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I. Informacje ogólne 
 

      1.   Regulacje prawne  

 Program ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019-
2023”  przyjęty został w oparciu o następujące przepisy: 

- art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920); 

- art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 z późn. zm.); 

- uchwałę Nr 26/19 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
przyjęcia ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019-2023”. 

2.   Założenia, adresaci oraz okres realizacji programu 

Program ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019-
2023”  został przyjęty ze względu na wzrastającą liczbę osób powyżej 60. roku życia 
w społeczeństwie oraz ich rosnące potrzeby. Program powstał, by realizować założenia 
polityki senioralnej, tj. kształtować warunki dla godnego i zdrowego starzenia się oraz 
walczyć z wykluczeniem społecznym. Celem głównym jest poprawa jakości życia osób 
starszych z terenu Powiatu Będzińskiego.  

Cele szczegółowe Programu ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program 
dla Seniorów na lata 2019-2023”: 

 wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, 
artystycznej i sportowej osób starszych;  

 zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy, łamaniu praw 
i zaniedbaniom wobec osób starszych; 

 przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów jako grupy społecznej; 

 zapewnienie godnego starzenia się w dobrym zdrowiu; 

 wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia 
lokalnego, rynku pracy;  

 tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych; 

 ułatwienie dostępu osobom starszym do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług, 
w tym opieki zdrowotnej;  

 wspieranie rozwoju edukacji osób starszych. 
 

Adresaci programu: mieszkańcy Powiatu Będzińskiego, którzy ukończyli 60. rok życia.  

Okres realizacji programu: 27 marca 2019 roku – 31 grudnia 2023 roku. 
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II. Realizacja działań w ramach programu ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy 
Program dla Seniorów na lata 2019-2023” 

 
1. Realizatorzy działań programu ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla 
Seniorów na lata 2019-2023 w 2021 r.: 

 Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie; 

 Wydział Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Będzinie; 

 Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie; 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Będzinie; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie;  

 Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie; 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach; 

 I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie; 

 II Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Będzinie; 

 III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Będzinie; 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu; 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi; 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej; 

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie;  

 Komenda Powiatowa Policji w Będzinie; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie; 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie; 

W roku 2021 realizacja Programu ukierunkowana była w dużej mierze na ochronę 
zdrowia seniorów w czasie pandemii oraz zwiększenie aktywności społecznej seniorów 
poprzez włączenie ich w działalność społeczną, integrację międzypokoleniową, powrót 
do czynnego życia w społeczności lokalnej oraz aktywność kulturową, co było realizowane  
w sposób zapewniający bezpieczeństwo seniorom, by nie narażać ich na zarażenie wirusem 
Covid-19. Wiele jednostek nie mogło zrealizować zaplanowanych na 2021 r. działań 
związanych z seniorami ze względu na pandemię. Są to między innymi Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa 
Powiatowego w Będzinie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, 
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, Centrum Administracyjne Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Sarnowie.  

2. Zrealizowane w 2021 roku działania wpisujące się w program ,,AS – Aktywny Senior. 
Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019-2023”  

2.1 Wsparcie przy tworzeniu zespołów pośrednictwa opiekunów/asystentów dla osób 
starszych i niepełnosprawnych lub niesamodzielnych (np. w ramach Agencji Usług 
Socjalnych działających przy MOPS lub tworzonych w ramach organizacji 
pozarządowych, wolontariatu). 
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W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło dofinansowania 
do likwidacji barier architektonicznych dla 19. osób powyżej 60. roku życia, które 
przystosowały mieszkania do swoich potrzeb tj. uzyskały dofinansowanie do budowy 
podjazdu oraz do zakupu i montażu krzesełka. 

 W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowanie uzyskało 14 osób 
powyżej 60. roku życia do zakupu komputerów, drukarek i telefonów komórkowych. 

W ramach likwidacji barier technicznych dofinansowanie uzyskało 30 osób powyżej 
60. roku życia, co umożliwiło zakup schodołazów, łóżek rehabilitacyjnych, przenośnych 
koncentratorów tlenu, elektrycznego mechanizmu otwierania bramy.  

Należy nadmienić również, że w roku 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Będzinie dofinansowało na łączną kwotę 81.403,04 zł organizacje pozarządowe działające 
w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, w których 
szeregach są osoby powyżej 60. roku życia. 

Tabela nr 1. Dofinansowanie udzielone przez PCPR w 2021 roku 

Lp. Nazwa organizacji Przedmiot dofinansowania Kwota 
dofinansowania 

1. 
                                           
Będzińskie Stowarzyszenie 
Amazonek 

Wycieczka do Jarnołtówka 5.000,00 zł  

2. 
                                                
Będzińskie Stowarzyszenie 
Amazonek 

Spotkanie opłatkowe 1.000,00 zł 

3. 
                                          
Stowarzyszenie ,,Nowa Nadzieja’’ 
Siemianowice Śląskie 

Wyjazd do Darłowa 3.270,00 zł 

4. 
                                                     
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Będzinie 

Wycieczka do Wisły, 
Nałęczowa, Kozłówka, Janowa 

12.000,00 zł 

5. 
                                                 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Będzinie 

Wycieczka  do Ciechocinka 11.000,00 zł 

6. Polski Związek Niewidomych 
Wycieczka do Ustronia 
Morskiego 

16.472,04 zł 
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7. 
Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Familia” 

Wycieczka na Podlasie 

                               
8.000,00 zł    

 

8. 
                                          
Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Familia” 

Spotkanie opłatkowe 2.000,00 zł 

9. 
                                                       
Polski Związek Niewidomych 
Czeladzi 

Wycieczka do Mosznej, 
Prudnika, Pokrzywnej 

7.383,60 zł 

10. 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Siewierzu 

Spotkanie w Miejsko - 
Gminnym Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Siewierzu 

 

                                 
2.000,00 zł 

11. 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Siewierzu 

Wycieczka do Świętego Krzyża, 
Kurozwęk, Rytwian 

7.823,40 zł 

12. 
Polski Związek Niewidomych 
Czeladzi Spotkanie ,,Biała Laska’’ 1.200,00 zł 

13. 
Polski Związek Głuchych w 
Będzinie 

Wycieczka do Kazimierza 
Dolnego 

4.254,00 zł 

RAZEM 81.403,04 zł 

Źródło: Statystyka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie 

2.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych ukierunkowana na pomoc osobom 
starszym ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, powrót na rynek pracy 
w charakterze np. wykwalifikowanego opiekuna osoby starszej. 

 W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizował jeden z celów głównych 
Programu tj. ,,Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się 
poprzez aktywność społeczną, zawodową oraz system opieki nad osobami starszymi’’ 
poprzez realizację celu szczegółowego ,,Wspieranie tworzenia miejsc pracy dla osób w wieku 
50+ poprzez niwelowanie problemu ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek”. 
Pośród działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku wymienić należy: 
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 w okresie sprawozdawczym z porady indywidualnej skorzystało 6 osób powyżej 50. roku 
życia, z porady grupowej 1. osoba, z grupowych spotkań informacyjnych 32. osoby; 

 w okresie od stycznia do końca grudnia 2021 roku z tytułu podjęcia zatrudnienia 
z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 441 osób bezrobotnych powyżej 50. roku 
życia, które stanowiły 16,5% wszystkich wyłączeń z ww. powodu w roku ubiegłym 
(2021 r. – liczba bezrobotnych wyłączonych z tytułu podjęcia pracy ogółem – 2672. 
osoby); 

 w 2021 roku w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 
bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia zatrudnienie podjęło 11 osób bezrobotnych 
powyżej 50. roku życia; 

 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 4 osoby powyżej 50. roku życia podjęły 
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych; 

 w 2021 r. 4 osoby powyżej 50. roku życia podjęły zatrudnienie w ramach robót 
publicznych; 

 w 2021 roku 5 osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia rozpoczęła udział 
w szkoleniach; 

 w okresie sprawozdawczym środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
przyznano 11. osobom bezrobotnym powyżej 50. roku życia; 

 w 2021 r. 12 osób powyżej 50. roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji 
kosztów zatrudnienia; 

 w 2021 r. 28 osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia rozpoczęło udział w stażach 

 w okresie sprawozdawczym 31 osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia podjęło 
zatrudnienie w pracach społecznie użytecznych; 

 na dzień 31 grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie zarejestrowanych 
było 956 osób powyżej 50. roku życia, w tym 309 kobiet (32,3%), w tym 130 osób 
(13,6%) z prawem do zasiłku. W porównaniu z rokiem 2020 liczba osób bezrobotnych 
powyżej 50. roku życia zmniejszyła się o 68 osób, tj. o 6,6%. 

Tabela nr 2. Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia 

WEDŁUG 
STANU 

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia 
ogółem w tym z prawem do zasiłku 

Razem  Kobiety Razem Kobiety 
31.12.2020 r.  1024 330 153 71 
31.12.2021 r.  956 309 130 51 

Źródło: Statystyka Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie 

Ponadto I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie w ramach celu 
szczegółowego ,,Wspieranie tworzenia miejsc pracy dla osób w wieku 50+ poprzez 
niwelowanie problemu ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek” w 2021 r. 
zatrudniło 6 osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.  
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2.3 Wsparcie przy tworzeniu przez środowiska lokalne wolontariatów 
międzypokoleniowych bądź nawiązanie bliższej współpracy z już istniejącymi. 

W roku sprawozdawczym Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie  
w ramach realizacji ww. działania: 

 organizował pomoc psychologiczno - terapeutyczną w zakresie m. in. konfliktów 
rodzinnych, problemów emocjonalnych, wsparcia w pełnieniu funkcji 
opiekuńczych – odbyło się 155 konsultacji dla 24. seniorów; 

 organizował poradnictwo wychowawcze, pedagogiczne i terapeutyczne seniorom 
(dziadkom) pełniącym funkcję rodzin zastępczych spokrewnionych; 

 organizował spotkania dziadków z wnukami zgodnie z postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Będzinie – działanie to objęło 4. seniorów; 

 w ramach działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku osób starszych  
i ich ról w społeczeństwie Ośrodek promował Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz 
organizował zajęcia edukacyjne i uświadamiające dla wychowanków Ośrodka 
Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie; 

 podopieczni Ośrodka w ramach obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka wykonali  
i przekazali kartki z życzeniami wraz ze słodkim upominkiem do Domu Pomocy 
Społecznej ,,Senior’’ w Czeladzi, Domu Seniora ,,Bożena” oraz Domu Seniora 
,,Vitalia”; 

 wychowankowie Ośrodka wykonali i wręczyli kartki okolicznościowe  
40. seniorom z domów seniora w Siewierzu w ramach akcji ,,Dzielimy się dobrem, 
okazujemy szacunek”; 

 podopieczni Ośrodka wykonali i wręczyli kartki z życzeniami z okazji Świąt 
Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia seniorom należącym do Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu oraz członkom 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu; 

 wykonał i przekazał 130 stroików Bożonarodzeniowych dla osób starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Siewierz; 

 wykonał i przekazał ok. 200 upominków Bożonarodzeniowych dla podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej w Będzinie oraz dla pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej ,,Senior” w Czeladzi. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach 
w 2021 r. realizował program Aktywny Senior poprzez następujące działania: 

 projekt ,,Wojkowicki Senior wobec wyzwań czasów pandemii” – projekt miał  
na celu aktywizację osób starszych, wspieranie ich w podejmowaniu aktywności 
wzmacniających zdrowie fizyczne i psychiczne w czasach pandemii. Seniorzy 
mogli korzystać z infrastruktury szkoły, przede wszystkim użytkowali salę 
gimnastyczną rozwijając umiejętność gry w speed-ball oraz boule. Wojkowiccy 
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seniorzy korzystali także z boiska oraz terenu zieleni wokół szkoły, liderzy gry 
speed-ball przygotowywali się do roli trenerów tej gry, a seniorzy  
w czteroosobowych grupach rozgrywali mini mecze w bule żelowe. Dzięki 
możliwości korzystania z zasobów szkoły seniorzy byli ciągle motywowani   
do dbania o siebie, podtrzymywali formę fizyczną i podnosili swój komfort 
psychiczny. Projekt ten dofinansowany był ze środków publicznych Burmistrza 
Miasta Wojkowice, a jego realizacja obejmowała cały rok 2021; 

 projekt ,,Wojkowickie Studio Talentów” – realizacja kolejnej edycji projektu 
edukacyjnego dla uczniów wojkowickich szkół przy udziale instytucji partnerskich  
m. in. Seniorów ze Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior. Projekt miał za 
zadanie promowanie utalentowanych uczniów miasta Wojkowice, stworzenie 
międzypokoleniowej inicjatywy twórczej oraz międzypokoleniowej integracji 
uczniów z seniorami. W ramach kolejnej edycji projektu zdalnie przeprowadzono 
cykl warsztatów z zakresu kreatywnego pisania oraz tworzenia tekstów literackich. 
Uczniowie kontaktowali się on-line z seniorami w celu szukania inspiracji 
twórczych do opowiadań, zgłębiania ciekawych historii przekazywanych przez 
seniorów i rozwijania przez to literackiej wyobraźni. Owocem tych działań była 
wydana w czerwcu 2021 r. kolejna edycja ,,Opowiadań z Wojkowicami w tle. 
Wojkowickie Studio Młodych Talentów”. Kolejną edycję projektu ,,Wojkowickie 
Studio Talentów” realizowano ze środków pozyskanych w ramach ,,Programu 
współpracy Gminy Wojkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3. ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie”. Projekt trwał w okresie od lutego do maja 2021 r. i jego 
działania objęły udział 12. seniorów; 

 Piknik Integracyjny ,,Wojko Challenge” – projekt miał na celu stworzenie 
integracji międzypokoleniowej, wzmocnienie więzi międzypokoleniowej oraz 
utrwalenie dobrych kontaktów między szkołą a stowarzyszeniem senioralnym  
z Wojkowic. W ramach przedsięwzięcia nauczyciele Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach wraz z uczniami wspierali 
stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior w organizacji wydarzenia.  
W programie pikniku znalazło się wiele atrakcji m. in. gra  
w boule i międzypokoleniowe wyścigi. Piknik powstał w ramach akcji Lato  
w Mieście, odbył się 30 lipca 2021 r. i wzięło w nim udział 15. seniorów.   

 
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie w 2021 r. w ramach 

tworzenia warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy 
wykorzystaniu istniejących zasobów infrastruktury społecznej realizowało ten cel poprzez: 

 

 indywidualne spotkania pracowników szkoły z emerytowanymi pracownikami  
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie. Spotkania odbywały  
się w czerwcu, listopadzie i grudniu 2021 r. i dotyczyły 15. seniorów; 
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 odwiedziny 15. seniorów przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie  
i przekazanie im w okresie Świąt Bożego Narodzenia kartek z życzeniami wraz  
z drobnymi podarunkami. 

III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Będzinie w 2021 r. w ramach 
realizacji programu ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019-
2023”: 

 było pomysłodawcami akcji ,,SENIORZY, JESTEŚCIE WAŻNI!”, która polegała  
na przygotowaniu przez uczniów własnoręcznie robionych kartek z życzeniami 
Wielkanocnymi dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz Centrum Opieki 
Długoterminowej. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, co skutkowało 
dołączeniem do przedsięwzięcia uczniów szkół z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej oraz 
miejscowości należących do Powiatu Będzińskiego. Akcja miała miejsce w marcu 
2021 r. i dzięki niej 336. seniorów otrzymało wyjątkowe kartki świąteczne; 

 w murach III Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie zorganizowano uroczyste 
spotkanie absolwentów dawnego III Liceum Ogólnokształcące im. Waltera Szolca  
pn. ,,50 lat po maturze”. W spotkaniu uczestniczyli abiturienci, którzy maturę pisali  
w roku 1971, uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja III LO, wspominając pobyt  
w murach dawnego ,,Szolca”, oglądając stare zdjęcia, przeglądając zachowane 
dzienniki swojej dawnej klasy i prowadząc rozmowy międzypokoleniowe; 

  nauczyciele III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Będzinie podczas 
zajęć wychowawczych zachęcali i uwrażliwiali uczniów na potrzeby osób starszych 
w zakresie pomocy sąsiedzkiej oraz angażowania się w aktywności charytatywne, 
szczególnie w okresach przedświątecznych z uwzględnieniem zaleceń Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej tak, by nie narażać zdrowia seniorów oraz własnego 
stosując się do podstawowych zasad: noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz 
zachowania bezpiecznego dystansu. 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu  
w 2021 r. realizował zadania Programu poprzez: 

 wolontariat szkolny – uczniowie wykonali i przekazali kartki z życzeniami z okazji 
Świąt dla seniorów z Domu Seniora w Siewierzu; 

 udzielanie wsparcia osobom starszym w uzyskiwaniu świadczeń społecznych – pomoc  
w wypełnianiu druków i wniosków o świadczenia socjalne i zdrowotne. 

 
  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie w ramach Programu w dniu  
30 sierpnia 2021 r. przeprowadził warsztaty z zajęć modelarskich dla seniorów z Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej w Będzinie.  
 
  Miejska i Powiatowa Biblioteka w Będzinie w 2021 r. realizowała cel Programu 
poprzez działania: 
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 Klub Szalonych Rękodzielniczek – w okresie od października do listopada 2021 r.  
w siedzibie biblioteki prowadzone były warsztaty z rękodzieła (szydełkowanie, 
frywolitka, druty itp.). W zajęciach wzięło udział 8. seniorów; 

 spotkanie informacyjno - edukacyjne z seniorami pt. ,,Województwo Śląskie – 
najcenniejsze przyrodniczo obszary i formy ochrony przyrody”. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę w Będzinie oraz Związek 
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie i odbyło  
się 16 września 2021 r. w siedzibie biblioteki. 21. seniorów poznało  najpiękniejsze 
tereny parków krajobrazowych Województwa Śląskiego; 

 w okresie od sierpnia od grudnia 2021 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece  
w Będzinie Filia nr 1 Ksawera odbywały się spotkania Będzińskiego Klubu 
Aktywnego Seniora. W okresie sprawozdawczym spotkało się tam 558. klubowiczów, 
którzy dzięki temu mogli się integrować między sobą w bezpiecznych warunkach. 

 
2.4 Udzielanie wsparcia w ich działalności lokalnym Klubom Seniora, Centrum                       
Aktywności Seniora, Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej, Klubom Integracyjnym 

 Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie 
realizował ww. cel Programu poprzez przyznanie dotacji na zadania w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej: 

 Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów ,,Aktywny Senior” z siedzibą przy ul. Szkolnej 
45, 42-512 Psary na zadanie ,,Senior +65 z kulturą”. Zadanie polegało na organizacji 
w dniu 25 września 2021 r. w Psarach wydarzenia kulturalnego: występu dzieci, 
członków stowarzyszenia oraz zespołu góralskiego; 

 Stowarzyszeniu Rogo Senior z siedzibą przy ul. Kościuszki 56, 42-582 Rogoźnik  
na zadanie ,,Sezon na Seniora”. Zadanie polegało na przygotowaniu z okazji Świąt 
Wielkanocnych upominku świątecznego dla 70. członków Stowarzyszenia; 

 Stowarzyszeniu Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego z siedzibą przy  
ul. Małachowskiego 29, 42-500 Będzin na zadanie XII Edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Literacko-Plastycznego ,,Znaszli ten kraj”. Seniorzy stanowili znaczną 
część  zarówno członków  Stowarzyszenia jak i uczestników Konkursu; 

 Stowarzyszeniu Bobry Walking na zadanie ,,Bądź aktywny – trenuj z Bobry Walking” 
polegającym na przemarszu leśnymi drogami w Rogoźniku dnia 20 czerwca 2021 r.  
z czego znaczą część uczestników wydarzenia stanowiły osoby starsze; 

 Stowarzyszeniu Klub Sportowy Zagłębianka na zadanie ,,Koncert świąteczno-
wigilijny”. Wydarzenie odbyło się 18 grudnia 2021 r. i wzięło w nim udział  
15. seniorów, byłych piłkarzy Klubu Sportowego Zagłębianka.  

Akcje profilaktyki i promocji zdrowia dotyczące seniorów realizowane w 2021 r.  
w ramach programu ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla seniorów na lata 2019-
2023”: 
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 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w dniu 26 czerwca  
2021 r. w związku z ,,Dniem Walki z Cukrzycą” na rynku w Siewierzu przeprowadził 
akcję bezpłatnych badań oraz konsultacji dietetycznych. Partnerem wydarzenia było 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Podczas akcji personel medyczny przebadał  
99 osób, z czego znaczną część stanowili seniorzy, pod kątem pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, EKG, poziomu glukozy we krwi. Wyniki badań uczestnicy 
konsultowali z lekarzem internistą; 

 Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie  
w dniu 5 września 2021 r. podczas imprezy plenerowej ,,Piknik Rodzinny  
w Wojkowicach” zorganizował akcję bezpłatnych badań profilaktycznych oraz 
mobilny punkt szczepień. Uczestnicy imprezy mogli wykonać badanie EKG, pomiar 
ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu glukozy we krwi oraz analizę składu ciała, 
a wyniki badań konsultować z lekarzem. Istniała również możliwość zaszczepienia się 
przeciwko COVID-19. Podczas akcji wykonano 40 badań, z czego znaczna część 
objęła osoby starsze; 

 Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie  
w dniu 1 października 2021 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych zorganizował dla seniorów akcję profilaktyki zdrowia. Seniorzy z terenu 
Powiatu Będzińskiego mieli możliwość zbadania wzroku oraz skorzystania  
z konsultacji okulistycznej przeprowadzonych przez lekarzy oddziału okulistyki 
PZZOZ w Czeladzi. Ponadto mogli zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, poziom glukozy 
we krwi, wykonać badanie EKG oraz analizę składu ciała. Wyniki badań 
konsultowane były z lekarzem chorób wewnętrznych. Podczas wydarzenia 
przeprowadzono łącznie 130 badań i konsultacji; 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej w 2021 r. 
realizował program pt. ,,Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, a także 
,,Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, akcję ,,Dzień wiedzy o Antybiotykach” oraz 
akcję ,,Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny realizował zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego, które w ogromnej 
mierze obejmują osoby starsze. Podejmowane działania miały na celu edukację, 
zwiększenie świadomości w zakresie dbania o własne zdrowie, zagrożenia 
uzależnieniami oraz zachęcenie do badań profilaktycznych i zmiany stylu życia. 
Podczas powyższych działań przeprowadzano rozmowy indywidualne oraz 
przekazywano materiały informacyjno-edukacyjne. 

Wydarzenia kulturalne, artystyczne, integracyjne kierowane do seniorów z terenu 
Powiatu Będzińskiego wpisujące się w realizację celów Programu: 

 Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie w marcu 2021 r.  
na stronie internetowej powiatu zaktualizował zakładkę Aktywny Senior poprzez 
dodanie materiału skierowanego do seniorów „Wielkanoc Seniora w czasie 
pandemii”, gdzie zamieszczono przepisy świąteczne, informacje dotyczące zwyczajów 
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świątecznych oraz kilka instruktażowych filmów jak przygotować ozdoby świąteczne. 
Działanie to miało na celu aktywizację seniorów poruszających się w internecie; 

 Wydział Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Będzinie z okazji Dnia Matki 
przygotował w maju 2021 r. upominki w postaci znakowanych kremów do rąk oraz 
pomadek ochronnych do ust, które zostały dostarczone klubom i stowarzyszenia 
seniora z terenu Powiatu Będzińskiego. Akcja miała na celu uhonorowanie seniorek-
mam i objęła ok. 300 osób; 

 w dniu 27 maja 2021 r. Wydział Polityki Społecznej ogłosił „I Powiatowy Konkurs 
Samorządowy dla Seniorów”, którego celem było zachęcenie osób starszych  
do pogłębiania i upowszechniania wiedzy na temat Powiatu Będzińskiego oraz  
do kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad funkcjonowania  
w samorządzie terytorialnym. Na stronie internetowej Powiatu dostępny był formularz 
zawierający pytania z wiedzy o Powiecie Będzińskim. W miesiącu lipcu Konkurs 
został rozstrzygnięty i po zapoznaniu się z wszystkimi arkuszami odpowiedzi komisja 
konkursowa podjęła decyzję, by przyznać:  

I miejsce – Teresie Kosmali-Gąsior z Goląszy-Górnej 

II miejsce – Stanisławie Bracik z Będzina 

III miejsce – Krystynie Pogoń z Będzina 

26 sierpnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Będzinie odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród w I Powiatowym Konkursie Samorządowym dla Seniorów. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci porcelanowej zastawy stołowej  
o łącznej wartości 1.500,00 zł, a wszyscy uczestnicy Konkursu odebrali pamiątkowe 
dyplomy oraz gadżety powiatowe. Wyróżniono także następujących seniorów: Józefę 
Srokę, Ewę Kozieł, Jolantę Kalinowską, Małgorzatę Kozieł, Annę Pierzchałę, Barbarę 
Kubiak, Wojciecha Cygana, Mariana Szastaka, Stanisławę Jarecką, Barbarę 
Staszewską, Michalinę Hetmańczyk oraz  Danutę Cygan. W konkursie wzięło udział 
18. seniorów; 

 Wydział Promocji Powiatu w czerwcu 2021 r. zorganizował galę rozdania Nagród 
Starosty Będzińskiego za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki, która odbyła  
się w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Wśród laureatów były osoby 
reprezentujące społeczność senioralną np. Pani Józefa Sroka – przewodnicząca 
Zarządu Klubu Seniora ,,Relaks” z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 10, 42-500 Będzin. 
Celem akcji było nagrodzenie działalności osób zaangażowanych w życie kulturalne  
i promocję Powiatu Będzińskiego, a nominowane osoby przyczyniły  
się do propagowania kultury i sztuki wśród lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie 
pokazało, że seniorzy aktywnie wspierają powiatową kulturę; 

 Wydział Polityki Społecznej w dniu 6 września 2021 r. na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego Rogoźnik Zalew I zorganizował III Powiatowy Integracyjny Piknik 
dla Seniorów. W wydarzeniu uczestniczyli seniorzy ze stowarzyszeń emerytów oraz 
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klubów seniora z terenu Powiatu Będzińskiego. Uczestnicy mieli okazję spróbować 
pysznego poczęstunku z grilla, a także posłuchać muzyki granej na żywo. Impreza 
pozwoliła na integrację wewnątrzpokoleniową obecnych seniorów. W wydarzeniu 
uczestniczyło ok. 100 osób starszych. Wydział wydatkował na ten cel łącznie 
10.472,00 zł; 

 Wydział Promocji Powiatu we wrześniu 2021 r. na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach zorganizował Piknik Rodzinny 
dla lokalnej społeczności. Podczas wydarzenia odbyły się eliminacje do Kapsel Cup 
2021. Uczestnicy pikniku mieli zapewniony poczęstunek z grilla, muzykę graną  
na żywo, odbyło się losowanie nagród, a także istniała możliwość wykonania badań 
profilaktycznych. Do akcji włączyli się seniorzy ze Stowarzyszenia Aktywny 
Wojkowicki Senior, Klubu Sportowego Seniora Royal z Bobrownik biorąc udział  
w konkursach oraz udostępniając sprzęt do gry w speed-ball. Wielu uczestników 
pikniku stanowili starsi mieszkańcy miasta Wojkowice; 

 1 października 2021 r. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie Wydział 
Polityki Społecznej zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 
na które zostali zaproszeni seniorzy z terenu Powiatu Będzińskiego. Podczas spotkania 
uczestnicy mieli okazję wysłuchać występu artystycznego młodzieży z Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie, która przygotowała dla swoich słuchaczy 
wyjątkowy repertuar muzyczny nawiązujący do młodzieńczych lat seniorów. 
Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej rozdawali uczestnikom własnoręcznie 
wykonane śpiewniki i zapraszali do wspólnego śpiewania. Dzięki współpracy  
z Wydziałem Zdrowia i Organizacji Pozarządowych uczestnicy wydarzenia mieli 
także możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych. Obecni seniorzy 
mieli również zapewniony ciepły poczęstunek oraz gorące napoje przygotowane przez 
Dom Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie. W wydarzeniu wzięło udział ok. 150 
osób. Spotkanie realizowało cel programu dotyczący integracji osób starszych oraz ich 
aktywizacji społecznej i kulturalnej. Koszt organizacji spotkania wyniósł 1.196,86 zł; 

 Wydział Promocji Powiatu w grudniu 2021 r. zorganizował akcję ,,Paczka dla 
Seniora”. Przygotowano 10 świątecznych paczek, które zostały dostarczone  
do domów 10. najbardziej potrzebujących seniorów z terenu Powiatu Będzińskiego. 
Celem akcji było wsparcie osób starszych, które wymagają wsparcia  
ze strony organów administracji publicznej; 

 Wydział Promocji Powiatu w grudniu 2021 r. zaprojektował kalendarze na 2022 r.  
i przekazał je klubom i stowarzyszeniom zrzeszających seniorów  
z terenu Powiatu Będzińskiego. Akcja objęła ok. 900 osób. 

Działania dotyczące bezpieczeństwa osób starszych z terenu Powiatu Będzińskiego 
realizujące cele programu ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla seniorów na lata 
2019-2023”: 

 działania Policji Powiatowej w Będzinie skierowane do seniorów w roku 2021: 
Działania profilaktyczne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa osób starszych  



 

 
15 

 

ze względu na panującą pandemię w 2021 r. były niemożliwe do realizacji na szeroką 
skalę. Działalność profilaktyczna odbywała się w małych grupach, a często w formie 
indywidualnych pogadanek w takich miejscach jak targowiska, działki rekreacyjne, 
Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe. W trakcie spotkań 
poruszano przede wszystkim temat związany z metodami najczęściej 
wykorzystywanymi przez oszustów w celu wyłudzenia od osób starszych (metoda  
,,na wnuczka” i ,,na policjanta”) oraz sprawy ogólnego bezpieczeństwa. Rozdawano 
także ulotki informacyjne związane z bezpieczeństwem seniorów. Takie spotkanie 
obyło się np. w dniu 16 listopada 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Czeladzi i uczestniczyło w nim 35. seniorów.                                                  
Ponadto Przez cały 2021 r. policjanci w dni targowe obecni byli na targowiskach 
zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach Powiatu Będzińskiego, gdzie 
odbywali rozmowy z osobami starszymi na temat zachowania ostrożności podczas 
zakupów oraz informowali gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacji kradzieży czy 
oszustwa; 

 profilaktyczne i edukacyjne działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
na rzecz osób starszych z terenu Powiatu Będzińskiego:                                                                     
W dniu 24 listopada 2021 r. Rzecznik Konsumentów uczestniczyła w spotkaniu  
z seniorami w Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej ,,Saturn”  
w Czeladzi przy ul. Biedermanna 2. Tematem spotkania było ,,Mądry Senior-
Konsument przed szkodą, czyli jak nie dać się oszukać”. Podczas spotkania Rzecznik 
omówiła zagadnienia związane z bezpieczeństwem zakupów dokonywanych  
w sklepach stacjonarnych, a także na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. 
Przedstawione zostały metody jakimi najczęściej posługują się nieuczciwi 
sprzedawcy, aby zawrzeć umowę z konsumentem, wskazano jak unikać zagrożeń 
istniejących podczas zawierania umów zarówno sprzedaży jak i o świadczenie usług,  
a także co należy zrobić, gdy niekorzystna dla konsumenta umowa została już 
zawarta. Uczestnikom spotkania zostały wręczone powiatowe broszury „Mądry Senior 
Konsument przed  szkodą”. W spotkaniu uczestniczyło 28. seniorów.             
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przez cały 2021 r. udzielała seniorom 
indywidualnych porad w Biurze Rzecznika Praw Konsumenta. Podczas spotkań 
udostępniała do wykorzystania opracowaną w 2019 r. przy współpracy z Wydziałem 
Promocji Powiatu broszurę „Mądry Senior Konsument przed szkodą” jak również 
inne broszury i publikacje z zakresu problematyki konsumenckiej w sprawach 
telekomunikacyjnych, bankowych, ubezpieczeniowych, energetycznych  
i turystycznych. Powyższe materiały mają charakter edukacyjny i służą pogłębianiu 
wiedzy i świadomości osób starszych w zakresie przysługujących im praw 
konsumenckich.  

2.5 Zakładka informacyjna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Będzinie pod nazwą ,,Aktywny Senior’’ 

W 2021 r. zakładka została zaktualizowana i zamieszczono na niej aktualny formularz, 
potrzebny do wyrobienia karty ,,AS – Aktywnego Seniora”, aktualną Klauzulę Informacyjną 
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dotyczącą przetwarzania danych osobowych, aktualny Katalog ulg i zniżek do karty ,,AS – 
Aktywnego Seniora”, a także sprawozdanie z realizacji programu ,,AS – Aktywny Senior. 
Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019-2023” za rok 2020.  

Rok 2021 utrudnił kontakt bezpośredni z seniorami, w związku z czym w zakładce 
,,Aktywny Senior” pojawiły się nowe sekcje z materiałami przeznaczonymi dla seniorów 
odwiedzających stronę internetową Powiatu Będzińskiego. Działanie to miało na celu dotarcie 
do jak najszerszego grona osób starszych bez narażania ich na niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia w czasach pandemii. W roku sprawozdawczym w zakładce ,,Aktywny Senior” 
znalazły się sekcje: ,,Wielkanoc Seniora w czasie pandemii”, ,,Uwaga na tańszy prąd, gaz!!!”, 
,,Alzheimer. Rozumiem. Wspieram.”, ,,I Powiatowy Konkurs Samorządowy dla Seniorów”. 

Ponadto Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II 
w Siewierzu na swojej stronie internetowej zamieścił odnośnik interaktywny do programu 
,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019-2023” celem 
promocji Programu wśród społeczności szkolnej i lokalnej.  

2.6 Wsparcie dla tworzenia lub działalności lokalnych Uniwersytetów Trzeciego    
Wieku/Akademii Twórczego Rozwoju Seniora i Wnuka 

  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi na stałe współpracuje  
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Czeladzi. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu  
w 2021 r. współpracował z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Siewierzu. W roku 
sprawozdawczym uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu 
brali udział w wykładach dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu  
np. zajęciach dendrologa Janusza Bargieły, które odbyły się w Parku Miejskim-Kąciku 
Edukacyjnym. Ponadto Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  
w Siewierzu zasiada w radzie programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu. 

  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie w trakcie 2021 r. 
zorganizowała dla studentów Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w swojej 
siedzibie: 

 7 spotkań w okresie od października do grudnia, na których odbyły się warsztaty  
dla seniorów z zakresu obsługi komputera i wyszukiwania informacji w internecie. 
Program zajęć obejmował naukę podstaw obsługi komputera m. in. korzystania  
z edytora tekstu czy poczty elektronicznej. W 2021 r. z takich warsztatów skorzystano 
92 razy; 

 w okresie od października do grudnia spotkania literackie ,,Wokół książki” o tematyce  
związanej z książką i literaturą tj. pisarze, historia literatury, biblioteka, spotkania 
autorskie. W takich spotkaniach w okresie sprawozdawczym wzięło udział 41 osób 
starszych; 
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 ,,Na zdrówko” – spotkanie z seniorami Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
Miejska i Powiatowa Biblioteka w Będzinie wraz ze sklepem zielarskim ,,Pan Ziółko” 
oraz Związkiem Pszczelarskim koła Będzin zorganizowała 23 września 2021 r. 
spotkanie, na którym przedstawiono seniorom tajniki ziołolecznictwa oraz lecznicze 
właściwości miodu. W wydarzeniu wzięło udział 50. seniorów.  

2.7  Karta ,,AS – Aktywnego Seniora” – statystyka w 2021 r.  

Wraz z uchwaleniem programu ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program 
dla Seniorów na lata 2019–2023” wprowadzono karty ,,AS – Aktywnego Seniora”, które 
upoważniają do uzyskania zniżek na usługi od partnerów Programu. Beneficjentem Karty 
może być każda osoba, która ukończyła 60. rok życia oraz jest mieszkańcem Powiatu 
Będzińskiego. Karta ,,AS – Aktywnego Seniora” wydawana jest nieodpłatnie każdemu  
seniorowi. Chętni do wyrobienia Karty mogą przychodzić bezpośrednio do Wydziału Polityki 
Społecznej, gdzie pracownicy udzielają pomocy przy złożeniu wniosku, a Karta zostaje 
wydana na miejscu. Ponadto w 2021 r. wprowadzono możliwość wnioskowania o wyrabianie 
Karty drogą mailową.  

W 2021 r. wydano 48 kart ,,AS – Aktywnego Seniora”, a od początku funkcjonowania 
Programu, tj. od 11 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. wydano ich 1123. Tabela nr 3 
przedstawia zestawienie liczby złożonych wniosków o wydanie Karty w 2021 r. z podziałem 
na płeć. 

Tabela nr 3. Zestawienie liczby złożonych wniosków o wydanie karty ,,AS – Aktywnego 
Seniora” w 2021 r. 

Wnioski Liczba wniosków 
ogółem kobiety mężczyźni 

Wnioski o wydanie Karty 48 30 18 
w tym 

Wydane Karty 48 30 18 
Nieodebrane Karty  0 0 0 

Wydane duplikaty Karty 0 0 0 
Odmowy wydania Karty* 0 0 0 

Źródło: Opracowano na podstawie dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej. 

W roku 2021 najwięcej chętnych do udziału w Programie pochodziło z gminy Będzin, 
natomiast najmniej Kart wydano dla seniorów mieszkających w gminie Siewierz oraz  
w gminie Wojkowice. Zestawienie liczby wydanych Kart z podziałem na poszczególne gminy 
Powiatu Będzińskiego w 2021 r. przedstawia tabela nr 4.  

Tabela nr 4. Zestawienie liczby wydanych kart ,,AS – Aktywnego Seniora” z podziałem 
na gminy Powiatu Będzińskiego w 2020 r. 
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Wnioski Liczba wniosków 
ogółem kobiet mężczyzn 

Wnioski o wydanie karty 48 30 18 

w tym 
Będzin 31 19 12 

Bobrowniki 2 1 1 
Czeladź 3 2 1 

Mierzęcice 6 5 1 
Psary 2 1 1 

Siewierz 1 1 0 
Sławków 2 1 1 

Wojkowice 1 0 1 

Źródło: Opracowano na podstawie dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej. 

* Odmowa wydania karty ,,AS – Aktywnego Seniora” jest spowodowana niespełnieniem 
kryteriów Regulaminu ubiegania się o wydanie karty ,,AS – Aktywnego Seniora”, 
tj. gdy wnioskodawca nie ukończył 60. roku życia lub nie jest mieszkańcem Powiatu 
Będzińskiego.   

Partnerzy Programu ujęci są w Katalogu ulg i zniżek do karty ,,AS – Aktywnego 
Seniora”, który można pobrać w formie papierowej broszury w Wydziale Polityki Społecznej 
oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w zakładce 
,,Aktywny Senior”. W okresie od kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Powiat Będziński 
był stroną 42. porozumień z partnerami z terenu całego kraju. Zestawienie partnerów, którzy 
figurują w Katalogu ulg i zniżek do  karty AS – Aktywnego Seniora w 2021 r. przedstawia 
tabela nr 6.  

Tabela nr 6. Zestawienie partnerów, którzy figurują w Katalogu ulg i zniżek do karty  
AS – Aktywnego Seniora w 2021 r.  w ramach programu ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy 
Program dla Seniorów na lata 2019 – 2023”. 

Lp Nazwa partnera Miejscowość siedziby  
1 Akademia Sztuki Kulinarnej ANMARK Czeladź 
2 Restauracja Staromieyska Będzin 
3 Restauracja & Grill Szafranowy Dwór Czeladź 
4 Restauracja ,,Fenix’’ Przeczyce 
5 Catering LIVINIO KOMPLEKSOWE USŁUGI CATERINGOWE Dąbrowa Górnicza 
6 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S. A.  Ciechocinek 
7 Dom Zdrowia Lila Medical Spa Sp. z o. o. Ciechocinek 
8 Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o. o. Kraków 
9 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy POLANIKA Chrusty 
10 Hotel Milena Milówka 
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11 Ośrodek Wypoczynkowy ,,Zakopiec’’ Zakopane 
12 Ośrodek Wypoczynkowy TRZY KORONY  Jastrzębia Góra 
13 Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ,,ONDRASZEK’’ Ustroń 
14 Uzdrowisko Wysowa S. A.  Wysowa-Zdrój 
15 Arka Vitae S. A. Ośrodek Magnolia, Ośrodek Tulipan Ustroń 
16 Hotel Monttis Sucha Beskidzka 
17 VitaSUN Biuro Turystyczne Będzin 
18 ALFA TOUR Biuro Podróży Sp. j. Poznań 
19 Geisha Studio Stylizacji i Urody Będzin 
20 Salon Kosmetyczny WENUS Psary 
21 Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  Będzin 
22 Instytut Kreatywności i Biznesu Tarnowskie Góry 
23 Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Wierzbicki Sosnowiec 
24 FIZJO-MED. Usługi Rehabilitacyjne Salon Medyczny Czeladź 
25 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,PRIMUS’’ Brudzowice 
26 Zakład Optyczny Usługowo-Handlowy Łazarowicz Włodzimierz Będzin 
27 Śląskie Laboratoria Analityczne Sp. z o. o. Będzin 
28 Centrum Dietetyczne NATURHOUSE Będzin 
29 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tarabuła-Dent Będzin 
30 Remat Med. Sp. z o. o.  Wojkowice 
31 Serwis Samochodowy ,,Ancar’’ Marcin Dubiel Będzin 
32 CENTRUM OPAŁU BRODA-TRANS Będzin 
33 Zakład Produkcji Zniczy ,,ANDRUS’’ Będzin 
34 FOTO BORKOWSCY Będzin 
35 ERGO Marek Rokicki  Sosnowiec 
36 AUTOGUTEK AUTO KOMIS MARIUSZ BINKOWSKI  Będzin 
37 Z. H. U. OMAX Zegarmistrz Będzin Będzin 
38 Ośrodek Sportu i Rekreacji Będzin 
39 Millenium Centrum Sportu Czeladź 
40 Centrum Rekreacyjno-Sportowe GYM EL TORO Sosnowiec 
41 Kino ,,NOWOŚĆ’’ Będzin 
42 Teatr Dzieci Zagłębia Będzin 

Źródło: Opracowano na podstawie dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej. 

III. Podsumowanie 

Seniorzy to grupa społeczna, o którą należy dbać w szczególny sposób. Faktem jest, 
iż społeczeństwo się starzeje, w związku z czym przybywa osób w wieku emerytalnym. 
Żeby wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom osób starszych należy podejmować działania 
prowadzące do zwiększenia ich aktywności społecznej. Takie zadanie ma pełnić program 
,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019–2023”. 
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Osoby starsze narażone są na wykluczenie społeczne oraz zawodowe ze względu 
na ageizm czy niepełnosprawność. Seniorzy często potrzebują pomocy w sprawach życia 
codziennego, wsparcia w zakresie ochrony zdrowia, leczenia, a nawet kontaktu z drugim 
człowiekiem. Jednocześnie w grupie tej jest ogromny kapitał, którym jest duża wiedza 
i doświadczenie życiowe. Program ma na celu uwolnić ten potencjał poprzez zachęcenie 
do zwiększenia aktywności w różnych dziedzinach życia, np. społecznej, zawodowej, 
kulturowej. 

 Samorząd terytorialny wraz z organizacjami współpracującymi ma za zadanie 
zapewnić odpowiednią opiekę oraz zaktywizować osoby starsze do działania, pomimo wieku. 
Aby działania dotyczące seniorów były rzeczywiste i efektywne powinny wpisywać 
się w oczekiwania seniorów zamieszkujących Powiat Będziński. Niezbędne są także 
zabezpieczone na ten cel środki finansowe, a także współpraca między jednostkami 
powiatowymi, którym powinien przyświecać wspólny cel – zapewnić seniorom możliwość 
godnego i zdrowego starzenia się. Sytuacja finansowa seniorów często jest trudna 
i niesatysfakcjonująca, dlatego też wszelkie działania Powiatu do nich skierowane, powinny 
być nieodpłatne, by nie ograniczać ich dostępności.  

 Rok 2021 był szczególnie trudny ze względu na panującą pandemię wirusa Covid-19, 
która wpłynęła negatywnie na ludzi w każdym wieku, a szczególnie na seniorów jako grupę 
społeczną najbardziej narażoną na zarażenie i związane z tym powikłania. Kontakt z osobami 
starszymi musiał zostać mocno ograniczony, niektórych z planowanych przedsięwzięć nie 
udało się zrealizować, a inne musiały zostać zmodyfikowane i dostosowane do sytuacji 
panującej w kraju. Jednak zrealizowane w 2021 roku działania Starostwa Powiatowego  
w Będzinie oraz jego jednostek zdobyły uznanie wśród najstarszych mieszkańców Powiatu. 
Realizacja działań w ramach Programu w 2021 r. oparta była na 3 filarach – bezpieczeństwie, 
integracji i aktywności seniorów.  

 Podsumowanie realizacji programu ,,AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program 
dla Seniorów na lata 2019–2023” w 2021 roku potwierdza, iż ma on rzeczywisty wpływ 
na aktywne i godne starzenie się mieszkańców naszego Powiatu, że nie są pozostawiani 
bez pomocy i wsparcia ze strony instytucji. Działania zawarte w Programie pomogły 
przełamać wiele barier kulturowych i ekonomicznych, poprawiły komfort życia wielu 
mieszkańców, wsparły integrację między i wewnątrzpokoleniową, a także pomogły 
zrozumieć samym seniorom i osobom w ich otoczeniu z czym wiąże się starość. Program 
dzięki zapewnieniu różnych form wsparcia dla osób starszych kształtuje pozytywny 
wizerunek seniorów w Powiecie Będzińskim.  


