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Sprawozdanie 
z działalności Białołęckiej Rady Seniorów  

w roku 2017 
 

  Białołęcka Rada Seniorów w 2017 r. skoncentrowała swoją uwagę na 

głównym  problemie, jakim był brak w naszej Dzielnicy Klubu Seniora  i Domu Dziennego 

Pobytu dla osób starszych. Niestety, nikt wcześniej w Dzielnicy nie był zainteresowany 

tymi zagadnieniami. Rozumieliśmy trudną sytuację lokalową, ale postanowiliśmy 

zainteresować tym władze Dzielnicy, a także Urząd m. s.t. Warszawa.  

Klub Seniora stałby się centrum aktywności wszystkich grup seniorów, 

porozrzucanych po całej Dzielnicy, a także miejscem, w którym seniorzy mogliby 

poczytać prasę, porozmawiać, czy  spędzić miło czas.  

Dzięki głosom mieszkańców zwróciliśmy także uwagę na osoby starsze mniej 

aktywne, niesamodzielne, wymagające nie tylko integracji, ale również opieki. Dlatego 

wyłoniła się inicjatywa BRS powstania na terenie Dzielnicy jednostki prowadzącej 

kompleksową działalność na rzecz Seniorów oferującą przede wszystkim możliwość 

pobytu nie tyle na wybranych zajęciach, ale  dająca przede wszystkim możliwość  

zjedzenia ciepłego posiłku i niejako „przy okazji” zagospodarowania czasu wolnego. 

Dom Dziennego Pobytu stworzyłby bowiem realną szansę wsparcia nie tylko osób 

starszych, które z racji wieku, choroby, samotności lub braku możliwości zapewnienia 

opieki ze strony rodziny, wymagają pomocy, ale także stanowiłby idealne rozwiązanie 

dla rodzin opiekujących się osobami starszymi. Sprawa została przedstawiona 

Zarządowi Dzielnicy Białołęka. Świadomość uzależnienia budżetu Dzielnicy od budżetu i 

decyzji władz m.st. Warszawy spowodowała koncepcję wystąpienia pisemnie do Pani 

Prezydent Warszawy oraz Rady Warszawy o zapewnienie środków finansowych na ten 

cel. Odbyły się także spotkania BRS w tej sprawie z Panią Prezydent i Zastępcą 

Prezydenta Warszawy – Włodzimierzem Paszyńskim. Podczas tego ostatniego 

poinformowaliśmy o zebraniu blisko 3000 podpisów pod apelem o powstanie na 

Białołęce Klubu Seniora i Domu Dziennego Pobytu. Uzyskaliśmy ustne zapewnienie o 

przychylności w sprawie naszego projektu.  Ponadto w celu przyspieszenia ewentualnej 

realizacji tych przedsięwzięć przedstawiliśmy projekt budowy w systemie wolnostojących 

kontenerów, który nie wymagałby dużej powierzchni terenu w porównaniu do tradycyjnej 

zabudowy.  W międzyczasie Zarząd Dzielnicy Białołęka wystąpił do Zarządu Warszawy 

o rozpatrzenie możliwości zrealizowania tego projektu. Dzięki tym akcjom sprawa powoli  

posuwa się naprzód i jawi się już realna nadzieja na realizację tej inicjatywy Rady 

Seniorów.  

Teraz trochę spraw drobnych, ale ważnych z naszego punktu widzenia.  

Dzięki naszej inicjatywie powstało bezpieczne wejście z poręczami na scenę w sali 

widowiskowej BOK. 

Poruszyliśmy sprawę zamknięcia sauny od piątku po południu do niedzieli 

wieczorem włącznie, na ul. Strumykowej 21. Jednocześnie zwróciliśmy uwagę, że 

zwyczajowo sauna znajduje się przy basenie, a w Białołęckim Ośrodek Sportu obiekt 

"Światowida" takowej nie ma. Z naszych informacji wynikało, że opracowane były w 

przeszłości plany uruchomienia sauny w tym obiekcie. 
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W związku z przypadkami zasłabnięć seniorów i seniorek podczas zajęć w Centrum 

Aktywności Lokalnej, ul. Porajów 14 i dużym prawdopodobieństwem wystąpienia 

nagłego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób w podeszłym wieku apelowaliśmy w maju 

o utworzenie  Punktu Pierwszej Pomocy Medycznej wyposażonego min. w defibrylator. 

Widzieliśmy także konieczność okresowego profesjonalnego przeszkolenia pracowników 

Centrum z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej i umiejętności posługiwania 

się defibrylatorem. Było dla nas oczywiste, że podejmowanie działań zapobiegających 

wystąpieniom nagłego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia seniorów jest naszym 

obowiązkiem. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację o braku środków finansowych na 

ten cel.   

Białołęcka Rada Seniorów realizując swoją rolę inicjatywną, zwróciła się także do 

Pani Burmistrz z propozycją wprowadzenia akcji honorowania najstarszych 

mieszkańców Dzielnicy oraz długoletnich małżeństw podczas Białołęckiego Dnia 

Seniora  powiązanego z  Europejskim  Dniem Seniora (International Day of Older 

Persons), który obchodzony byłby w dniu 20 października. Zaproponowaliśmy, by te 

osoby nagrodzić medalami okolicznościowymi, dyplomami i ewentualnie nagrodami 

pieniężnymi dla najbiedniejszych. Na wyróżnienie zasługiwałyby także osoby, które z 

wielkim zaangażowaniem pracują na rzecz seniorów. Niestety, pomysł upadł ze względu 

na rygorystyczne zapisy Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 Zainicjowane zostały cykliczne spotkania z przedstawicielami PZERiL dla 

uzgadniania wspólnych działań na rzecz Seniorów – niestety już pierwsze spotkanie 

odbyło się bez udziału przewodniczącej Zarządu PZERiL i ograniczyło się jedynie do 

przedstawienia problemów lokalowych przez osoby uczestniczące w spotkaniu. Rada 

Seniorów starała się dopomóc w rozwiązywaniu tych problemów, co niestety nie jest 

łatwe z powodów omówionych na wstępie sprawozdania. 

 W marcu Rada zorganizowała tzw. „inkubator pomysłów”, czyli spotkanie 

przedstawicieli Wydziałów Urzędu Dzielnicy. Takie spotkania miałyby być zwoływane 

zgodnie w jawiącymi się potrzebami organizacyjnymi. Pomysł spotkał się z aprobatą 

Zastępcy Burmistrza, pana Marcina Adamkiewicza.  

W kolejnych miesiącach staraliśmy się zainteresować instytucje, organizacje i 

merytoryczne  wydziały Urzędu Dzielnicy, które podejmują działania na rzecz seniorów 

oraz organizacje statutowo działające z seniorami lub na rzecz seniorów wyznaczeniem 

kierunków polityki senioralnej w Dzielnicy. Byłby to krok w kierunku aktywizacji i integracji 

seniorów oraz uporządkowania i upowszechnienia oferty. Niestety z przykrością musimy 

stwierdzić, że w dalszym ciągu brak jest w Dzielnicy planów działania na przyszłość w tej 

dziedzinie.  Przecież jedną z najistotniejszych cech polityki senioralnej  jest szerokie 

konsultowanie wszelkich działań podejmowanych w tym zakresie przez lokalne władze. 

Partnerstwo i współdziałanie samorządu terytorialnego, społeczności lokalnej oraz 

innych partnerów (m.in. organizacji społecznych, gospodarczych i pozarządowych) 

zaangażowanych w te działania na danym obszarze to podstawowa zasada dobrego 

zaplanowania działań na przyszłość. Opracowanie kilkuletniego Programu Rozwoju dla 

Dzielnicy Białołęka dotyczącego aktywności seniorów i ich potrzeb powinno zostać 

poprzedzone konsultacjami społecznymi, których celem byłoby umożliwienie seniorom 

wypowiedzenie się na temat społecznych, kulturowych, ekonomicznych i 
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architektonicznych zaniedbań w  naszej Dzielnicy oraz na czym owe zaniedbania 

polegają.  

Pierwszym krokiem w osiągnięciu ww. celu byłoby dokonanie przez Dzielnicę 

analizy struktury wiekowej seniorów powiązanej z miejscem zamieszkania.  

 W czerwcu 2017 r. Rada Seniorów na zaproszenie wiceburmistrza Marcina 

Adamkiewicza czynnie włączyła się do akcji sprzątania Białołęki - z okazji Dnia Ziemi. 

Koordynatorem prac na tym obszarze była Sekretarz BRS, a uczestnikami było około 50 

osób – tj. radni BRS, harcerze i liczne grono mieszkańców, którzy zgłosili się do prac 

porządkowych. Oczyszczony i uporządkowany został spory obszar Nowodworów. 

 W sierpniu 2017 roku, kiedy wszedł w życie nowy „Regulamin wyboru Miejsc 

Przyjaznych Seniorom” Rada Seniorów wyszukała i przedstawiła organizatorom -

Warszawskiej Radzie Seniorów -  7 miejsc, w których seniorzy są traktowani w sposób 

wyjątkowo przyjazny. 

We wrześniu w ramach integracji wszystkich grup społecznych w Dzielnicy 

Białołęka zorganizowaliśmy we współdziałaniu z Białołęckim Ośrodkiem Sportu i 

Stowarzyszeniem „Seniorzy Białołęki” Piknik Międzypokoleniowy „Senioralia”. Wpisał się 

on w Stołeczny Program działań „Warszawa przyjazna seniorom” w ramach 

Warszawskich Dni Seniora. Mamy nadzieję, że wejdzie on do kalendarza corocznych 

imprez w Dzielnicy. 

Zwracaliśmy się do władz Dzielnicy o poprawę dostępności do informacji o 

działaniach dla seniorów poprzez wykorzystanie miejsc łatwo dostępnych dla seniorów, 

czy też wykorzystanie tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Dzielnicy. 

W grudniu, dzięki usilnym staraniom BRS i zaangażowaniu Pani Burmistrz, jak i 

wydziałów Dzielnicy współpracujących z seniorami, udało się zorganizować Spotkanie 

Wigilijne w Ratuszu Dzielnicy dla 100 seniorów. Zarówno dla tych aktywnych, 

działających w różnych grupach zainteresowań, jak i – po raz pierwszy – dla seniorów 

przebywających w Domach Opieki na Białołęce. Osoby mające problemy z poruszaniem 

się były dowiezione do Ratusza samochodami Domów Opieki oraz Urzędu Dzielnicy. 

 Dla wielu osób była to pierwsza wizyta w Ratuszu, a wielkim przeżyciem i 

wzruszeniem był piękny gest ze strony Pani Burmistrz, która złożyła świąteczne 

życzenia, łamiąc się opłatkiem z każdym uczestnikiem spotkania. 

 Członkowie Rady Seniorów brali też udział w kilku imprezach masowych na 

terenie Białołęki i innych dzielnic  jako wolontariusze. Był to m.in. Bieg Niepodległości w 

Święto Niepodległości, a także Bieg wokół Aresztu  Śledczego w rocznicę wprowadzenia 

stanu wojennego, udział w Maratonie Warszawskim oraz  zgłoszeni zostali chętni do 

udziału w zbiórce prowadzonej przez Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zbiórka 

przeprowadzona została już w roku 2018.  

 Przedstawiciele Rady Seniorów składali także wieńce na Cmentarzu 

Tarchomińskim - przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego w rocznicę wybuchu 

Powstania oraz na Miejscu Pamięci przy kościele Narodzenia NMP przy ul. Klasyków. 

Rada zabiegała także o możliwość oficjalnego uczestnictwa w Dzielnicy we wszystkich 

wydarzeniach  o charakterze patriotycznym.  

 Starania BRS nakierowane były także na polepszenie opieki medycznej w naszej 

Dzielnicy, w związku z tym zorganizowaliśmy spotkanie z Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej.   
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 Przez cały rok prowadziliśmy także akcję ulotkową mającą na celu 

zaaktywizowanie seniorów. 

 Należy podkreślić, że wszystkie te wydarzenia wymagały dużego nakładu czasu i 

starań ze strony radnych BRS. Na bieżąco także – w miarę możliwości – 

wspomagaliśmy osoby, które zwracały się do nas ze swoimi problemami. Trzeba też 

zaznaczyć, jako swego rodzaju ciekawostkę, że ewentualne prośby o poradę czy 

interwencję docierały do nas zawsze poza godzinami formalnie ustalonych dyżurów.  

 Nasi przedstawiciele uczestniczyli w wielu szkoleniach  

i spotkaniach dotyczących spraw seniorów oraz w posiedzeniach niektórych komisji 

Rady Dzielnicy. Jednym z najbardziej owocnych szkoleń były szkolenia dotyczące 

uruchomienia i administrowania internetową stroną Rady Seniorów - www.wrs.waw.pl,  a 

także stroną na Facebooku. Administratorem tych stron jest Wiceprzewodnicząca Rady 

Seniorów, a członkowie Rady są jej aktywnymi użytkownikami.  

Naszą największą bolączką jest brak osobowości prawnej i brak własnych 

środków finansowych. 

Dla podkreślenia problemów, z którymi - na co dzień - borykała się Rada 

Seniorów – należy dodać, że prawie przez cały rok 2016 Rada działała w niepełnym 

składzie, a także w roku 2017 skład zmieniał się kilkakrotnie, co związane było m.in. ze 

zmianami w działalności Rady Dzielnicy. 

 

http://www.wrs.waw.pl/

