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Jednym z najważniejszych zadań władz pub-
licznych jest włączanie różnych grup społecznych 
w procesy decyzyjne. Musi to dotyczyć również 
seniorów. Żadna społeczność lokalna, ani spo-
łeczeństwo jako takie, nie mogą bowiem dobrze 
funkcjonować bez udziału starszego pokolenia – 
osób o najbogatszym doświadczeniu i wiedzy.

Poprawa warunków życia i aktywności senio-
rów zajmuje bardzo ważne miejsce w działaniach 
parlamentu i rządu. Przykładem niech będzie 
przyjęcie Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych, czy nowelizacja 
ustawy o samorządzie gminnym, dająca możli-
wość tworzenia rad seniorów. Najnowszą inicjaty-
wą rządową będzie zaś wsparcie tworzenia i roz-
wijania domów seniora – niezbędnych elementów 
całego systemu opieki nad osobami starszymi.

Z tym większą satysfakcją odnotowuję więc, 
że w naszym mieście, za sprawą działań Legni-
ckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 
z tak dużym powodzeniem udało się nadać real-
nego charakteru polityce senioralnej, tworzonej 
na szczeblu centralnym.

Zachęcając do lektury niniejszego biuletynu, 
gratuluję wszystkim osobom wspierającym ak-
tywny udział seniorów w życiu społecznym i pub-
licznym Legnicy, a samym seniorom życzę, by 
zamiłowanie, z jakim współtworzą otaczającą ich 
rzeczywistość, towarzyszyło im przez długie lata.

dr Robert Kropiwnicki
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce biuletyn „Aktywni 

Seniorzy – Obywatelskie Społeczeństwo”, będący 
jednym z efektów projektu o takim samym tytu-
le, realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich. Powstał on przy współ-
pracy z legniczankami i legniczanami w wieku 
senioralnym.

Aktywność społeczna i obywatelska jest bar-
dzo ważnym obszarem naszego życia. Wpływa 
bowiem zarówno na rozwój całej społeczności lo-
kalnej, jak i na rozwój poszczególnych jej człon-
ków. Stąd głównym przesłaniem niniejszego biu-
letynu jest właśnie aktywność społeczna i obywa-
telska starszych mieszkańców Legnicy, ukazana 
oczami głównych zainteresowanych.

Realizując od wielu lat działania na rzecz po-
prawy warunków życia mieszkańców Legnicy, 
docierały do nas głosy o swoistym pomijaniu po-
trzeb starszego pokolenia legniczan, którzy nie są 
w stanie uczestniczyć w życiu społecznym i kultu-
ralnym miasta tak często, jakby tego chcieli. Stąd 
właśnie pomysł uruchomienia w naszym mieście 
akcji pn. „Miejsca Przyjazne Seniorom”, o której 
możecie Państwo przeczytać w niniejszym Biule-
tynie. Akcja ta polega na oferowaniu mieszkań-
com powyżej 60 r. ż. różnego rodzaju ulg i zniżek 
lub lepszym dostosowywaniu swojej oferty do ich 
potrzeb. Dziś kilkadziesiąt podmiotów prywat-
nych, publicznych i społecznych uczestniczy w na-
szej akcji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
starszego pokolenia mieszkańców. Z tygodnia na 
tydzień lista rozszerza się o kolejne miejsca.
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Tak duży sukces akcji „Miejsca Przyjazne Se-
niorom” nie byłby zapewne możliwy, gdyby nie 
fakt, że w jej realizację zaangażowali się właś-
nie legniccy seniorzy – uczestniczki i uczestnicy 
projektów Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich. Poprzez swoją aktywność i zaan-
gażowanie osoby te doskonale obrazują prawdzi-
wość stwierdzenia, iż chcące się rozwijać miasto 
nie może pomijać potrzeb żadnej grupy społecz-
nej. „Z Legniczanami i dla Legniczan” – tylko 
kiedy w swojej społecznej aktywności wszyscy 
kierować się będziemy tą zasadą, możliwe stanie 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu „Aktywni Seniorzy 

– Obywatelskie Społeczeństwo” jest zwiększenie 
poziomu aktywności społecznej i integracji we-
wnątrzpokoleniowej 41 legniczan w wieku 60+. 
Nastąpiło to dzięki systemowemu działaniu skie-
rowanemu do seniorów, w postaci:
•	 cyklu szkoleniowo-animacyjnego dotyczącego 

aktywności społecznej, 
•	 udziałowi w imprezach kulturalnych (spekta-

kle teatralne i operowe, koncerty w filharmo-
nii itp.), 

•	 przedsięwzięciach realizowanych przez uczest-
ników projektu, mających na celu zwiększenie 
poziomu aktywności społecznej ich rówieśników. 
Wartością dodaną będzie wzrost umiejętności 

samoorganizowania się uczestników i przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu. 

Projekt jest w części kontynuacją projektu LSIO 
w ramach II edycji ASOS – część uczestników 
(25 os.) biorących udział w ubiegłorocznych działa-
niach otrzymała możliwość kontynuowania swoich 
zabiegów na rzecz zwiększania liczby „Miejsc Przy-
jaznych Seniorom” – punktów usługowych (pub-
licznych i niepublicznych), które formułują specjal-
ną ofertę dla całej populacji legnickich seniorów. 

się włączenie starszych mieszkańców miasta do 
udziału w sukcesie i rozwoju Legnicy.

Życząc przyjemnej lektury, dziękuję wszyst-
kim seniorom, którzy wspierają Legnickie Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w działaniach 
na rzecz starszego pokolenia legniczan.

Mirosław Jankowski
Przewodniczący 

Legnickie Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich

DZIAŁANIA:

II LEGNICKA SZKOŁA LIDERÓW SENIO-
RALNYCH

W ramach projektu przeszkolonych zostało 
16 osób powyżej 60 r. ż., działających na terenie 
Legnicy lub chętnych do zaangażowania się w leg-
nicki III sektor. Od kilku już lat absolwenci LSLS 
(Legnickiej Szkoły Liderów Społecznych) stają 
się aktywnymi organizatorami życia społecznego 
i wolontariatu. W trakcie warsztatów uczestnicy 
szkoły poznali wiedzę i nabyli umiejętności nie-
zbędne do aktywnego i twórczego (samodzielne-
go) kreowania życia obywatelskiego swojej spo-
łeczności lokalnej, a także animacji społecznej 
swoich rówieśników.

MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM
Inną grupę uczestników projektu stanowi-

ły osoby mające już doświadczenie w realizacji 
przedsięwzięć społecznych. Ich głównym polem 
aktywności stało się kontynuowanie zainicjowa-
nej w 2013 r. akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom”. 
W ramach obecnego projektu seniorzy spotykali 
się, by omawiać działania zmierzające do powięk-
szania listy MPS i promocji oferowanych seniorom 

AKTYWNI SENIORZY  
– OBYWATELSKIE SPOŁECZEŃSTWO… 

czyli seniorzy w działaniu
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produktów i usług wśród samych mieszkańców 
Legnicy. Dzięki ich aktywności ubiegłoroczna li-
sta Miejsc Przyjaznych Seniorom powiększyła się 
o kilkanaście nowych podmiotów.

SPOTKANIA ROBOCZE
Rolą spotkań było wspólne zbadanie sytuacji 

problemowej, zdefiniowanej przez jej uczestników 
i zastanowienie się nad możliwymi rozwiązania-
mi mającymi na celu likwidację lub zniwelowa-
nie trudności. W trakcie pierwszego spotkania 
uczestnicy zdefiniowali problem dotyczący zni-
komej aktywności społecznej seniorów, na który 
chcieliby odpowiedzieć. W trakcie drugiego po-
szukiwali możliwych rozwiązań zdefiniowane-
go przez siebie problemu, a w trakcie trzeciego 
i czwartego konkretyzowali przyjęte przez siebie 
rozwiązanie, ustalając środki i harmonogram 
jego realizacji. 

Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu zostali 
podzieleni na 3 zespoły. Każdy z nich samodziel-
nie określał potrzeby legnickiej społeczności, 
a także metody ich realizacji. Ostatecznie senio-
rzy biorący udział w projekcie postanowili zająć 
się:
•	 likwidacją 40-procentowej ulgi cen biletów 

MPK i wprowadzeniem na jej miejsce ulgi 
50-procentowej,

•	 wdrożeniem systemu informowania seniorów 
o zaadresowanych do nich wydarzeniach,

•	 promocją opieki nad zwierzętami.

Wszystkie osoby (bez względu na wiek) chcące 
wesprzeć uczestników projektu w ich staraniach 
będą mile widziane.

WYDARZENIA KULTURALNE
W ramach projektu wszyscy jego uczestnicy 

mogli wziąć udział w szeregu przedsięwzięć kul-
turalnych. Wspólne wyjścia do teatru, kina, tea-
tru muzycznego, opery czy filharmonii pozwoliły 
na zwiększenie stopnia ich aktywności społecz-
nej i jednocześnie wpłynęły korzystnie na inte-
grację wewnątrzpokoleniową beneficjentów. By 
wzmocnić efekt wzrostu świadomości społecznej, 
po udziale w danym wydarzeniu jego uczestnicy 
spotkali się, by porozmawiać o jego tematyce. 

Seniorzy podczas warsztatu dot. promocji przedsięwzięć 
społecznych. Fot. Grzegorz Wala

„Bardzo sensowny i pożyteczny 
projekt, angażujący chętnych do działania 
seniorów. Szukanie miejsc przyjaznych 
seniorom służy tym, którzy to robią i tym, 
którym mają służyć. Brawo za pomysł – 
bardzo przyszłościowy zresztą!”.

 Janina Zienkiewicz-Ujek

Seniorzy omawiają akcję Miejsca Przyjazne Seniorom. Fot. 
Grzegorz Wala
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1. Czym jest akcja „Miejsca Przyjazne Senio-
rom”?

„Miejsca Przyjazne Seniorom” to społeczna 
akcja zainicjowana przez uczestników projektu 
Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatel-
skich, polegająca na zachęceniu instytucji publicz-
nych, społecznych i komercyjnych do tworzenia 
preferencyjnej oferty swoich działań dla starszych 
mieszkańców Legnicy (osób powyżej 60 roku ży-
cia, w tym emeryci, renciści itp.). Dzięki akcji 
MPS legniccy seniorzy mogą nabywać produkty 
i usługi w zniżkowych cenach. Każdy z punktów 
uczestniczących w akcji Miejsca Przyjazne Senio-
rom oznaczony jest specjalnym logiem.

2. Jak powstała akcja „Miejsca Przyjazne Se-
niorom”?

Pomysł na akcję „Miejsca Przyjazne Senio-
rom” narodził się jeszcze w 2013 roku, wśród sa-
mych seniorów, uczestniczących w projekcie pn. 
„Sąsiedzi” realizowanym przez Legnickie Sto-
warzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Podczas 
spotkań, których celem było zidentyfikowanie 
najważniejszych potrzeb starszych mieszkańców 
Legnicy i określenie metod ich realizacji, uczest-
nicy projektu zgodnie stwierdzili, iż potrzebą taką 
jest zwiększenie udziału starszych legniczanek 

i  legniczan w życiu społecznym i kulturalnym 
miasta. Jedną z najważniejszych przeszkód, jaka 
zdaniem uczestników projektu skutecznie utrud-
niała tę aktywność, okazały się zbyt wysokie, jak 
na skromne możliwości seniorów, ceny produktów 
i usług. Postanowiono więc napisać list otwarty, 
zaadresowany do władz miasta, przedsiębior-
ców, mediów i samych mieszkańców, zwracający 
uwagę na ten problem. List ten spotkał się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem legniczan, o czym 
świadczyć może fakt, iż tylko w ciągu 45-minuto-
wego happeningu na legnickim rynku uczestni-
kom projektu udało się zebrać prawie 300 podpi-
sów. Tak zainicjowano akcję „Miejsca Przyjazne 
Seniorom”.

3. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzy-
stać z Miejsca Przyjaznego Seniorom?

Tworząc akcję „Miejsca Przyjazne Seniorom” 
staraliśmy się maksymalnie uprościć całą proce-
durę, tak by nie stwarzać żadnych barier starszym 
mieszkańcom Legnicy. Dlatego z oferty „Miejsca 
Przyjaznego Seniorom” skorzystać może każda 
legniczanka i każdy legniczanin, którzy ukończy-
li 60 rok życia. Co ważne, w przeciwieństwie do 
innych miast w Polsce, nie potrzebna jest do tego 
żadna legitymacja czy zaświadczenie – wystarczy 
sam dowód osobisty, potwierdzający przekrocze-
nie 60 roku życia.

MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM  
– w pytaniach i odpowiedziach

„Nie spodziewałem się, przystępując do 
projektu, że w seniorach tkwi taki potencjał 
i chęć do działania”.

 Zbigniew Dudek
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4. Gdzie mogę znaleźć informacje o punktach 
uczestniczących w akcji „Miejsca Przyjazne 
Seniorom” i ich ofercie?

Obecnie lista „Miejsc Przyjaznych Seniorom” 
liczy 31 pozycji o zróżnicowanej branży i ofer-
cie. Są wśród nich instytucje kultury i rekreacji, 
kawiarnie, kluby fitness, czy punkty świadczą-
ce usługi fryzjerskie, krawieckie, naprawcze itp. 
Z tygodnia na tydzień lista poszerza się o nowe 
punkty. Najbardziej aktualną listę „Miejsc Przy-
jaznych Seniorom” wraz z ich ofertą znaleźć moż-
na w Legnickim Stowarzyszeniu Inicjatyw Oby-
watelskich (ul. Kościuszki 25/1, tel. 76 862 58 25, 
e-mail: lsio@lsio.org.pl), a także na naszej stronie 
internetowej: www.lsio.org.pl (zakładka: Miejsca 
Przyjazne Seniorom).

5. Chcę się zaangażować społecznie. Czy mogę 
pomóc w akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom”?

Oczywiście. Każda osoba, zainteresowana 
wsparciem koordynatorów akcji „Miejsca Przyja-
zne Seniorom” będzie mile widziana. Zatem, jeśli 
chcielibyście pomóc nam w znajdowaniu nowych 
podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do 
akcji lub w informowaniu legnickich seniorów 
o akcji i czekających na nich ofertach, zaprasza-
my do kontaktu z Legnickim Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Obywatelskich.

6. Chcę dołączyć swoją ofertę do akcji „Miej-
sca Przyjazne Seniorom”. Jak mogę to zrobić?

Na potrzeby akcji przyjęto odpowiedni regu-
lamin. Aby otrzymać status Miejsca Przyjaznego 
Seniorom, należy wypełnić odpowiedni wniosek, 
w którym należy wskazać dane identyfikujące 

Uczestnicy projektu podczas zbiórki podpisów, 28.12.2013. Fot. Grzegorz Wala
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podmiot, krótko opisać przedmiot działalno-
ści, a także ofertę dla legnickich seniorów (ulgi, 
ułatwienia organizacyjne itp.). Następnie każdy 
wniosek analizowany jest przez komisję, złożo-
ną z legnickich seniorów i przedstawicieli Legni-
ckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 
która podejmuje ostateczną decyzję. Możliwa jest 
również wizytacja w miejscu starającym się o sta-
tus MPS. Po włączeniu w poczet „Miejsc Przyja-
znych Seniorom” każdy punkt otrzymuje specjal-
ne nalepki identyfikacyjne, a także promowany 
jest na stronie internetowej LSIO. 

Regulamin i załączniki dostępne są w siedzi-
bie LSIO i na stronie internetowej: www.lsio.org.pl 
(zakładka: Miejsca Przyjazne Seniorom). Wszyst-
kie podmioty prywatne, publiczne i społeczne, 
zainteresowane otrzymaniem statusu „Miejsca 
Przyjaznego Seniorom”, zachęcamy do kontaktu.

MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM

LP Nazwa Adres Oferta dla seniora
1. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 

w Legnicy
ul. Rynek 39 Bilety dla seniorów w ulgowej cenie

2. Kawiarnia W-Z ul. Wrocławska 5 zestaw seniora na słodko: kawa lub herbata + 
jabłecznik na ciepło z gałką lodów i bitą śmietaną 
w cenie 8 zł

3. Kawiarnia VINCERO al. Orła Białego 1 10% zniżki od poniedziałku do czwartku do godz. 
18.00, w piątek do godz. 21.00 oraz podczas 
imprez dla seniorów 

4. Restauracja WENECJA al. Orła Białego 6 10% na wszystko 

5. Kręgielnia „KOMETA” ul. Neptuna 16 kręgle, bilard we wtorek – 50% zniżki, w inne dni 
15%

6. Hotel i Restauracja ARKADIA ul. Gliwicka 6 zniżka 15% na menu restauracyjne i 10% na 
imprezy okolicznościowe typu: urodziny, rocznice, 
bale, spotkania, jubileusze 

7. Pizzeria Antonio ul. Gliwicka 6 10% zniżki na miejscu w lokalu

8. MAD FITNESS, fitness ul. Neptuna 19 specjalny karnet miesięczny dla seniorów – 99 zł; 
karet grupowy (pow. 5 osób) taniej

9. CONDIZIONE, fitness ul. NMP 9 wszystkie usługi wg grafiku w godz. 6.00-12.00, 
w weekendy 8.00-12.00 – 10% rabatu

10. EDIFIT – klub fitness ul. Mazowiecka 2a Koszt karnetu open dla seniorów – 99 zł

Promujemy „Miejsca Przyjazne Seniorom”, 13.09.2014. 
Fot. Grzegorz Wala
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11. Sklep zielarsko-medyczny 
„HERBARIA”

ul. Złotoryjska 11/15 10% na wszystko 

12. SOFORA suplementy diety, zioła ul. II Armii WP 2 10% zniżki na produkty (z wyjątkiem promocji)

13. Instytut Zdrowia Rehabilitacja, 
fizykoterapia

ul. Wrocławska 168/7 10% na usługi rehabilitacyjne

14. Centrum Zdrowia i Urody 
CASSIOPEIA, gabinet masażu, 
fryzjer

ul. Kasjopei 15 usługi fryzjerski do 50% (w zależności od usługi); 
gabinet masażu – 15-20%; gabinet zwalczania 
nadwagi – 15-20%; sala cardio (siłownia) – 20%;

15. Salon fryzjerski Studio 34 ul. Żwirki i Wigury 34 wszystkie usługi 10%

16. Zakład fryzjerski „Maria” ul. Gwiezdna 8 10% zniżki na wszystkie usługi fryzjerskie 

17. Salon fryzjerski Renata 
Gawałkiewicz

ul. Astronomiczna 2 
(pawilon)

10% wykonywanej usługi, istnieje możliwość 
wykonania usługi w domu klienta po wcześniejszym 
umówieniu

18. Biuro Podróży PIAST-Tourist ul. Libana 12 specjalne oferty z myślą o emerytach

19. Krawiectwo ul. Libana 5 10% zniżki na szycie miarowe i przeróbki

20. Zakład krawiecki ul. NMP 56/4 Zniżka 10% na szycie miarowe

21. Krawiectwo „Szpilka” Jolanta 
Mielniczuk

ul. Środkowa 22/2a 10% zniżki na szycie miarowe, szycie firan i zasłon
5% zniżki na korekty i naprawę odzieży oraz haft 
komputerowy

22. Basen Delfinek ul. Polarna 1 Bilety dla seniorów w ulgowej cenie

23. Swat Marek, usługi budowlane ul. Marynarska 4/2 15% upustu na robociznę

24. ELEKTROBAU, usługi budowlane ul. Roosevelta 17/3 20% zniżki do robocizny 

25. Optyk Krzysztof Seniów, optyk ul. Złotoryjska 14 5% zniżki od oferowanych produktów

26. Zakład fotograficzny 
ZWIERCIADŁO

ul. Pomorska 64 Zdjęcia dokumentowe dla seniorów 10 zł taniej 

27. Kino Piast ul. Biskupia 6 Klub Seniora: od października w ostatni czwartek 
miesiąca o godz. 16.00 specjalny seans – cena biletu 
10 zł, w tym kawa i ciastko gratis.

28. Complex – serwis, naprawa 
i wymiana urządzeń gazowych

ul. Wileńska 2B/8 15% zniżki dla emerytów i rencistów

29. Kwiaciarnia Asnyka ul. Asnyka 14 Bukiety okolicznościowe, florystyka pogrzebowa, 
stroiki – 15% zniżki; dekoracje kościoła i pozostałe 
– 10%

30. Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny

ul. Iwaszkiewicza 5 Architektura i świadczone usługi dostosowane 
do potrzeb seniorów

31. Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 50% zniżki

32. Hotel QUBUS ul. Skarbowa 2 Karnet 5 całodniowych wejść do strefy odnowy 
biologicznej za 50 zł; kawa lub herbata i ciastko  
za 10 zł
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„Aktywni Seniorzy – Obywatelskie społe-
czeństwo” – skąd pomysł na projekt skierowa-
ny do seniorów?

Mirosław Jankowski: Ogólnopolskie, ale i leg-
nickie statystyki wskazują na to, iż z roku na rok 
grupa najstarszych mieszkańców zyskuje na zna-
czeniu. W przypadku Legnicy, osoby powyżej 60 
roku życia stanowią ponad 20% całej populacji. 
Działając na rzecz aktywizacji społecznej legni-
czan uważamy, że jako miasto nie możemy so-
bie pozwolić na marginalizację tak dużej części 
mieszkańców.

To nie pierwszy raz, kiedy w naszym mie-
ście realizowane są przedsięwzięcia skierowa-
ne do starszego pokolenia legniczan…

Tak, to prawda. Pomocny okazał się przyjęty 
w 2012 roku Rządowy Program na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych. Ma on na celu 
wszechstronną poprawę sytuacji Polaków, którzy 
ukończyli 60 rok życia. W jego ramach organiza-
cje pozarządowe z całego kraju mogą brać udział 
w otwartych konkursach, co gwarantuje że rea-
lizowane będą najlepsze i najbardziej potrzebne 
projekty. Dla nas i dla legnickich seniorów tego-
roczny projekt jest już trzecim. Co roku udaje nam 
się bowiem przekonać organizatorów konkursu, że 
warto wzmacniać aktywność starszych legniczan.

Jaka jest zatem recepta na sukces? 

Po pierwsze – wiarygodność. To na czym zale-
ży nam najbardziej, zarówno w przypadku dzia-
łań skierowanych do seniorów, jak i w stosunku 
do wszystkich mieszkańców, to wzmocnienie ich 
roli w życiu społecznym i publicznym miasta. 
Staramy się przekazać im odpowiednią wiedzę 
i umiejętności, a także dać przestrzeń do tego, by 
sami wykształcili w sobie pasję do społecznego 
zaangażowania. Po drugie – skuteczność. Kiedy 
ktoś już raz przekona się, jak dużo satysfakcji 
może mu dać poprawianie otaczającej go rzeczy-
wistości, trudno mu przestać. Zwłaszcza, gdy jak 
w przypadku naszych projektów, może jeszcze po-
znać nowe, ciekawe osoby i zyskać w nich sojusz-
ników swoich społecznych działań. W tym tkwi 
sukces akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom”, czy 
naszych zabiegów ws. utworzenia Miejskiej Rady 
Seniorów.

MIROSŁAW JANKOWSKI:  
„ODDAJEMY GŁOS SENIOROM”

Rozmowa z Mirosławem Jankowskim,  
przewodniczącym Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich

„Cieszę się, że jako seniorka mogę 
brać czynny udział w bieżących sprawach, 
dotyczących legnickich seniorów. Poprzez 
projekt LSIO poznałam ludzi pełnych 
pomysłów i realizację ich, np. Miejsca 
Przyjazne Seniorom”.

 Katarzyna Ligocka-Tybinka

Spotkanie z seniorami w LSIO. Fot. LSIO 
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No właśnie. Przejdźmy do efektów działań, 
o których Pan mówi. Co udało się wam zrobić?

Jak już wcześniej wspomniałem, projekty za-
adresowane do seniorów realizujemy od trzech lat. 
W tym czasie kilkadziesiąt starszych legniczanek 
i legniczan wzięło udział w kolejnych edycjach 
Legnickiej Szkoły Liderów Senioralnych, czyli cy-
klu warsztatów poświęconych różnym wymiarom 
aktywności społecznej, od komunikacji i pracy 
w grupie, poprzez wolontariat, aż po przejrzystość 
życia publicznego i konsultacje społeczne. Zajęcia 
rokrocznie cieszą się bardzo dużą popularnością. 
Co jednak ważne, zależy nam na tym, by sukces 
uczestników był również sukcesem całego star-
szego pokolenia legniczan. Stąd m.in. wymyślo-
na przez uczestników ubiegłorocznego projektu 
akcja „Miejsca Przyjazne Seniorom”, w ramach 
której udało nam się przekonać kilkadziesiąt leg-
nickich podmiotów prywatnych i publicznych do 
wystosowania specjalnej oferty dla seniorów. Te-
raz mogą oni za mniejszą cenę spędzić miło czas 
w kawiarni, wykupić zabiegi zdrowotne, czy pójść 
do fryzjera. Zainicjowana w ubiegłym roku akcja 
cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
dzięki czemu lista miejsc stale się powiększa.

A skąd pomysł na Miejską Radę Seniorów?

Również od samych seniorów. Kiedy w ubie-
głym roku pytaliśmy ich o potrzeby, jedną z naj-
częściej powtarzających się odpowiedzi było ocze-
kiwanie, że władze miasta będą pytać seniorów 
o zdanie w sprawach ich dotyczących. Dlatego po-
stanowiliśmy oddać im głos w kwestiach ważnych 
dla nich i całego miasta i rozpoczęliśmy prace nad 
obywatelskim projektem uchwały ws. Miejskiej 
Rady Seniorów. Ostateczny kształt naszej propo-
zycji wykuwany był przez niemal dwa miesiące, 
podczas prawie cotygodniowych spotkań z senio-
rami. Prowadziliśmy też konsultacje społeczne, 
zachęcając mieszkańców do przesyłania swoich 
propozycji. Efekt? Udało nam się poprawić pro-
jekt, nad którym pracowano w ratuszu, wzmac-
niając w nim rolę seniorów. No i co najważniejsze 
– Miejska Rada Seniorów istnieje i zrealizowała 
już pierwsze działania, co nas bardzo cieszy.

„Miejsca Przyjazne Seniorom” i Miejska 
Rada Seniorów już działają. A co będzie efek-
tem waszych obecnych działań? Zostały jesz-
cze jakieś potrzeby do zaspokojenia?

Oczywiście. Jak już wspomniałem, gdy widzi 
się efekty swoich społecznych działań, i towa-
rzyszące temu zadowolenie innych, trudno jest 
porzucić tę drogę. Podobnie jest z seniorami ko-
rzystającymi z naszego wsparcia. Dotychczasowe 
sukcesy z akcją i radą zachęciły ich tylko do dal-
szych wysiłków. Obecnie trwają więc prace nad 
kolejną obywatelską uchwałą – tym razem zwięk-
szającą ulgę na bilety MPK z 40 do 50%, a także 
nad stworzeniem systemu informowania senio-
rów o ofercie działań skierowanych do tej grupy. 
Jeszcze inni zajęli się sprawą ochrony zwierząt. 

Prace nad uchwałą ws. stworzenia Miejskiej Rady Senio-
rów. Fot. Grzegorz Wala

„Szkolenia organizowane przez LSIO 
z zakresu samorządności i działalności 
społecznej ośmieliły mnie do brania udziału 
w projektach społecznych”.

 Zdzisława Przybylak

„Ważna sprawa dla dużej grupy 
emerytów – tym bardziej, że z każdym 
rokiem grono seniorów się powiększa. 
Dobrze, że takie tematy są poruszane”.

 Ryszard Wanat



11

Zwiększenie ulgi na bilety MPK dla seniorów? 
Kiedy możemy się tego spodziewać?

Dla seniorów, ale i nie tylko dla nich. Uczestni-
cy naszego projektu zamierzają bowiem zabiegać 
o to, by system zniżek obowiązujących w Legnicy 
ujednolicony został do 50-procentowego poziomu. 
Nie ma żadnego powodu, by np. studenci płacili 
za bilet 1,50 zł, a seniorzy czy uczniowie 1,80 zł. 
Kiedy się to stanie, oczywiście trudno powie-
dzieć. Ostateczna decyzja należy bowiem do rad-
nych. Ale mogę obiecać, że nasi seniorzy podejmą 
odpowiednie działania jeszcze w tym roku. Już 
planują happening, podczas którego zbierać będą 
podpisy pod obywatelskim projektem uchwały.

Pozostaje więc tylko pogratulować pomy-
słu i życzyć powodzenia…

Dziękuję w imieniu uczestników naszych pro-
jektów. Jednocześnie zachęcam wszystkich czy-
telników, bez względu na wiek, którzy chcieliby 
wesprzeć seniorów lub w inny sposób zaanga-
żować się społecznie, do kontaktu i współpracy 
z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywa-
telskich.

Wybory Miejskiej Rady Seniorów. Fot. LSIO

„Projekt daje przepustkę seniorom 
do współuczestnictwa w aktywnym życiu 
społecznym miasta”.

 Janina Tumaszewicz



Poniżej publikujemy wybór dwóch wierszy 
z bogatego dorobku Pana Jana Homerskiego, jed-
nego z uczestników projektu „Aktywni Seniorzy 
– Obywatelskie Społeczeństwo”.

Schowane wspomnienia

Żyjemy w dwóch różnych, miejscach na ziemi.
Świat postrzegamy, na różne sposoby.
I choć oboje jesteśmy szaleni.
Dla innych wartości, tracimy swoje głowy.

Inaczej myślimy – inaczej kochamy.
Zdobywamy szczyty innymi drogami.
Dwa różne życia i dwa światy mamy.
Choć często łączymy je swymi myślami.

Inne mamy plany i inne marzenia.
Inne w naszych głowach – wspomnienia schowane.
Inne w nas tęsknoty i inne pragnienia.
I tylko gwiazdy nad głową te same.

Jan Homerski

Jesień w górach

Jesień w górach – radosny festyn kolorów
Nieobce są jej – nasze dzienne sprawy,
Musi oddać – letni strój do depozytu!!
Złotym werniksem – powlec krajobrazy
Niebo ograbić z przesłodzonego błękitu.
Konary sosen – z nagrzanej słońcem żywicy.
Drzewo z ptaków – dzień z godzin.
Jarzębinę z korali – i wszystkie złamane serca
Oddać do naprawy?

Welonem mgły, musi zakwefić Szrenicę i Śnieżkę 
Dwie damy, konkurujące wdziękami ze sobą.
Łąki zakisić na zimę – polukrować stawy.
A w Wielkim Kotle uwarzyć paprocie!!!
Jesień w góry wpada nieoczekiwanie
Na lotni przekornego wiatru – nigdy sama.
 Kapryśna i zmienna – jak chimeryczny podlotek
 Rozbija pękaty – galon światła
 A potem siada i płacze
 UWAGA!!!
Już nadchodzi!! Naparstnice dzwonią 
 na alarm

W zadumie i porywu wierny
Do kochanych gór Karkonoskich
Janek Homerski
Legnica, 12.12.
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