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BĄDŹ WSPÓŁTWÓRCĄ „III WIEKU”
Zapraszamy organizacje, instytucje i naszych czy-
telników do współpracy przy tworzeniu tej gaze-
ty. Szczególnie zwracamy się do osób starszych. 
Dzielcie się swoją wiedzą i  doświadczeniem 
na temat organizowania sobie i innym dobrego 
życia. Wasza wiedza jest najcenniejsza.
Prosimy o nadsyłanie materiałów z dziedzin, któ-
re Was najbardziej interesują i którymi chcieliby-
ście się podzielić z innymi.
Zainteresowanych współtworzeniem naszego pi-
sma prosimy o kontakt.
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Wszystkim słuchaczom gratulujemy wytrwało-
ści, twórczych działań, zdobytej wiedzy, aktyw-
ności i fantastycznych sukcesów. Niech słowa 
zacytowanej piosenki staną się dla nas wszyst-
kich naszą dewizą życiową.
Życzymy wszystkim udanego zasłużonego 
wypoczynku,  dalszych wspaniałych działań 
na rzecz aktywizacji życia w  okresie „dru-
giej młodości” oraz pomyślności w  realizacji 
wszystkich planów i zamierzeń w nowym Roku 
Akademickim 2016/2017.

Redakcja

…Jeszcze w zielone gramy,

Jeszcze nie umieramy,

Jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany,

Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom,

Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją

Jeszcze w zielone gramy, choć skroń niejedna siwa

Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa…

Wojciech Młynarski
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Co się wydarzyło w ostatnim czasie
Szanowni Państwo, członkowie Uniwersytetu, 
w  imieniu Zarządu Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Działdowie mam zaszczyt przedstawić 
Państwu sprawozdawanie z działań UTW w Roku 
Akademickim 2015/2016.
W 2015 roku minęło X lat od chwili gdy grupa en-
tuzjastów na czele z panią Jadwigą Trzcińską po-
wołała do życia nasze Stowarzyszenie. W br. aka-
demickim obchodziliśmy więc X-lecie istnienia 
naszego Uniwersytetu. Organizacja uroczystości 
była dla nas wszystkich poważnym wyzwaniem. 
X lat minęło a my swoim zaangażowaniem pisze-
my historię kolejnych lat działania, które są przed 
nami. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku jak sama nazwa 
wskazuje to przede wszystkim działanie na rzecz 
oświaty przez całe życie. W  roku akademickim 
2015/2016 zrealizowaliśmy łącznie 19 wykła-
dów. Wykładowcami byli w większości nauczy-
ciele akademiccy wysokiej klasy z tytułami dok-
tora i  doktora habilitowanego z: Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, Wyższej 
Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz 
inni nie związani z uczelniami. Zarząd robił wie-
le by tematyka wykładów pokrywała się z zapo-
trzebowaniem słuchaczy wyrażonym w ankiecie 
z roku 2014. 
Szanowni Państwo, działalność uniwersytetu 
w minionym roku akademickim nie ograniczała 
się tylko do wykładów. Chronologicznie przypo-
mnę niektóre z działań organizowanych na rzecz 
naszych członków:
 � 20.06.2015 – wycieczka do Pogorzelicy 

i Stralsundu,
 � 08.08.2015 – Festiwal Kultury Kresowej 

w Mrągowie, 
 � 09.08.2015 - rajd pieszy wokół Działdowa,
 � 10.08.2015 – I Rowerowy Rajd wokół Działdowa,
 � 25.08.2015 – impreza integracyjna w Rybnie, 

organizowana przez Radę Organizacji 
Pozarządowych powiatu działdowskiego,

 � 26.09.2015 – rajd pieszy „Po złoty liść jesieni”,
 � 02.10.2015 – wyjazd do teatru Jaracza 

w Olsztynie na spektakl „Świętoszek” Moliera, 

 � 10.10.2015 – Marsz Nordic Walking w Narzymiu 
o Puchar Starosty,

 � 14.12.2015 – spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW, 
 � 02.02.2016 – zabawa karnawałowa,
 � 04.02.2016 – wycieczka do Bydgoszczy w ra-

mach, której podpisane zostało porozumie-
nie o  współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą 
Gospodarki w Bydgoszczy a UTW w Działdowie. 
Wieczorem tego samego dnia braliśmy udział 
w  spektaklu operetkowym „Hrabina Marica” 
w Operze Nova w Bydgoszczy, 

 � 11.03.2016 – wycieczka do Płocka i Łodzi, udział 
w spektaklu operetkowym „Wesoła Wdówka”,

 � 07.05.2016 – udział w Ogólnopolskim Marszu 
Nordic Walking Studentów UTW,

 � 31.05 do 04.06.2016 – wycieczka po ziemi su-
walskiej (z bazą w Augustowie) z wypadem 
na Litwę. W wycieczce tej uczestniczyły osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dla tych 
osób dostaliśmy częściowe dofinansowanie 
kosztów z PCPR w Działdowie, 

 � 10-11.06.2016 – Spartakiada Seniorów 
w Olsztynie. 

Po raz kolejny z  rzędu, dnia 16 maja 2016 roku 
chór „Cantiamo” wziął udział w Przeglądzie 
Chórów UTW Warmii i Mazur w Iławie. Do prze-
glądu chór nasz przygotowała absolwentka 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Warmińsko 
– Mazurskiego w Olsztynie – Pani Kinga Musiał 
wraz opiekunką chóru Panią Agnieszką Smolicz 
– Pytlik. Ponownie okazało się, że chór jest naszą 
wizytówką, z której możemy być dumni. 
Od ponad roku wydajemy Biuletyn Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych III WIEK zarówno w wersji 
papierowej jak i  elektronicznej. Dziękuję całej 
Redakcji Biuletynu. Jest to zasługa zespołu redak-
cyjnego ale również naszego sponsora – starosty 
działdowskiego.
W 2014 roku przy tutejszym uniwersytecie działały 
następujące sekcje i lektoraty, których opiekunami 
byli:
 � lektorat j.niemieckiego - Aleksandra Odachowska,
 � lektorat j.rosyjskiego - Barbara Stokłos,
 � sekcja literacka - Bogumiła Stachowiak,
 � Dyskusyjny Klub Książki - Ewa Sotomska,
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 � sekcja gimnastyczna - Anna Rutkowska,
 � sekcja krajoznawczo – turystyczna - Marian 

Odachowski, 
 � nordick walking - Marian Odachowski, 
 � sekcja plastyczna - Emilia Wołejszo,
 � chór „CANTIAMO” - Agnieszka Smolicz – Pytlik,
 � sekcja zielarska i medycyny naturalnej - Ludwik 

Wierzbowski,
 � wolontariat „Caritas” - Agata Pstrągowska,
 � sekcja brydżowa - Bogdan Ulatowski,
 � Klub Miłośników Teatru, Opery i  Operetki - 

Antoni Furtak,
 � sekcja wzajemnej pomocy - Jerzy Giezek,
 � turnusy rehabilitacyjne - Zenobia Bartnicka,
 � „ Zumba” - Krystyna Wasiak
 � sekcja fotograficzna - Janusz Lis, 
 � sekcja rowerowa - Leon Chojnacki,
 � geo-cashing - Andrzej Odachowski. 

Opiekunom wszystkich sekcji dziękuję za wkład 
pracy. To dzięki Wam słuchacze mogą spełniać 
marzenia i rozwijać swoje zainteresowania. 
Naszą stronę internetową prowadzą jako admini-
stratorzy: Andrzej Odachowski, Maria Kozłowska, 
Antoni Furtak oraz Krystyna Wasiak. 
Elżbieta Kulczyńska prowadzi nieodpłatnie księ-
gowość uniwersytetu. Zenobia Bartnicka jako 
Skarbnik prowadzi i dokumentuje rozliczenia fi-
nansowe. Krystyna Wasiak w naszej kronice do-
kumentuje wszystkie wydarzenia z życia uniwer-
sytetu. Jadwiga Smółka organizuje wyjazdy na 
koncerty do Filharmonii. 
Składam serdeczne podziękowania Wszystkim 
tym, którzy swoim działaniem przyczyniają się 
do rozwoju Uniwersytetu III Wieku w Działdowie. 
Takich osób, które nas wspierają jest wiele. Liczymy 
na dalszą, owocną współpracę. 

Prezes UTW Antoni Furtak

W kwietniu i maju słuchacze UTW mieli okazję 
uczestniczyć w trzech, atrakcyjnych wykładach.
Prof. Czesław Hołdyński zaprowadził nas, swoją 
prezentacją do najpiękniejszych ogrodów Anglii.

W kolejnym wykładzie dr Halszka Leleń zapro-
siła, nielicznych niestety słuchaczy, na szkockie 
Orkady. Ten archipelag wysp, na północ od Szkocji 

Było - minęło

Iwona Maciejewska uraczyła nas kulisami alkowy 
dawnych Polaków czyli jak wyglądały „te rzeczy...” 
w świetle pamiętników i korespondencji między 
innymi Jana III i Marysieńki Sobieskich.

główne zajęcia miejscowej ludności. Orkadyjczycy 
mają bardzo wysokie poczucie tożsamości lokal-
nej, uważają swoje wyspy za kolebkę historii i li-
teratury. Nabraliśmy ochoty, żeby wybrać się na 
ten cudowny archipelag, pełen kwitnących żonkili. 
Kolejny wykład dr. Anety Omelan także poświęco-
ny był atrakcjom turystycznym, tym razem Turcji.

ma bardzo ciekawą historię. Kultura miejscowych 
Piktów mieszała się z cywilizacją Wikingów i przy-
byszów z całego świata. Zachowały się tam całe 
„miasta” neolityczne. Uprawa roli i połowy ryb to 
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Zaktywizowała się sekcja Nordic-Walking. 17 
kwietnia szukaliśmy śladów wiosny, spacerując 
wzdłuż Kanału Młyńskiego. 7 maja 18 amatorów 
kijków wzięło udział w IV Ogólnopolskim Marszu
Studentów UTW. Było pięknie, a relacja fotogra-
ficzna z tego spaceru jest w naszej galerii oraz na 
stronie internetowej AZW Wejherowo, organizatora 
marszu.
18 kwietnia rozpoczął się nowy sezon sekcji rowe-
rowej. Kol. Leon Chojnacki zaprasza miłośników 
dwóch kółek w każdy poniedziałek o godz. 16.00. 
Zbiórka i start na skrzyżowaniu ulicy Olsztyńskiej 
i Przemysłowej k./dawnego basenu.
Ruszyła także sekcja fotograficzna. Ciekawe efekty, 
które można podziwiać w galerii, a niedługo może 
na oddzielnej wystawie, przyniosły wyprawy jej 
uczestników w plener 11 i 18 maja.
Dyskusyjny Klub Książki nie tylko dyskutuje nad 
„lekturami obowiązkowymi”, ale także spotyka ich 
autorów. 12 maja odbyło się bardzo interesujące 
i ciepłe spotkanie z pisarką Joanną Żamejć, któ-
rej książkę „Nawrócenie wiedźmy”, omawialiśmy 
wcześniej na jednym ze spotkań.
Członkowie DKK wybierają się również do Ogródka 
k./Orzysza, miejsca urodzin Michała Kajki.
Tradycyjnie nie zawiódł nasz chór „Cantiamo” 16 
maja na VI Przeglądzie Chórów UTW z Warmii 
i Mazur w Iławie. Dziewczyny w nowych strojach 
oraz repertuarze wyglądały i śpiewały wspaniale. 
Brawa i uznanie dla Agnieszki Smolicz i dyrygentki 
Kingi Musiał.
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Udało się zebrać grupę słuchaczy UTW, którzy 
posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz 
pozyskać dofinansowanie z PCPR i zrealizować 
wspaniałą wycieczkę integracyjno-rehabilitacyjno-
-edukacyjną do Augustowa, Białegostoku i Wilna. 
Warto było.

Białystok: Muzeum Farmacji. Pałac Branickich i Ogrody renesansu

Jeziora augustowskie i Studzieniczna

Suwalszczyzna i Gołdap
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Nieliczna reprezentacja naszego UTW wzięła udział 
w Senioriadzie 2016 – spartakiadzie dla seniorów, 
organizowanej przez uniwersytety olsztyńskie. 
Leon Chojnacki / konkurencja sprawnościowa na 

Sekcja fotograficzna w naszym UTW działa już od 
roku. Opiekunem sekcji został kol. Janusz Lis.
Sekcja fotograficzna skupia ludzi lubiących fo-
tografować, dla których fotografia jest pasją. Za-
trzymują w kadrze wszystko, co jest ich zdaniem 
godne uwagi. Dla jednych jest to architektura i jej 
detale, widziane w różnych porach dnia i w czasie 
różnych zjawisk atmosferycznych. Innych fascy-
nuje fotografowanie przyrody: fauny i flory. Jesz-
cze inni fotografują ludzi i zdarzenia, w których 
biorą udział. Członkowie sekcji spotykają się 
co dwa tygodnie w budynku Miejskiego Domu 
Kultury przy ul. Wolności. W  czasie spotkań 
uczestnicy prezentują swoje zdjęcia o określo-
nej wcześniej tematyce. Są one omawiane przez 
wszystkich uczestników. Ciekawe i godne uwagi 
fotografie będą gromadzone w galerii na stronie 
internetowej UTW jak również prezentowane 
w biuletynie. Mamy również w planach zorgani-
zowanie w przyszłości wystawy fotograficznej. 
Galeria wybranych zdjęć na s. 1 i 12.

Wilno

Autor: Tadeusz Umiński

W naszych sekcjach: sekcja fotograficzna
„Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej 
rzeczywistości.”

Henri Cartier-Bress

rowerze/ i dziewczyny w pokazie Zumba Gold, po-
kazali klasę.

Marian Odachowski
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III WIEK

12 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta od-
była się IV Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 
porozumienia Organizacji Pozarządowych powiatu 
działdowskiego. Brali w niej udział delegaci organi-
zacji pozarządowych z terenu powiatu oraz przed-
stawiciele samorządów, w tym burmistrz Miasta 
Działdowo Grzegorz Mrowiński oraz pełnomocnik 
starosty Benedykt Zygfryd Perzyński.
Po otwarciu, powitaniach i  przyjęciu porządku 
Przewodniczący Rady OP PD Antoni Furtak przed-
stawił sprawozdanie z działalności Rady za okres 
od 15.04.2015 do 11.04.2016 roku. Następnie głos 
zabrał burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński, 
który poinformował zebranych o szansach na uzy-
skanie dofinansowania i rewitalizację tzw. dworku 
Bülowa /ul. Zamkowa 6/ z przeznaczeniem go na 
Centrum Organizacji Pozarządowych.
W trakcie dyskusji poruszono problem braku ko-
munikacji zbiorowej w mieście oraz w kierunku 
Malinowa, co stanowi duże utrudnienie dla osób 
starszych i chorych w dotarciu do przychodni lekar-
skich, szpitala, cmentarzy i przychodni „Neuromed” 
dr Kurek przy ul. Leśnej.

IV Konferencja Organizacji Pozarządowych
Pan burmistrz wyjaśnił, że problem jest mu znany 
i będzie czynił starania o uruchomienie komuni-
kacji miejskiej, być może wzorując się na rozwią-
zaniach przyjętych w Mławie /komunikacja bez-
płatna dla mieszkańców/ oraz będzie próbował 
uzyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne.
Dyskusja dotyczyła także spraw wewnętrznych or-
ganizacji pozarządowych, szans i możliwości ich 
rozwoju, działalności Rady w okresie sprawozdaw-
czym oraz kierunków dalszej pracy – Plan Pracy. 
Sugerowano kontynuowanie spotkań integracyj-
nych oraz szkoleń dla liderów organizacji z zakre-
su pozyskiwania środków publicznych.
Wybrano władze Rady OP PD. Przewodniczącym 
pozostał Antoni Furtak, wybrany w oddzielnym 
głosowaniu, natomiast w 6-osobowym składzie 
członków Rady nastąpiło istotne „odmłodzenie”.
Zgodnie z  propozycjami Komisji Uchwał 
i Wniosków przyjęto uchwałę „absolutoryjną” oraz 
plan pracy na 2016-2017 rok.

Marian Odachowski

Galeria Stowarzyszenia „WOLNOŚĆ OD STRACHU”
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III WIEK

JEST TAKIE MIEJSCE, GDZIE … przemocy mówimy 
STOP !
JEST TAKIE MIEJSCE, GDZIE … powiedzą Ci, że :
– nie tylko Ty jesteś ofiarą przemocy. Problem prze-
mocy jest ogromny.
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które niestety 
z roku na rok staje się coraz bardziej powszechne.
Z policyjnych statystyk wynika, że w roku 2012 po-
nad 51 tysięcy osób padło ofiarami różnych form 
przemocy domowej. Trzy lata później liczba ta 
zwiększyła się prawie o 25 tysięcy.
W 2015 roku ponad 17 tysięcy małoletnich stało się 
ofiarami przemocy i  zostało objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty”. W tym samym roku prawie 70 
tysięcy kobiet stało się ofiarami przemocy domowej. 
W większości przypadków główną przyczyną za-
chowań przemocowych był alkohol oraz środki odu-
rzające. Ponad 46 tysięcy mężczyzn podejrzanych 
o stosowanie przemocy w rodzinie znajdowało się 
pod wpływem alkoholu.
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości podaje, że 
w  ciągu jednego tygodnia, w  wyniku przemocy 
domowej, giną trzy kobiety. Ta tragiczna statysty-
ka spowodowała przyjęcie w  Polsce „Konwencji 
Antyprzemocowej”, stworzonej przez Radę Europy. 
Dokument ten zapewnia ochronę ofiar przemo-
cy domowej, a  także skuteczne ściganie karne 
sprawców.
Ochronę osób, w tym dzieci, przed przemocą do-
mową gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej z 1997 roku (art. 40, art. 47, art. 71, pkt 1 
oraz art. 72).
Również Kodeks Karny w art. 207 § 1 i 2 uznaje prze-
moc w rodzinie za przestępstwo ścigane z urzędu.

Przemoc w rodzinie to jedno z najbardziej demo-
kratycznych zjawisk psychospołecznych, może 
spotkać każdego.
Ludzie doznają przemocy niezależnie od statusu 
społecznego, wykształcenia, posiadanego ma-
jątku, czy też narodowości. Przemoc w rodzinie 
nie zna granic.

STOWARZYSZENIE „WOLNOŚĆ OD STRACHU” 
W DZIAŁDOWIE

Realizacji uprawnień osób pokrzywdzonych służą 
także przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego 
(ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku oraz ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 roku), które wskazują rozwią-
zania mające zapewnić lepszą ochronę prawną 
wszystkim ofiarom przemocy.
Krajowe Dokumenty Programowe, takie jak Krajowy 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
który określa zadania w  zakresie zapewnienia 
ochrony i udzielania pomocy ofiarom przemocy, 
prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyj-
nych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 
a także podnoszenia świadomości społecznej na 
temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

JEST TAKIE MIEJSCE, GDZIE …znajdziesz odpo-
wiedź na pytanie czym jest „Niebieska karta”.
„Niebieska Karta” to procedura- ogół czynności po-
dejmowanych i prowadzonych przez zespół osób 
będących przedstawicielami jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej, miejskich, gminnych 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
Policji, oświaty i  ochrony zdrowia, w  związku 
z uzasadnionym podejrzeniem przemocy w rodzi-
nie. Wszczęcie procedury następuje poprzez wy-
pełnienie formularza „Niebieska Karta” przez oso-
bę upoważnioną, po zgłoszeniu osoby doznającej 
przemocy.
Po analizie sytuacji rodziny opracowuje się indywi-
dualny plan pomocy zawierający propozycje działań 
pomocowych.
Zakończenie procedury „Niebieskiej Karty” następu-
je, gdy ustanie przemoc w rodzinie i zostanie zreali-
zowany środowiskowy plan pomocy.

JEST TAKIE MIEJSCE, GDZIE… możesz przerwać 
zamknięty krąg milczenia, możesz pomóc:
ŚWIADEK PRZEMOCY w rodzinie to bardzo waż-
na osoba, często jedyna, która może pomóc prze-
rwać przemoc !
Nie musisz robić tego, co policja, prokurator, psy-
cholog, lekarz.
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

III WIEK

Ważne jest przede wszystkim to, żebyś:
1. Wysłuchał osoby, które doznają przemocy.
2. Uwierzył w to, co mówią.
3. Zapewnił je o  tym, że mają prawo szukać 

pomocy.
4. Zawiadomił osoby, które zajmują się udziela-

niem pomocy w sytuacjach kryzysowych, czyli:
 � „Niebieską Linię” - tel. 22 668 – 70 – 00,
 � Ośrodek Pomocy Społecznej,
 � Policję – tel. 112, 997,
 � Prokuraturę.

Jeżeli dysponujesz wolnym czasem i chciał(a)byś 
poświęcić jego część na działania przyczyniają-
ce się do poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych 
przestępstwem oraz przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie, zachęcamy do skorzystania z możli-
wości jakie daje wolontariat w organizacji poza-
rządowej jaką jest Stowarzyszenie „WOLNOŚC OD 
STRACHU” w Działdowie.

JEST TAKIE MIEJSCE, GDZIE …
- podejmowane są działania informacyjno – edu-
kacyjne adresowane do dzieci i młodzieży, dzia-
łania profilaktyczne, zapobiegające przemocy 
w rodzinie.
Mamy nadzieję, że organizowane debaty spo-
łeczne, konferencje, spotkania w szkołach, udział 
w akcjach społecznych organizowanych na pozio-
mie lokalnym, w przyszłości przyniosą wymierne 
efekty w postaci zminimalizowania problemu prze-
mocy w rodzinie oraz poprawy bezpieczeństwa jej 
członków, w szczególności tych krzywdzonych.
Dodajmy, że profilaktyka spełnia również inną rolę, 
uczy młodych ludzi, że pomoc nie jest czymś wsty-
dliwym i że można skutecznie przeciwdziałać złu.

JEST TAKIE MIEJSCE, GDZIE …
swoją siedzibę ma Stowarzyszenie „Wolność 
od Strachu” w  Działdowie (siedziba w  budyn-
ku Miejskiego Domu Kultury w Działdowie przy 
ul. Wolności 64).
Właśnie w maju mijają trzy lata, kiedy w Sądzie 
zostało zarejestrowane nasze Stowarzyszenie.
Impulsem do jego powstania była troska o ludzi 
krzywdzonych. Jego głównym celem jest reagowa-
nie i rozwiązywanie problemów osób dotkniętych 
przemocą przy współpracy z różnymi instytucjami 
i służbami do tego powołanymi.

Nasze działania obejmują swoją formą:
 � indywidualne rozmowy z mieszkańcami,
 � rozdawanie ulotek dotyczących przemocy,
 � przeprowadzanie anonimowych ankiet o tema-

tyce przemocowej,
 � promowanie Stowarzyszenia i instytucji powo-

łanych do działania w obszarze przemocowym.
Stowarzyszenie „Wolność od Strachu” w Działdowie 
to organizacja pozarządowa o zasięgu krajowym, 
jednak skupiająca swoją działalność na terenie po-
wiatu działdowskiego.
Jest organizacją „non profit”, to znaczy, że wszyst-
kie działania na rzecz ofiar przemocy świadczy 
bezpłatnie. Pracują w niej wolontariusze (pedago-
dzy, prawnicy, trenerzy, socjoterapeuci), którzy za 
swoją pracę nie pobierają żadnych wynagrodzeń.
Dyżury są pełnione w każdy poniedziałek w go-
dzinach od 16.00 do 18.00. Można również umó-
wić się na spotkanie w dogodnym dla siebie termi-
nie kontaktując się pod nr tel. 664-885-721 a także 
poprzez pocztę internetową na nr maila: wolno-
scodstrachu@o2.pl
O swoich problemach należy mówić. Trzeba mówić 
wszystkim, protestować, bronić się, dbać o siebie, 
swoje bezpieczeństwo, potrzeby, komfort, dobre 
samopoczucie i prawa szukając wyjścia z sytuacji 
przemocy.
Pamiętaj: za przemoc odpowiada sprawca – nie-
zależnie od tego co robiła i jak się zachowywa-
ła ofiara. Trzeba to wiedzieć i pamiętać o tym. 
Stwórzmy szanse na godne życie dla siebie oraz 
dla całej rodziny.

Stowarzyszenie „Wolność od Strachu” w Działdowie
Prezes: Gabriela Nowak

oraz członek: Tadeusz Grześkiewicz
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

III WIEK

Dziecko, by mogło prawidłowo rozwijać się musi 
być wychowane w rodzinie. To rodzice przekazują 
dziecku wartości, uczą miłości, przygotowują dziec-
ko do przyszłych ról społecznych. W odróżnieniu od 
placówki opiekuńczo-wychowawczej, gdzie jeden 
wychowawca opiekuje się dużą ilością dzieci, co jest 
często przyczyną zamknięcia się dziecka w sobie, 
a w konsekwencji choroby sierocej oraz samooka-
leczeń z powodu bardzo silnego bólu psychiczne-
go. Rodzice zastępczy w sposób naturalny otaczają 
dziecko opieką, dają poczucie bezpieczeństwa i sta-
bilizacji życiowej.
Rodzinę zastępczą tworzy się w celu zapewnienia 
dziecku (dzieciom) opieki z powodu wystąpienia 
w  ich rodzinach różnego rodzaju sytuacji kryzy-
sowych. Celem działania rodziny zastępczej jest 
wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko 
mogło do niej powrócić wzmocnione i wyposażone 
np. w umiejętność tworzenia trwałych związków 
emocjonalnych.
Według ustawy z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyróż-
niamy dwie formy rodzinnej pieczy zastępczej i są 
to: rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka. 
Dodatkowo rodziny zastępcze dzielimy na spo-
krewnione (wstępni lub rodzeństwo dziecka), nie-
zawodowe (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem 
dziecka) oraz zawodowe, w tym pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne. 
Obecnie na terenie powiatu działdowskiego mamy 
44 rodziny spokrewnione, 9 rodzin niezawodowych 
oraz 1 rodzinę zawodową pełniącą funkcję pogo-
towia rodzinnego. Ustawa wyraźnie wskazuje kto 
może pełnić funkcję rodziny zastępczej. Mogą to być 
małżonkowie lub osoby niepozostające w związku 
małżeńskim, które dają rękojmię należytego spra-
wowania pieczy zastępczej, nie są i nie były po-
zbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza ro-
dzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona. 

W przypadku, gdy na małżonkach lub osobie ciąży 
obowiązek alimentacyjny, muszą oni wykazać, że 
jest on przez nich realizowany. Ustawa zaznacza 
również, że nie mogą to być osoby ograniczone 
w zdolności do czynności prawnych. Ponadto muszą 
przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ważne jest, aby rodzina wyrażająca gotowość przy-
jęcia dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zapewniała odpowiednie warunki bytowe i mieszka-
niowe. W trakcie starań o bycie rodziną zastępczą 
kandydaci są badani przez psychologa, który wydaje 
opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Należy również 
posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 
wystawione przez lekarza podstawowej opieki po-
twierdzające zdolność do sprawowania właściwej 
opieki nad dzieckiem. W przypadku rodziny zastęp-
czej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworzą-
ca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.
Po spełnieniu warunków określonych w ustawie 
rodziny zawodowe i niezawodowe zobowiązane są 
przejść szkolenie kwalifikujące do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej organizowane przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie. Podczas 
kursu kandydaci zapoznają się między innymi z za-
sadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typo-
wymi problemami związanymi z opieką zastępczą 
oraz sposobami radzenia sobie z nimi. Większość 
programów opiera się na zajęciach prowadzonych 
metodą warsztatów.

Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wy-
nagrodzenie nie niższe niż 2 000 zł miesięcznie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie 
zaprasza do zgłaszania się kandydatów do biura 
Centrum, które mieści się przy ul. Lidzbarskiej 31, 
13-200 Działdowo, tel. 23 698 01 30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji 
zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem.

„Prawdziwym schronieniem dla człowieka jest drugi człowiek.”

Informacje i komunikaty dla seniorów i osób 
niepełnosprawnych



GALERIA SEKCJI FOTOGRAFICZNEJ

Autor: Janusz Lis

Autor: Krysia Wasiak Autor: Krysia Wasiak Autor: Maria Kozłowska

Autor: Maria Kozłowska

Autor: Maria Kozłowska

Autor: Ryszard Męczyński

Autor: Ryszard Męczyński Autor: Ryszard Męczyński Autor: Janusz Lis

Autor: Tadeusz Umiński

Autor: Ryszard Męczyński

Autor: Tadeusz Umiński

Autor: Ryszard Męczyński

Autor: Maria Kozłowska Autor: Maria Kozłowska

Autor: Janusz Lis Autor: Janusz Lis


