  wprowadzenia
zmian mających wpływ na poprawę  bezpieczeństwa pieszych . Nawet w strefie płatnego parkowania. -  W  części
plantów kończących się przy pl. Bogusławskiego nie ma  bezpiecznego zejścia z nich,  tak jak to zostało uregulowane
w pobliżu  Willi Calisia.  Schodząc z pasażu wchodzi się bezpośrednio na  jezdnię .  Brak oznaczonego pasami zejścia
stwarza sytuację, że  wszyscy chodzą jak  im wygodniej manewrując między samochodami a samochody parkują nawet
na wytyczonych przejściach. Wytyczenie tam pasów nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, przeważa sprawa
utraconych finansów.
- Poruszamy się wszyscy, nie tylko osoby starsze,  po  linii prostej i dążymy do celu najkrótszą drogą.  Trudno zatem
zaakceptować  propozycję  nadłożenia  drogi  cofając  się  do  pasów wytyczonych  przy  ul.  Jasnej   mając  wytyczone
przejście na plantach,  ale bez pasów na jezdni. Tym bardziej, że  brakujące pasy i już istniejące dałyby przejście w linii
prostej do ul. Bankowej, na której usytuowane są  przystanki autobusowe dowożące do galerii i rynków.  Jesteśmy
zmuszeni  nosić siatki, bagażników  niestety nie mamy.
-  Prezentowany przez nas  punkt widzenia jest  punktem widzenia osoby pieszej.   W tej  grupie są  osoby sprawne
ruchowo,  sprawne z ograniczeniami, poruszające się na wózkach, są dzieci w wózkach i te za rączkę z  opiekunami. I
dla nich  byłoby to udogodnienie i zapewnienie  bezpieczeństwa wprowadzone kosztem nieokreślonej zresztą w piśmie
liczby  miejsc  parkingowych.   Niewątpliwie   łatwiej  byłoby  wnioskującym  zrozumieć  negatywną  decyzję,  gdyby
otrzymali  ją  z  umotywowanym  uzasadnieniem  popartym  zapisami  z  kodeksu  drogowego.  Np.  pasy  muszą  mieć
szerokość 4 m, przed pasami nie można parkować w odległości takiej i takiej itp. co powoduje takie a nie inne skutki.
Szanowny  Panie  Prezydencie,  przekazując   powyższe  argumenty  wnosimy  o  ponowne  przeanalizowanie  sprawy.
Jesteśmy  przekonani,  że  jeżeli  rozwiązania  komunikacyjne  będą   w  pierwszej  kolejności  uwzględniały   potrzeby
pieszych, będą przyjazne pieszemu to będzie mniej samochodów w śródmieściu, bo szybciej będzie można dotrzeć
pieszo wykorzystując  KLA a trudniej będzie zaparkować.”
                                                                                                                                                                                 
Uchwałę Nr 5/2019 z dnia 10.12.2019 r.   o treści: 

„Kaliska Rada Seniorów wnioskuje o uwzględnienie i zabezpieczenie  potrzeb
 komunikacyjnych  osób  starszych  w  następujących  obszarach  działań  miasta:
1.) Modernizowane i nowobudowane ciągi piesze zarówno chodniki jak i parkowe alejki winny być budowane  w
oparciu o materiały dające komfort poruszania się osób pieszych - zarówno psychiczny (poczucie bezpieczeństwa) jak i
fizyczny ( nie powodujący bólu stóp oraz umożliwiający poruszanie się przy pomocy wózków lub chodzików) i  nie
stwarzające  też  dodatkowego   zagrożenia  podczas  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych  .
Negatywnym przykładem są  ul. Mariańska, plac zieleni przy Muzeum Ziemi Kaliskiej wybrukowane kostką granitową
czy  wypłukany asfaltowy chodnik na skrzyżowaniu ul. Legionów i Nowego Światu.

2.)   Konieczna jest  weryfikacja obecnego rozkładu jazdy Kaliskich Linii  Autobusowych w sposób uwzględniający
potrzeby osób starszych z różnych dzielnic Kalisza biorąc pod uwagę zarówno dojazd do cmentarzy komunalnych  i
miejsc  użyteczności  publicznych  jak  przychodnie,  teatr,  kina,  galerie,  ogródki  działkowe,  gdzie   koncentrują  się
aktywności  życiowe tej grupy osób.
Przykład : prowadzenie wszystkich tras z oś. Dobrzec do Cmentarza na ul. Poznańskiej   przez śródmieście – pl. Jana
Pawła II ( np. linia 2 ; )  wydłuża trasę i czas przejazdu o połowę niż gdyby poprowadzić niektóre kursy tej linii tylko
przez Rogatkę i ul .Harcerską.  Gdyby zmienić początek trasy linii 12 i poprowadzić ją przez środek oś. Dobrzec  przez
przystanek Wyszyńskiego - Przychodnia nie byłoby konieczności przesiadania się na tę linię przy rondzie Westerplatte.
Linia 12K różni się od linii 12 ilością  dwóch  przystanków więcej na ul. Poznańskiej dojeżdżając do Kościelnej Wsi.”
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Kaliska Rada Seniorów na spotkaniu w dniu 18.06.2018 r. podjęła uchwałę       Nr 1/2018 o treści :
 „W  wyniku prowadzonych rozmów ze środowiskiem  starszych mieszkańców  naszego miasta oraz konsultacji z
członkami rad seniorów  województwa wielkopolskiego na Wiosennej  Szkole Wielkopolskich Rad Seniorów, w której
Kaliska Rada Seniorów brała czynny i liczny udział w dniach 13-15.06.2018 r. ,   wyłania się konieczność pilnego
tworzenia placówek dziennego pobytu dla  seniorów w naszym mieście. 
                            Rozumiejąc złożoność sprawy, widzimy potrzebę powołania doraźnego zespołu międzyresortowego
dla oceny potrzeb i możliwości lokalowych w poszczególnych osiedlach, omówienia spraw prawnych, organizacyjnych
i finansowych z tym związanych.”
                            Przekazując powyższą Uchwałę oczekujemy na potraktowanie sprawy jako ważnej z  2 powodów –
zabezpieczenia potrzeb społecznych i wykorzystania możliwości finansowych jakie stwarza  Program „Senior +.

Uchwała nr 2/2018  z dnia 19.12.2018 r.

              Kaliska Rada Seniorów  działając zgodnie z & 12 ust.1 pkt. 3 Statutu   składa         wniosek o odwołanie
członka Rady Pana Mirosława  Jurka z jej składu.  Pan Mirosław  Jurek   w II poł. roku 2017 i w 2018 nie brał udziału
w  żadnym z  posiedzeń Rady.    Pismem  z  dnia  26.03.2018 r.  nr  WSSM.0033.1.5.20018 poinformowano   Pana
Mirosława  Jurka  o zamiarze jego odwołania.  

Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do  uzupełnienia składu osobowego Rady. 

 Uchwała  nr 3/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Kaliska Rada Seniorów wnioskuje o pilne  opracowanie planu tworzenia sieci  placówek typu Senior+ w Kaliszu.
Rozumiejąc złożoność sprawy Rada Seniorów zgłasza potrzebę powołania doraźnego zespołu międzyresortowego dla
oceny  potrzeb  i  możliwości  lokalowych,  omówienia  spraw  prawnych,  organizacyjnych  i  finansowych  z  tym
związanych.  Tworzenie  tego  typu  placówek  może  być   dofinansowane  poprzez  udział  jednostki  samorządowej  w
kolejnych edycjach otwartego konkursu ofert w ramach rządowego Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015
– 2020. ( MP z 2018 r. poz.228)” .
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         Kaliska Rada Seniorów  podjęła Uchwały :
Nr  1  w  dniu  20.12.2016  r.  „w  sprawie  wystąpienia  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza  o  zabezpieczenie  środków
finansowych na funkcjonowanie  Kaliskiej Rady Seniorów na rok  2017  .”



Nr 2  w dniu 27.03.2017 r.
„Konieczne jest zmodernizowanie rozkładu jazdy autobusów KLA w sposób ułatwiający  osobom starszym 
a)  dojazd do Cmentarza Miejskiego przy ul. Poznańskiej z osiedla Dobrzec i z powrotem
b) dojazd z osiedla Ogrody  do Cmentarza Tynieckiego i z powrotem bez konieczności przesiadki
c) dojazd z Osiedla Dobrzec do ogrodów działkowych na Szałe poprzez przywrócenia linii 6S w okresie od 1.05. do
30.09.  
Ponadto:
Wymagają  uporządkowania  graficznego  rozkłady  jazdy na  przystankach  KLA w sposób dający  łatwą możliwość
odczytania przekazywanych informacji. Dotyczy to wielkości liter ,  wysokości  umieszczenia rozkładu na tablicy oraz
oświetlenia.  Natychmiastowej poprawie wymaga przystanek  Harcerska Rogatka.”

Nr 3  w dniu 24.04.2017 r. 
 „Koniecznym jest wyznaczenie  miejsc aktywności  ruchowej dla osób starszych w okresie od września do końca
czerwca każdego roku w połączeniu z zabezpieczeniem  instruktora  prowadzącego  zajęcia gimnastyczne.”

Nr 4 w dniu 24.04.2017 r.
" Z uwagi na konieczność przekazywania środowisku osób starszych informacji o działaniach  Kaliskiej Rady Seniorów
oraz wszystkich wiadomości interesujących to środowisko , m. innymi.:
- o organizacjach  i instytucjach działających na rzecz osób starszych ;
-  o  przepisach prawa w zakresie dotyczącym osób starszych;
-  o  działaniach służby zdrowia i opieki społecznej
-  o  aktywności seniorów
-  o  uprawnieniach wynikających z przynależności do grupy osób  starszych
-  i   innych tematach, które wyłonią się w trakcie działania
wnioskujemy o uruchomienie zakładki  na stronie Urzędu Miasta  - www.kalisz.pl "   
Proponujemy nazwę zakładki  „ Kaliski Senior „.

Nr 5 w dniu 1.08.2017 r.

   Członkowie Kaliskiej Rady Seniorów  na spotkaniu w dniu 1 sierpnia br. zapoznali się z otrzymaną na szkoleniu
Rokosowie w dn.12-14.06.br  informacją od Poznańskiej  Rady Seniorów na temat  wprowadzonych usług dla osób
starszych i  podjęli Uchwałę Nr 5 o treści:

 „  Wnioskujemy  do  Władz  Miasta  o  rozpatrzenie  możliwości  wprowadzenia  bezpłatnych  usług  dla  starszych
mieszkańców naszego Miasta na wzór programu realizowanego przez miasto Poznań p.n. „Złota rączka” .  Polega  on
na wykonaniu  i  opłaceniu  drobnych napraw np.  hydraulicznych i   elektrycznych  w miejscu  zamieszkania  osoby
starszej, z problemami którymi osoby te  nie są w stanie poradzić sobie organizacyjnie i mentalnie. Zabezpieczenie
takich usług będzie realizacją występujących potrzeb i  poprawi jakość życia seniorom.  ” 
Przekazując  powyższą  uchwałę  załączam  Regulamin  programu  „Złota  rączka”,  który  może  stanowić  wzór  do
wykorzystania. 

Nr 6  w dniu 1.08.2017 r.
Kaliska Rada Seniorów po zapoznaniu się z treścią Petycji skierowanej na ręce Pana Marka Kuchcińskiego  Marszałka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej podjęła Uchwalę o treści:
„Podjęta  przez  Grudziądzką Radę Seniorów inicjatywa zmierza  do poprawy sytuacji  finansowej   emerytów  oraz
zwiększa aktywność seniorów w życiu społecznym. Przyjęcie przez Sejm zaproponowanych zmian w zapisie  ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) pozwoliłoby
osobom , które ukończyły 65 r.ż.   odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym koszt poniesiony z tytułu
użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760,00 zł.
Poparcie tej inicjatywy przez Kaliską Radę Seniorów leży w interesie zarówno mieszkańców Kalisza jak i wszystkich
osób  starszych  mieszkających  na  terytorium  Rzeczypospolitej.   Wyrażamy  zatem  wolę  poparcia  dla  inicjatywy
GRUDZIĄCKIEJ RADY SENIORÓW”.

Nr 7 w dniu 1.08.2017 r.

     Kaliska Rada Seniorów  na spotkaniu w dniu 1 sierpnia br.   podjęła  Uchwałę o treści:
Po zapoznaniu się z treścią Projektu Społecznej Inicjatywy ,  który ma na celu powołanie  WIELKOPOLSKIEGO
POROZUMIENIA RAD SENIORÓW , uważamy , że przystąpienie do Porozumienia będzie z korzyścią dla działań
Kaliskiej Rady Seniorów.


