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Radni Rady Seniorów obecni na sesji: 

1. BUGAŁA Jerzy 

2. CIECHAŃSKA-MARUCHA Anna 

3. DOMAŃSKI Kazimierz 

4. GARBAL Jolanta 

5. GREGOROWICZ-MYKA Zofia 

6. HARATYM Teresa 

7. HUS Urszula 

8. JÓŹWIAK Wiesława 

9. MAZUREK Grażyna 

10. PACHLA Bożenna 

11. PAWELEC Jan 

12. SOKÓŁ Zdzisław 

13. WŁODARCZYK Kazimiera 

 

Radni nieobecni: 

1. MARCINIEWICZ Wiesław 

2. MAZUREK Stanisław 

 

Goście zaproszeni biorący udział w obradach sesji: 

1. Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu 

2. Janusz Rzepka – Przewodniczący Rady Miasta 

3. Renata Stangryciuk – Sekretarz Miasta 

4. Mariusz Antoniak – Dyrektor MOPS 

5. Małgorzata Antoniak – LUTW filia Krasnystaw 

6. Barbara Lachowska – PZEiR 

7. Agnieszka Radczuk –  DDPS 

8. Henryk Knap – ZEiRP RP 

9. Ewa Kwiecień – SEiR ZNP 

10. Danuta Zacharzyńska – Klub Seniora przy KDK 

11. Małgorzata Lachowska – SMPZ 

12. Marzena Skiba - SEiRP 

 

Porządek obrad: 

/treść zgodna z treścią zaproszenia/ 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Złożenie ślubowania oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego. 

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Seniorów. 

4. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

5. Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych między sesjami. 

6. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.  

7. Informacja o realizacji zadań i wydatkowaniu środków finansowych programu 

osłonowego skierowanego do osób starszych pn. Korpus Wsparcia Seniora. 
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8. Informacja dotycząca Stowarzyszenia MANKO i perspektywy przystąpienia do 

programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw 

na IV kwartał 2022 r. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zakończenie obrad sesji.  

1. Otwarcie obrad sesji. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Otwieram obrady II sesji 

Rady Seniorów Miasta Krasnystaw III kadencji. Serdecznie witam przybyłych na naszą 

dzisiejszą sesję. Witam Przewodniczącego Rady Miasta Pana Janusza Rzepkę, witam Pana 

Burmistrza  Krasnegostawu Roberta Kościuka, Panią Sekretarz Urzędu Miasta Renatę 

Stangryciuk. Witam przewodniczących organizacji senioralnych i witam Państwa radnych na 

pierwszej sesji rozpoczynającej naszą 4-letnią pracę III kadencji Rady Seniorów Miasta 

Krasnystaw. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w naszej sesji uczestniczy wymagana 

liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych mamy 13 radnych. 

Drodzy Państwo drugiego punktu porządku obrad, który Państwo w zaproszeniach otrzymali 

realizować nie będziemy z powodu nieobecności Pana Stanisława Mazurka. Przechodzimy 

zatem do punktu 3. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji. 

 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Protokół odzwierciedla 

bardzo dokładnie i wiernie wszystko to, co na I inauguracyjnej sesji miało miejsce. Wnoszę 

zatem o przyjęcie protokołu. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 

W głosowaniu jawnym udział brało 13 radnych. 

Radni Rady Seniorów przy 13 głosach „za” przyjęli ww. protokół.  

 

4. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

 

 Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Porządek sesji otrzymali 

Państwo razem z zaproszeniem. Czy są propozycje zmian czy uwagi? Nie widzę, wobec tego 

przyjmiemy porządek w drodze głosowania. Kto jest za? Dziękuję. 

 

W głosowaniu jawnym udział brało 13 radnych. 

Radni Rady Seniorów przy 13 głosach „za” przyjęli porządek obrad 
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5.  Informacja przewodniczącej o działaniach podejmowanych między sesjami. 

 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów - Kolejny punkt to informacja 

Przewodniczącej o działach w okresie międzysesyjnym. Informacja dotyczy okresu od 23 

czerwca do dnia dzisiejszego. W tym okresie zorganizowałam robocze spotkanie radnych 

w celu omówienia statutowych i pozastatutowych działań Rady Seniorów i radnych w oparciu 

o przygotowane materiały tj. Statut Rady Seniorów, przykładowe plany pracy z poprzednich 

kadencji, przykładowe przebiegi sesji, przykłady zapytań i interpelacji. Podczas tego spotkania 

dokonaliśmy również autoprezentacji. Radni otrzymali statut, dane kontaktowe, Informator 

Seniora oraz wykaz zadań do realizacji przekazanych przez radnych II kadencji. Zwołałam 

również dwa posiedzenia prezydium. Jedno 25 sierpnia, na którym to przeanalizowano 

zgłoszone przez radnych zadania do planu pracy Rady Seniorów w IV kwartale 2022 r. 

Dokonano wyboru zadań do planu pracy, przygotowano materiały na drugą sesję. 5 września 

na posiedzeniu prezydium dopracowano materiały na drugą sesję, wskazano na partnerską Radę 

Seniorów ustalając etapy nawiązywania kontaktów i dalszej współpracy z wybraną radą. 

Omówiono perspektywy przystąpienia do Stowarzyszenia MANKO. Dziękuję za uwagę. 

6. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów - Kolejny punkt to interpelacje 

i zapytania radnych. Kto z Państwa chciałby o coś zapytać, zgłosić jakiś problem? Nie widzę, 

zatem może ja rozpocznę. Szanowni radni, Drodzy goście, Panie Przewodniczący, Panie 

Burmistrzu. Pani Sekretarz. Coraz częściej jesteśmy jako seniorzy nękani rozmaitymi 

propozycjami fundacji, stowarzyszeń. Seniorzy pytają. Skąd znajomość numerów naszych 

telefonów komórkowych i stacjonarnych. To już się staje zdaniem niektórych radnych, którzy 

maja telefony stacjonarne i w małżeństwie są dwa telefony bardzo uciążliwe. Bardzo proszę 

o odpowiedz na to pytanie. 

Drugie pytanie nieco przydługie, za co bardzo przepraszam. Remont ulicy Kwiatowej. 

Szanowni radni, Drodzy goście. Remont szybki konieczny ze względu na mające siedzibę tam 

trzy placówki: Niepubliczne przedszkole, Ośrodek Rehabilitacji i Dom Pomocy Społecznej.  

W przedszkolu ponad 40 dzieci dotkniętych wszystkimi rodzajami niepełnosprawności ale 

przede wszystkim niesprawności ruchowej. Przedszkolakami opiekują się nauczyciele, 

psycholodzy, terapeuci, logopedzi. Dzieciaki dowożone są samochodami Magnum Bonum lub 

przez rodziców.  Na rehabilitację poza dziećmi z przedszkola rodzice dowożą dzieci nie tylko 

z miasta i powiatu ale i z sąsiednich miast i gmin o czym świadczą numery rejestracyjne 

parkujących tam samochodów tj. Lublin, Chełm, Hrubieszów, Zamość a nawet Puławy. 

Wykonuje się miesięcznie ponad 150 zabiegów rehabilitacyjnych. Dzienny Dom Pomocy to 

również różne rodzaje niesprawności w tym osoby leżące i wymagające wsparcia i fizycznej 

pomocy przy poruszaniu się oraz osoby o obniżonej sprawności intelektualnej. Dorośli 

korzystający z rehabilitacji spoza wymienionych dwóch placówek dochodzą z miasta lub 

dojeżdżają własnymi samochodami również z wielu miejsc spoza Krasnegostawu. W ośrodku 

wykonywane są bardzo skomplikowane zabiegi dotyczące trudnych przypadków osób po 

udarach, zawałach. Są nawet takie przypadki dosyć liczne, że w innych ośrodkach 

rehabilitacyjnych takowych zabiegów się nie wykonuje np. na terenie Caritasu. Zakład 
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rehabilitacyjny wykonuje około 200 zabiegów miesięcznie. I idąc czy jadąc od ul. Torowej 

wchodzimy lub wjeżdżamy na bardzo kłopotliwy tor przeszkód. Ulica klinkierowa na całej 

długości. Od ul. Tytoniowej do Głębokiej dodatkowo na niej wystają co jakiś czas studzienki 

wstające na kilka bądź kilkanaście centymetrów. Ulica jest pełna zapadłości, dziur, 

wybrzuszeń. Chodnik od ul. Tytoniowej to jest najważniejszy odcinek w dół. Z jednej strony 

ma chodnik, który jest dziurawy, wąski i blokują go bardzo licznie parkowane samochody. 

I teraz przykłady kilku scenek autentycznych, zanotowanych, widzianych własnymi oczyma. 

Parkuje pod krzakami po prawej stronie kobieta  wysiada z auta, wyjmuje dziecko i trzyma go 

pod pacha lewą a prawą z bagażnika wyjmuje wózek, na którym sadza dziecko, bo dziecko nie 

chodzi. Pod budynkiem rehabilitacyjnym nie ma mowy żeby się zatrzymać, bo tam parking jest 

zajęty przez auta pracowników i tych którzy przyjeżdżają wcześniej. Inna scenka. Dwoje 

przedszkolaków idzie z opiekunką, Pani, która po tych wybojach po tych wertepach pcha 

wózek, na którym siedzi kalekie dziecko a drugą ręką trzyma ledwo chodzącego trzy czy 

czteroletniego maluszka. Bardzo się to dziecko potyka a Pani z trudem ten wózek popycha. 

Pensjonariusze DPS chodzący idą  od ul. Gospodarczej, wracają z zakupami. Oni są niesprawni 

ruchowo, cały czas z tego wąskiego chodnika schodzą na jezdnię a tą jezdnią jadą samochody. 

Mamy tutaj przedstawicielkę Panią Skibę bardzo proszę skierować tam od czasu do czasu 

Panów w białych czapkach, bo tam naprawdę jest nieprzestrzegany podstawowy przepis 

mówiący o tym, że na terenie zbudowanym należy jechać z określoną prędkością.  Ci ludzie 

schodzą na jezdnię, opiekunowie krzyczą a są to ludzie często o obniżonej sprawności 

umysłowej  dlatego trzeba nad nimi bardzo czuwać. Albo znana nam wszystkim mieszkanka 

naszego miasta wraca piechotą z zabiegu. W pewnym momencie potyka się i upada. Na pytanie,  

czy nic się jej nie stało mówi „generalnie nic”, ale tutaj pada niecenzuralne słowo „moją 

rehabilitację”. Domyślamy się, co w tym miejscu Pani powiedziała. Przykłady można mnożyć. 

Poza zmianą nawierzchni, przebudową, modernizacją niezbędny jest parking. Będziemy w tej 

sprawie monitować radnych Powiatu. Są możliwości lokalizacyjne. Idąc od strony ul. Torowej 

po lewej stronie wyburzono takie „czworaki”, duży budynek. Tam jest teraz duży plac. Nie 

wiem, co tam będzie. Natomiast po prawej stronie mieszkańcy mieli komórki. Te komórki 

w liczbie 6 czy 7 dalej tam stoją. Tak, jak twierdzą ludzie obeznani z tamtą sytuacją twierdzą, 

że jest  to siedlisko szczurów i innych gryzoni i dlatego można by było ten teren przeznaczyć 

na parkingi. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym tak szeroko dlatego, że z zabiegów korzysta 

bardzo wielu seniorów i to w ich imieniu, w imieniu rodziców dzieci prosimy o prace. Te prace 

są i pewnie w odpowiedziach na interpelacje będzie o tym mowa ale to jest naprawdę bardzo 

ważna rzecz. Brawo za trwający remont ul. Wiśniowej. Brawo za to, że ul. Łukasińskiego ma 

fajną nawierzchnię za to naprawdę wielkie brawo ale tam jest kilometr, bo od ul, Tytoniowej 

do ul. Gołębiej to jest dosłownie kilometr jezdni. To nie jest mało jeśli chodzi o koszty ale ten 

newralgiczny pas ma jakieś 150 m tak, że zwracam się z gorącą prośbą, żeby uczynić naprawdę 

wszystko, co by w przyszłym roku, bo w tym roku na pewno się nie da wprowadzić do planów 

inwestycyjnych tę ulicę i jak najszybciej przywrócić jej blask. Tym bardziej, że to też nasza 

wizytówka, bo to nasza miejska, krasnostawska ulica. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa 

chciałby zabrać głos? Proszę Pani Bożenna Pachla. 

Radna Bożenna Pachla – Sekretarz Rady Seniorów – Panie Burmistrzu, Szanowni 

Państwo. Ja w podobnej kwestii. Chciałam zgłosić problem mieszkańców osiedla PCK. Tam 
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też istnieje problem z parkingiem. Mam na uwadze parking przy sklepie Malinka. PSS 

wyremontował część parkingu przylegającego do sklepu a ta część, z której korzystają 

mieszkańcy jest w bardzo złym stanie technicznym i myślę, że przy takim życzliwym podejściu  

udało by się przy tej ulicy wygospodarować jeszcze kilka miejsc parkingowych, bo tam 

naprawdę odczuwalny jest brak tych miejsc parkingowych i często zdarza się, że ktoś parkuje 

na trawniku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości, bo jest to taką dużą bolączką i w tej 

chwili ta estetyka jest taka zakłócona. Dziękuję bardzo.  

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Dziękuję. Pani Anna 

Ciechańska – Marucha. 

Radna Anna Ciechańska – Marucha – Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Ja 

chciałam zgłosić taki problem. Od Internetu, od postępu techniki nie uwolnimy się. Na 

ul. Bohaterów Września jest budowany Internet. Czy przewidziana jest możliwość korzystania 

z Internetu na terenie byłego kółka rolniczego? Jest to działka miasta i szkoda by było 

zaprzepaścić, jeżeli teraz jest budowa aby nie ująć tego terenu. Przyjeżdżają tutaj rowerzyści. 

Tutaj spotykają się i młodzi i starsi. Może my starsi mniej z tego Internetu korzystamy ale nowe 

pokolenie na pewno będzie korzystało. I wniosek, jeżeli nie jest to ujęte to prosiłabym aby  

w jakiś sposób to ująć. OSP na Zastawiu ma Internet i wystarczy znać hasło i można korzystać. 

Następna sprawa. Na jednej z sesji zgłaszałam odnośnie tabliczki przy tzw. stokach. Do tej pory 

nie ma jeszcze ale przypominam się. Jeżeli są jakieś trudności, to ja mam w skrócie opracowaną 

taką treść. Wiadomo, że ona powinna być rozszerzona, bardziej zweryfikowana. Ujęcie tej 

wody jest od 1905 r. i na początku lat 60-tych woda była tam pobierana. Szkoda takie miejsce 

zatracić a jest to jeden z punktów charakterystycznych i być może przyciągający innych 

turystów. Chociaż teraz turystyka idzie w turystykę kulinarną aniżeli zwiedzanie zabytków ale 

nie mniej jednak takim dodatkowym aspektem byłoby to.  I jeszcze jedna sprawa. Ostatnio 

trochę się działo i wrócę do remizy OSP. My tam mamy jako stowarzyszenie swoją siedzibę 

i chcielibyśmy wiedzieć, czy mamy się obawiać o tą naszą siedzibę? Czy spokojnie możemy 

tam mieć siedzibę jako stowarzyszenie? 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Dziękuję. Czy ktoś 

z Państwa radnych chciałby zgłosić jakiś problem? Proszę Pani radna Zofia Gregorowicz – 

Myka? 

Radna Zofia Gregorowicz – Myka – Szanowni Państwo. Ja może od strony takiej 

estetycznej. Chyba 4 lata temu wzdłuż ul. Okrzei od skrzyżowania przy kościele MBP jadąc 

w kierunku Lublina po obu stronach były posadzone młode drzewka. Chodzę tam często, bo to 

moje strony i przyjęło się tam tylko kilka z nich. Te podtrzymujące paliki dalej sterczą. Nawet, 

jeżeli jedzie kosiarka to one przeszkadzają i chwasty rosną. Wydaje mi się, że te paliki można 

usunąć. I jeszcze jedna sprawa. Na osiedlu Jagiellońskim jest w jednym miejscu wiszący 

śmietnik na drobne śmieci  i w tym śmietniku co tydzień, co dwa tygodnie ktoś podrzuca 

domowe śmieci. Może uczulić Panów ze Straży Miejskiej, żeby zwrócili uwagę na to miejsce 

i może przyczepić tabliczkę, że to nie jest śmietnik na domowe śmieci.  Dziękuję. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Dziękuję. Proszę radny 

Zdzisław Sokół. 
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Radny Zdzisław Sokół – Ja chciałbym prosić aby w mieście zrobić jakieś miejsce, 

gdzie będzie można się zatrzymać aby można było kogoś wysadzić z samochodu lub zabrać, 

bo jeżeli już chcę kogoś wysadzić to w tej chwili muszę się zatrzymać na zakazie, bo wszędzie 

są samochody zaparkowane. A w sprawie parkingów to uważam, że taki nowy parking to 

mógłby powstać w LOK-u i koło stacji PKP. Dziękuję. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Dziękuję. Czy będą jeszcze 

zapytania. Nie widzę, zatem proszę o odpowiedzi na nie. Panie Burmistrzu czy teraz będą 

odpowiedzi czy później. Pan Burmistrz mówi, że teraz a więc słuchamy odpowiedzi na 

zgłoszone interpelacje. Bardzo proszę Panie Burmistrzu oddaję Panu głos. 

Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu – Pani Przewodnicząca, Wysoka 

Rado, Szanowni Państwo. W nawiązaniu do zapytań i interpelacji zacznę od tych zadanych 

przez Panią Przewodniczącą. Pierwsza dotyczyła numerów telefonów, które pojawiają się 

w jakiejś przestrzeni i z których potem korzystają przeróżni handlowcy i nie tylko. My jako 

urząd nie mamy prawa przekazywać takich informacji. To są dane tzw. wrażliwe. My nie 

udostępniamy tych informacji ale jestem przekonany, że ilekroć wypełniacie Państwo 

jakiekolwiek ankiety to pojawia się w nich miejsce na podanie numeru telefonu. I tutaj też 

chciałbym powiedzieć, że warto by było abyście Państwo zwracali uwagę na to, gdzie podajecie 

te numery telefonu i komu, bo w związku z tym możecie się spodziewać telefonów z jakimiś 

ofertami. Ja jeżeli dostaję połączenie w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej jakiejkolwiek oferty 

to pytam skąd dana firma ma mój numer telefonu. Jeżeli dowiem się, że podałem w jakiejś 

ankiecie to wysłuchuje tej informacji, czy oferty. Jeżeli się okazuje się, że nie wiadomo skąd, 

bo losowo automat  przekazał ten numer to ja mówię, że nie chcę dalej prowadzić tej rozmowy. 

Jeżeli chodzi o drugie pytanie  czyli remont ul. Kwiatowej to na wniosek radnej Moniki Podolak 

w 2019 r. podjęliśmy taką decyzję aby wykonać projekt techniczny. W 2021 r. zleciliśmy 

w drodze przetargu wykonanie takiego przetargu. W tej chwili w zasadzie ten projekt jest 

skończony. Kilka tygodni temu złożyliśmy wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie 

pozwolenia na budowę tylko chciałbym abyście Państwo wiedzieli, że idąc wzorem 

poprzednich inwestycji, które prowadziliśmy w mieście na tą inwestycję też będziemy się 

starali pozyskać zewnętrzne środki dlatego, że jak Pani Przewodnicząca powiedziała, jest to 

dość długi odcinek i jeżeli okazałoby się, że z budżetu miasta musielibyśmy wydać około 1 mln 

zł to już jest duży koszt a każde pieniądze zewnętrzne, które pozyskujemy powodują, że 

obniżamy koszty takiej inwestycji. Kolejne zapytanie było od Pani radnej Bożenny Pachli 

i dotyczyło parkingu przy ul. PCK przy sklepie Malinka i wygospodarowaniu kilku miejsc 

parkingowych. Przyjrzymy się tej sprawie i jeżeli będzie taka możliwość aby takie miejsca 

utworzyć to na pewno pójdziemy w tym kierunku. Kolejna osoba to Pani Anna Ciechańska – 

Marucha. Kwestia pierwsza dotycząca Internetu. Jeżeli nie ma technicznej przesłanki ujemnej, 

żeby taki Internet doprowadzić na teren po byłym kółku rolniczym to na pewno się postaramy 

aby tam był. Jeżeli nie to jest jeszcze inna opcja, żeby przekazywać ten Internet drogą radiową. 

Tabliczka przy stokach. Rozmawialiśmy o tym przy okazji wcześniejszej sesji i jeżeli ma Pani 

jakąś koncepcję, co do tego aby była  umieszczona informacja o historycznym znaczeniu ujęcia 

wody dla mieszkańców, to  jak najbardziej i prosiłbym, żeby z taka informacja się do nas 

zgłosić. Jestem przekonany, że nie dość, że ułatwi to nam pracę to ją znacznie przyspieszy 
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w tym zakresie. Trzecie zapytanie dotyczyło remizy OSP. Powiem szczerze, że nikt do mnie 

się nie zgłaszał, ze strażaków w sprawie takiej, żeby miała jakakolwiek zmiana zachodzić 

w kwestii takiej aby to miejsce miało nie być miejscem, siedzibą stowarzyszenia. 

Radna Anna Ciechańska – Marucha – Ostatnio była komisja, której otwierałam 

pomieszczenia i już przymiarka, projektant i Pan Kierownik Pastuszak oglądali pomieszczenia 

w piwnicy i nie wiem, jak tam na górze. 

Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu – To miało związek z możliwością 

pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych i trzeba było przeprowadzić pewną analizę tych 

obiektów, które mamy. Z tego co wiem, to nie miało mieć żadnego związku z tym czy wy 

będziecie mogli prowadzić tam swoją działalność jako stowarzyszenie czy nie a chodziło o coś 

zupełnie innego. Skoro jednak Pani ten temat podnosi to ja się jeszcze zorientuje w tej sprawie 

aby ewentualnie później powiedzieć, czy może gdzieś tama strażacy jeszcze ze swojej strony 

mają inne intencje co do tych pomieszczeń, które wy zajmujecie. Kolejne zapytania zgłosiła 

Pani radna Gregorowicz – Myka. Sprawa dotyczy estetyki wzdłuż ulicy, gdzie były robione 

nasadzenia. Tak niestety jest, że te rośliny, które nasadzamy z reguły nie wszystkie się 

przyjmują i tak też jest w tym miejscu. I tutaj chciałbym podziękować, że Państwo zwracacie 

uwagę na różne rzeczy, które się dzieją w mieście i ja to niejednokrotnie powtarzałem, że taka 

jest też rola radnych aby wszystkie problematyczne sprawy, które są w naszym otoczeniu były 

przekazywane tak, jak była sprawa dotycząca śmietnika. Nie ma takiej możliwości abyśmy przy 

każdym słupku, przy każdym paliku byli. Oczywiście po mieście się przemieszczamy ale nie 

wszystko da się dostrzec więc jeżeli Państwo widzicie jakiś problem, który należałoby 

natychmiast rozwiązać to proszę o tym mówić i nam zgłaszać. I ostatnia interpelacja od Pana 

radnego Sokoła dotycząca miejsca do wysiadania w rynku miejskim. To chcę powiedzieć 

Państwu, że był wykonany projekt organizacji ruchu w rynku. Kiedyś, jak Państwo pamiętają 

nie można było wjechać na rynek, nie było miejsc parkingowych. Od pewnego czasu taka 

możliwość jest, są ograniczenia czasowe jeżeli chodzi o czas tego parkowania. W tym 

momencie ewentualnie możemy przy następnych działaniach dotyczących zmiany organizacji 

ruchu wprowadzić takie jedno miejsce do tzw. tylko wysiadania i wsiadania. Ale proszę liczyć 

się z  tym, że nie będzie to w ciągu kilku tygodni, bo to jest niemożliwe. Kolejna sprawa 

dotyczyła parkingów przy LOK-u i dworcu PKP. Jeżeli chodzi o LOK to jest teren prywatny 

i my nie mamy żadnego prawa w to ingerować. Sami na Chmielaki wydzierżawialiśmy ten 

teren, żeby zwiększyć ilość miejsc parkingowych dla tych, którzy na to nasze wydarzenie 

miejskie przyjechali. Jeżeli chodzi o parking przy dworcu to tam jest taka możliwość żeby 

parkować  ale rozumiem, że chodzi o poprawę warunków drogowych i umieszczenie tam 

tabliczki, że jest tam parking. Oczywiście w tym kierunku będziemy podążać. To ja miałbym 

na tyle. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. 

Pan Henryk Knap – ZEiRP RP - Parkuję na ulicy Mickiewicza i czy nie można by 

tam pod ukosem parkować samochodów, bo wtedy dwa razy więcej by się ich zmieściło. Nie 

trzeba wielkiej inwestycji, żeby to zrobić. 
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Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu – Jeżeli chodzi o ul. Mickiewicza 

to sprawdzimy, czy są takie możliwości aby tą organizacje ruchu przeprowadzić w inny sposób 

i jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy takie zmiany wprowadzali. Dziękuję. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Dziękuje bardzo. Czy będą 

jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. Rozumiem, że ul. Kwiatowa rusza od nowego roku Panie 

Przewodniczący  i Panie Burmistrzu, bo to od głosu Pani radnej mija 3 lata tak, że myślę, że 

w przyszłym roku ruszymy? 

Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu – Mówimy o końcówce 2019 r. 

kiedy był projekt budżetu przygotowywany na 2020 r. i mniej więcej w tamtym czasie 

ruszyliśmy z tymi działaniami. Z uwagi na panującą pandemię i tzw. tarcze antykryzysowe 

związane z COVID-19 każdy projektant miała praktycznie prawo przedłużania swoich działań 

do nieskończoności. My fizycznie ten projekt dostaliśmy kilka tygodni temu. Złożyliśmy 

wniosek do Starostwa o wydanie pozwolenia na budowę. Starostwo ma maksymalnie 

3 miesiące na wydanie takiej decyzji. Jeżeli mielibyśmy tą decyzję jakieś 4 tygodnie temu to 

już dzisiaj, mógłbym ogłosić, że złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na tą 

ulicę ale nie mogliśmy z uwagi na przesłanki takie, że musimy mieć komplet dokumentów a nie 

mieliśmy tej decyzji. Jak będziemy mieli tą decyzje  to mam nadzieję, że będą jeszcze jakieś 

programy, do których będziemy mogli aplikować i w pierwszej kolejności będziemy składali 

na ul. Kwiatową. Dziękuję.  

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Dziękuję bardzo. Będziemy 

trzymać rękę na pulsie i się przypominać. Proszę Pani Mazurek. 

Radna Grażyna Mazurek – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 

Zarząd Oddziału Rejonowego - Ja chciałam zapytać odnośnie kolei przy ul. Stokowej, jak to 

będzie wyglądało? Czy coś wiadomo na ten temat?  

Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu – Szanowni Państwo. Temat 

szybkich kolei budzi dużo emocji. Jest to program strategiczny polskiego rządu aby wszystkie 

połączenia kolejowe i dostępność do kolei była zaprojektowana w jak najszerszym stopniu i jak 

najwięcej Polaków mogło z kolei korzystać. Tak się składa, że mniej więcej 100 lat temu może 

trochę więcej w Krasnymstawie Austriacy taką kolej pobudowali i po tej linii kolejowej, którą 

dzisiaj mamy projektowaną jest kolej dużych prędkości. Od października 2020 r. ten temat cały 

czas jest wysoko na tablicy. Jako Urząd Miasta mamy z tym sporo wyzwań, że pogodzić trzeba 

wiele interesów, przede wszystkim interes mieszkańców, o który dbamy najlepiej, jak 

potrafimy.  Z drugiej strony musimy się liczyć z tym, że z uwagi na to, że jest to strategiczne 

zadanie tak, jak budowa dróg ekspresowych tak i kolei. Temat jest dość trudy ale swoimi 

działaniami, pracami, zaangażowaniem doprowadziliśmy w tym momencie już do tego, że jak 

pierwotnie na odcinku 3 km przez Krasnystaw miał być przeprowadzony pas o szerokości 60 

km, czyli wyburzamy wszystko co jest na tej drodze, bo pojawia się kolej i po wielu spotkaniach 

takich, które odbywały się tutaj, w ministerstwach na które jeździłem mówiłem, że nie ma takiej 

możliwości żebyśmy my jako mieszkańcy Krasnegostawu pozwolili na to aby tą tkankę miejską 

w ten sposób zniszczyć, bo biorąc pod uwagę, że to jest pas takiej szerokości, takiej długości 

to ośmieliłbym się powiedzieć, że około 200 – 300 zabudowań uległoby całkowitemu 
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zniszczeniu. Prosiłem o to aby szukać innych rozwiązań, takich jakie są stosowane w innych 

miejscach na świecie. I po takiej wymianie argumentacji, pism, sugestiach, uwagach z naszej 

strony ostatnie spotkanie, które odbyło się u Ministra Horały potem poprosiłem aby główny 

projektant budowy kolei szybkich prędkości przyjechał do Krasnegostawu i to było otwarte 

spotkanie uczestniczyli w nim też radni. Otrzymaliśmy taką deklarację, że ten projekt w tej 

chwili poszedł w takim kierunku, że będzie ta kolej wchodziła przez jak najmniej 

zurbanizowane tereny Krasnegostawu. Jest taki przesmyk, który idzie wzdłuż doliny Wieprza 

potem przechodzi w kierunku oczyszczalni ścieków potem biegnie do ulicy Błonie i Pszczelej. 

Ktoś, kto był kiedyś na parkingu przy Biedronce przy ul. Rejowieckiej to wie, że tam są takie 

garaże. Już na wysokości doliny Wieprza ta kolej będzie wyprowadzona na estakadę, bo różnica 

jest taka, że jak kolej idzie estakadą pas ten ochronny jest o szerokości 15-17m, czyli nie 60, 

nie 100. Poza tym pod estakadą może normalnie funkcjonować miasto. Po przeanalizowaniu 

tych wszystkich wariantów i warunków, które tam się pojawiały w tym momencie mogę 

powiedzieć tyle, że nie da się uchronić wszystkich zabudowań ale schodzimy do ilości 5-6 

budynków, które trzeba by w tym momencie zburzyć po to tylko, żeby tą kolej poprowadzić. 

Sami Państwo widzicie, jak duża to jest różnica i to wszystko to jest zasługa pracowników 

Urzędu Miasta, mojego zaangażowania i ciągłego podnoszenia argumentacji, że nie można 

budować nawet strategicznej dla państwa infrastruktury kosztem ludzi, którzy po drodze 

mieszkają. Najkrócej rzecz ujmując tak to w tej chwili wygląda. Dziękuję. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów - Dziękuję bardzo. Bardzo 

proszę Pani Haratym. 

Radna Teresa Haratym - Ja chciałam zapytać w imieniu swoich seniorów, czy jest 

jakaś możliwość wyremontowania chodnika, który prowadzi od ul. Okrzei do szpitala? Jest on 

w makabrycznym stanie. Nie wszyscy jeżdżą samochodami, niektórzy chodzą na piechotę. 

Jeszcze jedna sprawa. Jest na ul. Piłsudskiego na parkingu śmietnik, który na prawdę 

przeszkadza. Jeżeli kierowcy jadą samochodami i chcą skręcić w prawo. Jest on wysoki 

i ogranicza widoczność kierowcom. Dziękuję bardzo.  

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Dziękuję. Proszę Pan 

Burmistrz.  

Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu - Muszę w tym miejscu 

powiedzieć, jak wygląda w topografii miejskiej w układzie ulic sytuacja własnościowa. Cała 

ul. Okrzei na całej długości jest pod jurysdykcją Starostwa Powiatowego. My od wielu, wielu 

lat prowadzimy rozmowy związane z tym, żeby ten stan uregulować, żeby te chodniki 

wyremontować. I nie byłoby może z tym wielkiego problemu, gdyby nie to, że jak powstawały 

obecne samorządy nie było jednoznacznych decyzji dotyczących przekazywania tej 

infrastruktury, która jest pod ulicami, pod chodnikami.  Podjęcie takiego tematu dotyczącego 

wyremontowania takiego chodnika rozbija się za każdym razem o tą infrastrukturę, która jest 

pod chodnikiem i kto i za jakie pieniądze te działania wykona. Na dzień dzisiejszy jesteśmy 

w o tyle lepszej sytuacji niż było to wiele lat temu, że mamy ten program inwestycji 

strategicznych. Jako samorządy możemy aplikować po takie środki w wysokości 80% czy 90%. 

Jestem już po rozmowach ze Starostami, żeby może nawet w przyszłym roku złożyć taki 
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wspólny wniosek, o takie środki aplikować aby zaprojektować nowe rozwiązania dla ul. Okrzei 

i ten projekt w następnych latach wykonać. A jeżeli chodzi o śmietnik przy ul. Piłsudskiego to 

przekażemy Straży Miejskiej aby zlokalizowała to miejsce i do właściciela drogi wysłała 

powiadomienie aby śmietnik był usunięty i nie przeszkadzał tym, którzy w danym miejscu 

przejeżdżają. Dziękuję. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Dziękuje. W tej chwili już 

nie widzę chętnych do zabierania głosu, zatem zamykam ten punkt obrad sesji. Dziękujemy 

Panu Burmistrzowi i przechodzimy do kolejnego punktu.  

 

7. Informacja o realizacji zadań i wydatkowaniu środków finansowych programu 

osłonowego skierowanego do osób starszych pn. Korpus Wsparcia Seniora. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Państwo byli radni a obecni 

niech przyjmą do wiadomości, że podczas obrad sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw II 

kadencji zostaliśmy jako radni zapoznani z treścią nowego programu osłonowego pn. Korpus 

Wsparcia Seniorów. Ten program przyjęła Rada Miasta 31 marca 2022 r. Realizacja celów 

programu, wynikających z niego konkretnych zadań, sposobów realizacji tych zadań była 

przedmiotem dyskusji podczas jego prezentacji na tej wspomnianej przeze mnie sesji ale 

równocześnie wskazaniem dla Rady Seniorów III kadencji a więc dla nas abyśmy się 

problemem nadal interesowali stąd ten punkt. Udzielam głosu Panu Dyrektorowi Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Mariuszowi Antoniakowi. 

Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie - Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Mam przygotowaną krótką 

informację o Korpusie Wsparcia Seniorów. Głównym celem programu jest zapewnienie usług 

krasnostawskim seniorom w wieku 65 lat i więcej oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa 

i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Realizacja programu 

obejmuje swoim zakresem dwa moduły: Pierwszy angażujący do jego realizacji 

wolontariuszy/pomoc sąsiedzką świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym 

wsparcia. I moduł drugi mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości 

samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw.  

opieki na odległość. Ten program Korpus Wsparcia Seniorów został napisany przez 

pracowników MOPS, został przyjęty przez Radę Miasta i uzyskaliśmy dofinansowanie od 

Wojewody w wysokości 46 557 zł. Po kwocie widać, że nie jest to jakiś wielki projekt ale jest 

to dodatkowe wparcie. Ma ona na celu również uruchomienie działań wolontarystycznych 

i pomocy sąsiedzkiej. Jak się odbywa realizacja wsparcia? Program jest od początku do końca 

roku. Osoba starsza w wieku 65 lat i więcej, która ma problemy z funkcjonowaniem ze względu 

na stan zdrowia może zgłaszać potrzebę wsparcia i to dwojako albo dzwoniąc na ogólnopolską 

linię uruchamianą w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów jest to 

rządowy program pod numerem telefonu 22 505 11 11 albo bezpośrednio do MOPS pod 

numerem telefonu 082 576 23 24. W przypadku zgłaszania na ogólnopolską linię osoba 

przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę do MOPS-u przez system centralnej aplikacji 

statystycznej. Pracownik socjalny MOPS skontaktuje się telefonicznie z seniorem i dokona 
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rozeznania środowiska w zakresie rodzaju pomocy. To rozeznanie może też być na miejscu. 

Pomoc seniorom może być realizowana w postaci tych dwóch modułów. Opis usługi wsparcia 

w module pierwszym: uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu 

z seniorami w szczególności samotnie zamieszkującymi np. spacery, rozmowy, wspólne 

sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp. Aby 

to nagłośnić zostało to umieszczone na stronie Urzędu Miasta, na stronie MOPS. Natomiast 

wsparcie sąsiedzkie w czynnościach dnia codziennego to: pomoc, towarzyszenie na spacerze, 

pomoc w wyprowadzeniu psa itp., pomoc w utrzymaniu porządku w domu w tym zapewnienie 

pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy osoby pomagającej, pomoc w dostarczaniu 

produktów żywnościowych, pomoc seniorom w dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby 

w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Koszt zakupionych produktów 

pokrywa senior. Zakup oraz dostarczenie ciepłych posiłków – koszt zakupu pokrywa senior, 

pomoc, towarzyszenie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, przy realizacji recept. Taki 

sąsiad, który chciałby taką pomoc sąsiadowi seniorowi świadczyć ze strony ośrodka ma 

możliwość ubiegania się o zwrot kosztów paliwa oraz możemy go objąć ubezpieczeniem. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Bardzo dziękuję. Pytania 

nasuwają się Panie Dyrektorze, bo to o czym Pan powiedział to taka teoria. Co się powinno 

robić, co się robi. Nas by już teraz interesowały konkrety, bo na tamtej sesji Państwo tutaj radni, 

nowi radni wysłuchali tego z ogromnym zainteresowaniem ale my mamy te wiadomości już za 

sobą. Jeśli byłby Pan uprzejmy Pani Dyrektorze konkretnie powiedzieć, bo od tych 46 557 zł  

odjąć 7 400 zł to jeszcze zostało sporo tych pieniędzy. Program będzie realizowany do końca 

tego roku. Panie dyrektorze ile osób w tej chwili korzysta z tego programu? Ilu jest tych 

sąsiadów, którzy udzielają pomocy seniorom? I ilu jest tych seniorów, którzy zgłosili potrzebę, 

że trzeba im posprzątać w domu, umyć okna, uszczelnić okna przed zimą? Ilu seniorom, robimy 

zakupy? Piękne są te teoretyczne założenia ale nas naprawdę bardzo interesuje, jak to wygląda 

w praktyce, ponieważ gro zadań do realizacji i z tego, co Pan powiedział i o czym wiemy opiera 

się na wolontariacie. Ja zrozumiałam, że pracownicy MOPS często wyręczają wolontariuszy. 

Jeśli Pan może to poprosimy o taką informację, bo nas to bardzo interesuje. Poprzednim razem 

o to właśnie pytaliśmy, jeżeli chodzi na przykład o dowiezienie seniora do przychodni czy 

gdzieś. Myśmy pytali,  kto to będzie robił, bo na to nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Teraz mniej 

więcej wiemy. Wsparcie psychologiczne w postaci specjalistycznego poradnictwa 

psychologicznego, kto to realizuje? Kiedy? Kto z tego korzysta w tej chwili? Na to są pieniądze. 

To jest ponad 46 tys. zł. Jak to wygląda w praktyce?  

Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie – To jest jeden z programów, który realizuje miejski ośrodek. W ramach 

Korpusu Wsparcia Seniora zgłosiło się 8 rodzin  - 3 do modułu I czyli do tej pomocy 

wolontariackiej, sąsiedzkiej. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – To są te indywidualne 

potrzeby seniorów. Tak? 

Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie – Tak. My cały czas rozmawiamy o Korpusie Wsparcia Seniorów. Nie 
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rozmawiamy o Mieście Krasnystaw i wszystkich seniorach i wszystkich realizowanych 

projektach przez MOPS tylko o tym jednym. W ramach tego Korpusu Wsparcia Seniora i w tej 

formule w jakiej należało się zgłaszać zgłosiło się 8 rodzin. Z tego 3 osoby do modułu I i na 

dzień dzisiejszy po weryfikacji dla dwóch osób jest świadczona nieprzerwanie cały czas ta 

pomoc. Tylko, że z racji tego, że nie ma wolontariuszy ani sąsiadów do tego programu robią to 

pracownicy ośrodka, którzy będą za to mieli jakiś dodatek, który jeszcze nikomu nie został 

wypłacony dlatego jest takie małe zużycie tych środków. A 5 rodzin zgłosiło się do modułu II 

czyli po opaski. I na dzień dzisiejszy 4 osoby korzysta z tych opasek. Tak to wygląda 

w praktyce. Skala jest niewielka. 

Radna Urszula Hus – Przewodnicząca Rady Seniorów - No nie wielka i to 

zadziwiająco niewielka dlatego, że Państwo pamiętają, my mamy w tej chwili 4 244 osoby na 

terenie miasta w wieku 65 plus. To jest naprawdę duża rzesza ludzi, którzy naprawę bardzo 

często potrzebują konkretnej pomocy. Dlaczego tak mało Panie Dyrektorze? Może się 

zastanówmy wspólnie nie wyrzucając sobie i nie krytykując  się nawzajem ale może myśmy 

jakoś źle docierali do tych ludzi. Ja pamiętam, że pani Sekretarz Rady Seniorów poprzedniej 

kadencji, pamiętam Pani Basia pytała o to, w jaki sposób a referowała to chyba Pani Sawa, 

pytała w jaki sposób Państwo mają zamiar dotrzeć do ludzi informując ich o tym, że coś takiego 

jest i z czego mogą skorzystać. Więc jeżeli w sumie 8 rodzin no to ja nie wiem, jak my wydamy 

te pieniądze? Jest w tej chwili wrzesień i praktycznie zostało tylko 4 miesiąca. Ja wiem, że Pan 

nie jest odpowiedzialny za to i nie ma wpływu ale wspólnie się zastanówmy co zrobić, żeby 

zainteresować większą liczbę osób, które by mogły skorzystać, bo takie potrzeby są. Pan jako 

Dyrektor MOPS-u wie o tym najlepiej.   

Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie – Na dzień dzisiejszy na topie jest „wojna energetyczna”, ogromne ceny 

węgla. Problemem jest na pewno to, w jaki sposób przetrwać zimę, jeżeli chodzi o osoby, które 

same musza sobie kupić ten węgiel i napływ uchodźców z Ukrainy. Możemy wspólnie 

pomyśleć. Ja mam takie pytanie do Państwa radnych. Czy Państwo są sąsiadami, czy Państwo 

mają taką wiedzę, że jest ktoś, osoba starsza, która nie jest objęta opieką ośrodka pomocy 

a mieszka w pobliżu kogoś kto jest czasowy i chciałby być tym sąsiadem, który wpiera 

i chciałby mieć zwrot kosztów za paliwo za to, że podwiezie starszą niepełnosprawną sąsiadkę 

do lekarza czy gdzieś? Jeżeli taka osoba jest to można zgłosić do ośrodka i wtedy koszty 

zwrócimy. Jeżeli ktoś nie ma takich sąsiadów to my udzielimy pomocy  za pośrednictwem 

pracowników ośrodka. Na dzień dzisiejszy z tych programów rządowych jakie istnieją  

najbardziej atrakcyjnym programem to widać z resztą po tym, że kolejki mamy jest asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej. Jest to pomoc świadczona nieodpłatnie. Oczywiście ta osoba, 

której się udziela pomocy musi mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu 

znacznym albo umiarkowanym. Wtedy ta osoba starsza niepełnosprawna wskazuje kto by był 

tym asystentem, czy sąsiad czy ktoś znajomy i ta osoba dwie godziny dziennie, codziennie 

przez cały miesiąc udziela tego wsparcia nieodpłatnie. Ośrodek realizuje jeszcze usługi 

opiekuńcze  dofinansowane od Wojewody i ministerstwa. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów –  Panie Dyrektorze to dobrze, 

że Pan apeluje do nas ale przy okazji to my ten apel rozszerzamy, bo są tu wśród nas 
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przewodniczący organizacji senioralnych z terenu miasta wobec tego jeśli Pan pozwoli to ten 

apel przekażemy też do przewodniczących, bo informacje dokładne były na stronie MOPS-u. 

Nasi seniorzy nie wszyscy mają dostęp do Internetu to raz  a dwa nie wszyscy też czytają pewne 

informacje i  pamiętam, jak Pani Sawa mówiła o plakatach, które będą rozwieszone w mieście 

i będą tam dokładne informacje. W związku z tym trzeba to ruszyć. Ma Pan rację, że 

w  porównaniu z tym co robi MOPS dla ludzi potrzebujących to akurat ten czas od marca do 

grudnia to wsparcie czasowe nie jest aż tak atrakcyjne nie mniej jednak można by go było 

wykorzystać, bo potrzeby są. Czy będą jakieś pytania w związku z tym do Pana Dyrektora? 

Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie – Może jeszcze dodam. Tak, jak Pani Przewodnicząca  wspomniała 

w ramach tego modułu jest też możliwe bezpłatne wsparcie psychologiczne tylko ktoś musi się 

zgłosić, że chce takiego wsparcia. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów  – Ale zanim się zgłosi to musi 

wiedzieć, mieć taką świadomość, gdzie może się udać i co zrobić. Kiedy przeżywa jakąś traumę 

po stracie bliskiej osoby a tej traumy nam teraz nie brakuje, przeżywa traumę w związku z tym, 

że martwi się, że nie ma węgla na zimę, co robić. Mając taką traumę dobrze by było, żeby 

porozmawiał z fachowcem, który go z tej traumy w jakiś sposób wyprowadzi. Najczęściej to 

są ludzie samotni, którzy jak wiemy samotność jest okropną dolegliwością i trudno z niej wyjść 

i trudno sobie z nią poradzić. Będziemy proszę Państwa radnych pamiętali o tym, patrzyli wokół 

siebie i jeśli będą takie osoby to zgłaszamy do MOPS-u i apeluję do Państwa przewodniczących 

organizacji senioralnych na terenie miasta o czynienie tego samego. Czy Pan Dyrektor chciałby 

nam coś jeszcze dopowiedzieć? Bardzo proszę. 

Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie -  Możliwość taka aby stworzyć ten Korpus Wsparcia Seniora pojawiła się 

w tym roku. Natomiast bez takiej szumnej nazwy tylko wsparcie osób starszych zwłaszcza 

w czasie pandemii COVID-19 się odbywał. Ośrodek też to realizował tylko nie nazywało się 

to Korpus Wsparcia Seniora tylko było to prostsze. Była taka możliwość, że przez tą 

ogólnopolską linię, która była nagłaśniana w mediach osoby starsze czy będące w kwarantannie 

to wtedy jest potrzeba, żeby ktoś zrobił zakupy. My to cały czas w okresie pandemii 

realizowaliśmy. Oczywiście Rada Miasta nie podejmowała żadnych uchwał w tej sprawie, my 

też nic nie pisaliśmy ale w tym roku Wojewoda tak wymyślił, że można sobie coś takiego 

napisać i my napisaliśmy. Myślę, że gdyby była taka gorąca pandemia to pewnie tych zgłoszeń 

byłoby bardzo dużo tak, jak było wcześniej. Dziękuję. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów  – Dziękuję. Jeżeli nie ma 

więcej pytać to pamiętajcie Państwo o tym apelu Pana Dyrektora dotyczącym zgłaszania ludzi 

potrzebujących pomocy. Pamiętajmy też o takiej prostej starej maksymie „ prawdziwa bieda 

i prawdziwe nieszczęście ma wstyd” i właśnie ludzie tacy, którzy takiej  pomocy często 

potrzebują ze względu na taki normalny ludzki wstyd nie mówią o tym. Dostrzegajmy ich 

i w umiejętny sposób, żeby ich nie urazić pewne formy pomocy stosujmy. Proszę Pani Anna. 
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Radna Anna Ciechańska – Marucha – Chodzi o osoby, które mają ustalony stopień 

niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny, tak? Ale są takie osoby starsze, które nie 

posiadają takiego stopnia i co z nimi?  

Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasnymstawie – W pomocy społecznej jest taka święta zasada subsydiarności. My jako 

ośrodek mamy funkcję pomocniczą. My nigdy nie rozwiązujemy za kogoś całkowicie jego 

problemów, nigdy nie finansujemy możliwości, żeby on przeżył tylko pomagamy. A to nawet 

na logikę patrząc. Gdybyśmy umożliwili komuś przeżycie miesiąca na luzie, to jaka jest 

motywacja do pracy? No żadna. Więc jeżeli ktoś narzeka, że ośrodek mało daje to dobrze, bo 

to o to chodzi, żeby mało dawał. Jak przychodzi taki klient do ośrodka pomocy i chce zasiłek, 

bo innym dają to w pierwszej kolejności stosujemy zasadę pomocniczości. Patrzymy, czy ta 

osoba nie ma możliwości własnych, o których nie wie na przykład. Taką możliwością jest to, 

że osoba trochę pracowała potem piła a potem nie wiadomo co i ona nie wiem, że może się 

ubiegać o rentę. My prosimy aby przyniosła różne dokumenty albo w sposób widoczny osoba 

jest niepełnosprawna i pytamy czy ma orzeczenie o niepełnosprawności. Zanim damy 

cokolwiek to regulujemy sytuację życiową danej osoby i pomagamy skompletować dokumenty 

i stanąć na tą komisję. A jak trzeba wysyłam pracownika socjalnego samochodem  z tą sobą, 

bo czasami widać, że bez pomocy nic z tego nie będzie, wysyłam do Chełma i ona z nim 

wszystko załatwia. I po co to? A po to, że jeżeli ja daję zasiłek, który zwykle jest 

współfinansowany z pieniędzy miasta ale jakbym dał zasiłek stały, gdzie podstawą jest 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wtedy on jest finansowany zewnętrznie. My robimy 

wszystkie działania, żeby uruchomić te zasoby, które w życiu tej osoby jednak są, z których 

ona sobie do końca nie zdaje sprawy. A na końcu, jak się już nie da nic to dajemy, żeby przeżyć. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów  – Dziękuję Panie Dyrektorze. 

Trudna praca, którą macie do wykonania ale bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję za ten punkt. 

Przechodzimy do następnego i tutaj proszę o zabranie głosu Pana Wiceprzewodniczącego Jana 

Pawelca. 

8. Informacja dotycząca Stowarzyszenia MANKO i perspektywy przystąpienia do 

programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. 

Radny Jan Pawelec - Wiceprzewodniczący Rady Seniorów  - Pani Przewodnicząca, 

Szanowni Państwo. W dniu 26 maja tego roku na tej sali z inicjatywy Pana Burmistrza odbyło 

się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia MANKO koordynatorem dr Marianem 

Pilchem. W spotkaniu tym uczestniczyli radni poprzedniej kadencji oraz przedstawiciele 

organizacji senioralnych na terenie Miasta Krasnystaw. Pan koordynator wstępnie 

zaproponował nam program „Gmina Przyjazna Seniorom” i zachęcił do współpracy w ramach 

tego programu. Może ja w kliku słowach powiem co to jest to Stowarzyszenie MANKO. Jest 

to organizacja pozarządowa, która zajmuje się szeroko rozumianą polityką senioralną 

i wspieraniem osób starszych. Jest organizacją edukacyjną i aktywizującą. Stowarzyszenie od 

ponad 10 lat współpracuje i jest pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Socjalnej, 

Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta. 

Stowarzyszenie jest organizacją działającą na terenie kraju i nie tylko. Działa również w skali 
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międzynarodowej. Organizacja co roku organizuje różnego rodzaju kampanie społeczne takie 

jak: „Stop manipulacji – nie daj się oszukać”, „Szkoła przyjazna seniorom”, „Stylowi 

Seniorzy”, „Senior działkowiec”, „Głos seniora w telewizji” i „Solidarni z Seniorami – Razem 

Damy Radę”. Jednym z priorytetowych programów tego Stowarzyszenia MANKO  jest 

program, o którym rozmawialiśmy na majowym spotkaniu z panem dr  Plichem. Jest to program 

o nazwie Gmina Przyjazna Seniorom – to innowacyjna, nowoczesna polityka senioralna, troska 

o interes gminy i najstarszych mieszkańców, wsłuchiwanie się w potrzeby naszych seniorów 

tych zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach senioralnych, jak i przede wszystkim tych 

niezrzeszonych. W ramach tego programu Stowarzyszenie MANKO wspólnie z nami 

prowadzić będzie różnego rodzaju akcje i kampanie społeczne aktywizujące i edukujące 

seniorów, angażując do tego wszystkich seniorów niezależenie od przynależności 

organizacyjnej. W ramach tego programu jeżeli oczywiście miasto przystąpi do tego 

stowarzyszenie przekazuje wszystkim seniorom Ogólnopolska Kartę Seniora. Część osób 

z terenu Krasnegostawu już ją ma. Ja jako Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych wystąpiłem w ubiegłym roku do tego stowarzyszenia i kilkanaście takich kart 

seniora otrzymaliśmy. Jest to imienna karta, która jest honorowana na terenie całego kraju. 

Dzięki takiej karcie senior uzyskuje różnego rodzaju zniżki z tym, że do tego programu muszą 

przystąpić również partnerzy tacy, jak różne przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, sklepy, 

lekarze, apteki itd. Ci partnerzy ustalają zasady tych zniżek dla seniorów według swojego 

uznania. W tym programie, z tego co Stowarzyszenie MANKO przekazuje jest już ponad 180 

gmin na terenie kraju. W naszym województwie do tego programu przystąpił już: Tomaszów 

Lubelski, Biłgoraj, Radzyń Podlaski, Lubartów, Zamość, Werbkowice, Tyszowce, również 

samorząd Województwa Lubelskiego. Ja myślę, że gdyby się do takiego programu 

wkomponować jako miasto to jako pierwsze nie pozyskując jeszcze tych przedsiębiorców czy 

innego rodzaju podmiotów to z takich usług możemy skorzystać z MOSiR czy KDK, które są 

jednostkami organizacyjnymi naszego miasta. Myślę, że już jakiś promyk nadziei jest, że do 

tego programu przystąpimy, bo Pan Burmistrz już się spotkał wcześniej, bo z jego inicjatywy 

takie spotkanie było, spotkał się z zarządem tego Stowarzyszenia MANKO. Przystąpienie do 

tego stowarzyszenia wymaga uchwały samorządu i decyzji Pana Burmistrza, bo w grę wchodzą 

pieniądze a pieniądze to są takie, że podstawowy pakiet kosztuje 6 tys. zł. Następne roczne 

okresy to jest 3 tys. zł. W ramach tego programu mamy dostęp do różnego rodzaju promocji 

nie tylko seniorów ale miasta i samorządu. W tym pakiecie za 3 tys. zł jest np.: utrzymanie 

i wspieranie rozwoju programu Gmina Przyjazna Seniorom w samorządzie, 50-100 egz. 

ogólnopolskiego magazynu Seniora, który wychodzi 6 razy w roku, promocja lokalnych firm 

w Polsce i zagranica, całoroczne pozyskiwanie i utrzymywanie dotychczasowych firma 

honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora w Polsce i zagranicą, materiały, etykiety 

oznaczeniowe dla nowych przystępujących firm do programu Gmina Przyjazna Seniorom,  

bezpłatny udział dla seniorów z samorządu partnerskiego w corocznych ogólnopolskich 

Senioraliach w Krakowie – stacjonarnie lub zdalnie, bezpłatny udział przedstawicieli 

samorządu w Ogólnopolskiej konferencji i szkoleniu z zakresu srebrnej gospodarki i polityki  

senioralnej, możliwość bezpłatnej komunikacji samorządu z jego mieszkańcami, posiadaczami 

Ogólnopolskiej Karty Seniora, promocja samorządu gminy, powiatu przyjaznego seniorom na 

nośnikach medialnych „Głosu Seniora”, Facebooka i innych mediów społecznościowych, 

doradztwo w zakresie  tworzenia i rozwoju rad seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku ale 



17 
 

my to już mamy za sobą, bo mamy to u siebie, udział mieszkańców samorządu w licznych 

edukacyjno – aktywizujących konkursach tj. Stylowy Senior, Zwierzak lekiem na samotność, 

Senior działkowiec, Przekaż nam swój przepis czy Miłość po 60-ce, możliwość udziału 

samorządu w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych między innymi z zakresu świadomości 

konsumenckiej, stylu życia, zdrowia, aktywizacji, praw pacjenta, dostępności, wsparcie 

samorządu w organizacji lokalnego Dnia Seniora lub Senioraliów itd., itd. Myślę, że do takiego 

programu warto byłoby przystąpić. Co Państwo na to? 

Radna Teresa Haratym – Słuchajcie Państwo dla mnie to jest trochę dziwne. Ja taką 

kartę mam. Ja sama złożyłam wniosek i mam. Ale wysłałam dla grupy osób ankiety i odesłali 

mi te ankiety bez żadnego pisma. Po tym momencie, kiedy było tu to spotkanie i zażądali 

pieniędzy i odesłali wszystkie ankiety nie powiadamiając mnie żadnym pismem.  

Radny Jan Pawelec – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów -  Ja też mam taką kartę 

ale myśmy dostali za darmo. 

Radna Teresa Haratym – Ja też dostałam za darmo i uważałam, że skoro ja dostałam 

za darmo to złożyłam dla wszystkich. Ale te wszystkie ankiety zostały odesłane bez żadnego 

pisma, bez niczego. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów  – Panie radny, jesteśmy 

w kontakcie z nimi więc bardzo proszę o zapytanie. W każdym bądź razie wysłuchali Państwo 

z uwagą tego co przed chwilą zaprezentował Pan Wiceprzewodniczący i dobrze by było w jakiś 

sposób odpowiedzieć na sugestie Pana Przewodniczącego, co dalej? Czy Państwo wyrażają 

aprobatę przystąpienia do tego programu czy nie. Proszę Pani Małgorzata Antoniak. 

Pani Małgorzata Antoniak – UTW filia w Krasnymstawie  - Szanowni Państwo. Ja 

myślę, że tą kartą to nie ma co się za bardzo podniecać, bo to naprawdę jest bardzo mało 

korzyści z tego i to jest takie niepewne. Muszą być partnerzy, którzy będą to finansować. Jeżeli 

miasto przystąpi  do tego programu to minimalna stawka to 3 tys. zł  a ta wpisowa to 6 tys. zł. 

I jakie korzyści będziemy mieli? Będziemy dostawać „Głos Seniora” czy jakieś inne 

czasopismo? To Głos Seniora my jako UTW dostajemy bezpłatnie i nie musimy przystępować 

do żadnych programów.  

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów -  Rozumiem, że głos Pani 

Antoniak jest na „nie”. Pani Małgorzata reprezentuje kolegów z organizacji senioralnych. 

Pani Małgorzata Antoniak – UTW filia w Krasnymstawie  - Ja też mam tą kartę i też 

dostałam za darmo i finansował ją wtedy chyba Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Korzyści z tej karty nie ma żadnych naprawdę. Próbowałam nie raz z niej korzystać. To jest 

tylko ośmieszanie się, że tak powiem. 

Radna Zofia Gregorowicz – Myka – Ja potwierdzam, to co mówiła moja szefowa. Też 

dostałam na pikniku UTW w ubiegłym roku taką kartę  i ja próbowałam kiedyś też skorzystać 

i nie udało się. 
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Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów  – Czy ktoś z Państwa radnych 

jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę Pani Ewa Kwiecień. 

Pani Ewa Kwiecień – ZEiR ZNP -  Ja chciałabym trochę zaprzeczyć temu, bo to u nas 

miasto nie przystąpiło do tego programu i nie ma partnerów, którzy finansowaliby to, bo na 

zachodzie Polski ta karta funkcjonuje od  lat i naprawdę seniorzy korzystają. W Poznaniu jeżdżą 

komunikacją za darmo osoby, które mają taką kartę. We Wrocławiu tak samo do kina można 

pójść za symboliczną złotówkę, nie do wszystkich ale są placówki, są partnerzy którzy 

finansują i z których ofert seniorzy mogą korzystać. A u nas jest tak, jak jest. I tak, jak Małgosia 

mówi ośmieszamy się, bo wyjmujemy kartę a wszyscy patrzą na nas jak na cudaków, bo, co to 

takiego? A skąd wy to macie? I jeszcze za darmo coś chcecie. Wiadomo, że duże miasta, 

aglomeracje, bogate mogą sobie na to pozwolić. Ale z całym szacunkiem dla nas, my tutaj 

mieszkamy i też chcielibyśmy z takich form korzystać. Ja nie mówię, że gdziekolwiek pójść to 

wszędzie za darmo. To nie o to chodzi ale żeby była możliwość skorzystania z pewnych usług, 

ulg. Muszą być partnerzy, którzy będą finansować a u nas nie ma i życzmy sobie, żeby nasi 

partnerzy dojrzeli do takich decyzji i coś nam chcieli sprezentować nazwijmy to żartobliwie. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów  – Dziękuję bardzo. Proszę 

Pan Jan Pawelec. 

Radny Jan Pawelec – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów - Ja myślę, że w tym 

temacie to jest duża rola Urzędu Miasta, bo skoro ta organizacja zwróciła się do zarządu miasta 

to może Pani Sekretarz by nam powiedziała coś w tym temacie. Czy warto w to wchodzić czy 

nie? 

Pani Renata Stangryciuk  - Sekretarz Miasta - Szanowni Państwo. Warto czy nie 

warto? Tak, jak tutaj moi przedmówcy mówili tutaj na wschodniej ścianie naszego kraju tych 

ulg jest niewiele i powiem szczerze, że tak, jak mamy Kartę Dużej Rodziny i tak naprawdę od 

niedawana KDK i MOSiR włączyły się, że dzieci i te osoby, które posiadają taką kartę mają 

zniżki, tak w przypadku tej Ogólnopolskiej Karty Seniora to nie ma zastosowania. Myślę, że 

w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Krasnystaw nie byłoby problemu, żeby takie 

ulgi wprowadzić. Natomiast czy przedsiębiorcy zgodzą się na to, żeby zastosować takie ulgi 

powiem szczerze, że nie wiem. W dobie tego, co się dzieje może być naprawdę bardzo trudno. 

My nie chcemy tutaj absolutnie blokować dlatego zaprosiliśmy tego Pana aby przedstawił ten 

projekt. Jeżeli Państwo podejmiecie decyzję, że chcecie przystąpić to my jako miasto nie 

będziemy przeciwni takim działaniom. Natomiast, czy te ulgi będą, to z doświadczeń wynika, 

że na terenie tutaj czy naszego województwa czy powiatu to tych ulg póki co nie ma. Będziemy 

próbowali na pewno, jeżeli przystąpimy do tego programu, żeby coś się zadziało. Z jakim 

skutkiem tego nikt nie wie. Dziękuję.   

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów  – Dziękuję bardzo. Proszę 

Pan radny Jan Pawelec. 

Radny Jan Pawelec – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów - Pytanie do radnych. 

Czy przegłosujemy ten temat, kto jest” za” a kto „przeciw”? 
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Pani Renata Stangryciuk – Sekretarz Miasta - Jeszcze może dopowiem, że 

faktycznie przystąpienie do tego programu wiąże się z tym, że to Rada Miasta będzie 

podejmowała uchwałę w sprawie przystąpienia do programu Gmina Przyjazna Seniorom. 

Państwa decyzja, jak najbardziej się liczy dlatego, że my przedstawiając projekt uchwały na 

sesję rady będziemy mogli umotywować to tym, że Państwo na swojej sesji większością głosów 

zdecydowali o przystąpieniu lub byli przeciwko. Dla nas to są bardzo ważne informacje, które 

będą argumentowały „za” bądź „przeciw”. 

Radny Jan Pawelec – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów – Ja mam pytanie do 

Pani Sekretarz, czy my jako rada musimy podjąć jakąś uchwałę? Słyszę, że tylko w drodze 

głosowania mamy wyrazić swoje stanowisko. Czyli głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za 

przystąpieniem miasta do programu Gmina Przyjazna Seniorom? Dziękuję. 

W głosowaniu jawnym udział brało 13 radnych. 

Radni Rady Seniorów przy 0 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 8 głosach 

„wstrzymujących się” nie poparli wniosku o przystąpieniu do ww. programu. 

 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Czyli odkładamy to na razie, 

prawda? Na razie to czasowo odkładamy. W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw 

na IV kwartał 2022 r. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Państwo łącznie 

z zawiadomieniami o sesji otrzymali projekt takiej uchwały. Tradycyjnie jest to dokument 

otwarty. Czy są jakiś uwagi do planu pracy? Chyba wszyscy powiedzą, że tak, bo w sesji 

październikowej planowaliśmy powrót do Gminy Przyjaznej Seniorom i w związku z tym, że 

decyzja nasza jest raczej w tej chwili na nie, to ten temat jest pod znakiem zapytania. Czy jakieś 

inne uwagi do zaproponowanej tematyki na IV kwartał mają Państwo? Nie widzę. Proszę zatem 

o przegłosowanie tej propozycji planu pracy. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie 

przyjęcia planu pracy Rady Seniorów na IV kwartał 2022 r. Dziękuję. 

W głosowaniu jawnym udział brało 13 radnych. 

Radni Rady Seniorów przy 13 głosach „za” podjęli  

 

Uchwałę Nr II/4/2022 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw na IV kwartał 2022 

r., która  stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Ten punkt mamy już za 

sobą, ponieważ Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane interpelacje a zatem 

przechodzimy do punktu kolejnego  
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11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – Komunikat do Państwa, do 

wszystkich Państwa Przewodniczących organizacji seniorów. Proszę o wychodzenie z sesji 

przez te boczne drzwi, ponieważ otrzymają Państwo egzemplarze Informatora dla Seniora. 

Powinnam w tym miejscu podziękować za uwzględnienie bardzo wszechstronnych uwag, które 

poczyniliśmy do projektu tego informatora. Zmienił on kształt, zmienił format i na pewno 

będzie przydatny seniorom. Bardzo proszę odebrać egzemplarze i rozdać członkom swoich 

organizacji. Państwo radni  na naszym roboczym spotkaniu taki informator otrzymali. Po sesji 

poproszę abyśmy się jeszcze chwilkę zatrzymali. 

12. Zakończenie obrad sesji. 

Radna Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów – W związku z wyczerpaniem 

porządku obrad zamykam II sesję Rady Seniorów III kadencji. Ta nasza dzisiejsza sesja 

przebiegała w dniu niezwykle ważnym dla nas wszystkich Polaków. Jest to dzień pięknego, 

bardzo starego święta chrześcijańskiego Matki Boskiej Siewnej. I my właśnie dzisiaj w to 

święto rozpoczynamy merytoryczną pracę rady III kadencji. Siejmy zatem jako radni same 

dobre rzeczy i dla seniorów i dla mieszkańców i dla miasta. Dziękuję Państwu za uwagę. 

Dziękuję za aktywność. Do zobaczenia na sesji październikowej, przed którą czeka nas sporo 

pracy. Będziemy Państwa prosili o współudział w pracach przygotowawczych, bo posiedzenia 

prezydium będziemy mieli rozszerzone. 

Protokołował:      Przewodnicząca Rady Seniorów 

Iwona Surma                               Urszula Hus 


