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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 19.12.2021r. dot. kwestii dalszego funkcjonowania 

Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w roku 2022, pragnę poinformować, iż aktualnie temat ten 

jest nam bardzo bliski. Od dłuższego czasu pracujemy nad znalezieniem dogodnego rozwiązania,                          

by zapewnić najbardziej potrzebującym seniorom z miasta Przemyśla właściwego miejsca, gdzie znajdą 

najlepszą opiekę i wsparcie w życiu codziennym – zwłaszcza teraz, w dobie pandemii koronawirusa. 

W chwili obecnej rozważamy zorganizowanie takiego miejsca w Miejskim Domu Pomocy 

Społecznej w Przemyślu, w budynku przy ul. Św. Brata Alberta 3. W tej kwestii prowadzone są rozmowy 

z Dyrektorem placówki – Panem Marcinem Haławinem, gdyż utworzenie domu dziennego pobytu                            

w budynku MDPS przy ul. Św. Brata Alberta 3 wymaga szerokich działań w zakresie osiągnięcia 

odpowiednich standardów dot. warunków lokalowych dla tego typu placówki.  

Pragnę nadmienić, iż powyższe rozwiązanie jest najbardziej optymalne dla Miejskiego Domu 

Pomocy Społecznej w Przemyślu, bowiem spora część osób starszych – mieszkańców MDPS-u  

zrezygnowała ze świadczonej pomocy lub ograniczyła jej zakres z obawy przed zakażeniem                              

COVID – 19. W związku z tym, ewentualne zorganizowanie w tym miejscu Domu Dziennego Pobytu 

pozwoli na zapełnienie wolnych miejsc w placówce, a więc jej przetrwanie w tym ciężkim dla nas  

wszystkich, okresie. 

Odnosząc się z kolei do kwestii programów dedykowanych dla osób starszych w roku 2022, 

pragnę poinformować, iż miasto Przemyśl zapewnia seniorom w miarę możliwości szerokie wsparcie.  

Warto tutaj wspomnieć m. in. o kontynuacji w przyszłym roku realizacji Programu „Gmina 

Przyjazna Seniorom”, w tym Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”, który umożliwia przemyskim 

seniorom korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach znajdujących się na terenie całej Polski.                           

Są to przede wszystkim sanatoria, biura podróży, restauracje, hotele, instytucje kultury oraz wiele 

innych punktów usługowych.  

Ponadto, seniorzy z miasta Przemyśla w dalszym ciągu będą mogli skorzystać z Programu „Złota 

Rączka dla Przemyskich Seniorów 70+" – realizowanego przez MOPS w Przemyślu, w ramach którego 



 
 

 
 

 

mogą otrzymać fachową i bezpłatną pomoc w zakresie drobnych napraw domowych, których nie są                      

w stanie wykonać samodzielnie. Dodatkowo, w najbliższej przyszłości Program ten zostanie 

rozszerzony także o niepełnosprawnych mieszkańców miasta Przemyśla, którzy ukończyli 50 rok życia.  

Dodatkowo, pragnę przypomnieć, iż  w mieście Przemyślu od kilku lat dla osób starszych 

funkcjonują: Klub Seniora, dwa Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Przemyska Rada Seniorów.  

Ponadto corocznie dla seniorów organizowane są różnego rodzaju imprezy w formie 

potańcówek np. zabawa andrzejkowa, czy też bal karnawałowy.  

Mając powyższe na uwadze, informuję, iż poczynię wszelkie kroki, by przemyscy seniorzy 

otrzymali odpowiednie wsparcie i godnie przeżyli jesień swego życia, zwłaszcza teraz – w tym ciężkim 

dla wszystkich czasie pandemii koronawirusa.  

O postępach w tej sprawie będzie Pan informowany na bieżąco.  
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