Protokół nr 2212020
z posiedzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów
odbytego w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 12.00
w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w KroŚnie
przy ul. Grodzkiej 10.
Tematem spotkania było:

,, Zapoznanie się z działalnościąnowopowstałej placówki ETNOCENTRUM
w tym podejmowanych zadań skierowanych do Seniorów zamieszkałych na
terenie Dzielnic i Osiedli miasta Krosna".

W posiedzeniuudziŃ wzięli zaproszeni goście oruz członkowie Rady Seniorów
w

g zńączonej listy obecności.

Wśród gościzaproszonych byli:
- Pan Zbigniew
- pani Dorota
- Pani Ewa

Kubit - przewo dntczący Rady Miasta Krosna

Cząstka- dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza

Bednarczyk- Strzok - kierownik ETNOCENTRUM.

Spotkanie rozpoczęła Przewo dnicząca Krośnieńskiej Rady Seniorów witając
zebtanych, dziękując za takltczne przybycie przedstawicielom Zarządów RadY

i

Osiedli, przedstawiła takżę porządek obrad podkreŚlając temat
wiodący. W swoim wystąpieniu krótko omówiła ideę spotkania oraz jakie są

Dzielnic

oczekiwania Seniorów w stosunku do placówki, która dopiero rozpoczęła swoją
działalnośó. Władzę miasta wielokrotnie informowały, przy rcżnych okazjach, że

powstające

ETNOCENTRUM będzie, wśród wielu zadń, reallzowaó dzińania

narzęczseniorów. Pani Przewodniczącapodkreśliła również,że odPani Dyrektor
atakżeprzedewszystkim od Pani Kierowriik oczekujemy nie tylko informacji jak

nowa placówka będzie funkcjonować ale tęż b|tższego okreŚlenia form
wspóĘracy z Klubami Seniora dzińającymi na terenie Dzielnic i Osiedli atakże

z

samymi mieszkńcami 60+, w jaki sposób przekazywanę będą oferty dla

wymi enionych wcześniej grup mi

es

zkńcow Kro

sna.

Po krótkim wstępie prowadząca oddała głos Pani Kierownik ETNOCENTRUM

Ewie Będnarczyk-Strzok Panią kierującą nowo powstałą placówką wspierała,
unlpełniała, wyjaśniającpewne fakty Pani Dyrektor Dorota Cząstka, gdyż
podlega ona pod Regionalne Centrum Kultur Pograntcza.

Jak stwierdziła w swojej prezentacji Pani Kierownik kierowana ptzez nią
placówka na jeden wńny cel to jednoczenie ludzi wokół tradycji, które są
zakorzęnione w naszym Regionie. Drugim zadanięm to organizowanie spotkń,
warsztatów z ciekawymi ludźmi orazpodczas nich prezentowanie mistrzowskich

umiejętnościw rożnych obszarach rzemiosła takich jak: tkactwo, hafciarstwo,
kowalstwo, snycerstwo, stolarstwo itp. Wśrodwielu pokazów prezentowane stare

i

nowoczesne sztuki kulinarne. JężęIt chodzi

o

wyposazenie

i wykorzystanie pomieszczęń w wyremontowanym budynku stacji kolejowej to
należy podzielió na3 częśct:
- p omi
-

e

sz częnia wystawi

e

rlrticze,

pomieszlzęnla słuzące jako sale teatralne,

- p omie sz czenla do prowa dzęnia r ożnych warsztató w.
S

ale wypo sazone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny co daje także mozliwość

prezentowania różnej pory roku w polskiej zagrodzie (moze zwiedzający siać
zboże,kosić kosą itp.). Oczywiście przedstawiła równieżplanzagospodarowania

placu przed budynkiem, w tym cel postawienia na nim drewnianej chaty.
Problemem istotnym dla zebranych były ustalone ceny biletów wstępu oraz
ograntczona \iczba osób biorących

ldziń w

organizowanych warsztatach.

Bilety wstępu do ETNOCENTRUM są w cenie 1,8,14 ulgowe 15,11 zł.
Wśród pytań skierowanych do Pani Kierownik to czy istniej mozliwość

prowadzenia

warsztatów

w

Dzielnicach

i

Osiedlach.

ż

}

/

W tym temacie głos zabrałaPani Dyrektor Dorota Cząstka stwierdzaj ąc, że praca

ETNOCENTRUM jest wyśrubowana, z dziŃantarrti nie wychodzimy
zewnątrz. Seniorzy mogą korzystac

z

na

rożnych form tylko na terenie siedziby

ETNOCENTRUM. Dzielnice i Osiedla tzn. ich mieszkńcy mogą uczestniczyó
w warsztatach po uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem placówki terminu,
opłatności oraz tematyki.

Po tym dośó obszernym

zaprezentowaniu działalnościETNOCENTRUM,

w którym nie przedstawiono żadnej propozycji bezpłatnej formy współpracy
z Klubami Seniora rozpoczęła się dyskusja.

Pierwszy głos zabrał Przęwodniczący zarządu Osiedla Krościenko Nizne Pan
Jerzy Lorenc rozpoczynając swą dział.alnośćw ,,Puchatku" ma jak na początek
dużo pomysłów nazorganizowanie czasu wolnego dla Seniorów. Pokrywają się
onę
sto

z

zdantami

ETNOCENTRUM. Klub Seniora działa na zasadzie zwykłego

warzys zenta. U w ńamy, że ta

p 1 ac ó

wka

b ę dzie

tęż r ę aliz ow aó zadani a na t zę cz

seniorów ,trzebaprzemyśleó formy wspóĘracy i wysokości odpłatnościza usługi.

My nie mamy na ten cel środków finansowych i to podstawowy problem.
Kolejnym mówcą był Pan kndrzĄ Wilk Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Bińobrzęgi. Nasz Dom Ludowy organizuj e imprezy cykliczne dla mieszkańców.

Skierował planie czy istnieje mozliwośćwykorzystania Kapeli działającĄ
w Domu Ludowym w ETNOCENTRUM, jak wówczas będą ksztahowaó się od
płatności.

OSiedle,,Turaszówka" reprezentował Pan Przewodnlczący Zarządu Henryk
Rospond. Na naszym osiedlu działa Klub Aktywnego Mieszkańca zrzesza osoby

-

mieszkańców ktorzy pracują na własny rachunek, ich oferta jest bardzo

urozmalcona

i

informacje

o

trudno mi dzisiaj w ich imieniu składać deklarację. Pozyskane

działalnościETNOCENTRUM przekażę ale

czy

zechcą

wykorzystywac proponowane warsztaty i inne formy działań to nie wiem. Brak
jest przede wszystkim wsparcia finansowego ze strony miasta na tę działa\nośc.

Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit. W swoim wystąpieniu

stwierdził, że tu nie chodzi

o

konkurencyjność lęcz współpracę miedzy

Dzielnicamt, Osiedlem a osobamt pracjącymi

w ETNOCENTRUM. Nalezy

opracować ofertę skierowana do seniorów zamieszkujących na terenie Dzielnicy

i

Osiedli a działających w różnych formach Klubów itp., oparte o plan ząęć

prowadzonych w omawianej placówce na dany miesiąc, kwartał czy półro,cze.

Pan Zbigniew Jaskulski Przewodniczący zarządu Dzielnicy

,,Polanka"

poinformował zebranych o przeprowadzeniu ze środków unijnych rewitalizacjt
budynku Domu Ludowego oraz terenu wokół niego. Od wielu lat działąą
w Polance Kluby Seniora. Praca ze względu na brak dofinansowania jest trudna.

Nie mniej jednak gdy grupy seniorów zdecydują o wyjściudo ETNOCENTRUM
to na pewno skorzystaj ą z organlzowanych tam warsztatów.

Pani Zofia Czaja
pozytywna

o

-

członęk Krośnieńskiej Rady seniorów przekazała opinię

dzińalnościETNOCENTRUM gdyż odwiedziła je z wnukami.

Jedynym mankamentem są dośćwysokie ceny biletów wstępu.

Następnie głos zabrńaPant Agnieszka RaśPrzewodnicząca zarządu Dzielnicy
,,Śródmieście". Stwierdziła, zewszystko opiera się na finansach, które są główną

przyczyna trudności w pracy samorządowej.

Zbignlcw

Kubit

przewodniczący Radu Miasta

Krosna

ETNO CENTRUM winni przyg otować informacj e o organizowanych

i innych wydarzeniach kulturalnych

i

pracownicy
w ar

sztatach

przesłacje do Zarządów Dzielnic i Osiedli

w'tym do Klubów Seniora. Droga przesłania ich winna rozpoczynaó się w biurze
Rady Miasta.

Pani Irena ZądeI

-

członęk Krośnieńskiej Rady Seniorów ripostowała co do

negatywnej oceny działań sęniorów to nie prawda,

żę oni nic nie

potrafią.

Kawiarenka winna byó otwarta oraz organizowac należy wieczorki tanęczne.

a

Spotkanie podsumowńa Pani Przewodnicząca Anna Bazan uznała, żę takię
zebranię stron działających na rzęcz seniorów miało swój

cel. Pozyskaliśmy

wiele dodatkowych informacji. Kierownictwo ETNOCENTRUM do końca
lutego kalęndarz imprez i prześledo zainteresowanych. Pieniądze dla Klubów

Seniora muszą tu znaleźc, zobowiązała się równiez do śledzenia działań
podejmowanych ptzez

ETNOCENTRUM i wysfuchiwaniu opinii mieszkańców

co do programu jego działń.

Na z akoń częnię

po dzi ęko w

ała zehr any m za przyby crę a członków Kro śnieński ej

Rady Seniorów poprosiła o pozostanie celęm przekazania informacji na temat
spotkania z DyrekcjąSzpitalazorganizowanego ptzęz Pana ZastępcęPrezydenta

BronisławaBarana.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Załącznik:

Lista obecności

