
Dzierżoniów, 09.07.2020 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z XXV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 7 lipca 2020 roku 

o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1. 

W obradach wzięło udział 8 członków GRDPP oraz zaproszeni goście – kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów Piotr Podkówka i członkowie Grupy Twórczej 

w Ostroszowicach – zgodnie z listą obecności, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 

Obrady otworzyła Przewodnicząca GRDPP Maria Balojannis i przedstawiła zebranym 

proponowany porządek obrad: 

1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

2. Sprawy różne 

 

Radni przyjęli porządek obrad posiedzenia jednogłośnie. 

 

Następnie przewodnicząca oddała głos Piotrowi Podkówce, który opowiedział o działaniach 

na rzecz seniorów prowadzonych przez gminę Dzierżoniów i OPS Gminy Dzierżoniów. 

Od grudnia 2019 r. w pałacu przy ul. Błotnistej 12 w Piławie Dolnej działa Klub Senior+. 

Miejsce to po remoncie zostało doposażone w sprzęt rehabilitacyjny, meble i inne niezbędne 

urządzenia umożliwiające naszym seniorom spędzanie wolnego czasu w jak najlepszych 

warunkach. Dla seniorów przygotowano ciekawą ofertę zajęć. Mogą m.in. uczestniczyć w 

spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych 

i ruchowych. 

Placówka funkcjonuje w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Klub jest 

miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dzierżoniów w wieku 60 lat 

i więcej. Celem powstania tego wyjątkowego miejsca jest m.in. rozwijanie zainteresowań 

seniorów poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej 

i przyjaznej przestrzeni.  

Druga placówka dla seniorów powstanie na drugim piętrze budynku byłego gimnazjum przy 

ul. Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie. W obiekcie osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ 

będą mogły skorzystać z szerokiej oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty 

prozdrowotnej (obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej) oraz edukacyjnej, 



kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Ponadto Dzienny Dom „Senior +” zapewni seniorom 

opiekę w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz posiłki. 

Piotr Podkówka zaprosił również radnych do obejrzenia obu miejsc. 

Następnie głos zabrała Maria Kirkiewicz – liderka Grupy Twórczej z Ostroszowic. 

Opowiedziała o historii powstania grupy, a także o wartościach, jakie kierują jej członkami. 

Przedstawiła również prezentację, w której pokazane zostały różne prace artystyczne 

wykonane przez członków grupy. 

Grupa Twórcza powstała we wrześniu 2016 roku. W jej skład wchodzi 15 osób 

o zróżnicowanych zainteresowaniach. Skupia utalentowanych mieszkańców, którzy w swojej 

twórczości wykorzystują różnorodne techniki, np. szlagmetal, deqoupage, makramy, 

szydełkowanie i majsterkowanie. Każdy z uczestników może zaproponować różnego rodzaju 

działania, uwzględniając swoje zainteresowania i fascynacje. 

Radna Anna Rosiak podziękowała członkom grupy za ich zaangażowanie i działania, które 

kierowane są do różnych grup wiekowych – w tym dzieci i młodzieży. W imieniu gminy 

Dzierżoniów członkom grupy podziękowała również Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka. 

Następnie obecni na posiedzeniu radni GRDPP opowiedzieli o projektach i działaniach, jakie 

podejmowane są na rzecz seniorów na terenie ich miejscowości. 

W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, Przewodnicząca GRDPP Maria 

Balojannis podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

     

  

Sekretarz               Przewodnicząca 

Gminnej Rady Działalności                 Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego                 Pożytku Publicznego

         

/-/ Kamila Kossowska                 /-/ Maria Balojannis 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – lista obecności z XXV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

 










