
Od wielu lat społeczeństwo polskie się starzeje, zwłaszcza w małych miejscowościach, do
których młodzież Już nie wraca. W gminie Drezdenko jest nas niemal 4000 osób, ponad 22 %.
Jest to związane z faktem, że coraz dłużej żyjemy. Wraz z przedłużającym się życiem pojawiają
się problemy, które dotyczą każdego w tym wieku w mniejszym lub większym stopniiL Wohiiej
chodzimy, częściej lubimy przysiąść na ławce, wreszcie co me2wykle ważne, nie chcemy być
samotni. Mówiąc o tych sprawach dzielimy się własnymi doświadczeniami. Dziś w każdym
niemal samorządzie działa wiele instytucji powołanych do pomocy osobom starszym. Powstało
też wiele programów wspierających emerytów, rencistów i inwalidów. W Drezdenka niedawno

oddano pięknie wyremontowany Klub Seniora „Drżeń". Z wielkim szacunkiem odnoszę się do

inicjatywy rozpoczętej przez pana Jerzego Karcza, Uniwersytetu ffl Wieku. Prężny jest też
Związek Nauczycielstwa Polskiego - sekcja seniorów i wiele innych środowisk. W przypadku
wiosek z uznaniem trzeba powiedzieć o Kołach Gospodyń Wiejskich wspieranych przez Rady
Sołeckie. Miałem zaszczyt i przyjemność shichać różnych zespołów, w których występują
także seniorzy. Sieć tych środowisk jest imponująca. Gmina wspierając działania tych
środowisk pozwala jak największą część tej grupy wyzwolić z wykluczenia.

Czym jest Miejska Rada Seniorałna?
Miejska Rada Senioralna jest ciałem doradczym. Nie ma możliwości decyzyjnych. Uchwały
mogą podejmować radni wybrani w wyborach powszechnych. Fakt, że nie mamy możliwości
decyzyjnych nie oznacza, że nie mamy na nic wpływu. Jest wręcz odwrotnie. Naszym

obowiązkiem jest być głosem osób po pięćdziesiątce ze szczególnym naciskiem na aktywizację
mieszkańców w tym przedziale wiekowym. Właśnie po to burmistrz zaprosiła nas do
współpracy. Jest jeszcze jeden aspekt dotyczący środków europejskich. Fakt, że samorząd
pochyla się nad osobami starszymi często jest brany pod uwagę przy punktowaniu różnych
projektów. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, gdzie takie fakty decydują o przyznaniu lub
nieprzyznaaiu tychże środków. A przecież bardzo nam zależy, by nasze miasto rozwijało się i
było coraz piękniejsze. Mówiąc krótko nawet nie decydując wspieramy nasz samorząd,
wspieramy jego rozwój.

Kto wchodzi w skład MRS?
Radę Semorabią może tworzyć nie więcej niż 15 osób. Aktuahiie w jej skład wchodzą: Maria
Biedzińska, Halina Mazur, Anna Schulz, Danuta Wiąz, Krystyna Witaszek, Maria Wojtysiak,
Krystyna Żak, ks. Jerzy Hajduga, Henryk Piełuszczak, Wiesław Pietruszak. Prezesem została

jednogłośnie pani Anna Schulz.

Postulaty MRS
Tuż po ukonstytuowaniu się Miejska Rada Senioralna zaproponowała następujące postulaty:

a) Utworzenie senioralnego kalendarza imprez - najlepiej informację zawrzeć w „Gazecie
Drezdeneckiej" z wyprzedzeniem 1-2 miesięcznym. Także w tej gazecie będzie
posiadać kącik senioralny, w którym poinformujemy o minionych zdarzeniach.

b) Ławeczki dla seniorów - zaproponowano umieszczenie w gminie większej ilości
ławeczek na terenie miasta i gmi&y. Pani burmistrz natychmiast podjęła temat.

c) Upiększenie miasta " małe ozdobne figurki, kąciki dla seniorów i nie tylko, np.
szachownica ogóbiodostępna w parku jordanowskim.

d) Propo2ycje do budżetu od roku 2021 dla niektórych inicjatyw dla mieszkańców miasta.
e) Uroczyste podsumowanie roku senioralnego z udziałem radnych i władz miasta



f) Zadrzewienie terenów w mieście
g) „Karta seniora" - to propozycja osób w starszym wieku skierowana do właścicieli

handlu i rzemiosła o upusty dla seniorów.

h) Płatne parkomeby w centralnej części miasta.


