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                                                                                                             Zawiercie, 14.11.2019 

                                                                                                             

                                                                                                                   

                                                     SPRAWOZDANIE 

             z   Działalności Zawierciańskiej Rady Seniorów jako „Dobre Praktyki” 

                                         Działania  i efekty w latach 2015-2019 

 
Działalność Zawierciańskiej Rady Seniorów datuje się od 2 października 2015 roku . 

W przepisach formułuje się trzy ogólne funkcje gminnej rady seniorów tj: konsultacyjną, doradczą , 

inicjatywną.  

Skład Zawierciańskiej Rady Seniorów jest stały.: 

Ewa Brewczyńska -Florczyk   - przewodnicząca 

Jan Gwizd    -  wiceprzewodniczący 

Urszula Gemel                         -  sekretarz 

Członkowie: Elżbieta  Gacek, Janina Krasoń, Leokadia Zjawiona, Maciej Swiderski 

 Do Rady dołączyła wolontariuszka Barbara Rogacz w lipcu 2017 r.. 

 Trzech członków  ZRS wchodzi w  skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Są to :Jan Gwizd, Janina 

Krasoń, Ewa Brewczyńska0-Florczyk. 

Na posiedzeniach ZRS są obecni przedstawiciele władz miasta  .Współpraca z władzami miasta układa się  

dobrze, informowaliśmy o tym  Przedstawicieli Rad Seniorów  z innych miast w trakcie różnych spotkań.’ 

 

Polityka Senioralna została opracowana zgodnie  z wytycznymi zawartymi w uchwale 238 MP  z dnia 4 luty 

2014r. oraz standardami europejskimi./Wysoko oceniona przez fachowców na szkoleniu w2016r. Realizator 

inicjatyw Seniorskich w Wiśle i polecany jako godny uwagi wzór do  naśladowania / 

1.  Polityka Senioralna ,opracowana była na lata 2015-2019 i   przeglądana  każdego roku. Jest aktualna i 

stanowiła kierunki inicjatyw w dalszej pracy.  

Ustalane są cele polityki senioralnej na   lata 2015-2019 poprzez ,które realizowana była Polityka Senioralna i 

cele rozliczane są pod katem wykonania .Cele są mierzalne, przypisane są osoby odpowiedzialne oraz terminy 

wykonania.  

 Wyznaczonych celów do kontynuacji było 9.  

Główne cele działania Rady to: 

 -Współpraca z przewodniczącymi rad dzielnicowych. 

- Współpraca z Referatem Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w celu zdobywania wiedzy o  

   bieżących problemach seniorów. 

- Monitoring zintegrowanego systemu informacji dla seniorów/portal internetowy na stronach miasta/, 

   „ Informator Miejski”- miesięcznik. 

- Zbieranie na bieżąco informacji od społeczeństwa miasta Zawiercie. 

- Świadczenie doraźnej pomocy dla osób starszych. 

- Współpraca z MOPS –em w zakresie problematyki spraw socjalnych , edukacyjnych i innych 

- Uczestniczenie w tworzeniu i realizowaniu Strategii Rozwoju Miasta – roczne zadania ujęte w budżecie  

   Miasta 

-  Zainicjowanie wolontariatu seniorów na zasadzie kompetencyjności i umacniania więzi  

    Międzypokoleniowych. 

-  Współpraca z Powiatową Radą Seniorów , Radami Seniorów na Śląsku oraz Uniwersytetami III Wieku  

   /współpraca z UTW  w Organizowaniu Kongresu Zdrowia na rzecz Seniorów Ziemi 

    Zawierciańskiej w MOK Zawierciu./ 

-  Funkcjonowanie Karty Seniora 

-  Podnoszenie świadomości Seniorów poprzez uczestnictwo w szkoleniach , konferencjach i posiedzeniach. 

-  Uczestniczenie w Sesjach Radnych Miasta. 

http://www.zawiercie.eu/
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- Kontaktowanie się z mieszkańcami Miasta na dyżurach. 

- Uczestniczenie w spotkaniach z różnymi organizacjami. 

- Przekazywanie zebranych problemów i spraw do Władz  Miasta . 

- Umieszczanie informacji o pracach Zawierciańskiej Rady Seniorów  na stronie Internetowej. 

- Prowadzenie interwencji w różnych Instytucjach w sprawach poruszanych przez Seniorów. 

- Opiniowanie dokumentów opracowanych przez władze miasta a dotyczących spraw Seniorów 

- Dokumentowanie całości prac Rady Seniorów w formie Kroniki 

 

 Działania i efekty obejmujące  okresy zazębiające się : 

 
W ostatnich miesiącach 2015 r. opracowano politykę  senioralna ,cele jej realizacji , które w 

określonych terminach rozliczano i weryfikowano. 

 Rozpoczete w roku 2016 i kontynuowane w następnych latach 

 Rozpoczęte w roku 2017 –kontynuacja 2018 

 Działania w 2018 

 Rozpoczęte w 2018-kontynuacja 2019 

         

        1.   Wystąpienie do UM o uruchomienie numeru telefonu do MOPS-u jako gorącej linii pod którym  

            mieszkańcy będą mogli otrzymać różnego rodzaju pomoc., 

            Efekt. Uruchomiono i podano do publicznej wiadomości 

 

2. Wystąpienie ZRS przeciwko zabieraniu ulg dla seniorów 70+ i inwalidów II grupy/stopien 

umiarkowany/. 

 Efekt .W  połączeniu z innymi organizacjami od stycznia 2018 r seniorzy 70+ maja bezpłatne 

przejazdy.  

3. Członek ZRS zwrócił się do Pana Prezydenta z pytaniem o przeprowadzenie badania emisji 

zanieczyszczeń  w naszym mieście . 

Efekt. Na jednej z ostatnich sesji 2017 roku podane zostało , iż podjęto działania  w celu 

badania zanieczyszczeń – zakładanie w odpowiednich miejscach czujników i udostępnienie 

monitoringu dla mieszkańców. ‘Wychodzić z domu czy nie " 

4. Poruszony został temat  Ogólnopolskiej Karty Seniora . 

            Efekt. W następnych latach dzięki różnym organizacjom posiadamy Ogólnopolskie Karty  

            seniora. 

 

         5.Interwencja w sprawie dotacji do rehabilitacji osób niepełnosprawnych poruszona przez mieszkańca  

           w roku 2016 w  Starostwie w PCPR. Poruszono sprawę regulaminu przyznawania dotacji.  

           Efekt. Sprawa dotacji dla mieszkańca została sfinalizowana w 2017r. Został przedstawiony  

           Regulamin.. 

 

        6.Sprawa chodników na ul. Pszczelnej . Podpisy mieszkańców zbierane przez ZRS  w2016 r.  

      Efekt .Sfinalizowana w części w 2018 r. – po jednej stronie wykonano chodnik. Podniosło 

     to bezpieczeństwo mieszkańców tej ulicy i przyległych. 

 

7.Udział w konsultacjach społecznych dotyczących łączenia Szpitala Powiatowego ze ZLA. 

   Wystosowanie pisma-protestu do Starostwa Powiatowego, gdyż łączenie tak poważnych jednostek 

   odbywało się na zasadzie ‘ad hoc”,  bez przeprowadzenia analizy SWOT bez żadnego harmonogramu 

   czy też planu działania. Mając na uwadze Zycie i Zdrowie mieszkańców wystosowaliśmy pisma do  

   odpowiednich organów :Starosty Powiatowego, Radnych Powiatowych , Prezydenta i Radnych  

    Miejskich, Wojewody Śląskiego, wice Marszałka Województwa Śląskiego, CBŚ, Posła Władysława 

http://www.zawiercie.eu/
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    Kosiniaka-Kamysza.  

Efekt. Odpisało Biuro Śledcze przekazując sprawę do Prokuratury Powiatowej, która zażadała  

od nas podania kto popełnił przestępstwo , kiedy itp. –Odpisaliśmy pani prokurator, iż pomyliła 

kompetencje, a kopie pisma przekazaliśmy do prokuratora rejonowego.  

Będziemy dalej obserwować i jeśli będzie konieczność napiszemy do Ministra Sprawiedliwości. 

 

8.. Wystąpienie  z pismem do Prezydenta Miasta  w sprawie umieszczenia w budżecie Gminy 

     preliminarza dotyczącego działalności Rady.  

Efekt. Mamy:  prenumeratę Głosu Seniora, zakupione  koszulki z nadrukiem promującym 

Gminę, drobne gadżety. Posiadamy również legitymacje, które pozwalają nam na bezpośrednie 

interwencje w sprawie Seniorów. Wręczono legitymacje członkom ZRS przez Pana Prezydenta 

Miasta . 

 

        9.. Wystąpienie u Wojewody kol. Przewodniczącej ZRS Ewy Brewczyńskiej-Florczyk z prezentacja 

            „Bezpieczny i aktywny senior w woj. Śląskim  bazując na osiągnięciach UTW w Łazach i UTW w  

            Zawierciu oraz informacji otrzymanej z MOPS-u. Obecni byli na tym spotkaniu przedstawiciele  

            Rządu. Którzy zostali zaproszeni na Olimpiadę Sportową w Łazach.  

             Efekt . Na olimpiadzie sportowej organizowanej przez UTW w Łazach  w 2018r.była 

            obecna pani Minister Bojanowska  oraz inni przedstawiciele władzy. 

 

       10. Członek Rady Seniorów przekazał sprzęt rehabilitacyjny ABROKET do CUS  przy MOPS Zawiercie. 

            Efekt . Jest wypożyczany niepełnosprawnym. 

 

      11. Wystosowano pisma do 23 przewodniczących dzielnic i sołectw prosząc o informowanie Rady 

            Seniorów o spotkaniach celem uczestniczenia w spotkaniach z mieszkańcami. 

             Efekt. Odpowiedziało 2 z   Marciszowa i Kromołowa. 

 

       12.Władze miasta  wytypowały: 

 - w 2017 roku do Konkursu Ambasador Srebrnego Pokolenia Woj. Śląskiego kol. Ewę 

Brewczyńska –Florczyk. \ 

Efekt. Otrzymała wyróżnienie „ Za zaangażowanie w  działalność społeczna oraz wkład 

w budowanie wizerunku seniora jako osoby aktywnej” 
-w 2018 roku  kol. Jana Gwizda.  

Efekt . Otrzymał tytuł Ambasadora Srebrnego  Pokolenia Woj. Śląskiego 

Maciej Świderski za działalność na rzecz ochrony miejsc pamięci  otrzymał od Zwiazku 

Inwalidów RP – Krzyż Związku Inwalidów Wojennych 

 

13. Przeanalizowano uchwałę dotyczącą bezpłatnych leków dla seniorów 75+ i sprawdzono jej 

      Funkcjonowanie w  powiecie Zawierciańskim . Zgodnie z uchwałą  senior musi receptę 

      wypisana przez lekarza specjalistę przepisać u lekarza POZ.,/ iść do lekarza, czekać w kolejce 

      zamiast zażyć lek/ lub przepisać u pielęgniarki koordynującej POZ posiadającej uprawnienia  

     /ale takiej w całym powiecie zawierciańskim nie ma../ Wszystko to  było  udokumentowane  

.     Zaproponowaliśmy zapis  w ustawie „Świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia  

      przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki , środki spożywcze specjalnego żywienia oraz  

      wyroby medyczne określone w wykazie , o którym mowa art.37 ust.1 ustawy o 

       refundacji ustalonym w sposób określony w ust.2 na podstawie recepty wystawionej 

      przez wszystkich lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu  

Pismo do Ministra Radziwiłła w grudniu 2017 r. odpowiedź w 2018r. 

http://www.zawiercie.eu/
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Pismo do dyrekcji Szpitala Powiatowego i odpowiedź 

Przekazanie tej dokumentacji p. poseł A.Nemś w czerwcu 2018r. 

Wystąpienie przewodniczącej ZRS na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej  w Sejmie w 

styczniu 2019 r. i przekazanie dokumentacji pani Poseł M. Zwiercan.- odpowiedź dotycząca 

jej interwencji.. 

Przekazanie posłankom U. Augustyn, L. Gądek, M. Kidawie-Bońskiej A. Nemś. 

kompleksowej dokumentacji na spotkaniu w MOK -I kwartał 2019. 

Wystąpienie w Urzędzie Marszałkowskim i przekazanie dokumentacji p. Poseł B.Dzir.uk. -

2019 

Wystosowanie Apelu „Szanowni Państwo Posłowie RP” do Głosu Seniora, Przewodniczącej 

Śląskiego OPS, Przewodniczącej Ogólnopolskiej Federacji UTW, 

Apel przesłano do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na posiedzenie w dniu 27.02.2019.. 

Przekazano w Zabrzu na spotkaniu Rad Seniorów pani Wice- Marszałek Dolniak. 

Wystosowano pismo do p. Prezesa J.Kaczyńskiego w dniu 10.06.2019r. Posiadamy 

potwierdzenie przyjęcia na ul. Nowogrodzkiej. 

 Efekt . Po rozmowie  przekazaliśmy pani Poseł Annie Nemś , która była ta sprawa 

zainteresowana  chcąc zainteresować  także innych posłów . O sprawie tej na sesji OPS 

poinformowała przewodnicząca ZRS Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz Posła 

Michała Szczerbę. Przekazano również komplet dokumentów innym Radom Seniorów. 

W kwietniu 2019 otrzymaliśmy dokumenty odpowiedzi Ministra Zdrowia na 

interpelacje pani Poseł A. Nemś. Nic z tej odpowiedzi konkretnego nie wynika. 

Zostałaby forma zbierania 100.tys. podpisów i i tą metodą wystąpienie o zmianę ustawy. 

Będziemy kontynuować nasze działania. W czerwcu został wysłany list do Prezesa PiS J. 

Kaczyńskiego. W Internecie na koniec lipca ukazała się wiadomość , że została 

zmieniona ustawa i lekarze specjaliści będą wypisywali recepty z literką „S”. 

 

14.Uczestnictwo członków ZRS w sesjach oraz zabieranie głosu. 

 Efekt. Glos w sprawie Kopalni Cynku i Ołowiu- zagrożenie dla Jury. Zbieranie 

podpisów pod protestem „nie dla Kopalni ” Kontynuacja 2018, 2019 

 

       15.Bardzo dobra współpraca ze środowiskiem zewnętrznym: Władzami Miasta i  Powiatu, 

            Policją , Strażą Pożarną , Związkiem Zawodowym ,  Uniwersytetami Trzeciego Wieku, 

            MOPS –em Organizacjami Pozarządowymi . Udział w marszu kobiet organizowanym przez  

            Panią Poseł  Nemś. 

Efekt. Pomoc w przeprowadzaniu rożnych imprez dla seniorów./ Olimpiada Sportowa, 

Kongresy Zdrowia. /przekazanie nagród oraz obsługa uczestników i gości , i inne/. 

 

     16.Dokumentowanie prac ZRS  artykuły , zdjęcia.   

          Efekt. Prowadzenie Kroniki. Przedstawiciele BONA FIDES będąc na spotkaniu w 

          Zawierciu przyznali , że są pod wrażeniem opisanych w nim działań. Jesteśmy jedyna 

          Radą Seniorów prowadzącą kronikę. 

 

17.Uczestnictwo w obchodach rocznic i świąt państwowych 

     Efekt. Występowanie  publiczne co powoduje przekazanie informacji do społeczeństwa 

     o ZRS. 

 

http://www.zawiercie.eu/
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18.Na spotkanie ZRS z przedstawicielką „Most”, na którym była także obecna przedstawicielka  

          Policji poruszono wiele spraw związanych z bezpieczeństwem na ulicach. Przedstawiono 

           pomysł projektu zorganizowania szkolenia kierowców seniorów w celu odświeżenia zasad 

           bezpiecznej jazdy. 

 Efekt. Przedstawicielka Policji zobowiązała się do sporządzenia dokumentacji 

służbowej i przekazania do odpowiednich służb. Mamy nadzieje realizacji tego kursu. 

 

   19.     Udział w szkoleniach .  Np. Z zakresu ochrony danych RODO, dobrych praktyk, 

 komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, bezpieczeństwa seniorów. 

Efekt. Podnoszenie świadomości seniorów. 

 

       20.. Poruszanie w dyskusji na spotkaniach różnorodnych tematów. 

               - wybory do rad osiedlowych , budżet obywatelski, wypożyczalnia rowerów i  

              miejsca parkingowe do nich, składowanie niebezpiecznych odpadów na terenach 

              byłej przędzalni bawełny , budowa kopalni cynku i ołowiu, budowa tężni  

              solankowej, obwodnica Zawiercia , Galeria, Budowa kolei do Pyrzowic,  

              rewitalizacja osiedla TAZ., problemy w związku z nowymi przystankami  

               przesiadkowymi ZKM przy dworcu kolejowym 

              Efekt .Zwrócenie uwagi władzy miasta na tematy interesujące mieszkańców. 

 

 21.  Uczestnictwo w spotkaniach z dzielnicowymi radami w Marciszowie  i Kromołowie 

              Efekt przekazanie poruszanych problemów. Miedzy innymi „Karty Życia” do  

              zakupienia i przekazania mieszkańcom. Zostało zdobyte 50 kart Zycia na jednym ze 

              spotkań w Urzędzie Marszałkowskim i  zostały przekazane seniorom w Kromołowie. 

  

        22..Wystapienie do prezydenta z koncepcją planowego prowadzenia w gminie remontów 

              ulic i chodników. Przeprowadzenie inwentaryzacji z natury i nadanie priorytetów  

             .Efekt. Czekamy na jakościowe podejście do tematu. 

 

        23. Udział w proteście poprzez wystosowanie pism popierających działanie  

              Ogólnopolskie Federacji UTW dotyczący dokumentu „Doskonałość Plus „/wycofano 

             zapis korzystania z niej seniorów  i osoby starsze/ oraz dokumentu „Zintegrowana  

             Strategia Umiejętności 2030 „ wycofano osoby powyżej 69 lat. 

             Efekt Poseł Lasota wystąpił z sprawie „Dostępność Plus „z interpelacją 

 

         24. Ułatwienie kontaktu Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego i Dyrektorowi Zespołu 

                Szkół im St. Staszica z  pracownikiem Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej 

                Ochrony Ludności Komisji Europejskiej /Pracownik jest absolwentem Technikum  

                Hutniczego a rodzinnym miastem jest Zawiercie / w celu zwiedzenia przez uczniów 

                Rady Europejskiej, Instytucji Europejskich, Komisji Europejskiej, Kwatery Głównej  

                NATO, zwiedzenie miasta, i poznanie kultury belgijskiej. Wyjazd sponsorowany  

                przez pracownika Dyrekcji Generalnej. . 

                Efekt .Wyjazd pierwszych  uczniów  odbył się w czerwcu 2019 r.   

                Uczennica z Liceum  im H. Malczewskiej  i uczeń z Technikum im. St. ,Staszica oraz 

                Opiekun, wice Dyrektorka z Liceum Malczewskiej, są zachwyceni. Plany na  

                przyszłość to  kontynuowania tej współpracy. 

http://www.zawiercie.eu/
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          25. Nasza działalność została doceniona przez zespół redakcyjny i opisana w wydaniu  

              „Dobre Praktyki w działalności Gminnych Rad Seniorów” jako przykład dla 

                stosowania przez Rady Seniorów, których jest w Polsce 140 . 

                Efekt. Zadowolenie członków Zawierciańskiej Rady Seniorów z wykonywanej  

                Pracy i tak trzymać dalej. 

 

           26.Uczestnictwo w szkoleniach w Zakopanym , Ustroniu , Wiśle, Kroczycach, Katowicach, 

                Zabrzu , Szczawnicy . 

                 Efekt. Nawiązanie kontaktów  innymi Radami seniorów. Podzielenie się 

                 doświadczeniem oraz rozwiązywaniem problemów.  
 

           27..Wystosowanie pisma   01.07. 2019. w sprawie problemów związanych  z  

                 funkcjonowaniem Szpitala  Powiatowego jego reorganizacją do Starosty Powiatowego..  

                 Kopię otrzymali Prezydent Miasta Zawiercie , Radni Powiatowi i Radni Miasta..  

                 Efekt. .Spotkanie  Przewodniczącej  Rady Seniorów ze Starostą i Dyrektorem   

                 Szpitala .Propozycja kontynuowania takich spotkań w uzgodnionym terminie.  

                 Wymiana uwag , ocena działań. 

 

            28. Przewodnicząca Zawierciańskiej Rady Seniorów  Ewa Brewczyńska-Florczyk zgłoszona 

                  została jako kandydat do Prezydium Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów   w  

                   Warszawie przez Śląską Radę Seniorów.  

      Efekt. W dniu  1 .10.2019 r. została wybrana do Prezydium OPS i pełni funkcję              

członka. 12 listopada na I posiedzeniu Prezydium OPS została wybrana na funkcję wice 

Przewodniczącej  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.  

29. Mieszkańcy okolicy ulic Pomorskiej , Daszyńskiego , Pszczelnej , zwrócili się do  Rady      

Seniorów o pomoc w przywróceniu dwukierunkowości na ulicy Pomorskiej. Pismo i podpisy 

przekazała pani M Raszewska. Obiecano mieszkańcom wizję lokalną ale tego nie spełniono 

natomiast powstał inny projekt organizacji ruchu na ulicy Pomorskiej   ale dwukierunkowości 

nie uwzględniono., Rada Seniorów wystosowała pismo Prezydenta  Miasta i do Komendanta 

Policji.. Zebrano pod pismem 249 podpisów  Mieszkańców. Przewodnicząca Rady Seniorów 

została zaproszona na posiedzenie Zespołu ds.. Organizacji Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego oraz Transportu. 24.06.2019. Przedstawiła argumentację.  

                  Efekt. Odbyła się wizja lokalna w miesiącu Październiku. Obecny był   

                   przedstawiciel Policji .Decyzja w sprawie zmian organizacji ruchu nie została  

                  podjęta. 

 

              30. Uczestnictwo we wrześniu Przewodniczącej ZRS Ewy Brewczyńskiej-Florczyk i  

                    Barbary Rogacz w Forum Ekonomicznym w Krynicy na zaproszenie przewodniczącej 

                    Ogólnopolskiej Fundacji UTW III wieku pani Wiesławy Borczyk.  

                    Było to dla nas Wyróżnienie. 

                    Efekt. Nawiązanie ciekawych kontaktów jak również poszerzenie wiadomości 

                    dotyczących interesujących spraw. 
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             31.Udział w organizowanych protestach dotyczących budowy Kopalni Cynku i Ołowiu. 

                   Włączenie się do współpracy z innymi organizacjami. 

                   Efekt. Są podejmowane różne działania. Będziemy je obserwować i  odpowiednio  

                   reagować. 

             32. Informacje na temat działalności  ZRS umieszczane są na stronie Miasta Zawiercie w  

                   zakładce  Rada Seniorów  oraz na Facebook pod adresem Zawierciańska Rada Seniorów 

                   Efekt. Przekazywane są bieżące informacje na temat  naszej działalności  

 

             33. Wystosowanie Apelu do Radnych Miasta w sprawie rozwiązania Młodzieżowej Rady  

                   Miasta .Wystąpiliśmy w ich obronie mając na uwadze działalność Rady Młodzieżowej. 

                   Apel został przesłany do Przewodniczącej Miejskiej Rady w celu zapoznania z jego 

                   treścią Radnych .  

                   Efekt. Nie udzielono głosu na Sesji Rady przewodniczącej ZRS  pomimo zgłoszenia  

                   tego Przewodniczącej Radnych Miasta. Nie uznano dokumentu przedstawionego  

                   przez Sekretarza miasta i nie wyjaśniono jego statusu. Była to manipulacja aby za  

                   wszelka cenę dokonać rozwiązania Rady Młodzieżowej. Należało mając wątpliwość  

                   co do dokumentu przełożyć tą sprawę  na następną sesje celem wyjaśnienia jego 

                   statusu. 

             34.Mamy wrażenie iż Radnych Miasta obecnej kadencji nie interesuje działalność ZRS. 

                  W poprzedniej kadencji 

                  Rada Seniorów na wniosek Przewodniczącej Komisji Zdrowia każdego roku  

                  przedstawiała  sprawozdanie. W pierwszym roku tej kadencji mamy  wrażenie ,że radni  

                  nie są zainteresowani działalnością ZRS ani też służenia nam pomocą 

                  Efekt. Jest to dla nas przykre, ale nie zniechęca nas to do aktywnej pracy. 

 

 

 Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu  o coroczne sprawozdania ,.. 

 Sprawozdanie za okres 2016 r. 

 Sprawozdanie za okres 2017 r 

 Sprawozdanie „Dobre Praktyki „z dnia 18.05.2019r. 

Które znajduja się w dokumentach Zawiercianskiej Rady Seniorow. 

  

                                                                                                

 

 

                                                                                                  Opracowała 

                                                                                              Przewodnicząca ZRS  
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