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Projekt pn. „Rozwój usług społecznych  
w Gminie Milanówek”

Środki zewnętrzne na realizację projektu pod nazwą „Rozwój 
usług społecznych w Gminie Milanówek”, realizowanego w ramach Osi 
Priorytetowej RPO WM 2014-2020, działanie IX Wspieranie włączenia 
społecznego, Poddziałanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzyskano 
w roku 2018. W 2020 roku pozyskano dodatkowe środki do walki 
z Covid-19, więc całkowita wartość projektu wynosi 3 069 303,78 zł. 
Projekt, w początkowym zamyśle, skierowany był do 185 osób. Jednak 
już w połowie realizacji projektu okazało się, że zakładana ilość osób 
do objęcia wsparciem jest za mała. Zainteresowanie ofertą projektu 
okazało się bardzo duże. Ostatecznie wsparcie otrzymało ok 400 osób.

1. Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych 
usprawniających. 

Uczestnik projektu na podstawie skierowania od lekarza 
specjalisty, a następnie decyzji wydanej przez OPS mógł otrzymać 
nieodpłatnie zabiegi kinezyterapii i masażu. Zabiegi były wykonywane 
w domu Uczestnika projektu. Wykonawcą był wykwalifikowanym 
fizjoterapeuta i rehabilitant. 

2. Uruchomienie sąsiedzkich usług opiekuńczych. 
Usługi sąsiedzkie polegały na świadczeniu wzajemnej pomocy 

mieszkańców dobrze funkcjonujących  i sprawnych fizycznie na 
rzecz osób samotnych, w podeszłym wieku, niesamodzielnych 
i niepełnosprawnych, bez względu na płeć, a mieszkających 
w sąsiedztwie. Usługi świadczone były nie rzadziej niż raz na dobę, od 
poniedziałku do piątku. Realizowane były na terenie miasta Milanówka. 
Zakres sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania obejmował w szczególności: 
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a)  pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
b)  pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
c)  pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie                                                                 
     domowym, 
d)  pomoc w praniu odzieży i bielizny, 
e)  pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek
     i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych
     w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach, 
f)  informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu
    stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Osoba otrzymująca pomoc w ramach przedmiotowego 
projektu nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu. Podczas pandemii 
COVID-19, zarówno opiekunowie, jak i Uczestnicy projektu otrzymali 
pakiety ochronne, czyli maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, 
przyłbice, pulsoksymetry, termometry, etc. 

3. Uruchomienie usługi teleopieki. 
Zadanie teleopieki miało na celu monitoring stanu zdrowia 

Uczestników projektu. Opaski życia, to wyposażone w GPS 
urządzenia przekazane do użytkowania beneficjentom, które 
pomagały zlokalizować Uczestnika w przypadku, gdy się zgubi, 
alarmowały Centrum Powiadamiania o np. podwyższonym tętnie, 
czy innych niepokojących objawach zdrowia. Opaska taka posiada 
także wbudowaną kartę SIM, dzięki czemu Uczestnik sam może 
skontaktować się z Centrum Powiadamiania. W ostateczności CP 
informuje odpowiednie służby (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie) 
o interwencji. Podczas pandemii COVID-19, wszyscy uczestnicy zadania 
otrzymali m.in. termometry, inhalatory, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, 
czujniki gazu, dymu, czadu, a także pakiety ochronne- rękawiczki, 
maseczki, płyny dezynfekujące, etc. 
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4. Działanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 
Mieszkańcy Milanówka mogli skorzystać z łącznie 100 sztuk 

różnorodnego sprzętu rehabilitacyjnego. Mieszkańcy Milanówka 
mieli możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, 
okazując jedynie zaświadczenie od lekarza o zapotrzebowaniu na 
specjalistyczny sprzęt. 

5. Działanie Milanowskiego Klubu Seniora 
Milanowski Klub Seniora powstał w sierpniu 2018 roku. 

Również wtedy ruszyły pierwsze zapisy milanowskich Seniorów do 
Klubu. Natomiast pierwsze zajęcia rozpoczęły się w październiku.  
Projekt zakładał uczestnictwo 85 osób w Klubie, jednak ostatecznie 
odnotowaliśmy ok 400 beneficjentów – uczestniczących w zajęciach 
ze zmienną frekwencją.

Pierwsze zajęcia, z jakich Seniorzy mogli skorzystać to język 
francuski, angielski, zdrowy kręgosłup i pilates, nordic walking – 
spacery na świeżym powietrzu w zwartej grupie. Po paru tygodniach 
zorganizowane zostały kolejne zajęcia z psychologiem, w których nasi 
uczestnicy nie tylko mogli skorzystać z porady, ale wspólnie ćwiczyć 
na zajęciach z treningu pamięci. Rozpoczęły się również zajęcia 
z e-seniora, w których chętni zagłębiali się w „ciekawostki ze świata 
wirtualnego”.  Niedługo potem oferta dla Naszych Seniorów znów 
się wzbogaciła o kolejne wspaniałe zajęcia tj. joga, zajęcia ruchowe 
z elementami tańca – uczestnicy w ramach tych zajęć mogli ćwiczyć 
tańce w tak zwanym kole i wspólne przyśpiewki. Kolejne zajęcia, 
z których mogli się cieszyć seniorzy to plastyka – tutaj rysunek, 
malowanie, ceramika, sztuka ludowa, decopague, kolaż. Kolejne 
zajęcia z oferty w Klubie to zajęcia z rehabilitantem zarówno w teorii 
jak i praktyce. Dietetyk – na tych zajęciach omawiane szeroko było 
to, na co należy zwrócić uwagę kupując żywność w sklepie, jak 
dopasować dietę do stylu życia, obszernie poruszany był też temat 
diety dla diabetyków. No i oczywiście hortiterapia- inaczej tak zwane 
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ogrodolecznictwo, nauka o roślinach, ogrodach oraz o kwiatach 
domowych- czyli jak o nie dbać.

Klub Seniora to nie tylko zajęcia, to poznawanie się 
nawzajem, to przyjaźnie, rozmowa. Takim relacjom sprzyjały 
cykliczne imprezy integracyjne takie jak: Tłusty czwartek, Rocznice 
Klubu, Spotkania Przedświąteczne czy też zorganizowane z okazji 
Dnia Kobiet Warsztaty Makijażu.

Podczas pandemii COVID-19 Klub Seniora starał się nie 
pozostawać biernym. Udało się zorganizować zajęcia on-line. Mimo 
trudów, jakie Seniorzy mieli z oswojeniem się z taką formą zajęć, 
udało się dalej działać. Ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu, 
część seniorów stwierdziła nawet, że to bardzo wygodny sposób 
nauki. Dla tych osób, które jednak nie miały dostępu do sieci 
internetowych, a chciały w dalszym ciągu korzystać z oferty 
Klubu, uruchomiona została możliwość zajęć stacjonarnych 
z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. 

W ramach Klubu Seniora zostały zorganizowane tzw. pakiety 
ochronne. Zawierały one produkty pomagające w przeciwdziałaniu 
rozszerzania się epidemii, takie jak płyny do dezynfekcji, maseczki, 
pulsoksymetry, termometry, rękawiczki, termofory, apteczki, etc. 

I tak powoli dotarliśmy do końca realizacji pierwszej edycji 
projektu, ale Milanowski Klub Seniora pozostanie z nami już na 
zawsze.
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Wspomnienia
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Halina

 Z szerokiej gamy usług proponowanym seniorom przez Mi-
lanowski Klub Seniora wybrałam początkowo 4 aktywności: zajęcia 
języka francuskiego, pilates, zajęcia psychologiczne (trening pamięci) i  
E-senior. Gdyby to było możliwe, chętnie uczestniczyłabym i w innych 
zajęciach ruchowych, bo trening ciała jest również świetnym ćwicze-
niem mózgu (podobnie jak taniec, którego bardzo mi brakowało!). 
Zmieniali się prowadzący, co bywało deprymujące, bo zmuszało do 
przyzwyczajenia się do sposobu pracy kilkakrotnie, było to dla mnie 
trudne. Zresztą typ zajęć też był skomplikowany, bo każdy z uczestni-
ków posiadał inny poziom umiejętności w posługiwaniu się smartfo-
nem. Krótko mówiąc było trudno. W tej grupie instruktorów wyróżniała 
się Pani Kasia. Kompetentnie i z empatią wobec uczestników, zawsze 
solidnie przygotowana (z materiałami wspomagającymi), zarówno 
w zakresie zajęć psychologicznych jak i informatycznych. Budziła naszą 
ogromną sympatię i szacunek. Piękna to była postać… Tęsknię Pani 
Kasiu….

 Od początku do chwili obecnej 
jestem na zajęciach z języka francuskie-
go z Panią Ewą Wincenciak, obecnie 
on-line, ale choć brak bezpośredniego 
kontaktu, powoli idzie nam coraz lepiej. 
Zajęcia z języka francuskiego otworzy-
ły przede mną (i zapewne pozostałymi 
uczestnikami kursu) nowe horyzonty. 
Piękno  mowy francuskiej w wykonaniu 
pani Ewy wybrzmiewa czysto i subtelnie. 
Lektorka reaguje na nasze oczekiwania 
błyskawicznie i wyrozumiale oraz takto-
wanie traktuje nasze „wystękane” próby 
posługiwania się tym językiem. Ale mó-
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wimy! Piszemy też! Reagujemy na 
pytania, potrafimy (choć czasem 
niezbyt poprawnie), formułować 
odpowiedzi…. Kłaniam się nisko za 
cierpliwość, takt, wyrozumiałość 
i perfekcję językową, Pani Ewo… 
oby jak najdłużej!

 Rok 2020 pokrzyżował 
wszystkim plany. Przerwy, choroby, 
przechodzenie na zajęcia on-line 
nie sprzyjały ani dobremu samo-
poczuciu, ani systematyczności. 
Ale udało się uczestniczyć (choć 
z przerwami) w zajęciach fizycz-
nych, różnego typu gimnastykach. 
Odkryliśmy również w tej dziedzi-
nie zalety i wady ćwiczeń on-line. 
I chyba, nawet wobec braku dużej 

sali gimnastycznej, doceniliśmy systematyczne ćwiczenia w swojej 
prywatnej przestrzeni. 

 Długo uczestniczyłam w zajęciach zewnętrznych (pilates 
z Panią Ewą). Wspominam te ćwiczenia jako ciężką, ale wydajną 
pracę dotyczącą obu stron – nas i prowadzącej. Przeniesienie tam-
tych zajęć na dużą salę umożliwiło wygodne wykorzystywanie prze-
strzeni przez liczne grono chętnych. To był „wycisk” solidny i takaż 
solidna instruktorka. Czasem aż brakowało tchu, ale ćwicząc wizu-
alizowałam błogie samopoczucie i sprężystość ciała... Chyba dawa-
łyśmy radę ( a jeśli nie, to Ewa mobilizowała żartem i uśmiechem). 
Zastanawiała się czasem skąd w niej tyle energii. Zdrowia życzę 
Ewo.
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 Obecnie kontynuacja (na razie jeszcze część zajęć on-line) 
z Panią Agnieszką Niewieczerzał, godną kontynuatorką Pilatesu. 

Ćwiczenia nadal wymagające ale z tro-
ską Agnieszki o ćwiczące osoby. Trud-
niejsze zestawy są modyfikowane dla 
tych z różnymi ograniczeniami ruchowy-
mi. Czekam na te zajęcia niecierpliwie 
i żałuję, że ze względu na moje własne 
zobowiązania nie mogę uczestniczyć 
częściej. Dziękuję Agnieszko… Dzięku-
ję wszystkim prowadzącym (kobietom 
szczególnie) za solidność, profesjonalizm 
i stworzenie przyjaznej atmosfery na za-
jęciach.

 I na koniec „Last but not least” (jak mówią Anglicy „ostat-
nia, ale nie mniej ważna rzecz): organizatorzy! Najbardziej dla mnie 
widoczne osoby to Pani Patrycja i Pani Emilia. Wszystkim serdecznie 
dziękuję za pracę przy skomplikowanej organizacji całości projektu. 
Życzmy sobie, aby ta możliwość trwała jak najdłużej….

Pozostaję z wdzięcznością (również dla współuczestników) 
Halina Kacprzak
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Ewa 
Moje osobiste wspomnienia z zajęć.

 Zajęcia z psychologii z Panią Martą były bardzo ciekawe 
i jedna z prac zadanych to napisać w miarę spójne opowiadanie 
i każde zdanie zaczynamy wg alfabetu. Bardzo się starałam napisać 
o ekologii i chyba się udało.

A)  Anna postanowiła zająć się ekologią, była to forma hobby, a za-
razem nowy sposób na życie.

B)  Bardzo zależało jej na tym, żeby przekonać domowników oraz 
część otaczającej ją społeczności do życia w zgodzie z naturą.

C)  Człowiek jest z natury oporny do zmiany sposobu życia.

D)  Duży wpływ na decyzję Anny miały informacje z mediów na 
temat zgubnego wpływu plastiku na naszą Ziemię.

E)  Efekt jaki Anna osiągnęła w krótkim czasie, eliminując plastik, 
bardzo ją zaskoczył, ponieważ zrezygnowała z plastikowych opako-
wań w życiu codziennym.

F)  Furoszki czyli japoński węzełek to wyeliminowanie z życia wszel-
kich opakowań.

G)  Gadżety, którymi kusi przemysł i ogłupiające reklamy, totalnie 
stały się zbędne w jej życiu.

H)  Hart ducha, siła woli, niepoddawanie się przeciwnościom, jak 
również wiara w sukces czyściły jej przestrzeń życiową ze zbędnych 
„cacuszek”.
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I)  Indywidualne podejście do tematu ekologii daje nam osobistą 
radość i satysfakcję.

J)  Jak zaczniemy się edukować i poszerzać swoją wiedzę na temat 
ekologii to zaczniemy tworzyć wokół siebie świat pełen radości, bo 
przyroda nam to wynagrodzi. 

K)  Każdy chciały się znaleźć w grupie pasjonatów, którzy chcą 
lepszego świata.

L)  Lepiej próbować na sobie ciekawostki, jak można wyzbyć się 
plastiku i przekazywać dalej świecąc przykładem. 

Ł)  Łatwo dostępne materiały są w Internecie i jest to ogromna 
pomoc na początku tej ekologicznej drogi. 

M)  Masowe ogłupianie reklamami wciąż nowych produktów nafa-
szerowanych chemią zaburza zdrowe myślenie ale już nie Anny, bo 
ona zaczęła żyć inaczej.

N)  Nasze obecne życie, jest w rękach manipulantów, którzy za 
wszelką cenę chcą nas przekonać do swoich racji. 

O)  Oczywiście, jak się zastanowić nad zgubnymi skutkami reklam, 
czyli ich zysk nasza strata to zaczniemy myśleć.

P)  Polska to mój kraj i chcę żebyśmy korzystali z darów naszej 
Matki Ziemi.

R)  Rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania o życiu na śmietniku 
chemii.
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S)  Sami zbierajcie informacje o zgubnym konsumpcjonizmie, który 
stał się wyznacznikiem życia.

T)  Tylko od nas zależy jaka będzie przyszłość naszej planety.

U)  Udogodnienia jaki stwarza przemysł, żeby tą szkodliwą chemią 
się otaczać są np. wszelkiego rodzaju środki czystości.

W)  Wyobraźnia nasza o zgubnych skutkach wszechobecnej chemii 
tłumiona jest rewelacyjnymi doniesieniami o jej dobrych stronach 
i działaniu w każdym obszarze naszego życia.

Z)  Zdrowie ludzkie nie ma znaczenia w świecie, gdzie koncerny 
farmaceutyczne dbają o swoją kieszeń i kosztem naszego zdrowia.

Ż)  Żeby zrozumieć potrzebę życia bez chemii, trzeba przeczytać 
wiele opracowań na ten temat i spróbować małymi kroczkami eli-
minować to co złe z naszego życia.

Ewa Rut
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Danuta 
 „Życie byłoby szczęśliwsze, gdybyśmy mogli rozpocząć je 

w wieku osiemdziesięciu i stopniowo zbliżać się do osiemnastu” 
Marek Twain

 Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy koń-
czą się rozterki miłosne i gdy można w spokoju konsumować 
przyzwoicie życie. Można tak jak za młodu cieszyć się wiosną, 
słońcem, zapachem kwitnących kwiatów, muzyki i widokiem tych, 
których się kocha. 

Człowiek starszy traci stopniowo swe liczne role społeczne: zawo-
dową- przechodząc na emeryturę, rodzinną- gdy dzieci opuszczają 
dom. Utrata lub zmniejszenie kontaktów zawodowych wpływa na 
osłabienie więzi przyjacielskich i koleżeńskich. 

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce?

 Zmienia się model „dziadkowania”, ponieważ seniorzy od-
krywają, że emerytura nie musi oznaczać rezygnacji z marzeń 
i aktywności. Zmienia się postrzeganie starszego wieku. Przestaje 
się kojarzyć z „ bujanym fotelem”. Seniorzy przekonują się, że 
można ten czas spędzić ciekawie i radośnie. Seniorzy podróżują, 
dokształcają się i angażują w różne formy aktywności. 

 Takich możliwości, jakie ja mam mieszkając w Milanów-
ku, nie mieli moi rodzice. Uczestniczę w zajęciach Milanowskiego 
Klubu Seniora pod patronatem wspaniałych pań: P. Emilii Gra-
barek i p. Patrycji Rudź. Mogę pogłębiać swoją wiedzę z języka 
francuskiego z p. Ewą Wincenciak oraz z języka angielskiego z p. 
Katarzyną Kulak. Uczestniczę w zajęciach z jogi i gimnastyki. Za-
jęcia prowadzone są bardzo profesjonalnie i ogromnym zaanga-
żowaniem przez p. Natalię Kantorską i p. Renatę Wiśniewską. Nie 
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sposób nie wspomnieć o naszej pierwszej koordynatorce projektu 
„Wsparcia seniorów”, wspaniałej p. Justynie Łuczaj, która jako 
pierwsza prowadziła również zajęcia z języka angielskiego.

 Chciałabym podziękować całemu zespołowi pracującemu 
w Milanowskim Klubie Seniora za umożliwienie mi uczestnictwa 
w różnorodnych zajęciach. Koleżankom i kolegom życzę dużo 
zdrowia i wytrwałości w osiągnięciu zamierzonych celów.

Danuta Wojtczak
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Elżbieta

 Milanowski Klub Seniora to miejsce, w którym można od-
począć, poznać sąsiadów, zadbać o zdrowie, wymienić się infor-
macjami a przede wszystkim korzystać z licznych zajęć i warszta-
tów. 

 Wśród wielu aktywności niezwykłe są zajęcia kompute-
rowe – E-senior, które prowadzi Pani Jolanta Dec. Biorę udział 
w tych zajęciach, bo bardzo pomagają mi poruszać się w Interne-
cie. Zajęcia są bezpłatne, co dla mnie jest niezwykle ważne. Zanim 
przeszłam na emeryturę musiałam płacić za każdą lekcję w pry-
watnej firmie szkoleniowej. Czasami prosiłam moje dzieci o po-
moc i słyszałam: mamo już kilka razy Ci to tłumaczyłem, zapisz 
sobie. Na zjęciach E-senior prowadząca Pani Jola spokojnie słucha 
o co proszę i nie dziwi się, że zapominam. Dopytuję, czy dobrze 
mnie zrozumiała. Poprawia, gdy używam niewłaściwych określeń. 
Uśmiecha się i tłumaczy po raz kolejny powoli i z cierpliwością. 
Zawsze ma dla mnie czas. Empatia Pani Joli, jej delikatność i peł-
na akceptacja mojej niewiedzy powoduje, że z chęcią podejmuję 
się nowych wyzwań. Czuję jak rozpuszcza się mój opór do zgłę-
biania znajomości obsługi komputera. Uczę się z radością, nie 
mogę doczekać się kolejnego spotkania i z lekkością poznaję nową 
wiedzę, którą praktycznie wykorzystuję w wolnych chwilach. Zaję-
cia E-senior nabrały barw i dają mi uczucie radości i zadowolenia 
dzięki wyrozumiałości i łagodności prowadzącej Pani Jolanty Dec. 
Jej niezwykła charyzma, predyspozycje do przekazywania wiedzy 
i empatia powodują, że jest ona wyczekanym przeze mnie nauczy-
cielem, otwierającym mój umysł na nowości techniczne. Potrafię 
już korzystać z Google Dysk, zorganizowałam spotkanie na Face-
booku, edytuję zdjęcia w smartfonie i dodaję do nich napisy, mu-
zykę i różne efekty, nauczyłam się porządkować zawartość pamięci 
komputera, grupuję dane w odpowiednich folderach, poznałam 
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program Open Office i umiem tworzyć prezentacje, porządkuje 
zdjęcia, stworzyłam w swoim mailu stopkę mailową i dodałam do 
niej zdjęcie.

 Dzięki zajęciom w Milanowskim Klubie Seniora i wspaniałej 
prowadzącej Pani Joli otworzyłam się na  nową dla mnie wiedzę.

Elżbieta Dybińska
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku

Grażyna

 Moja „przygoda” z Milanowskim Klubem Seniora rozpoczęła się 
9 października 2017 roku, kiedy to przeczytałam informacje o plano-
wanych zajęciach gimnastycznych dla Seniorów. Wówczas wykonałam 
telefon pod wskazany numer i miły głos zaprosił mnie na ulicę Brzozową.

 Miałam szczęście, od 27 września tego samego roku stałam się 
emerytką – „panią swojego czasu” – zastanawiałam się, jak go sobie 
zorganizować i ta właśnie informacja przyczyniła się do dalszych moich 
losów na emeryturze i w Klubie, który miał różne inne propozycje dla 
takich osób jak ja.

 Zaczęłam, a właściwie zaczęliśmy, bo namówiłam również moje-
go męża, jak już wspomniałam od zajęć gimnastycznych z Panią Renatą 
w 15-osobowej grupie, która pobudzała raz w tygodniu nasz uśpiony or-
ganizm do ruchu. Dalej to już poszło jak przysłowiowe domino. Kolejne 
zajęcia ruchowe z Panią Ewą, też raz w tygodniu oraz zajęcia, które nas 
szczególnie pochłaniały to hortiterapia z Panią Agnieszką. Zajęcia bardzo 
przyjemne, wzbogacającą naszą wiedzę w zakresie ogrodów, otaczającej 
nas przyrody i naszego miejsca w niej, też raz w tygodniu. Muszę tu 
podkreślić, że zajęcia Pani Agnieszka prowadziła w niesłychanie ciepłym 
klimacie i z przyjemnością uczestniczyliśmy w nich.

 Wspominając minione lata w Klubie, muszę wspomnieć również 
o wyjazdach; pierwszy do fabryki bombek w Tomaszowie, gdzie każdy 
uczestnik miał możliwość ozdobienia własnoręcznie bombki, był bardzo 
fajnym pomysłem.

 Drugi wyjazd do Torunia, był równie udany. Tu mieliśmy moż-
liwość poznania w Muzeum Piernika historii jego wypieku, jak również 
własnoręcznie go wykonać. 



23

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 W podsumowaniu dalszej działalności w Klubie muszę 
wspomnieć o naszych spotkaniach okolicznościowych i przed-
świątecznych. To bardzo udane spotkania towarzyskie w szerszym 
gronie i miłym klimacie. Na tych spotkaniach mogliśmy również 
wykonać ozdoby okolicznościowe i tu znów każdy z uczestników 
mógł pokazać swoje zdolności artystyczne. 

 Wszystko co działo się w Klubie, jego cała sprawna działal-
ność miała miejsce za sprawą grupy przesympatycznych i zawsze 
gotowych do naszej dyspozycji Pań: Patrycji, Marty, Emilki oraz 
opiekuńczej Pani Kierownik Krystyny Kott.

 Aktualnie mamy pandemie, trudny okres, ograniczone 
możliwości bezpośredniego spotkania i uczestnictwa w zajęciach, 
pozostały nam – na szczęście zajęcia online z Paniami Agnieszką 
i Renatą oraz czekanie na koniec tych złych czasów. 

 Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w działalności Klu-
bu, pozwoliła nam ona 
poznać wiele sympa-
tycznych rówieśników, 
wzbogacić swoją wie-
dzę, jak również po-
czuć się jeszcze trochę 
„młodym” i potrzeb-
nym.

Grażyna Ejmocka
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku

Jolanta

 Do Milanowskiego Klubu Seniora zapisałam się trzy miesią-
ce temu. Jestem zatem „najmłodszym” członkiem i chyba najstar-
szym metrykalnie. Do 75 roku życia pracowałam w aptece. Praca 
była moją miłością i pasją. Wypełniała czas i dawała satysfakcję. 
Zawsze też miałam ogromny apetyt na życie: taniec, śpiew, teatr, 
kino, wycieczki, spotkania z przyjaciółmi. Tyle o mnie. 

 Pandemia wywróciła mój świat do góry nogami, ogranicza-
jąc pasje i aktywność. Przysłowiowym światłem w tunelu okazał 
się Milanowski Klub Seniora. Zaczęłam uczęszczać na „kijki” i tań-
ce. Ruch na świeżym powietrzu okazał się lekarstwem na wszel-
kie zło. Fenomenem okazała się trenerka pani Elżbieta Dybińska. 
Swoim zaangażowaniem mobilizuje i aktywizuje. Dla niej nie ma 
złych warunków pogodowych. To tylko kwestia odpowiedniego 
ubrania. Woziła nas nawet swoim samochodem do Lasu Młochow-
skiego, gdzie są doskonałe warunki na Nordic Walking. Nie limituje 
czasu zajęć. Możemy praktycznie codziennie korzystać z ruchu na 
świeżym powietrzu. Zaangażowanie pani Eli powoduje, że z przy-
jemnością biorę udział w zajęciach. 

 Milanówek ma niewiele do zaoferowania Seniorom, Świat 
wirtualny to niekoniecznie nasz świat. Dobrze więc, że mamy Klub 
Seniora a w nim możliwość rozwijania swoich zainteresowań, 
uczenia się nowych rzeczy, kontakt z ludźmi. Dzięki Wam mogę 
powiedzieć żegnaj DEPRESJO.

Jolanta Kwiatkowska
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Krystyna

Milanowski Klub Seniora

Pamiętnik Milanowskiego Klubu Seniora – brawo! Niech po nas, 
Seniorach, coś dobrego zostanie. 

Pandemia bardzo nas ograniczyła, ale na świeżym powietrzu Nor-
dic Walking się odbywał, zajęcia taneczno-ruchowe również.

Wszystko było zakończone jogą śmiechu (ha ha). Wracałam do 
domu radosna i naprawdę zmęczona – ale było super. 

Muszę napisać jeszcze, że odbywało się to pod patronatem Pani 
Elżbiety Dybińskiej z Milanówka – naszej Eli z Klubu Seniora. 

Brawo za takie akcje i „wyciąganie” nas z domu, w tak trudnym 
czasie.

Krystyna Tadeusiak



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku

Danuta 
List otwarty do Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Milanówku Milanowski Klub Seniora.

 Na Pani ręce pragnę złożyć podziękowania za wszel-
kie inicjatywy podejmowane dla emerytów i rencistów, 
mieszkańców Milanówka. Mimo tak trudnego czasu, Pani 
pracownicy, podejmują piękne działania z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią.  
 Szczególnie pragnę podziękować p. Elżbiecie Dybiń-
skiej, która swoją siłą i energią stworzyła grupę chodzącą 
po lesie z kijkami oraz tańczącą na deskach parku „na doł-
ku”. Jest zatroskana o każdego z nas. Zadzwoni, zapyta jak 
się czujemy. To szczęście, że na swojej drodze życia spo-
tkałam taką osobę, która potrafi zarazić swoją pasją, spo-
wodować, że chce się wyjść z domu. Jeszcze raz dziękuję. 
 W podzięce proszę przyjąć te mądre słowa, chociaż napi-
sane w XVI w., zawsze aktualne:

„Mimo trudów i zakłamania, ciągle ten świat jest piękny, staraj 
się być uważny, bądź szczęśliwy…”

Danuta Gajewska



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Alicja Makarucha 
Trzecia Młodość Seniora

Milanowski Klub Seniora 
Powstał z myślą o Seniorach. 

By wyciągnąć starszych z domu, 
Integrować się, im pomóc. 

Fajnych ludzi poznasz w klubie, 
A ja takich bardzo lubię. 

Każdy znajdzie coś dla siebie, 
Tyle zajęć klub funduje. 

Można ćwiczyć lub malować, 
Dwa języki podszlifować. 
Grupa tańca tak wiruje, 

Że nam miejsca już brakuje. 
Pani Marta słowem wspiera 

I umysły nam otwiera. 
Lecz informatyków nie będzie z nas 

Choć E Seniora uczą nas. 
Miłych spotkań było wiele, 
Zarząd dba o atmosferę. 
Trochę tańca i muzyki, 
A posiłek zbyt obfity. 

Każdy prezent też otrzymał, 
By podtrzymać miły klimat. 

Jak to mówią coś dla duszy i dla ciała. 
Kadra swój egzamin zdała. 

Po co siedzieć smutnym w domu, 
Kiedy można sobie pomóc. 

Już trzy lata wspólnych działań, 
A pandemia szyki psuje. 
My on-line się spotykamy 

Covidowi radę damy, 
I choć wieku nam przybywa 

I seniorem się nazywa 
Bierzcie młodzi przykład z nas. 
Trzecia Młodość to Nasz Czas.



28

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku
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Wydarzenia w Milanowskim 
Klubie Seniora



30

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku

Pierwsza wspólna wigilia Seniorów 
21.12.2018 rok

 Pierwsze wspólne spotkania na długo zostają w pamięci. Tak 
też jest w przypadku pierwszej wigilii, która w ramach działalności 
Klubu Seniora została zorganizowana w dniu 21.12.2018 rok. Od-
świętnie nakryty stół, pyszne symboliczne potrawy, mili goście i oczy-
wiście uśmiechnięci Seniorzy. Miło wrócić pamięcią do tamtych chwil. 
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Tłusty Czwartek 
28.02.2019 rok

 Kto nie lubi pączków!? W Klubie Seniora – wszyscy! Dla-
tego w sposób specjalny uczciliśmy ten dzień, organizując z tej 
okazji integracyjne spotkanie. Uczestnicy Klubu Seniora dopisali 
swoją obecnością! Odwiedził nas również Burmistrz Miasta Mila-
nówka- Pan Piotr Remiszewski, a także Sekretarz Milanówka- Pan 
Piotr Iwicki. 

 Punktem przewodnim naszej imprezy były pączki. Graliśmy 
też w Bingo, a Kierowniczka Klubu Seniora (Emilia Grabarek) z Za-
stępczynią (Lidia Wójtowicz) wręczyły nagrody dla najpilniejszych 
uczestników naszych zajęć. W pewnym momencie nasi Seniorzy 
zaczęli tańczyć! Atmosfera była fantastyczna.
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku

I rocznica Klubu Seniora 
 16.09.2019 rok

 16 września w Willi Milanówek przy ulicy War-
szawskiej 1a odbyły się obchody Rocznicy Klubu Seniora.  
Klub Seniora powstał w ramach projektu „Rozwój usług społecz-
nych w Gminie Milanówek” współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
W ramach obchodu rocznicy Nasi Seniorzy mogli spotkać się 
z wykonawcami : rehabilitantem, nauczycielami angielskiego 
i francuskiego, hortiterapii, psychologiem, z którymi mogli podzie-
lić się spostrzeżeniami dotyczącymi prowadzenia zajęć, na które 
uczęszczają już od roku. Odbyły się pokazy zajęć ze zdrowego 
kręgosłupa oraz nordic walking, w których mógł brać udział każdy 
zainteresowany. Nasi Goście mogli skosztować lodów, waty cukro-
wej i wspólnie grillować. Wysłuchali także wspaniałego koncertu 
w wykonaniu Pani Moniki Krośnickiej-Roszkowskiej.
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku
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Wigilia Integracyjna 
10.12.2019 rok

 Wtorkowe popołudnie w Milanowskim Klubie Seniora to 
czas wigilijnego spotkania o charakterze integracyjnym. Ponad 
stu uczestników, seniorów i seniorek, dzieci i ich rodziców zasia-
dło do stołów. W serdecznej atmosferze wspólnie śpiewali kolędy 
oraz przygotowywali świąteczne stroiki.

 Przygotowanie spotkania to zasługa pracowników Ośrod-
ka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Klubu Wsparcia dla 
Dzieci i Ich Rodzin.
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku
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Bal karnawałowy w stylu lat 70  
25.02.2020 rok 

Ostatki w Milanowskim Klubie Seniora to głównie taniec, pyszny 
poczęstunek i uśmiechy na twarzach Seniorów - członków na-
szego Klubu! Dziękujemy p. Elżbiecie Dybińskiej za pokaz tańca, 
który został przygotowany wspólnie z uczestnikami zajęć. Zabawa 
w stylu lat 70-tych to też konkurs na najlepsze przebranie i na-
grody w postaci kosmetyków i darmowych wejściówek na basen. 
Podczas Ostatków Seniorzy otrzymali prezent od p. Piotra Remi-
szewskiego - Burmistrza Miasta Milanówka - sprzęt do ćwiczeń.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę!
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku

Dzień Kobiet w Klubie Seniora 
06.03.2020 rok

 Pragnąc uczcić zbliżający się Dzień Kobiet, w dniu 
06.03.2020 roku w Milanowskim Klubie Seniora przy ulicy Kra-
kowskiej odbyły się warsztaty makijażu, w których uczestniczyło 
12 seniorek. Panie miały możliwość wykonania zabiegu satyno-
wych dłoni,  określenia rodzaju skóry i jej potrzeb, wypielęgnowa-
nia skóry twarzy oraz poznania tajników profesjonalnego makijażu. 
Wszystko to pod okiem wykwalifikowanych makijażystek pani Marty  
Szczegodzińskiej i Elżbiety Bogdewicz. Seniorki zakończyły warsztaty 
nie tylko pięknie umalowane ale też niesamowicie zrelaksowane. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku

Zielony Dołek – ogrodem seniora na II rocznicę  
Milanowskiego Klubu Seniora  

05.09.2020 rok

 Tej jesieni, II rocznica funkcjonowania Milanowskiego Klu-
bu Seniora zbiegła się w czasie z obchodami XV edycji Festiwalu 
Otwartych Ogrodów w Milanówku. W ciągu tych dwóch lat, do Klubu 
przystąpiło ponad 300 Seniorów. Czy to dużo, czy mało? Przed dwo-
ma laty Seniorzy w Milanówku nie mieli swojego miejsca w naszym 
mieście, a dzisiaj mogą się cieszyć pełną dostępnością do wszystkich 
dedykowanych im działań. To jest piękne i z pewnością raduje każ-
dego Mieszkańca.

 Co więcej? Każdego dnia słysząc o nowych potrzebach oraz 
oczekiwaniach Seniorów, robimy wszystko by im sprostać. Urucho-
miliśmy m.in. nowe zajęcia taneczne oraz możliwość korzystania 
z pływalni i strefy relaksu na basenie w Grodzisku Mazowieckim. 
Wspólnie obchodzimy uroczystości takie jak Wigilia Bożego Naro-
dzenia, Wielkanoc, Ostatki, Andrzejki czy Tłusty Czwartek. Podczas 
pandemii COVID-19 Zespół OPS, realizujący projekt pozostawał 
w stałym kontakcie z Seniorami, a po „ponownym otwarciu” Klu-
bu uczymy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości narzuconej 
przez koronawirusa. Pragniemy zapewnić, że wszyscy nasi Senio-
rzy pozostają w dobrym zdrowiu i chętnie tworzą z nami tę nową 
rzeczywistość. Obecnie zajęcia odbywają się w mniejszych grupach 
i z większą częstotliwością. W każdej filii Klubu, Seniorzy mają do 
dyspozycji wielorazowe i jednorazowe maseczki, płyn do dezynfek-
cji rąk i powierzchni, rękawiczki i wciąż pomocny personel projektu, 
jak i wykładowców prowadzących zajęcia. Od tych dwóch lat dzia-
łań zawsze możemy liczyć na naszych wspaniałych milanowskich 
Seniorów i niech tak pozostanie!
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku

Otwarcie Męskiej Szopy 
14.05.2021 rok

 W słoneczny piątek 14.05.2021 roku oficjalnie oddaliśmy 
do użytku nową przestrzeń „Męską Szopę”. Poczęstunek, tańce 
i rozmowy o przyszłości tego miejsca były tak ekscytujące, że 
chyba wszystkim udzielił się nastrój pełen nadziei i gotowości do 
podejmowania wyzwań. Wierzymy, że nowa przestrzeń stanie się 
ulubionym miejscem integracji, nie tylko szacownych Seniorów, 
ale także kolejnych- młodszych pokoleń.
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku

Czas niestety płynie nieubłaganie. Minęły trzy lata re-
alizacji projektu unijnego „Rozwój usług społecznych w 
Gminie Milanówek”, który odmienił znacząco życie Mila-
nowskich Seniorów. Mamy nadzieję, że atrakcyjna ofer-
ta działań projektowych, w sposób znaczny przyczyniła 

się do przeciwdziałania samotności i wykluczeniu z życia 
społecznego lokalnych seniorów. Cieszy nas wielka po-
pularność tych działań. Staraliśmy się z uśmiechem po-
dejmować wysiłki, by codziennie podnosić 

jakości życia osób starszych. Chwilowo 
przyszło powiedzieć „serwus”, ale to nie 
jest nasze ostatnie słowo! Spotkamy 

się bowiem w drugiej edycji projektu!

Emilia Grabarek
Kierownik
Milanowskiego Klubu Seniora

Marta Goławska
Zastępca Kierownika

Milanowskiego Klubu Seniora

Patrycja Wyrwicka
Koordynator projektu

Krystyna Kott Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 


