
 

 

Uchwała Nr I/24/2022  

Rady Seniorów w Gdańsku 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie przygotowania Gdańska do sezonu letniego 2022 z uwzględnieniem propozycji dla 

seniorów. 

 

Na podstawie rozdziału 2 §3 pkt 6 i §4 pkt 4,5 oraz § 5 pkt 3 statutu Rady Seniorów w Gdańsku stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr LV/1622/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r.  

w sprawie powołania Rady Seniorów w Gdańsku, uchwala co następuje: 

 

 

§1 

Rada przyjmuje informację Biura Prezydenta Gdańska, Regionalnego Centrum Wolontariatu, 

Gdańskiego Ośrodka Sportu, Wydziału Rozwoju Społecznego i pozostałych służb miejskich  

o przygotowaniach do sezonu letniego oraz ofercie Miasta dla aktywnego wypoczynku 

seniorów, zwracając uwagę na potrzebę  jej rozszerzenia np. o zajęcia związane z morzem. 

Zachęcamy, do udziału w dwóch ważnych imprezach senioralnych: Parada i piknik seniorów  

w Parku św. Barbary – 15.06. br. oraz I Forum  

Wolontariatu senioralnego – 30.06. br. na Politechnice Gdańskiej. 

 

§2 

1. Pozytywnie oceniamy projekt programu Jarmarku Dominikańskiego 2022 

przygotowanego przez Międzynarodowe Targi Gdańskie, a w szczególności cykl 

imprez „Gdańsk Miastem Równości.” Deklarujemy aktywny udział Rady Seniorów 

oraz organizacji senioralnych w prezentacji problemów osób starszych, przede 

wszystkim na „Przystanku Równość” na skwerze przy Muzeum Bursztynu w Wielkim 

Młynie. 

2. Rada Seniorów wnosi do Rady Miasta Gdańska o nadanie temu atrakcyjnemu skwerowi 

nazwy: „Skwer im. Jana Heweliusza”. 

 

§3 

Z niepokojem odnotowujemy istotne trudności w realizacji pełnej oferty programu rekreacyjno-

sportowego dla seniorów, co wynika z obiektywnych ograniczeń budżetu Miasta z powodu 

wdrożenia centralnych zmian podatkowych oraz z drastycznego wzrostu cen tych usług. W tym 

aspekcie oczekujemy większej partycypacji Rad i Zarządów dzielnic w organizacji zajęć 



sportowych i rekreacyjnych oraz większego zaangażowania zainteresowanych organizacji 

senioralnych w pozyskiwanie sponsorów. 

§4 

 

Jako Rada Seniorów podejmiemy współdziałanie z Młodzieżową Radą Miasta Gdańska w 

zakresie organizacji i obsługi przedsięwzięć rekreacyjno – kulturalnych, w tym wolontariatu – 

„Festiwalu Pracy”, „Jarmarku Dominikańskiego”, „Parkowiska” oraz obchodach „Gdańsk -

Europejska Stolica Wolontariatu” 

Zachęcamy organizacje senioralne do udziału w wolontariacie humanitarnym, ekologicznym, 

sportowym i senioralnym w ramach Gdańskiego Funduszu Europejskiej Stolicy Wolontariatu. 

Zalecamy udział w konkursie na Lokalne Centra Wolontariatu (LCW), także grup 

nieformalnych. Zgłoszenia do końca kwietnia br. z możliwością uzyskania 850 zł co miesiąc 

na działalność. 

§5 

Zwracamy uwagę gdańskim organizacjom pozarządowym działającym na rzecz seniorów na 

potrzebę lepszego merytorycznego oraz formalnego przygotowania wniosków grantowych  

z Gdańskiego Funduszu Senioralnego – zarówno tych większych (do 7000 zł), jak i tych dla 

zespołów nieformalnych (do 700 zł). Zbyt wiele wniosków jest odrzucanych z powodu błędów 

formalnych i słabego poziomu merytorycznego, co powoduje uszczuplenie oferty programowej 

dla seniorów. 

§6 

Zwracamy się do Rad i Zarządów dzielnic o stałe planowanie w budżetach określonych 

środków  (5-10%) na zajęcia sportowo-rekreacyjne i rehabilitacyjne seniorów, w szczególności 

na aktywne kluby seniora, działające na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej do rad dzielnic, 

co wpływa na środki budżetowe jednostek pomocniczych. 

§7 

1. Pozytywnie oceniamy i wnosimy o kontynuację działań Miasta i Gdańskiego Ośrodka 

Sportu na rzecz rozwijania dobrych praktyk – „gdańskiego standardu dostępności”, pod kątem 

osób starszych i niepełnosprawnych w odniesieniu do zagospodarowania gdańskich plaż. 

Przykładem tych działań jest regulowanie i usprawnienie dojść do plaż (wejście Nr 50  

w Brzeźnie i Nr 26 na Stogach) oraz zainstalowanie ponad 20 ławek na samej plaży. 

2. Akceptujemy program GOS „basen dla seniora”  na Stogach, Oruni i Osowej,  

z wnioskiem o jego stałe rozszerzanie. (strona: pływalniagdansk.pl) 

§8 

Proponujemy rozpoczęcie akcji: „Gdańskie Rejsy Międzypokoleniowe” na żaglowcu miejskim 

„Gen. Mariusz Zaruski”, poprzez organizację wspólnych rejsów szkoleniowo- rekreacyjnych 

seniorów i młodzieży. Gdański Ośrodek Sportu uzgodni ilość i terminy rejsów oraz liczbę 

uczestników – seniorów, których rekrutację przeprowadzi Rada Seniorów w Gdańsku. 

 

 



 

 

§9 

Wspieramy efektywną kontynuację programu z 2021 r. „Green Sam” rowerów trójkołowych 

dla seniorów - z operatorem i przewodnikiem. Wyrażamy niepokój z powodu bardzo 

ograniczonego wykorzystania drogiego sprzętu w 2022 r. Sprzęt ten przeznaczony dla seniorów 

i niepełnosprawnych musi być lepiej wykorzystany w latach następnych. 

§10 

Wspieramy i zalecamy Klubom Seniora , Dziennym Domom Pomocy, Klubom Samopomocy, 

Domom Sąsiedzkim oraz indywidualnym osobom korzystanie z programu „Aktywuj się  

w Gdańsku” pod egidą Gdańskiego Ośrodka Sportu. Program obejmuje zajęcia: „Zumba Gold”, 

„Joga”, Gimnastyka dla seniora”, „Pisze wędrówki z rodziną”, „Dojrzałe kobiety ćwiczą”  

i „Petanque”. Szczegóły na stronie: aktywujsięwgdansku.pl. Zachęcamy! 

Wnosimy do Gdańskiego Ośrodka Sportu o zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych z technik 

oddechowych dla osób starszych po przejściu covid-19”. 

§11 

Wspieramy i zachęcamy seniorów oraz ich organizacje do korzystania z oferty „Gdańskiego 

Archipelagu Kultury” i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Program GAK realizuje wiele 

fili, a w tym: „Dom Sztuki”, „Gama”, „Projketornia”, ”Scena Muzyczna”, „Stacja Orunia”, 

„Winda” i „Wyspa Skarbów”. Zalecamy bezpośredni kontakt i realizację własnych 

zainteresowań. Wszystkie niezbędne informację do uzyskania w internecie, telefonicznie  

i bezpośrednio w filiach. 

§12 

1.Zachęcamy do wspólnego wyboru i tworzenia w dzielnicach stref wypoczynku i rekreacji dla 

seniorów. Prosimy o zgłaszanie przez Kluby Seniora i inne organizacje senioralne, potrzeb 

rekreacyjnego zagospodarowania terenów w dzielnicach, z propozycją z ustawienia ławek. 

Zadania mogą być zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego, bezpośrednio do Gdańskiego 

Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Ośrodka Sportu lub Rady Seniorów. 

2.Wspieramy budowę basenów w kolejnych dzielnicach – Brzeźna i Lawendowe Wzgórze, ale 

wnioskujemy też o budowę basenu na zaplanowanej działce przy SP 88 w Gdańsku – Świbnie. 

3.Wspieramy i wnosimy o rozwijanie projektu „EKO-Kajak” z przystani „Żabi Kruk”. 

§13 

Wnosimy o zalecenie przez Miasto dyrekcjom szkół, aby wyrażały zgodę na nieodpłatne 

użyczanie Klubom Seniorów z danej dzielnicy sal gimnastycznych na zajęcia rekreacyjno – 

rehabilitacyjne, po godzinach lekcyjnych. 

§14 

Wobec odczuwalnego braku miejskich środków budżetowych na wypoczynek, na rekreację, 

rehabilitację i sport dla osób starszych, szczególnej wagi nabiera pozyskiwanie sponsorów na 

rzecz seniorów. Wyrażamy niniejszym podziękowanie wszystkim gdańskim sponsorom,  



a w szczególności: Jachklubowi Stoczni Gdańskiej z Górek Zachodnich gdzie wielokrotnie 

gościliśmy na spotkaniach żeglarskich i który ufundował gdańskim seniorom rejsy dużymi 

jednostkami członków klubu. Dziękujemy Rolandowi Józefowiczowi za organizowanie rejsów 

dla seniorów gdańskich zabytkowymi jachtami motorowymi oraz wspieramy jego projekt, 

(wraz z Fundacją Gdańską) stworzenia „międzypokoleniowego ośrodka szkutniczo – 

rzemieślniczego” dla seniorów i młodzieży na Krakowcu. Dziękujemy Cezaremu Zielińskiemu, 

właścicielowi hotelu „Central” za wielokrotne umożliwienie bezpłatnego korzystania z jego 

obiektu przez Radę Seniorów na cele kulturalno – rozrywkowe oraz Dariuszowi Wójcikowi, 

dyrektorowi „Teatru Otwartego”, za organizację gratisowych spektakli na rzecz seniorów. 

Doceniamy ich zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, licząc na dalszą współpracę. 

 

Przewodniczący Rady Seniorów 

w Gdańsku 

/-/Aleksander Żubrys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Podjęcie niniejszej uchwały po zapoznaniu się z propozycjami Miasta na sezon letni 2022 

pozwoli Radzie Seniorów, senioralnym organizacjom pozarządowym i klubom seniora na 

dostosowanie się do tej ofert oraz jej uzupełnienie. Zdajemy sobie sprawę z praktycznie 

dwuletniego okresu przerwy w zewnętrznej aktywności seniorów z powodu epidemii – chcemy 

nadrabiać ten czas własnymi pomysłami, ale przede wszystkim wykorzystując już sprawdzone 

programy miejskie. Przeszkodą będą zapewne ograniczone środki samorządowe wynikające  

z nowych centralnych rozwiązań podatkowych oraz drastycznego wzrostu cen, ale postarajmy 

się to zrekompensować własną aktywnością. W uchwale zawarte też są informacje pomocne jej 

adresatom – seniorom. Zwracamy uwagę na aktywność związaną z morzem, współpracą 

międzypokoleniową, dzielnicowymi strefami aktywności i wypoczynku oraz pozyskiwaniem 

sponsorów dla naszych propozycji. Zawarte w uchwale zapisy pomogą te cele osiągnąć, dlatego 

powinna być podjęta i wykonana. 

 

Wnioskodawca: Komisja ds. Zdrowia, Profilaktyki, Ekologii, Rekreacji i Sportu  

   

 Elżbieta Aszyk   

 

 

Przewodniczący Rady Seniorów 

w Gdańsku 

/-/Aleksander Żubrys 


