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ZAPOWIEDŹ
W następnym numerze ukaże się artykuł dotyczący
Powiatowego Programu na rzecz osób starszych 
na lata 2015–2020.
Z  inicjatywy Rady Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Działdowskiego starosta Marian Janicki 
powołał w styczniu 2014 r. Zespół ds. opracowania 
powiatowego programu działań na rzecz osób 
starszych. W skład zespołu, oprócz przedstawicieli 
samorządu powiatowego, weszli również przedsta-
wiciele PCPR, MOPS, GOPS oraz organizacji poza-
rządowych i konsultanci zewnętrzni.
W kwietniu 2014 r. na II Konferencji Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Działdowskiego ww. ze-
spół przedstawił wypracowany przez siebie doku-
ment o nazwie: Powiatowy program na Rzecz Osób 
Starszych na lata 2015–2020 i przedłożył go do kon-
sultacji społecznych. Dokument został zatwierdzo-
ny i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 493/14 Zarządu 
Powiatu Działdowskiego w dn. 16 września 2014 r.
W marcu br. Zarząd UTW w Działdowie wystąpił 
do Starosty Działdowskiego z  inicjatywą i ofer-
tą współdziałania na  rzecz realizacji ww.  pro-
gramu. Z  podobną inicjatywą wystąpiła rów-
nież Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Działdowskiego.
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Co się wydarzyło w ostatnim czasie

W kwietniu doszła do skutku planowana od dawna 
wycieczka integracyjna do Brodnicy i Górzna. Miało 
być wiosennie i ciepło, a powiało chłodem, desz-
czem i śniegiem. Warto było jednak zobaczyć ga-
lerię obrazów Tymona Niesiołowskiego w Bramie 
Chełmińskiej, wdrapać się na  szczyt zamkowej 
wieży – tylko 186 schodów – posłuchać interesują-
cej opowieści o Brodnicy przewodniczki Oli oraz 
zobaczyć obozowisko neolitycznych mieszkańców 

w dawnym spichlerzu, w którym ponadto znajduje 
się wystawa flory i fauny. W drodze powrotnej wpa-
dliśmy na obiad do „Dworku Wapionka” w Górznie, 
które jest jednym z najmniejszych miast w kra-
ju oraz polską stolicą geocachingu. Przeszliśmy 
wstępne szkolenie – cudownie opowiadał o nim 
Darek Pudełko. Znaleźliśmy nasze pierwsze dwa 
„skarby – kesze”. Zostaliśmy pierwszą w Polsce za-
rejestrowaną sekcją geocachingu przy UTW.

Wycieczka Brodnica – Górzno

Spacer z kijkami trasą od „ołtarza przysięgi” do grodziska w Księżym Dworze

W  kwietniu 25 amatorów spacerów z  kijkami 
przeszło treningową trasę ok. 15 km do „ołtarza 
przysięgi” i starego grodziska w Księżym Dworze. 

Przydała się zaprawa na III Ogólnopolski Marsz 
Nordic Walking studentów UTW.

9 maja 37 naszych słuchaczy pomaszerowało raź-
nie do Filic ok. 8 km. Gościnnie podjął nas tam kieł-
baską z grilla Antoni Furtak z „Ogrodów Marzeń”. 

Większości starczyło jeszcze sił na powrót, a „sła-
bujących” dopingowała nasza nestorka rajdowa 
Aniela Kirsztejn.

Było – minęło
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W maju 50 słuchaczy zwiedziło Łowicz, słynny 
park romantyczny Arkadia oraz pałac Radziwiłłów 
w Nieborowie. Na koniec melomanów czekał pięk-
ny wieczór w Teatrze Muzycznym w Łodzi, a zna-
ne arie z operetki „W krainie uśmiechu” zapadły 
w pamięć i długo jeszcze brzmiały nam w uszach 
w drodze powrotnej.

Brawa dla naszych chórzystek, dla opiekunki 
Agnieszki Smolicz-Pytlik, a w pierwszej kolejno-
ści dyrygentki Kingi Musiał. Oj dała nam w kość 
p. Kinga na licznych próbach, ale warto było.

30 maja zwiedzaliśmy autokarem nasz piękny po-
wiat działdowski. Odwiedziliśmy miejsca znane 
(Gródki, Przełęk Kościelny, Wielki Łęck, Dłutowo, 
Jeleń, Małą Turzę, Płośnicę) oraz te mniej znane 

Kolejnych pozytywnych emocji dostarczył nasz 
Chór „Cantiamo” prezentując się pięknie w  no-
wych strojach i  nowym repertuarze w  Iławie 
na Przeglądzie Chórów UTW Warmii i Mazur.

III Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW

Kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu

Pałac Radziwiłłów w Nieborowie Prezes Antoni Furtak, P. Kinga Musiał, 

P. Agnieszka Smolicz odbierają dyplom

Chór „CANTIAMO” w czasie występu
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Wycieczka po powiecie działdowskim

Marian Odachowski 

miejscowości leżące trochę na uboczu, stare cmen-
tarze, pomniki przyrody, pierścieniowate grodzisko 
pod Nowym Dworem czy Murawki – maleńką wio-
seczkę spod znaku czarownicy. Po drodze wpadli-
śmy na rybkę w znanym gospodarstwie rybackim 
i agroturystycznym – była pyszna. Wycieczkę po-
wtórzymy 13 czerwca specjalnie dla chórzystek, 
które w pierwotnym terminie godnie reprezento-
wały nas na przeglądzie w Iławie.

31 maja pospacerowaliśmy z kijkami w gościnnym 
Iłowie na zaproszenie wójta i GOKiS podczas ro-
dzinnego festynu.
Wystartowały nowe sekcje UTW: fotograficzna, któ-
ra po wstępnych spotkaniach i szkoleniach wyru-
szyła w teren na plener fotograficzny oraz rowero-
wa. Miłośnicy dwóch kółek spotykają się w każdy 
poniedziałek o godz. 17.00 na ul. Przemysłowej 
przy basenie i wykonują mniejsze lub większe pę-
tle wokół Działdowa.
Wydarzenia, w których aktywnie uczestniczy nasz 
UTW, godne odnotowania to:
 � III Konferencja Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Działdowskiego. /patrz s. 8/
 � Zebranie założycielskie Federacji Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, które miało 
miejsce 20 kwietnia w Olsztynie. Zakończyło 
się ono sukcesem: przyjęto statut federacji, wy-
brano jej władze, a akces przystąpienia zgłosiło 
9 uniwersytetów. Do Zarządu Federacji wybrany 
został nasz delegat Jerzy Giezek, a do Komisji 
Rewizyjnej Zenobia Bartnicka.
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W naszych sekcjach: Zumba dla każdego…
Sekcja Zumby jest jedną z najmłodszych sekcji. 
Powstała 20  listopada 2012  r. Naszym instruk-
torem jest pani Joanna Berestowska, a  zajęcia 
mamy na siłowni „U Jacka” w Działdowie, przy uli-
cy Orłowskiego. Zajęcia odbywają się we wtorki 
i czwartki od godz. 12.00 do 13.00.

Zumba to fitness dobry dla każdego bez względu 
na wiek. Taniec, luz i spalanie kalorii, że aż dymi. 
Porywająca latynoska muzyka sprawia, że nikt nie 
czuje tego, że zumba wyciska z niego ostatnie poty. 
Bawiąc się i ćwicząc zapominamy o wieku. Cóż 
to takiego zumba?

Zumba to taneczny trening fitness, łączący aero-
bik z krokami latynoskich tańców. Kroki i układy 
zumby są niezbyt skomplikowane i łatwe do zapa-
miętania. Pani Joasia podkreśla przy każdej oka-
zji, że zajęcia zumby mają być przede wszystkim 
przyjemne.

Zumba jest również bardzo innowacyjnym syste-
mem fitness, który poprzez świetną zabawę kształ-
tuje naszą sylwetkę, dba o  kondycję, a  przede 
wszystkim napawa nas optymizmem i wprawia 
w świetne samopoczucie, które zostaje na długo 
poza zajęciami.

My nie wyobrażamy sobie wtorku i czwartku bez 
zajęć zumby. To są dwa dni w tygodniu, na któ-
re czekamy z ogromną radością. Dla nas zajęcia 
zumby mają wiele zalet. Są dynamiczne, prowa-
dzone w  formie zabawy i  przy energetyzującej 
muzyce. Te ćwiczenia nigdy nas nie nużą i łatwiej 
nam się do nich zmobilizować. Każdy z nas ćwiczy 
jak może i nie musi się wstydzić, że coś wykonu-
je niedokładnie czy niedoskonale. To dla nas jest 
bardzo ważne.

W trakcie zajęć możemy nauczyć się kroków wie-
lu latynoskich tańców: salsy, mambo, cha-chy… 
Zumbę może uprawiać każdy, bo instruktor dosto-
sowuje różne formy do wieku, sprawności fizycznej 
i kondycji.

Krystyna Wasiak



III WIEK 7
Z Ż

Y
C

IA
 U

T
W

„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

o umiarkowanej intensywności. Celem zajęć jest 
usprawnianie aparatu ruchu oraz utrzymanie i po-
prawa ogólnej sprawności fizycznej oraz zdrowia.

Podczas zajęć liczą się nie tylko aspekty zdrowia 
w sferze fizycznej ale też psychicznej i duchowej. 
Uzyskiwane przez seniorów uczestniczących w za-
jęciach korzyści zdrowotne poprawiają jakość ich 
życia oraz posiadają istotne znaczenie społeczne.

Prowadzone regularnie zajęcia sportowe uwzględ-
niają aktualny status zdrowotny i sprawnościowy, 
ponieważ ruch ma wspomagać zdrowie i kondycję 
a nie stanowić przyczynę schorzeń”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach sek-
cji gimnastycznej!

Urszula Wierzbowska

W naszych sekcjach: Sekcja gimnastyczna
Sekcja gimnastyczna istnieje od początku działal-
ności UTW.
Początkowo miejscem spotkań była sala gimna-
styczna przy dawnym Medyku. Obecnie zajęcia 
odbywają się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Zawodowych na ulicy Pocztowej w każdą środę 
o godz. 17.30 i cieszy się dużym zainteresowaniem 
ze strony studentek UTW.

Opiekunem i  trenerem tej grupy jest mgr Anna 
Rutkowska. Jako specjalista w swoim fachu po-
trafi świetnie poprowadzić ćwiczenia stosownie 
do wieku uczestniczek. One dają nie tylko pozy-
tywne efekty w rozruszaniu naszych kości i mięśni 
lecz również uspakajają naszą psychikę.

Zacytuję komentarz Pani Ani na temat ćwiczeń 
przygotowywanych specjalnie dla studentek UTW:
„Gimnastyka dla dorosłych prowadzona jest 
w  formie ćwiczeń korekcyjno-wyprostnych 
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Przygotowani na współczesne czasy

III Konferencja Organizacji Pozarządowych

Współczesne czasy kreują społeczeństwo mocne, 
zdrowe, młode, piękne, przygotowane do  coraz 
szybszych zmian, w których osoby starsze czują 
się dyskryminowane, a ich potrzeby nie są brane 
pod uwagę. Starość jest naturalnym procesem 
i etapem życia człowieka niosącym jednak wiele 
problemów. Dzisiejszy senior ma poczucie nie-
użyteczności, boryka się z osamotnieniem spo-
wodowanym rozluźnieniem więzi rodzinnych, 
ma problemy zdrowotne oraz jest zagubiony i wy-
kazuje bezradność wobec skomplikowanej rze-
czywistości. Szereg problemów ludzi starszych 
wymaga zmian systemowych. Istnieje wiele sfer, 
gdzie zmiany mogą być wprowadzane z inicjaty-
wy władz lokalnych i organizacji pozarządowych.
24  kwietnia 2014 roku Rada Miasta Działdowo 
utworzyła Radę Seniorów Miasta Działdowo 
i nadała jej statut, zaś 12 czerwca 2014 roku po-
wołała Radę Seniorów. Rada ma charakter kon-
sultacyjny, doradczy i  inicjatywny w  kwestiach 
związanych z seniorami i działaniami podejmowa-
nymi na ich rzecz przez działające w Działdowie 
instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. 
Rada liczy 11 członków, reprezentujących organi-
zacje pozarządowe, które działają na rzecz senio-
rów. Przewodniczącym Rady został wybrany Jerzy 
Giezek, Zastępcą Przewodniczącego – Wiesław 
Ruciński, zaś Sekretarzem – Janina Zyznowska.

III Konferencja Organizacji Pozarządowych Powia-
tu Działdowskiego odbyła się 15 kwietnia w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta. Brali w niej udział 
delegaci – przedstawiciele organizacji z terenu po-
wiatu działdowskiego zrzeszeni w Radzie Orga-
nizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego 
/ROPPD/ oraz przedstawiciele władz samorzą-
dowych, w tym gospodarz burmistrz Działdowa, 
Grzegorz Mrowiński. Na konferencję przyjechał 
także Arkadiusz Jachimowicz – Przewodniczący 
Rady Organizacji Pozarządowych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

30  marca 2015  roku odbyło się III  posiedzenie 
Rady Seniorów Miasta Działdowo. Przewodniczący 
Rady poinformował zebranych o działaniach po-
dejmowanych w okresie między posiedzeniami. 

Przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Rady 
w 2014 roku. Członkowie Rady zostali poinformo-
wani o działaniach Burmistrza Miasta w realizacji 
„Programu wspierania aktywności i  zapobiega-
nia wykluczeniu społecznemu seniorów za  lata 
2010–2015. Zobowiązali Przewodniczącego do pi-
semnego wystąpienia do Burmistrza Miasta, o po-
wołanie zespołu roboczego celem opracowania 
„Miejskiego programu na  rzecz osób starszych 
na lata 2016–2020”. Radni podjęli decyzję w spra-
wie usprawnienia przetargów i konkursów na re-
alizację zadań dotyczących seniorów. Apelowali 
o przejrzyste kryteria w wyłanianiu zwycięzców.

Jerzy Giezek

Sprawozdanie z  działalności ROPPD za  okres 
od  1  kwietnia 2014  r. do  15 kwietnia 2015  r. 
przedstawił Przewodniczący Rady Antoni Furtak. 
Uczestnicy konferencji dyskutowali na  temat 
możliwości dalszego rozwoju organizacji tzw. 
III sektora w naszym powiecie, bazy – centrum or-
ganizacji pozarządowych, współfinansowania re-
alizacji zadań publicznych przez samorządy. Arek 
Jachimowicz namawiał do podejmowania działal-
ności gospodarczej przez nasze organizacje oraz 
powołania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. 
Wysoko oceniona została impreza integracyjna, 
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25 lat samorządności

która z inicjatywy ROPPD odbyła się w sierpniu 
2014 r. w Rybnie. Wychodząc naprzeciw zapotrze-
bowaniu Antoni Furtak zaprosił na podobne spo-
tkanie 28 sierpnia, także w Rybnie.
W  końcowej części konferencji przyjęty został 
plan pracy ROPPD na rok 2015/2016 oraz Apel 

adresowany do władz samorządowych powiatu 
działdowskiego w sprawie zlecania organiza-
cjom pozarządowym realizacji zadań publicz-
nych bez lub z minimalnym udziałem finansowym 
własnym.

27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze demokratyczne 
wybory samorządowe. Z okazji 25-lecia w DCKU 
odbyła się wspólna uroczysta sesja Rady Miasta 
Działdowo i Gminy Działdowo, nawiązując w ten 
sposób do wspólnych początków i dobrej współ-
pracy naszych gmin. Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się wszyscy 
radni od I do obecnej VII 
kadencji. Radni z Gminy 
Miasto Działdowo mogli 
odnaleźć się na pamiąt-
kowych tablicach. Referat 
okolicznościowy na temat 
polskiej samorządności 
przedstawił dr hab. Witold 
Gieszczyński prof. UWM, 
natomiast początki prze-
mian w Działdowie przy-
pomniał obecny starosta Marian Janicki. W  tle 
zdjęcia prezentacji ukazywały dorobek naszych 
samorządów. Uroczystość uświetniły wystąpienia 
gości, prezentacja Kantaty Działdowskiej oraz kon-
cert w wykonaniu nauczycieli PSM w Działdowie.
Wieczorem zasłużeni samorządowcy na zapro-
szenie Marszałka Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego spotkali się w Filharmonii. Radni 
od I do obecnej VII kadencji, którzy mają za sobą 
25  lat pracy samorządowej otrzymali z  rąk 

Marszałka Gustawa Marka Brzezina specjalne 
wyróżnienia: Wawrzyn 25-lecia Samorządności 
na Warmii i Mazurach. Wawrzyn nr 3 otrzymał 
radny Gminy Miasto Działdowo Marian Andrzej 
Odachowski. Wśród wyróżnionych znalazł się 
także obecny starosta działdowski Marian Janic-

ki, wcześniej radny i bur-
mistrz Działdowa oraz 
Paweł Cieśliński radny 
i wójt Gminy Działdowo. 
Wawrzyny otrzymali tak-
że radni powiatowi, któ-
rzy pełnią te obowiązki 
przez V kadencji od 1998 
roku: Wiesław Stanisław 
Cieślak i Paweł Rutkow-
ski. Wawrzyn specjalny 
otrzymał jeden z twórców 

reformy samorządowej prof. Jerzy Adam Stępień 
– gość Gali 25-lecia Samorządności na Warmii 
i Mazurach.
Galę samorządności uświetnił koncert jubileuszo-
wy w wykonaniu Maestry Grażyny Brodzińskiej 
z  towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej 
Warminsko-Mazurskiej Filharmonii pod dyrekcją 
Piotra Sułkowskiego.

Marian Odachowski

III Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego
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„Czerwony Krzyż”
Czerwony Krzyż to  bez wątpienia najstarsza 
(152 lata), największa i najbardziej zasłużona orga-
nizacja charytatywna na świecie. Zrzesza w swych 
szeregach ponad 150 organizacji krajowych. Jego 
twórca J.H. Dunant uhonorowany został pierwszą 
Pokojową Nagrodą Nobla a organizacja otrzyma-
ła ją jeszcze czterokrotnie. Głównymi zasadami 
Czerwonego Krzyża są: Humanitaryzm, Bezstron-
ność, Neutralność, Niezależność, Dobrowolność, 
Jedność i Powszechność.
Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku, w 1920 
roku powołano tę organizację na ziemi działdow-
skiej (najstarsza obok Nowego Miasta w naszym 
województwie). Od tego czasu nieprzerwanie słu-
żymy ludziom. Forma naszej działalności zmienia-
ła się w zależności od czasu a więc i ówczesnych 
potrzeb. W okresach wojen i powojennych to po-
moc sanitarna rannym, inwalidom wojennym, 
wygnańcom i przesiedleńcom poszukiwanie osób 
zaginionych, łączenie rodzin. W czasach pokoju 
– szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, opieka nad ubogimi, bezdomny-
mi, niedołężnymi i starszymi, propagowanie idei 
czerwonokrzyskich, honorowego oddawania krwi, 
oddawania szpiku lub organów do przeszczepu, 
– organizowanie zbiórek żywności, artykułów 
szkolnych, odzieży, sprzętu AGD i rehabilitacyjne-
go oraz rozdawnictwo tych darów potrzebującym. 
Wiadomości i umiejętności sprawdzamy w formie 
konkursów i olimpiad.
A zwycięzcy na szczeblu powiatu zajmują czoło-
we miejsca w województwie i kraju. Prowadzimy 
świetlicę terapeutyczną dla dzieci i młodzieży.
W naszych pomieszczeniach bezdomni korzysta-
ją z kąpieli, prania, magazynu odzieży. Pomagamy 
przy wychodzeniu z nałogów i powrocie do nor-
malnego życia.
Prowadzimy punkt opieki nad osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi, chorymi. Zatrudniamy wy-
kwalifikowaną kadrę sióstr PCK, które świadczą 
usługi opiekuńcze. Jednakże w  większości na-
szych działań pomagają nam opiekunki szkolnych 
kół PCK, Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK, 
młodzież szkolna, krwiodawcy, członkowie koła 

dorosłych przy Oddziale Rejonowym PCK i liczna 
grupa wolontariuszy. Wszyscy pracują honorowo.
PCK w powiecie liczy 450 członków i 600 wolonta-
riuszy. Wszyscy członkowie Zarządu Rejonowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża w  Działdowie 
są słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prezes Oddziału Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

w Działdowie
Bogdan Ulatowski
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„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie, 
to  ważna z  punktu widzenia możliwości uzy-
skania wsparcia instytucja w  naszym mieście.
Ośrodek realizuje szereg gminnych zadań mają-
cych na celu poprawę funkcjonowania osoby, czy 
rodziny i należą do nich:
1. Działania mające na celu pomoc w przezwy-

ciężaniu trudnych sytuacji życiowych (w tym 
również wsparcie finansowe i rzeczowe);

2. Realizacja usług opiekuńczych (wsparcie oso-
by  starszej w  jej środowisku zamieszkania 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami);

3. Aktywizacja osób starszych poprzez działania 
Klubu Seniora;

4. Wypłata dodatków mieszkaniowych (wsparcie 
w utrzymaniu mieszkania);

5. Realizacja świadczeń rodzinnych;
6. Realizacja funduszu alimentacyjnego;
7. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezro-

botnych;
8. Dożywianie dzieci w szkołach;
9. Poprzez działający przy Ośrodku Zespół Inter-

dyscyplinarny pomagamy rodzinom doświad-
czającym przemocy domowej ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i osób starszych;

10. Rozwój wolontariatu – to szczególna forma nie-
sienia pomocy innym. Wymaga ona zaangażo-
wania, dającego wiele satysfakcji.

Z  uwagi na  powstanie nowego punktu aktywi-
zacji osób starszych – Klubu Seniora przy ulicy 
Norwida 2 w Działdowie oraz potrzebę współpracy 
wolontariuszy zasadnym staje się przybliżenie tego 
tematu w niniejszym artykule.

Od wielu lat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Działdowie działa Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej „Klub Seniora” przeznaczony dla osób 
starszych, zwłaszcza samotnych i niepełnospraw-
nych.

Zadaniem Klubu Seniora jest:
1. Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kultural-

nych oraz pomoc w rozwiązywaniu indywidu-
alnych spraw socjalnych;

2. Organizowanie zajęć terapeutycznych służących 
do utrzymywania sprawności psychofizycznej;

3. Integracja ze środowiskiem lokalnym;
4. Aktywizacja;
5. Pomoc w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych, 

pielęgnacyjnych.

Członkowie Klubu spotykają się, aby nawiązywać 
nowe znajomości i wspólnie twórczo spędzać czas. 
W ramach terapii zajęciowej i zajęć kulturalno-
-organizacyjnych, organizowane jest wykonywa-
nie różnych prac manualnych, wspólne czytanie 
książek, prasy oraz gry towarzyskie.

W oparciu o potrzeby, chęci, siły i zainteresowania 
seniorów można także uczestniczyć w okoliczno-
ściowych spotkaniach towarzyskich (np. z okazji 
Dnia Babci, Dziadka, Andrzejki).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dba o  za-
spokajanie potrzeb najstarszych mieszkańców 
Działdowa i  w  trosce o  osoby starsze wraz 
z  Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-
Własnościową utworzył także Klub Seniora przy 
ulicy Norwida 2, który rozpoczął swoją działalność 
od listopada 2014 roku. Klub Seniora daje przede 
wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym 
towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań 
i zdolności. Wraz ze Spółdzielnią mamy do za-
oferowania mnóstwo ciekawych zajęć w tworzo-
nych kołach zainteresowań i sekcjach, począwszy 
od nauki obsługi komputera, przez taniec i śpiew, 
a na robótkach ręcznych skończywszy. Życie Klubu 
uatrakcyjniają imprezy organizowane z  okazji 
świąt. Do tej pory Seniorzy mieli wspólną Wigilię, 
śniadanie wielkanocne, byli w bibliotece a także od-
wiedził ich historyk Marian Odachowski. Staramy 
się dopasować oraz zagospodarować Seniorom 
w przyjemny sposób czas. Zawsze w klubie jest 
osoba, która zajmie się Seniorami. Ze strony spół-
dzielni jak i ośrodka pomocy są do tego oddelego-
wane po dwie osoby. Zaangażowaliśmy w pracę 
również dwie wolontariuszki, które chętnie uczest-
niczą w zajęciach.
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Zapisując się do Klubu Seniora po prostu zrywa 
się z  nudą! Dlatego bardzo serdecznie zachę-
camy do odwiedzania Klubu Seniora przy ulicy 
Norwida 2 w Działdowie od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10.00–14.00.

Wolontariat przy  
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Działdowie
Wolontariat przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w  Działdowie prowadzimy od  2011 
roku. Ze względu na swoją rolę, tutejszy Ośrodek 
jest naturalnym miejscem spotkań osób szukają-
cych pomocy z osobami chcącymi pomóc. MOPS 
bardzo dobrze orientuje się w  specyfice środo-
wiska, w  którym funkcjonuje, zna jego proble-
my i  potrzeby. Angażując wolontariuszy może 
na nie lepiej i szybciej reagować, bez nakładów 
finansowych rozszerzać zakres świadczonych 
usług. Wolontariusze mają w MOPS szerokie pole 
do działania: mogą zajmować się dziećmi, senio-
rami, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi. 
Mogą pomagać na terenie Ośrodka, bezpośrednio 
w  domach podopiecznych lub podczas imprez 
organizowanych przez MOPS. W związku z tym 
cały czas poszukujemy osób zainteresowanych 
wolontariatem, którzy dysponują wolnym czasem, 
chcą pomagać osobom potrzebującym, zrobić coś 
pożytecznego.

Wolontariuszem może być każdy, kto chce podzie-
lić się swoim czasem, wiedzą i dobrymi chęciami 
z innymi ludźmi. Działania, których podejmują się 
wolontariusze, żeby mogły przynosić rezultaty, mu-
szą być adekwatne do wieku, umiejętności i zain-
teresowań ochotników.

Co oferujemy?
 � przygotowanie i wprowadzenie do pracy,

 � stałą pomoc w rozwiązywaniu bieżących pro-
blemów,

 � zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wo-
lontarystycznych,

 � rozwijanie własnych pasji i zainteresowań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Co nas boli – Co chcielibyśmy zmienić – nasze propozycje
Moimi gośćmi w tym numerze naszego biuletynu będą: Jarek, Halinka i Basia.

Jarek
Mieszkaniec wsi – stolicy gminy, niepełnosprawny 
od 24 lat na wózku inwalidzkim, ale wesoły i ak-
tywny. Jak to się stało? – mówi Jarek: niedzielny 
wyjazd nad jezioro Kiełpiny, jeden niefortunny skok 
do wody i całe moje życie się zmieniło. Pierwsze ty-
godnie to zawsze jest nadzieja, później w miarę na-
stępnych tygodni powoli dociera do człowieka, że nie 
ma już odwrotu. I trzeba myśleć co dalej. A więc re-
habilitacja, rehabilitacja i  jeszcze raz rehabilitacja. 
Dzisiaj już radzę sobie sam. Jeżdżę samochodem, 
mogę już być i  jestem częściowo niezależny. Zdaję 
sobie sprawę, że całkowicie niezależny nie będę nigdy. 
Co mnie złości i denerwuje? Przede wszystkim bariery 
architektoniczne. Jest w tej materii wiele do zrobie-
nia. Miejscowość, w której mieszkam, jej najważniej-
sze instytucje są  całkowicie nieprzystosowane dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych. To samo zresztą 
dotyczy matek z  dziećmi w  wózkach. Przykładem 
może być Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Zdrowia, 
Biblioteka Gminna, Gminny Ośrodek Kultury. A skle-
py? – dla mnie dostępne są tylko dwa. Podobna sytu-
acja jest z budynkiem OSP (straż pożarna) i dostępem 
do jej pomieszczeń. Jestem od 1979 roku członkiem 
straży i orkiestry strażackiej. Grałem w orkiestrze jesz-
cze kilka lat po wypadku, ale to był problem. Po prostu 
trzeba było mnie wnosić. Boli mnie też, że jest wie-
le imprez np. w Gminnym Ośrodku Kultury, z których 
nie mogę korzystać. Dobrze chociaż że na salę w któ-
rej odbywają się sesje Rady Gminy mogę wjeżdżać 
wózkiem (jestem radnym). Następne co mnie złości 
i denerwuje to jest dewastacja wszystkiego co nowe. 
Jest to problem mojej miejscowości i pewnie innych 
też. A przecież ciągła dewastacja wiat autobusowych, 
znaków drogowych etc ma miejsce mimo zainstalo-
wanych kamer (pewnie nie ma ich kto monitorować). 
Brak jest chyba świadomości u młodych ludzi, że te 
wiaty, znaki drogowe i inne powstały z naszych pie-
niędzy. Jacek krytycznie wypowiada się też o prak-
tyce działania instytucji pomocy i opieki jakimi jest 
GOPS. Pracownicy naszej gminnej instytucji nie zapy-
tali nigdy czy czegoś nie potrzebuję. Nie zapytali jak 

sobie radzę, czy nie potrzeba mi pomocy. Prawda jest 
taka, że jeśli sam o pomoc się nie zwrócisz – to nikt 
sam z tej instytucji do ciebie nie przyjdzie. Na szczę-
ście spełniłem wymagane kryteria i z pomocą przy-
szedł mi PCPR. Ze środków PFRON-u sfinansowano 
mi 90% wózek elektryczny. A i Działdowo ma wiele 
do zrobienia w kwestii niepełnosprawnych. Urzędy 
są dostępne ale proszę mi pokazać gdzie ja mogę 
pójść do kawiarni, do  sklepu? Co można zmienić? 
W mojej miejscowości – dokończyć wymiany chod-
ników, potrzebne są barierki przy naszym ładnym 
skwerku. A są ulice gdzie chodnika nie ma w ogóle. 
Myślę, że gdy zmienią się i poprawią relacje między 
ludźmi to wiele można zrobić. Co myślę o przyszło-
ści? Powiem tak. Nauczyłem się żyć z kalectwem ale 
nigdy się z nim nie pogodziłem i go nie zaakceptuję. 
Wszystkim, w podobnej sytuacji jak ja radzę nie izo-
lować się i wierzyć w to, że mimo kalectwa można 
zrobić wiele.
To była bardzo emocjonująca rozmowa. Dziękuję 
Jarku. 

Halinka
Technik rolnik, 20 lat na  emeryturze. Mieszka 
na wsi z córką i wnuczką. Na pytanie co mnie boli 
i niepokoi wymienia przede wszystkim sytuację 
gdy odbiera się dzieci rodzicom z powodu złych 
warunków materialnych. Wydaje mi  się –  mówi 
Halina, że państwo zamiast przeznaczać duże fun-
dusze na finansowanie rodzin zastępczych powinna 
te pieniądze przeznaczyć właśnie na ubogie. W ogóle 
zdaniem Haliny to wielki skandal, że w Polsce XXI w. 
mamy dużo głodnych dzieci. Halina porusza również 
temat związany z procedurą przepisywania przez 
rodziców gospodarstw rolnych na dzieci. Bardzo 
często te obdarowane dzieci pracują normalnie za-
wodowo i pieniądze z unii otrzymują. Tak chyba nie 
powinno być. Złoszczą Halinę również widoczne 
w dalszym ciągu śmieci w rowach (mimo ustawy), 
zarośnięte chodniki, śmieci na ulicach, itp. Trudno 
zrozumieć dlaczego w latach 70-tych, 80-tych ludzie 
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potrafili dbać nie tylko o swoją posesję, ale i koło niej 
a teraz czekają, że „gmina to zrobi”. Boli mnie również 
widoczna w mojej wsi gołym okiem dewastacja mie-
nia społecznego, czyli mienia nas wszystkich. Może 
w charakterze kary za to wykroczenie powinny być 
prace (ale solidne i kontrolowane) na rzecz tej wsi.
Dalej Halina porusza również problem zarządza-
nia służbą zdrowia. Muszą tutaj nastąpić zmiany, 
bo przecież to my – ludzie w III wieku” najbardziej tej 
opieki potrzebujemy. Z tym wiąże się też kwestia ceny 
leków. Ileż osób starszych nie jest w stanie wykupić 
wszystkich zaordynowanych przez lekarza lekarstw. 
Tak nie powinno być. Zmiany zdaniem Haliny po-
winny również dotyczyć nauki katechezy w szkołach. 
Wielu katechetów – i świeckich nie jest przygotowa-
nych pedagogicznie do wykonywania tej funkcji. Być 
może religii powinno się uczyć nie w szkole a w po-
mieszczeniach kościelnych. Zmian też wymaga, 
zdaniem Haliny cały system wychowawczy szkoły 
i uświadamianie społeczeństwu że wychowanie nale-
ży do obowiązku rodziców, a szkoła ma im w tym tylko 
pomagać. Również niepokoi ją to co dzieje się w pol-
skich szkołach. Kto zatrudnił niektórych nauczycieli 
na tym stanowisku. Jesteśmy co chwilę bulwersowani 
informacjami płynącymi z polskich szkół. Kolejnym 
problemem, który porusza Halina jest picie piwa 
przed sklepami, a nawet w sklepach. Są przecież 
zarządzenia regulujące te kwestie. Gdzie jest kontrola 
sanepidu (ale nie poprzez wcześniejsze powiadamia-
nie), gdzie kontrola policji? Można zdaniem Haliny 
sytuację tę poprawić poprzez autentyczne zwiększe-
nie nadzoru przez organy do tego powołane. Dużo 
zdaniem Haliny można jeszcze mówić o koniecznych 
zmianach ale trzeba i dostrzegać pozytywy naszych 
przemian. Nasze wioski i miasta są ładniejsze, bar-
dziej kolorowe, nowe nawierzchnie ulic, place zabaw 
dla dzieci, skwery, etc. I tym pozytywnym akcentem 
zakończyła się rozmowa. 

Basia
Mieszkanka miasta, interesująca brunetka, za-
dowolona optymistka. Na pytanie co boli i drażni 
odpowiada przede wszystkim wszędobylski bałagan 
na osiedlach domów jednorodzinnych. Po remoncie 
ulic na moim osiedlu brak jest utwardzonych przejść 
między ulicami. Chodzimy po  trawie, wśród psich 
odchodów. Moje osiedle powstało w latach 90-tych, 
gdy nie było jeszcze takiego ruchu samochodowego 

jak dzisiaj i takiej ilości samochodów jak dziś. Proszę 
spojrzeć – samochody stają wszędzie, miejsca po nich 
niedosprzątano, wiosną – piękne trawniki zamieniają 
się w piach. Wiele krytycznych uwag można też po-
wiedzieć o estetyce miasta. W porównaniu z innymi 
miastami wygląda to u nas mizernie. Z problemów 
szerszych, o których mówi się wszędzie to emerytury 
od 67 roku życia. Przeraża mnie np. taka perspektywa 
– Pani wychowawczyni w przedszkolu 67 lat? – to chy-
ba będzie „Babcia przedszkolna”. Taka sytuacja może 
dotyczyć innych zawodów – np. nauczyciel wycho-
wania fizycznego. A wszystko w ogóle, w związku 
z reformą edukacji miało być takie piękne. Miały być 
mało liczebne klasy – a proszę spojrzeć jak wygląda 
praktyka? „6”-latki uczą się często w klasach liczących 
24 dzieciaków. To wszystko boli, złości i oburza. Dużo 
się mówi jak powinno być, idą „od góry” obietnice i za-
pewnienia zmian. I tylko obywatel tych zmian przeważ-
nie nie odczuwa. Nagłaśnia się mało istotne sprawy, 
a rzeczywiście ważne i istotne „chowa się pod dywan” 
lub elegancko przykrywa. Proszę zobaczyć – mówi 
Basia – ludzie, bardzo często młodzi pracują na „umo-
wach śmieciowych” lub „na czarno”, (Działdowo jest 
tutaj ewidentnym przykładem) – a wiele z instytucji 
(skarbu państwa i nie tylko) ma prezesów, zarządy itd. 
Jakie duże pieniądze na to idą. A nasza ochrona zdro-
wia i edukacja ciągle są niedoinwestowane. Myślę, 
że to wszystko wymaga zmian, w których przywróco-
ne zostaną prawidłowe relacje państwo – obywatel. 
Mam też propozycję dla włodarzy naszego miasta: 
przypilnujcie by wszelkie prace porządkowe na terenie 
miast były wykonywane lepiej i dokładniej – słownie, 
w stopniu przyzwoitym. Ale widzę oczywiście dużo też 
pozytywnych zmian naokoło. Ładne, ciekawe elewacje 
nowych bloków mieszkalnych, ładne skwery, zadbany 
park. A jeśli chodzi o mnie, czuję się spełniona i zado-
wolona. Udało mi się przepracować w zawodzie 46 lat. 
Robiłam co lubiłam i w dalszym ciągu mimo emerytury 
robię co lubię. Jestem cały czas aktywna zawodowo. 
Jestem też aktywna na forum naszego UTW. Staram 
się uczestniczyć w pracach różnych sekcji. Nie czu-
ję się „zamknięta”, lubię spotykać się z koleżankami 
i kolegami z mojej grupy zainteresowań. A moje mot-
to dla innych seniorów to: „Kontakty międzyludzkie 
– to panaceum na starość”.
Dziękuję Basiu za miłą rozmowę.

Jadwiga Rapior-Sikorska
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

III WIEK

Informacje i komunikaty dla seniorów 
i osób niepełnosprawnych

20 czerwca wyjeżdżamy na wycieczkę do Pogo-
rzelicy.
27 czerwca zapraszamy na Konferencję Polskiego 
Towarzystwa Naukowego z okazji 70-tej roczni-
cy śmierci dr. Kurta Obitza. Program przewiduje: 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy, wystawę: „Kurt 
Obitz – jego życie i osiągnięcia” oraz konferencję 
o godz. 11.00 w DCKU. Podczas konferencji wygło-
szone zostaną referaty o jego osiągnięciach nauko-
wych/lekarza weterynarii/oraz dokonaniach ma-
zurskiego działacza społecznego – prof. Grzegorz 
Jasiński. Przewidziane jest także wznowienie 
książki: „Dzieje ludu mazurskiego”. Ze względów 
organizacyjnych wymagane jest wcześniejsze za-
deklarowanie udziału w konferencji – zapisy przyj-
muje kol. Marian Odachowski.
11–12 lipca Sekcja Krajoznawczo-Turystyczna za-
prasza na rajd pieszy pod hasłem: Tradycja Historia 
i  Kultura Działdowszczyzny po  oznakowanym, 
czerwonym „szlaku grunwaldzkim”.
8 sierpnia zapraszamy do Mrągowa na koncert 
galowy – XX Festiwal Kultury Kresowej.
10–16 sierpnia zapraszamy na imprezy z okazji 
Dni Działdowa współorganizowane przez UTW:
 � spacer po mieście i zamku,
 � rajd pieszy,
 � rajd rowerowy,
 � spływ kajakowy Działdówką.

28 sierpnia zapraszamy na imprezę integracyjną 
do Rybna. Organizatorem jest Rada Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Działdowskiego –  kol. 
Antoni Furtak.
2 września zapraszamy na wycieczkę „Piastowskim 
szlakiem” połączoną z Lednicą dla seniorów.
19 października zapraszamy na uroczystość In-
auguracji Roku Akademickiego 2015/2016 wraz 
z obchodami X-lecia naszego UTW. Przewiduje-
my wybicie pamiątkowego medalu oraz wydanie 
specjalnego numeru Biuletynu III Wieku.

Informacje UTW – nasze zamierzenia
Organizacje Pozarządowe

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Działdowskiego informuje że wzorem roku 
ubiegłego organizuje w  dniu 28 sierpnia 
2015 r., w restauracji Świtezianka w Rybnie 
imprezę integracyjną dla wszystkich organiza-
cji pozarządowych powiatu. Zapisy przyjmują 
przedstawiciele organizacji pozarządowych 
które zainteresowane są  uczestniczeniem 
w imprezie. Koszt imprezy – 25 zł od osoby 
plus 10 zł za dojazd. Z Działdowa organizowa-
ny jest wyjazd grupowy. Możliwy też dojazd 
własnym pojazdem. Zapisy członków UTW 
na dyżurach. Inne organizacje wg przyjętych 
ustaleń własnych. Informacji dodatkowych 
udziela kol. Antoni Furtak.

tel. 605 202 111,
e-mail: radaoppowdziald@wp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej: 

ul. Jagiełły 30, 
tel. 23 697 09 80,
poniedziałek: 07.00–17.00
wtorek–czwartek: 07.00–15.00 
piątek: 7.00–13.00
e-mail: sekretariat@mopsdzialdowo.pl
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