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Szanowni Państwo!

W tym roku mija 5 lat od powołania Pełno-
mocnika Zarządu Województwa Mazowieckie-
go ds. Polityki Senioralnej.

Udało się w tym czasie zrealizować wiele ini-
cjatyw, także dzięki współpracy naszych part-
nerów. Wysoko cenimy projekty przygotowa-
ne przez organizacje pozarządowe. Państwa 
działania napawają nas dumą, dowodząc, że 
wspólne środki pieniężne są przeznaczone na 
potrzebne cele.

Zdolności wokalne, taneczne, malarskie, rę-
kodzielnicze i kabaretowe mogliśmy podziwiać 
podczas Przeglądu Artystycznego Twórczości 
Osób Starszych. Wydarzenie ujawniło jakie ol-
brzymie możliwości i jakie pasje, mogą odkryć 
w sobie i w innych ci, którzy weszli już w wiek 
emerytalny. Z  radością planujemy wpisanie 
Przeglądu na stałe w kalendarz wydarzeń se-
nioralnych na Mazowszu. 

Te przedsięwzięcia bez wsparcia fi nanso-
wego byłyby trudne do realizacji. Zatem, kon-
tynuujemy w  bieżącym roku formułę „bonu 
społecznego”. Są to środki fi nansowe prze-
znaczone na małe projekty do realizacji przez 
niezrzeszoną i niesformalizowaną grupę inicja-

SŁOWO WSTĘPNE CZŁONKA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

tywną seniorów. Wsparcie fi nansowe pn. „pa-
kiet edukacyjny”, przewidziane jest również 
dla podmiotów zajmujących się edukacją osób 
starszych. Tylko na ten projekt przeznaczone 
zostało w 2019 roku 300 tys. zł. 

Przed nami realizacja zadań wynikających 
z  Wojewódzkiego Programu Polityki Senioral-
nej na lata 2019–2021. Dokument wskazuje 
kierunki rozwoju polityki senioralnej w  per-
spektywie horyzontalnej, co umożliwia za-
planowanie pewnych działań ze znacznym 
wyprzedzeniem. Większość z  nich, zostanie 
skonsultowana z naszymi partnerami meryto-
rycznymi – członkami Mazowieckiej Rady Se-
niorów.

Serdecznie dziękuję Państwu za aktywny 
udział we wszystkich przedsięwzięciach reali-
zowanych przez Mazowieckie Centrum Polity-
ki Społecznej. Jestem przekonana, że przyszły 
rok przyniesie nam nowe inicjatywy, które zre-
alizują Państwo i które będziemy wspomagać 
ze wszystkich sił. 

Elżbieta Lanc

Członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego
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„Wesołe jest życie staruszka,
Wesołe jak piosnka jest ta...”

Śpiewali przed wielu laty Starsi Panowie 
w swoim kabarecie. W Mazowieckim Centrum 
Polityki Społecznej staramy realizować te prze-
słanie. Lecz nie przyjmujemy do wiadomości, że 
ludzie wkraczający w wiek dojrzały, po okresie 
aktywności zawodowej są staruszkami. Są se-
niorami, ale więc ludźmi w pełni sił twórczych, 
ludźmi, których wiedza doświadczenie i energia 
życiowa mogą, są tak ważne dla ludzi młodszych. 
Lecz przede wszystkim chcemy by wiek senio-
ralny był okresem przynoszącym radość życia 
samym seniorom, aby dzień w którym przestaje-
my chodzić do pracy niósł nam nowe wyzwania 
i nie wahajmy się tego mówić, nowe przygody.

MCPS wychodzi naprzeciw tym dążeniom. 
W  tym roku zorganizuje czwarty już Sejmik 
Senioralny. Sejmik jest miejscem, gdzie przed-
stawiciele organizacji senioralnych wymienia-
ją swoje doświadczenia i  planują przyszłość. 
W tym też celu utworzona została Mazowiecka 
Rada Seniorów.

Od lat działają w  naszym województwie 
Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz wiele or-
ganizacji seniorskich. Chcemy, aby na zajęciach 
uczestnicy zdobywali rzeczywistą wiedzę w dzie-
dzinach, które ich interesują. Dlatego podpisu-
jemy porozumienie z  Polską Akademią Nauk. 
Wykładowcami w tych placówkach będą ludzie 
nauki o  wysokich kwalifi kacjach zawodowych.

Problemy seniorów staramy się poznać w wie-
loraki sposób. Dlatego obok wymienionych insty-
tucji senioralnych w MCPS prowadzimy Punkt Ko-
munikacji Senioralnej, gdzie każdy może przyjść 
ze swoimi problemami i propozycjami. 

Dla osób mających problemy zdrowotne czy 
ruchowe stworzymy w najbliższym czasie system 
usług z  wykorzystaniem najnowszych techno-
logii wzorem sprawdzonym już w kilku krajach.

Wspieramy i będziemy wspierać działania ar-
tystyczne i aktywizujące jak warsztaty teatralne, 

zajęcia z  psycho-
logii a  także wy-
cieczki, imprezy 
plenerowe.

Stworzyliśmy 
przejrzysty sys-
tem dla wszyst-
kich ubiegających 
się o środki wspie-
rające ich działa-
nia. Powstał także 
nowoczesny bon społeczny, tak aby umożliwić 
małym nieformalnym grupom otrzymanie środ-
ków na ich działania. MCPS działa we współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi. W ten spo-
sób buduje się społeczeństwo obywatelskie, 
stwarzające szanse działania i godnego życia dla 
wszystkich niezależnie od wieku czy pozycji spo-
łecznej.

 „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku” 
(ang. Society for all ages). Takie myślenie o sta-
rości jednostki i o starzeniu się społeczeństwa, 
chcemy przenosić na inne niż emeryci, grupy 
ludności ludzie starzy podejmują wysiłki na 
rzecz siebie samych (indywidualna zaradność, 
pomoc wzajemna). Kiedy ludzie starzy dyspo-
nują „kapitałem” kumulowanym przez cały cykl 
życia (w  sprzyjających warunkach), kiedy roz-
wijają – oparte na wzajemności – wielopokole-
niowe związki w rodzinach i w społecznościach 
lokalnych, kiedy gospodarka i  infrastruktura 
społeczna są dopasowane do zmian demogra-
fi cznych to wtedy wszystkim nam będzie się 
dobrze żyło. Do tego dążymy.

„Gdzie stąpnie, zakwita mu dróżka
I świat doń się śmieje: ha ha”

Jeremi Przybora

Elżbieta Bogucka

Pełnomocnik 
Zarządu Województwa Mazowieckiego

ds. Polityki Senioralnej

SŁOWO WSTĘPNE PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
DS. POLITYKI SENIORALNEJ
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Samorząd Województwa Mazowieckie-
go wspiera działania mające na celu popra-
wę jakości życia seniorów z  Mazowsza oraz 
ich społeczną aktywizację. Wszelkie działania 
podejmowane w  tym kierunku mają na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów z  ży-
cia społecznego, zwłaszcza poprzez przełamy-
wanie krzywdzących stereotypów o  osobach 
starszych i docenianie ich potencjału opartego 
nie tylko na wiedzy, ale przede wszystkim na 
doświadczeniu.

W 2018 roku w  trybie konkursowym wyło-
niono 39 projektów organizacji pozarządowych, 
angażując na ich realizację 6 mln 250 tys. zł.

Wsparcie uzyskało:
  19 projektów realizowa-

nych w  cyklu rocznym na 
łączną kwotę 550 tys. zł. 
Maksymalna wysokość do-
fi nansowania w przypadku 
tych projektów wynosiła 
do 50 tys. zł. Dofi nanso-
wane zostały różnorodne 
inicjatywy wspierające ak-
tywność starszych miesz-
kańców Mazowsza, takie 
jak działania wolontariac-
kie, warsztaty rozwijające 
zainteresowania, grupowe 
wyjścia do miejsc kultury 
czy rekreacji, wycieczki kra-
joznawcze itp. Wsparcie 
uzyskały przede wszystkim 
projekty, o  partnerskim 
i  międzypokoleniowym 
charakterze;

  19 projektów realizowa-
nych w cyklu trzyletnim na 
łączną kwotę 4 mln 800 
tys. zł (po 1 mln 600 tys. 
zł rocznie). Maksymalna 
kwota dofi nansowania jednego projektu 
wynosiła do 100 tys. zł. Dofi nansowano 
projekty gwarantujące długotrwałe pod-
trzymywanie aktywności mazowieckich 

seniorów m.in. takie jak utworzenie por-
talu informacyjno-poradnikowego dedy-
kowanego seniorom Seniorzyjuniorzy.pl, 
poprzez który prezentowane są relacje 
z różnych form aktywności osób starszych, 
kalendarium imprez dedykowanych oso-
bom starszym z województwa mazowiec-
kiego oraz informacje i porady dla senio-
rów dotyczące zdrowia;

  1 projekt realizowany w  cyklu trzyletnim 
wdrażający instytucję tzw. „bonu społecz-
nego” adresowany do niesformalizowa-
nych małych grup senioralnych na wsparcie 
drobnych inicjatyw i pomysłów aktywizu-

jących seniorów w  społeczno-
ściach lokalnych. Łączny koszt 
projektu to 900  tys. zł (po 
300 tys. zł rocznie). Dystrybu-
cją bonów społecznych w latach 
2018–2020 zajmuje się wyło-
niona w drodze konkursu orga-
nizacja pozarządowa – Stowa-
rzyszenie „Radomskie Centrum 
Przedsiębiorczości”. Dzięki bo-
nom społecznym możliwe jest 
sfi nansowanie praktycznie każ-
dego pomysłu, z  jakim wyjdzie 
co najmniej 5-osobowa grupa 
seniorów. Maksymalna wartość 
dofi nansowania to 1850  zł. 
Już w pierwszym roku realiza-
cji projektu wsparcie uzyskało 
112 wniosków o  udzielenie 
bonu społecznego, a inicjatywy 
zgłoszone przez nieformalne 
grupy seniorów objęły około 
6400 starszych mieszkańców 
naszego regionu. Szczegóło-
we informacje dotyczące pro-
jektu dostępne są na stronie: 
www.srcp.pl w  zakładce: Bony 
dla seniorów.

Jolanta Musiałczyk

Wydział Polityki Senioralnej

2018 ROK – DOTACJE NA PROJEKTY SENIORALNE
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Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, 
lecz starzeją się, bo się przestają bawić

Mark Twain

W pierwszy weekend października 2018 roku 
odbył się Przegląd Artystyczny Twórczości Osób 
Starszych w Pałacu Ossolińskich w miejscowości 
Sterdyń k. Sokołowa Podlaskiego. Organizator 
tego przedsięwzięcia – Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej zaprosił do udziału w tym wy-
darzeniu 250 seniorów, którzy często swoje pa-
sje artystyczne rozwijali będąc już na emeryturze. 

Przegląd był znakomitą okazją do spotkania, 
wymiany doświadczeń, aktywizacji środowiska 
senioralnego, wspólnej zabawy i poznania po-
tencjału osób starszych. Cieszył się on ogrom-
nym zainteresowaniem i przeszedł najśmielsze 
oczekiwania organizatorów, co stało się impul-
sem do kontynuowania tego przedsięwzięcia 
w następnym roku. 

Na scenie zaprezentowało się 21 zespołów 
wykonawców w  sekcjach: taneczno-muzycz-
nej, teatralno-poetyckiej i  kabaretowo-mono-
logowej. Wśród nich były takie grupy jak: 

  Zespół „Złote Lata” z  Sokołowa Podla-
skiego, 

  Lokalny Klub Seniora z Kotunia, 
  Zespół „Zwoleniaki” ze Zwolenia, 
  Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wie-

ku” z Mińska Mazowieckiego, 
  Trio z Targówka, 
  Uniwersytet Trzeciego Wieku z  Legio-

nowa, 
  „Zaciszańska Nuta” z Warszawy, 
  Klub Seniora „Jesienne Kwiaty” z Gowo-

rowa, 
  Węgrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
  „Zespół niespokojnych nóg” z Tłuszcza, 
  Zespół Instrumentalno-wokalny „Sokoły” 

z Warszawy, 
  Grupa śpiewających seniorów „Pogodna 

Jesień” z Konstancina-Jeziorny, 
  Zespół Pieśni i  Tańca „OBEREK” z  Wy-

szkowa, 

  Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne 
SKAFANDER, 

  Stowarzyszenie Twórców Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego z Raciąża, 

  Zespół Artystyczny „Szmaragdy” z Mako-
wa Mazowieckiego, 

  Jarnickie Stowarzyszenie Seniorów, 
  Zespół „Radosne Serca” z Łęga, 
  Klub Seniora Zawady, 
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-

walidów Koło nr. 3 z Warszawy, 
  Klub Osiedlowy „Przełom” z Mińska Mazo-

wieckiego.
Przybyłych seniorów przywitała pani Elżbieta 

Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego, która w ramach swoich obowiązków 
zawodowych nadzoruje Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej – To jest czas żeby zacząć żyć 
po nowemu, prawda jest taka, że kiedy skończymy 
życie zawodowe, kiedy już przestajemy się opieko-
wać naszymi wnukami, to pozostaje czas dla sie-
bie i w sumie teraz tego czasu jest coraz więcej. 

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY TWÓRCZOŚCI 
OSÓB STARSZYCH
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Żyjemy coraz dłużej i bardzo nam zależy – Samo-
rządowi Województwa Mazowieckiego – na tym 
żeby jak najwięcej energii i pasji przelać na rzecz 
seniorów. Żeby stworzyć takie warunki do ich 
rozwoju, żeby przede wszystkim byli aktywni, też 
sportowo, żeby byli aktywni we wszystkich dzie-
dzinach, w których są po prostu dobrzy.

Całe wydarzenie poprowadziła znana i  lu-
biana dziennikarka, związana z  Telewizją 
Polską, pasjonatka teatru, kultury i  dobre-
go słowa – Dobromiła Skalska. Poprzez swo-
je wieloletnie doświadczenie i urok osobisty 
wprowadziła bardzo przyjazną atmosferę. 
Równie ważnym elementem udanego przed-
sięwzięcia była sprzyjająca pogoda, która jak 
na październik rozpieszczała słońcem i błękit-
nym niebem.

Przegląd dał również możliwość podziwia-
nia rękodzieła artystycznego, które tworzą 
seniorzy z  Mazowsza. Można było podziwiać 
dzieła malarskie, techniki decoupage, wyroby 
mydelnicze, pszczelarskie, świeczki, bombki, 
pisanki i wiele różnych ciekawych propozycji, 
których nie sposób wymienić.

W repertuarze zespołów znalazły się utwo-
ry muzyczne o  tematyce miłosnej, patriotycz-
nej i humorystycznej oraz tańce współczesne 
i  folklorystyczne. Ogromne wrażenie zrobi-
ły piękne stroje ludowe, jak również te, któ-
re seniorzy wykonali sami. Każdy zespół miał 
15  minut na prezentację swojej twórczości. 
Mogliśmy podziwiać grupy z  kilkunastolet-
nim doświadczeniem, jak również te, które 
powstały niedawno. Byli również tacy, którzy 
odważyli się zaśpiewać solo, a repertuar przez 

nich wybrany był na bardzo wysokim poziomie. 
Nie brakowało również osób, które przed tak 
ogromną publicznością – czasami po raz pierw-
szy – recytowały poezję własną lub znanych 
polskich autorów. Każdy występ nagrodzony 
został gromkimi brawami, a podczas każdego 
z nich wraz z artystami śpiewała i tańczyła cała 
sala.

Miejsce, w którym odbył się przegląd zrobi-
ło wrażenie na uczestnikach, a fakt przebywa-
nia w pałacu zaaranżowanym na styl angielski 
nadał naszemu wydarzeniu rangę i sprawił, ze 
nasi seniorzy poczuli się docenieni i wyróżnie-
ni. Uczestnicy mieli możliwość skorzystać z do-
jazdu na miejsce oraz noclegu w pięknych pała-
cowych pokojach.

Po trudach pierwszego dnia, gdy opadł 
stres i emocje uczestnicy zostali zaproszeni na 
kolację, a następnie na parkiet, bowiem prze-
widziano dla uczestników dancing, który po-
prowadził DJ Adrian Murcha. Parkiet cały czas 
był pełen, a nasi niestrudzeni seniorzy tańczyli 
do późnych godzin nocnych. 
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Następnego dnia seniorzy mieli przyjem-
ność oglądać poczynania kolegów i koleżanek 
w  sekcji kabaretowo-monologowej. Poczucie 
humoru seniorów przerosło wszelkie wyobra-
żenia. Zaprezentowane małe formy teatralne 
i  kabaretowe rozbawiły wszystkich biorących 
udział w przeglądzie. Po występach zaproszo-
no wszystkich na wykład z  zakresu zdrowia 
i  urody, który poprowadziła Adrianna Frelich 
– dietetyk kliniczny z  Instytutu Zdrowego Ży-
wienia i Dietetyki Klinicznej – Sanvita. Podczas 
prelekcji można było dowiedzieć się jak prawi-
dłowo należy się odżywiać oraz rozwiązać krót-
kie testy przygotowane przez prelegentkę. Po 
wykładzie uczestnicy mogli poddać się szcze-
gółowej analizie składu ciała (BMI) i  uzyskać 
indywidualne wskazówki dotyczące zdrowia 
i aktywności fi zycznej.

Wygranymi tego wydarzenia byli wszyscy 
uczestnicy, którym pani Elżbieta Lanc – Czło-
nek Zarządu Województwa Mazowieckiego 
wręczyła dyplomy gratulacyjne i  pamiątki 
książkowe. Nasi seniorzy zostali wyróżnieni 
za ich pasję, talenty, pomysły i  zaangażowa-
nie w aktywne życie społeczne. Nie brakowa-
ło podziękowań i  łez wzruszenia. Jesteśmy 
wdzięczni seniorom za tak wspaniałe prze-
życia jakich nam dostarczyli i niezapomniane 
wspomnienia. 

Zróżnicowany zakres tematyczny przedsię-
wzięcia zrealizowanego przez Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej odpowiadał po-
trzebom dzisiejszych seniorów, u  których za-
uważamy chęć samokształcenia, poznawania 
środowiska, poszerzania wiedzy jak również 
swoich umiejętności, wypełniania wolnego 
czasu, a  czasem nawet możliwości realizacji 
młodzieńczych marzeń. Powyższe wydarzenie 
stanowiło ważną i  cenną inicjatywę wspiera-
jącą aktywność seniorów z Mazowsza. Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej planuje 
w  roku 2019 drugą edycję tego wydarzenia. 
Było to spotkanie, które wywołało duże emo-
cje nie tylko u seniorów biorących w nim udział, 
ale także u pracowników Wydziału ds. Polityki 
Senioralnej, którzy przez dwa dni towarzyszyli 
„artystom” i do dnia dzisiejszego wspominają 
je z sentymentem.

Ten przegląd artystyczny, który się odbył tu 
i teraz był niezwykły, pokazał ile tkwi w nas se-
niorach juniorach talentów. Do następnego razu! 
– powiedziała w słowie końcowym pani Elżbie-
ta Lanc.

Seniorzy – Dziękujemy!!!

Martyna Popławska

Wydział Polityki Senioralnej

Pałac Ossolińskich w Sterdyni
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Chcemy więcej! – wołają jednogłośnie 
uczestnicy projektu SENIORZY NA START! 
wdrożonego w  trzech mazowieckich wsiach 
na rzecz integracji osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Ich entuzjazm jest do-
wodem na to, że realizatorzy zajęć osiągają 
założone cele.

Zabrodzie, Parole (gmina Nadarzyn) oraz 
Ochudno (gmina Rząśnik) to miejscowości ob-
jęte integracyjnym programem SENIORZY NA 
START! fi nansowanym ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Mieszkańcy 
tych gmin po 55 roku życia należą do grupy 
najbardziej zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym. – Do niedawna prawie 
w  ogóle nie wychodzili z  do-
mów, a  ich głównym zajęciem 
była opieka nad wnukami – 
mówi Joanna Lissner, aktorka 
współpracująca przy projek-
cie. Jej zdaniem największym 
problemem tych ludzi był brak 
pomysłów na spędzanie wolne-
go czasu poza domem, a także 
spora odległość dzieląca ich do-
mostwa od miast. Nie potrafi li 
również dostrzec wielu walo-
rów swoich miejscowości. – Domy kultury i re-
mizy strażackie dają im możliwości spotkań to-
warzyskich, okolicznościowych i edukacyjnych. 
Nie w  każdej wsi są takie miejsca – zauważa 
Jolanta Fijałkowska-Pilarczyk, aktorka współ-
pracująca przy projekcie. 

CEL: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA

Towarzystwo Teatralne „Kurtyna” odpo-
wiedzialne za realizację projektu SENIORZY 
NA START!, widzi w swoich działaniach głębo-
ki sens. W każdej z  tych społeczności chcemy 
zebrać grupę ludzi, która po zakończeniu za-
jęć z nami (w grudniu 2020), będzie potrafi ła 

sama, w bezpieczny sposób, organizować so-
bie zajęcia poza domem. Uczestnicy projektu 
będą w  stanie tworzyć w  przyszłości własne 
kluby seniora, a nawet prowadzić dla nich stro-
ny internetowe. 

TANECZNE ZAPOZNANIE

Pierwszy raz uczestnicy projektu spotkali się 
we wrześniu 2018 r. na imprezie integracyjnej 
we wsi Ochudno. – Dyskotekę w remizie stra-
żackiej poprowadziła, 80-letnia DJ-ka z  klubu 
Hula Kula w Warszawie, pani Vika, która od kil-
ku lat skutecznie rozkręca imprezy międzypo-

koleniowe – opowiada Joanna Lissner. I  choć 
seniorzy na początku podchodzili do całej ini-
cjatywy dość nieśmiało, już w trakcie wspólnej 
zabawy poczuli się bardzo swobodnie. – Było 
tak wesoło, że nie chciało nam się zejść z par-
kietu – wspomina Pani Wiesia Oleksiak z Zabro-
dzia, uczestniczka projektu. W młodości przez 
czternaście lat była rolniczką, później prowa-
dziła działalność gospodarczą wspólnie z mę-
żem. Bardzo podobne życie wiodła pani Halina 
Sypuła z Paroli, prowadząc z mężem gospodar-
stwo sadownicze, które z  czasem przejął ich 
syn. Obie panie nie spodziewały się, że w tym 
wieku czeka je jeszcze dyskoteka, a po niej wie-
le innych, niecodziennych zajęć i spotkań.

SENIORZY CORAZ BARDZIEJ AKTYWNI 
W GMINNYCH SPOŁECZNOŚCIACH

Prezentacja dobrych praktyk
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ODKRYWANIE NOWYCH ŚWIATÓW

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracow-
ników, seniorzy mają za sobą już szereg spo-
tkań z kulturą, w tym swoje pierwsze występy 
publiczne na scenach domów kultury. Warsz-
taty teatralne prowadzone przez zawodowe 
aktorki: Joannę Lissner oraz Jolantę Fijałkow-
ską-Pilarczyk cieszą się wśród uczestniczek 
największym zainteresowaniem. – Przynosimy 
wiele własnych rzeczy, jak m.in. kostiumy, re-
kwizyty czy nagłośnienie i wspólnie z Joasią re-
żyserujemy sztuki wystawiane przez seniorów 
– tłumaczy pani Jolanta. Pierwszym owocem 
wspólnej pracy była Pastorałka „Do szopy hej 
Pasterze”, wystawiana z  okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. – Pracowałyśmy z  seniorami, tak 
jak same pracujemy w teatrze. Dawałyśmy im 
zawodowe uwagi dotyczące dykcji i  ruchu na 
scenie, a oni je chłonęli i pracowali tak, jak by 
odkrywali zupełnie nowy świat – dodaje Pani 
Joanna. Seniorzy zagrali przedstawienie dwu-
krotnie – najpierw dla mieszkańców i lokalnych 
władz, później dla swoich rodzin i  przyjaciół. 
– Bardzo dobrze odnalazłam się w roli diabła, 
a mój mąż w  roli króla, który ofi arował Jezu-
skowi złoto. Publiczność za każdym razem była 
zachwycona i biła nam brawo – wspomina Pani 
Wiesia z Zabrodzia. – W naszej wsi nigdy nie 
było imprezy, która przyciągnęła taką masę 
mieszkańców. Wszyscy byli zachwyceni – mówi 
Pani Teresa Kulesza z Ochudna, odtwórczyni 
roli Śmierci. Jej występ na scenie wywołał bu-
rzę oklasków. Pani Halina z Paroli wcieliła się 

natomiast w rolę Pastuszka i zaprosiła na wy-
stępy całą swoją rodzinę. Rozpoznawalność 
daje seniorom coraz większą pewność siebie 
oraz motywację do dalszych działań. – Obecnie 
przygotowują kabaret, który zagrają podczas 
wybranej przez siebie okoliczności – mówi pani 
Jolanta. Seniorzy z gminy Zabrodzie zdecydo-
wali już, że wystąpią z okazji 50-lecia Koła Go-
spodyń Wiejskich.

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

Towarzystwo Teatralne „Kurtyna” organi-
zuje swoim podopiecznym również cykliczne 
wyjazdy do warszawskich teatrów. Każda wy-
prawa w  nieznane jest dla nich prawdziwym 
świętem, a  czasem też wielkim odkryciem. 
– Bardzo przydatne są wyjazdy krajoznawcze. 
Nasz kraj jest bardzo piękny, ale jeszcze nie do 
końca przez nas poznany – mówi pani Halina. 
Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni wycieczką 
do Baranowa Sandomierskiego, gdzie we wnę-
trzach XVI – wiecznego zamku wzięli udział 
w  lekcjach dobrych manier przy stole oraz za-
jęciach tanecznych prowadzonych przez pana 
Grzegorza Strugacza z  Wyższej Szkoły Cho-
reografi i w  Łodzi. Grali też w  golfa, strzelali 
z  łuku, oglądali fi lm „Barbara Radziwiłłówna” 
i zwiedzali zabytkowe budowle. Ogromne wra-
żenie na seniorach zrobił też wyjazd do Łucz-
nicy, gdzie podczas warsztatów projektowania 
samodzielnie wykonywali m.in. mydła, wyroby 
z fi lcu, batiki, bransoletki i naszyjniki z makramy 
oraz malowali torby. Z każdego warsztatu za-

brali ze sobą do domu 
rękodzieła, by poda-
rować je swoim bli-
skim. – Zawsze miałam 
talent do śpiewania 
i pieczenia, ale na tych 
warsztatach odkry-
łam w  sobie zupełnie 
nowe talenty manu-
alne, które przydadzą 
mi się w  codziennym 
życiu. Na pewno prze-
każę je moim dzieciom 
i wnukom – mówi pani 
Wiesia. Pani Halina 
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jest również zachwycona społecznym projek-
tem. – W moim życiu jest teraz więcej radości 
i częściej widzimy się z sąsiadkami. Pijemy her-
batkę, pieczemy ciasta, rozmawiamy, śpiewa-
my i myślę, że trzeba tak dalej. Trzeba wycią-
gnąć nas z domu – wyznaje. 

SZTAB PROFESJONALISTÓW

Nad procesem integracji oraz rozwojem 
zainteresowań i  świadomości społecznej se-
niorów czuwa grupa specjalistów z  różnych 
dziedzin. Należy do nich m.in. pan Piotr Depu-
towski – specjalista ds. cyberprzemocy, który 
podczas zajęć tłumaczył, jak nie dać się oszu-
kać domokrążcom sprzedającym garnki oraz 
nieuczciwym ludziom podającym się m.in. za 
listonosza, siostrę PCK, czy za członków rodzi-
ny. Natomiast pani Joanna Bielan, z zawodu 
psycholog, prowadziła zajęcia z  asertywno-
ści oraz profi laktyki uzależnień. Każdy senior 
mógł założyć alko gogle i  zobaczyć, w  jaki 
sposób alkohol zaburza ludzkie reakcje, po-
strzeganie otoczenia, refl eks czy wyczucie od-
ległości. Nie zabrakło też zajęć praktycznych 
z udzielania pierwszej pomocy, prowadzonych 

przez grupę SPR Nadzieja, jak również szko-
leń z obsługi komputera i telefonu komórko-
wego. Nauka seniorów w wielu przypadkach 
odbywa się poprzez zabawę, a  oni dziś nie 
wyobrażają sobie życia bez tej odskoczni od 
codzienności. – Wszystkie zajęcia są bardzo 
pouczające. Dzięki nim czuję się o 10 lat młod-
sza, choć jeszcze nigdy nie byłam tak doświad-
czona jak teraz! Jak się skończą, to poprosimy 
wójta, żeby otworzył w Zabrodziu klub senio-
ra – zapewnia pani Wiesia. Z kolei marzeniem 
pani Haliny jest rozwój kultury w  jej gminie. 
–Bardzo lubię folklor i  chciałabym utworzyć 
chór w Parolach – deklaruje. 

Przed uczestnikami programu SENIORZY 
NA START! jeszcze blisko dwa lata wspólnych 
spotkań, warsztatów i przeżyć. Program zajęć 
tworzony jest w oparciu o ich potrzeby i zainte-
resowania. W tym roku seniorzy wezmą udział 
– m.in. w  warsztatach fi lmowych, dyskotece 
w Klubie Hula Kula, a  już wkrótce wyjadą na 
wycieczkę do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.

Dagmara Sołdek

prezes Towarzystwa Teatralnego „Kurtyna”
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W 2018 r. Stowarzyszenie Seniorów, Emery-
tów i Rencistów w Raciążu podjęło się swych 
pierwszych – na tak szeroką skalę – działań 
na rzecz seniorów. Stowarzyszenie wzięło 
udział w otwartym konkursie ofert w obszarze: 
„Działalność na rzecz integracji i  reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym”. Udało się pozyskać 
dofi nansowanie, które dało możliwość utwo-
rzenia pierwszej – w historii miasta – edycji Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 

Wszystkie cele zakładane do realizacji zada-
nia publicznego pn. „Raciąski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku” zostały osiągnięte. Cel główny 
zadania poprawa jakości i poziomu życia senio-
rów, utworzenie kompleksowej i  adekwatnej 
do potrzeb oferty kulturalno-edukacyjno-inte-
gracyjnej dla seniorów z Miasta i Gminy Raciąż 
zorganizowanej w  formie Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku został w pełni zrealizowany. Jed-
nym z ważnych celów zadania był także wzrost 
aktywności w  działaniach społecznych oraz 
zorganizowanie i rozwój zróżnicowanych form 
działania, które umożliwiły rozwój osobowy 
społeczności seniorów. Dodatkowym celem 
zakładanym przez oferenta była wymiana wie-
dzy i doświadczeń między pokoleniami. Powyż-
sze cele udało się osiągnąć w  ramach działań 
podejmowanych podczas realizacji niniejszego 
zadania. Sprzyjały temu przeprowadzone róż-
norodne zajęcia i  warsztaty, odbyte wyjazdy 
krajoznawcze czy uroczyste zakończenie roku 
akademickiego połączone z  obchodami Dnia 
Seniora. W  realizowanych działaniach uczest-
niczyła duża część senio-
rów z  Raciąża i  okolic, 
co znacznie wpłynęło na 
zwiększenie aktywności 
tej grupy społecznej. Po-
przez realizację zadania 
udało się utworzyć moc-
ne podstawy do stałego 
funkcjonowania Uniwer-
sytetu Trzeciego Wie-
ku w  Raciążu. Udało się 
zwiększyć rolę seniorów 

w  życiu społecznym. Co więcej, realizacja za-
dania znacząco wpłynęła na podtrzymywanie 
więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej 
wśród seniorów i innych grup społecznych oraz 
wspólne działania między pokoleniami. Dzięki 
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w  Raciążu 
udało się rozwinąć zróżnicowane formy działa-
nia dla osób starszych, a także doprowadzić do 
wzrostu aktywności społecznej osób starszych.

Podejmowane w  ramach Raciąskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku działania w znacz-
nym stopniu przyczyniły się do rozwoju osobi-
stego, a  także rozwoju pasji i  zainteresowań 
osób starszych biorących udział w  ofercie. 
Ponadto realizowane działanie sprzyjało tak-
że bliższemu poznaniu się uczestników – inte-
gracji między seniorami, ale również integracji 
międzypokoleniowej. Sprzyjało również nawią-
zaniu więzi między uczestnikami. Zawiązywały 
się nowe znajomości, budowały przyjaźnie. Co 
więcej działania podejmowane w ramach Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku znacząco wpłynęły 
na rozwój aktywnego działania osób starszych 
w  życiu społecznym oraz spowodowały do-
strzeżenie a niekiedy nawet wzrost możliwości 
związanych z poznawczym i edukacyjnym dzia-
łaniem społeczności osób starszych. Kolejnym 
z osiągniętych rezultatów w  ramach realizacji 
zadania jest także rozwój osobowy seniorów. 
Seniorzy poprzez warsztaty, zajęcia i wyjazdy, 
które mają poznawczy i  kształcący charakter, 
zwiększyli oraz rozwinęli swoją wiedzę i umie-
jętności. Przez udział w ww. formach nauczyli 
się współdziałania i pracy w  grupie, ponadto 

RACIĄSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
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integrowali się i nawiązali 
liczne więzi społeczne.

Zdobyta wiedza i umie-
jętności oraz ich rozwija-
nie są bez wątpienia re-
zultatem trwałym i  będą 
przynosiły długofalowe 
skutki. Realizacja pro-
jektu poprzez wspólne 
rozwijanie różnorodnych 
zainteresowań wpłynęła 
i  w  dalszym ciągu wpły-
wać będzie na zwiększe-
nie aktywności społecznej, co wpisuje się zna-
cząco w  realizację założeń projektu. Ponadto 
realizacja zadania wpłynęła na rozwój współ-
pracy z władzami miasta, gminy, szkołami i  in-
stytucjami co zapobiega wykluczeniu społecz-
nemu grupy seniorów oraz umożliwiło rozwój 
osobowy osób starszych a  także integrację 
międzypokoleniową. Nieocenionym pozytyw-
nym efektem realizowanego zadania była wy-
miana wiedzy i doświadczeń oraz przekazanie 
przez seniorów młodszym pokoleniom trady-
cji, zwyczajów oraz historii. Osiągnięte rezulta-
ty są rezultatami stałymi. A realizacja projektu 
umożliwiła start przedsięwzięcia, jakim jest 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, by mógł działać 
na rzecz rozwoju różnorodnych form działania, 
które wspierają samodzielność i  aktywność 
osób starszych.

W  ramach Raciąskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku udało się zorganizować liczne ak-
tywności dla seniorów z naszego miasta i oko-
lic. Przeprowadzone zostały m.in. warsztaty 
komputerowe, warsztaty teatralne, wokalno-
-muzyczne, artystyczne czy rekreacyjno-rucho-
we. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia kulinarne z dietetykiem klinicznym oraz 
trenerem kulinarnym. Seniorzy mieli okazję, by 
zdobywać nowe umiejętności, zgłębiać swo-
je pasje, zawierać nowe znajomości, a przede 
wszystkim aktywnie spędzać czas. Co więcej 
seniorzy mieli okazję wziąć udział w wykładach 
– przeprowadzono 7 wykładów, w  tym dwa 
z  zakresu psychologii, po jednym z  zakresu: 
dietetyki, treningu technik pamięci seniorów, 
przedsiębiorczości u seniorów, farmacji dla se-
niorów oraz genealogii i poszukiwania swych 

korzeni i  przodków. Ponadto seniorzy korzy-
stający z  oferty wzięli udział w  wycieczkach 
krajoznawczych, dzięki którym mogli poznać 
piękno naszego kraju, a także zintegrować się 
z uczestnikami zadania. Na zakończenie I edycji 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowane 
zostało uroczyste zakończenie roku akademic-
kiego, które podzielone było na dwie części. 
Pierwsza – prezentacja umiejętności nabytych 
podczas zajęć – wystawa rękodzieła, przedsta-
wienia teatralne występ międzypokoleniowe-
go chóru oraz wręczenie dyplomów i nagród 
książkowych uczestnikom Raciąskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Następnie odbył się 
bal dla seniorów podczas którego odbył się 
wspólny koncert seniorów z Raciąskiego UTW 
i zespołu Cała Praga Śpiewa. 

Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Ren-
cistów w Raciążu jest niezwykle zadowolone, 
że udało mu się pozyskać dofi nansowanie na 
realizację niniejszego przedsięwzięcia. I edycja 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Raciążu przy-
niosła liczne korzyści dla lokalnych seniorów. 
Dzięki podjętym działaniom seniorzy zaktywi-
zowali się oraz z chęcią zaczęli brać udział w lo-
kalnych inicjatywach. Stowarzyszenie Seniorów 
Emerytów i Rencistów w Raciążu – po sukcesie 
I edycji – planuje organizację kolejnych edycji 
Raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Stefan Modrzejewski 
Prezes Stowarzyszenia

Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu

Artur Adamski
Dyrektor MCKSiR w Raciążu
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SENIORZY SZUKAJĄ W  SIECI 

Na ofi cjalnej stronie internetowej „Senio-
rów Juniorów” można znaleźć różnego rodza-
ju treści. Począwszy od artykułów ze strefy re-
laksu, przez teksty dotyczące bezpieczeństwa, 
ciekawych ludzi, a kończąc na zdrowiu. 

To nie wszystko! W zakładce ZDROWIE znaj-
duje się Zintegrowany Informator Pacjenta Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, w  którym każdy 
pacjent może znaleźć informacje dotyczące 
pomocy medycznej w  ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Wyszukać można: 

  poradnie/gabinety podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ)

  przychodnie specjalistyczne
  szpitale i miejsca opieki całodobowej
  miejsca leczenia w  warunkach domo-

wych

  miejsca leczenia stomatologicznego
  badania diagnostyczne
Dodatkowo portal internetowy umożliwia 

sprawdzenie czasu oczekiwania na świadcze-
nia dzięki zamieszczonemu tam publicznemu 
informatorowi o  terminach leczenia Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Wystarczy tylko wpi-
sać nazwę świadczenia wybrać województwo 
i wyszukać. W  jednej z  zakładek wypisane są 
również placówki ratujące życie, specjalistycz-
ne, jak i  profi laktyczne. Każda z  linkiem do 
strony internetowej, dokładnym adresem oraz 
numerem telefonu. To wszystko w  jednym 
miejscu dla całego województwa mazowiec-
kiego. Większość jest oczywiście do wyszuka-
nia w wyżej wspomnianym informatorze. 

Na końcu artykułu podamy przykładową li-
stę placówek ochrony zdrowia na terenie Ma-
zowsza. 

ZDROWIE – WYBRANE ZAGADNIENIA
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Portal „Seniorzy Juniorzy” ułatwia również 
znalezienie:

  Gminnych Rad Seniorów, czyli jednostek 
pełniących rolę konsultacyjną, doradczą 
oraz inicjatywną w  lokalnej społeczności. 
Członkowie rad seniorów reprezentują 
w  sprawach istotnych środowiska senio-
ralne w danej gminie. 

  Organizacji prowadzących działalność po-
żytku publicznego takie jak: stowarzysze-
nia, fundacje, kluby, związki, organizacje 
kościelne, itp. działające na podstawie 
ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie. 

  Uniwersytetów Trzeciego Wieku – pla-
cówek edukacyjnych dla seniorów. Ich 
celem jest stymulowanie aktywności spo-
łecznej i intelektualnej oraz zagospodaro-
wanie czasu wolnego, poprzez uczestnic-
two w wykładach, kołach zainteresowań, 
lektoratach językowych, warsztatach czy 
imprezach kulturalnych. 

 
ZDROWIE, ZDROWIE 
I JESZCZE RAZ ZDROWIE

Znaczną częścią projektu Seniorzy Juniorzy 
stanowi temat zdrowia. Na warsztatach, na 
stronie internetowej i  na Facebooku umiesz-
czane są systematycznie różne poradniki. 
Większość z nich dotyka największej wartości 
ludzkiej, jaką jest „zdrowie”. Na pytanie jak być 
zdrowym i aktywnym seniorem nie ma jednej 
dobrej odpowiedzi i  recepty dla wszystkich. 
Możliwości jest wiele. Najważniejsze to korzy-
stać i uczestniczyć w aktywnym życiu społecz-
nym. Można chodzić, biegać, ćwiczyć, strzelać 
z  łuku, grać w rzutki, tańczyć lub pojawiać się 
na różnych wydarzeniach i koncertach. Relacje 

z niektórych tego typu wydarzeń umieszczają 
u siebie Seniorzy Juniorzy. Zachęcamy do zain-
spirowania się! 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY RUCH

Wystarczającą dawkę ruchu zapewni co-
dzienny spacer, wcale nie trzeba wykonywać 
skomplikowanych ćwiczeń. A  jednak wiele 
osób ogarnia zmęczenie na samą myśl o aktyw-
ności fi zycznej. Zupełnie niepotrzebnie, ponie-
waż ruch w rzeczywistości wyzwala dodatkową 
energię i poprawia samopoczucie. Najważniej-
sze to relaksować się tak, jak się lubi – byle było 
to coś bardziej energicznego niż oglądanie te-
lewizji.

Dobrze zacząć dzień od krótkiej gimnastyki, 
najlepiej przy otwartym oknie. W  ciągu dnia 
wiele ćwiczeń fi zycznych można wykonać mi-
mochodem, np. rezygnując z  windy, sprząta-
jąc, pracując w  ogrodzie czy idąc na zakupy. 
Codzienne wyjście po drobne sprawunki przy-
niesie lepsze efekty niż cotygodniowa wypra-
wa do supermarketu. Ograniczenie sprawno-
ści ruchowej nie powinno być wymówką, jeśli 
można poruszać się o  lasce czy z balkonikiem 
(choć wtedy, rzecz jasna, lepiej nie dźwigać za-
kupów).

Aktywność na świeżym powietrzu niesie ze 
sobą korzyść w  postaci ekspozycji na słońce, 
które jest najważniejszym źródłem witaminy 
D. Wystarczy 20 minut dziennie, aby organizm 
mógł przyswoić wskazaną dzienną dawkę. 
Ważne, aby w tym czasie wystawić na działanie 
słońca jak największą powierzchnię skóry. Na 
czas planowanej kąpieli słonecznej zrezygnuj-
my z kremów z fi ltrem UV, ponieważ blokują 
syntezę witaminy D.
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W okresie jesienno-zimowym, kiedy zazwy-
czaj tylko twarz nie jest przykryta ubraniem, 
dobrze jest porozmawiać z  lekarzem o suple-
mentacji witaminy D. Tak czy inaczej ruch na 
świeżym powietrzu to samo zdrowie. Wysiłek 
sprzyja rozciąganiu się ścięgien, wspomaga 
pracę jelit i  inicjuje wydzielanie się endorfi n 
zwanych hormonami szczęścia. To one odpo-
wiadają za dobry nastrój. Wielu seniorów po-
dejmuje się opieki nad psem, który wymusza 
codzienne wyjście na dwór.

CIAŁO I DUSZA

W  zdrowiu chodzi o  sfery sprawnościowe, 
mentalne, psychiczne, duchowe, jak również 
profi laktykę i  kontrolę swojego stanu zdro-
wia na wielu płaszczyznach. Troszczymy się 
o  aspekty rodzinne, socjalne, środowiskowe 
i  ekonomiczne. Natomiast ważnym jest też, 
aby wiedzieć jak postępować w sytuacjach kry-
zysowych. Udar mózgu jest drugą przyczyną 
śmierci osób powyżej 60. roku życia.

Seniorzy Juniorzy piszą na swoim portalu jak 
postępować przy udarze.

POSTĘPOWANIE PRZY UDARZE

Natychmiast wezwać pogotowie. Telefon 
pod 999 lub 112 może uratować życie.

W  terapii ważna jest rehabilitacja, szybko 
rozpoczęta znacząco redukuje wczesne powi-
kłania udaru, a co za tym idzie ogranicza wcze-
sną śmiertelność.

Dostępność fi zjoterapii jest w  dalszym ciągu 
niewystarczająca. Szczególnie dotyczy to tzw. 
rehabilitacji wtórnej, na którą oczekuje się na-

wet 2 lata. W Polsce praktycznie nie istnieje też 
system środowiskowej rehabilitacji i  opieki nad 
osobami po udarze mózgu, który może być tań-
szy i efektywniejszy niż rehabilitacja w warunkach 
szpitalnych. Jednak nie należy się poddawać i wy-
szukiwać, dowiadywać się w dalszej okolicy o moż-
liwości rehabilitacji korzystając ze swoich praw.

Na stronie www.seniorzyjuniorzy.pl temat 
jest rozwijany o  przyczyny, profi laktykę oraz 
prawa osób po udarze. 

A CO JEŚLI TRZEBA UDAĆ SIĘ 
DO SPECJALISTY

Jak się zarejestrować? Można to zrobić:
  osobiście, 
  telefonicznie, 
  za czyimś pośrednictwem,
  elektronicznie. 
Podczas rejestracji każdy powinien otrzy-

mać pisemną informację o  terminie wizyty. 
Aby umówić się na wizytę do większości spe-
cjalistów, wymagane jest skierowanie od leka-
rza pierwszego kontaktu.

WAŻNE

1.  W pierwszej kolejności należy udać się 
do swojego lekarza pierwszego kon-
taktu i uzyskać skierowanie do poradni 
specjalistycznej. To lekarz jednak de-
cyduje, czy istnieje potrzeba wydania 
skierowania. 

2.  Jeżeli jesteś ubezpieczony w  NFZ lub 
posiadasz inne prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej, możesz korzystać 
między innymi z  badań i  porad lekar-
skich (w razie potrzeby także w domu), 
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leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, 
rehabilitacji leczniczej, profi laktyki zdro-
wotnej.

3.  Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja, 
co oznacza, że możemy się leczyć tam, 
gdzie chcemy, jeżeli dokonaliśmy wy-
boru lekarza i  wypełniliśmy stosowną 
deklarację. Osoba ubezpieczona może 
swobodnie wybrać lekarza POZ, pielę-
gniarkę i  położną, jednak pod warun-
kiem, że osoby te podpisały kontrakt 
z NFZ. 

4.  Porada specjalistyczna to wydanie przez 
lekarza specjalistę opinii o stanie zdrowia 
pacjenta oraz wskazanie dalszego toku 
leczenia na podstawie wykonanych ba-
dań diagnostycznych. Podczas pierwszej 
wizyty specjalista decyduje o  tym, czy 
wystarczy jednorazowa konsultacja, czy 
też konieczne jest objęcie opieką specja-
listyczną.

ODŻYWIANIE

Jakie zasady żywieniowe warto przyjmo-
wać na co dzień? O  czym szczególnie war-
to pamiętać, myśląc o  następnym posiłku? 
Z  radą przychodzi do nas Narodowy Instytut 
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

 W codziennej diecie ważne jest przestrzega-
nie następujących zasad:

  dostarczanie organizmowi wystarczają-
cej ilości płynów, ok. 8 szklanek dziennie; 
w porze letniej ok. 10–12 szklanek płynów;

  zakup świeżych produktów i jeśli to moż-
liwe samodzielne przygotowywanie posił-
ków;

  gotowanie na parze lub w  małej ilości 
wody, duszenie, blanszowanie, pieczenie 
w pergaminie, folii;

  zwiększony udział w diecie produktów zbo-
żowych, pieczywa mieszanego, ryżu, kasz;

  picie jogurtu, kefi ru;
  zwiększone spożywanie warzyw, w  tym 

sałaty, pomidorów, papryki, kalafi ora, bu-
raków, brokułów, cukinii, dyni, szpinaku;

  przynajmniej 2 × dziennie spożywanie owo-
ców, w tym: jabłek i owoców jagodowych;

  jedzenie ryb pochodzących z wód słonych 
do 2 × w tygodniu;

  spożywanie roślin strączkowych – gro-
chu, fasoli, bobu, soczewicy, produktów 
na bazie soi, dodawanie do dań orze-
chów, ziaren;

  w  celu przyprawienia korzystanie z  aro-
matów ziół, w tym: z bazylii, oregano, ma-
jeranku, rozmarynu, tymianku;

  smarowanie pieczywa margaryną miękką, 
a do posiłków, zwłaszcza do sałat dodawa-
nie 1–2 łyżek oliwy z oliwek;

  do smażenia i pieczenia wykorzystywanie 
oleju o wysokiej temperaturze dymienia, 
w tym rzepakowego rafi nowanego;

  w chorobach zapalnych wzbogacanie die-
ty w witaminy A, C, D, E, kurkumę, imbir, 
kiełki;

  w  chorobach ostrych i  przy okresowo 
złym samopoczuciu niezapominanie o  ła-
twostrawnym jedzeniu (organizm zawsze 
potrzebuje energii);

  przy braku apetytu – po konsultacji z leka-
rzem lub dietetykiem, farmaceutą, pielę-
gniarką – sięganie po żywność medyczną 
(łatwo przyswajalne diety do popijania).

 Warto szczególnie:
  kontrolować jedzenie mięsa – redukować 

jego spożycie do 2–3 × w tygodni; częściej 
wybierać mięsa białe – drobiowe np. indy-
cze, królicze;

  ograniczać spożycie cukru i  słodyczy (spo-
żywać je okazyjnie, w małych ilościach, za-
miennie wybierać suszone owoce, orzechy);

  kontrolować spożycie soli, szczegól-
nie w  chorobach serca, nie przekraczać 
3 g/dobę;

  uważać z  dosalaniem potraw, ponieważ 
sól jest obecna również w wędlinach, pro-
duktach konserwowanych, wędzonych, 
w przyprawach, słodyczach;

  ograniczać konsumpcję alkoholu – na 
przykład w diecie śródziemnomorskiej za-
leca się pół, maksymalnie do jednego kie-
liszka wina czerwonego dziennie, podczas 
głównego posiłku.

HIGIENA OCZU

 Problemy ze wzrokiem w podeszłym wieku 
są pewną normą, która nikogo nie dziwi. Choć 
pogarszanie się wzroku wraz z  wiekiem jest 
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zjawiskiem naturalnym, nie można bagateli-
zować sygnałów ostrzegawczych wysyłanych 
przez organizm. Raz na dwa lata wskazana jest 
wizyta wzroku u okulisty, a w  razie potrzeby 
nawet częściej.

Utrzymywanie wzroku w  dobrej kondycji 
jest bardzo ważne, ale osoby starsze niekiedy 
same sobie szkodzą. Dzieje się tak, gdy latami 
noszą te same okulary, choć prawdopodobnie 
potrzebują nowych szkieł. Kupowanie okula-
rów na bazarze bez żadnego badania również 
nie jest dobrą praktyką – podobnie jak unika-
nie czy odkładanie wizyty u specjalisty. A jest to 
klucz, by jak najdłużej cieszyć się dobrym wzro-
kiem, a zatem móc czytać i korzystać z kompu-
tera lub telefonu.

Dobra rada: dla osób, które z powodu kło-
potów ze wzrokiem nie mogą czytać książek, 
a bardzo lubią tę czynność – proponujemy ko-
rzystać z audiobooków. Są to książki, których 
można słuchać z płyt CD lub MP3/MP4. Coraz 

częściej książki w formie cyfrowej dostępne są 
w bibliotekach publicznych.

Ważnym elementem profi laktyki chorób oczu 
jest dbałość o  ich odpowiednie nawilżenie. Do-
tyczy to nie tylko osób spędzających czas przy 
komputerze, ale właściwie wszystkich, a zwłasz-
cza noszących szkła kontaktowe lub okulary. Se-
niorzy z racji wieku produkują mniej łez, dlatego 
są bardziej narażeni na suchość w oku. Zalecane 
jest stosowanie kropli nawilżających oraz dbanie 
o odpowiedni poziom wilgotności pomieszczeń.

W kilku przypadkach konsultacja z okulistą 
jest konieczna. Należą do nich:

 błyski lub pajęczynki przed oczami,
 intensywny ból oka,
 plamy w polu widzenia,
 podwójne widzenie,
 urazy oka,
 zaniewidzenie,
 zaczerwienienie oka,
 zniekształcenie obrazu.

  MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. J. ALEKSANDROWICZA 5, 
26-617 Radom 
Telefon centrala: (48) 361-34-62 

 
  RADOMSKIE CENTRUM 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE 
ul. ŻEROMSKIEGO 64, 26-600 Radom
Telefon ginekologia ogólna: (48) 363 30 42
Telefon ginekologia operacyjna: 
(48) 340 30 40

  PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO 
– URSZULA KORCZAK
ul. MICKIEWICZA 23, 26-800 Białobrzegi
Telefon do rejestracji: (48) 613 47 32

  LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA „FAMILIA” 
T.S.A. GUGAŁA
PORADNIA LEKARZA POZ – FAMILIA
ul. RODZINNA 24, 26-900 Kozienice
Telefon do rejestracji: (48) 382 05 11

  ŁEPECKA DANUTA NZOZ PORADNIA 
RODZINNA
GABINET LEKARZA POZ
ul. 1 MAJA 79, 27-300 Lipsko
Telefon do rejestracji: (48) 378 14 50

  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „PULS” RENATA 
SYGNOWSKA JACEK SYGNOWSKI S.C.
PORADNIA LEKARZA POZ
ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 35, 26-400 Przysucha
Telefon do rejestracji: (48) 383 30 00

Podregion RADOMSKI

WYBRANE PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA 
NA MAZOWSZU
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  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „ZDROWIE”
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” 
– GABINET LEKARZA POZ
ul. STASZICA 3K, 26-500 Szydłowiec
Telefon do rejestracji: 603 053 785;
(48) 617 51 50

  MEDICA CENTRUM MEDYCZNE
PORADNIA LEKARZA POZ
ul. KILIŃSKIEGO 11, 26-700 Zwoleń
Telefon do rejestracji: (48) 677 97 77

  EMILIA WILCZYŃSKA – NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRIMA” 
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO 
ul. SUSKOWOLA 76, 26-670 Suskowola 
Telefon do rejestracji: (48) 381 83 92; 
733 783 135

  GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W GOŹDZIE 
PORADNIA LEKARZA POZ 
ul. LEKARSKA 4, 26-634 Gózd 
Telefon do rejestracji: (48) 381 19 50 
Telefon: (48) 320 20 19 

 
  GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W IŁŻY 
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO 
ul. BODZENTYŃSKA 17, 27-100 Iłża 
Telefon do rejestracji: (48) 616 33 67 

 
  GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W IŁŻY 
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO 
ul. JASIENIEC IŁŻECKI GÓRNY 79, 
27-100 Jasieniec Iłżecki Górny 
Telefon do rejestracji: (48) 616 00 69 

Podregion SIEDLECKI

  MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI 
IM. ŚW. JANA PAWŁA II 
W SIEDLCACH Sp. z o.o.
ul. PONIATOWSKIEGO 26, 08-110 Siedlce 
Telefon do rejestracji: (25) 640 32 00

  GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 
ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 
ul. BRZESKA 131, 08-110 Siedlce 
Telefon do rejestracji: (25) 644 74 00 

 
  LUCYNA MISZCZAK NZOZ LUMIS 

PRZYCHODNIA
ul. ŻELISZEW PODKOŚCIELNY 11, 
08-130 Kotuń 
Telefon do rejestracji: (25) 642 06 16 

   NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „CENTRUM” 
GABINET LEKARZA POZ 
ul. SIEDLECKA 3, 08-116 Seroczyn 
Telefon do rejestracji: (25) 631 42 15 

  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE 
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 201, 

07-100 Węgrów
Telefon do rejestracji: (25) 792 20 41

  PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ 
„REVITA” W WĘGROWIE 
GABINET LEKARZA POZ
ul. BOHATERÓW WARSZAWY 2, 
07-100 Węgrów
Telefon do rejestracji: (25) 792 20 12

  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MAX-MED
GABINET LEKARZA POZ
ul. WOLNOŚCI 12, 
08-300 Sokołów Podlaski
Telefon do rejestracji: 600 871 661; 
(25) 787 31 63

  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. KS. J. BOSKO 5, 
08-300 Sokołów Podlaski
Centrala telefoniczna: (025) 781 72 00
Przychodnia POZ (rejestracja): 
(25) 781 73 30
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Podregion OSTROŁĘCKI

Podregion CIECHANOWSKI

  MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
W OSTROŁĘCE IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO 
al. JANA PAWŁA II 120A, 
07-410 Ostrołęka
Telefon centrala: (29) 765 21 00

  BARBARA WALENTYNA BALCERZAK 
– PRZYCHODNIA LEKARSKA 
„ZDROWE ŻYCIE”
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
ul. ZALAS 47, 07-438 Zalas
Telefon do rejestracji: (29) 772 52 22

  „MAK-MED.” S.C. DANUTA GARBACKA-
-MAKOWIECKA, REMIGIUSZ MAKOWIECKI
PORADNIA (GABINET) LEKARZA 
RODZINNEGO
ul. SZKOLNA 47, 07-402 Lelis
Telefon do rejestracji: (29) 761 10 80

  „MEDICUS” RODZINNE CENTRUM ZDROWIA
PORADNIA LEKARZA POZ
ul. ADAMA CHĘTNIKA 2B, 07-437 Łyse
Telefon do rejestracji: (29) 772 54 16

  PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
PORADNIA LEKARZA POZ
ul. CZARNIA 35, 07-431 Czarnia
Telefon do rejestracji: (29) 772 70 16

  KRYSTYNA POTACZEK PRZYCHODNIA 
ŚWIERCZEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA POZ
ul. ŚWIERCZEWO 35, 06-300 Przasnysz
Telefon do rejestracji: (29) 752 20 78

  POZ MAKÓW MAZOWIECKI – LEKARZ POZ
ul. KOPERNIKA 3, 
06-200 Maków Mazowiecki
Telefon do rejestracji: (29) 717 32 49

  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” 
GABINET LEKARSKI
ul. RADWAŃSKIEGO 34, 
07-300 Ostrów Mazowiecka
Telefon do rejestracji: (29) 644 18 18

  SZPITAL POWIATOWY 
IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE. SPZZOZ
ul. STANISŁAWA DUBOISA 68, 
07-300 Ostrów Mazowiecka
Telefon centrala: (29) 746 37 11

  GIN MEDICUS SP. z o.o. 
PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 57, 
07-200 Wyszków
Telefon do rejestracji: (29) 742 85 35

  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ 
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1, 
07-200 Wyszków
Telefon centrala: (29) 743 76 00

  SZPITAL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY W WOŁOMINIE 
ul. GDYŃSKA 1/3, 
05-200 Wołomin
Telefon centrala: (22) 763 31 00

  SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI 
W CIECHANOWIE 
– SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 
06-400 Ciechanów
Telefon centrala: 23 672 32 71

  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ 
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W ŻUROMINIE
PORADNIA LEKARZA POZ W ŻUROMINIE
ul. SZPITALNA 56, 09-300 Żuromin
Telefon do rejestracji: (23) 657 22 01 
wew. 396
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  PORADNIA RODZINNA „MEDYK”W MŁAWIE
GABINET LEKARZA POZ DLA DOROSŁYCH
ul. NAPOLEOŃSKA 21, 06-500 Mława
Telefon do rejestracji: (23) 654 49 19

  ARKADIUSZ CHMIELIŃSKI
PORADNIA LEKARZA POZ PŁOŃSKA
ul. SIENKIEWICZA 7, 09-100 Płońsk
Telefon do rejestracji: (23) 661 34 00

  POZ CIECHANÓW – LEKARZ POZ
ul. MICKIEWICZA 8, 06-400 Ciechanów
Telefon do rejestracji: (23) 673 11 39

  POZ PUŁTUSK – LEKARZ POZ
ul. PIOTRA SKARGI 31/1, 06-100 Pułtusk
Telefon do rejestracji: (23) 692 25 07

Podregion PŁOCKI

Podregion WARSZAWSKI ZACHODNI

  WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 
W PŁOCKU 
ul. MEDYCZNA 19, 09-400 Płock
Telefon centrala: (24) 364 63 22

  ARKADIUSZ CHMIELIŃSKI
GABINET LEKARZA POZ
ul. HARCERZA ANTOLKA 
GRADOWSKIEGO 26, 09-402 Płock
Telefon do rejestracji 
(infolinia ogólnopolska): (22) 749 11 00

  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MEDICUS GOSTYNIN Sp. z o.o.

PORADNIA LEKARZA POZ
ul. WOJSKA POLSKIEGO 35, 
09-500 Gostynin
Telefon do rejestracji: (24) 235 24 60, 
(24) 235 04 15

  MACIEJEWSKI JANUSZ NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICAR”
PORADNIA (GABINET) LEKARZA 
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. GROTA ROWECKIEGO 2A, 
09-200 Sierpc
Telefon do rejestracji: (24) 275 32 20
Telefon: (24) 368 70 50 

  SAMODZIELNY PUBLICZNY 
SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI 
IM. ŚW JANA PAWŁA II
ul. DALEKA 11, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Informacja medyczna: (22) 755 90 49
Centralna Rejestracja: (22) 755 91 05

  SZPITAL ŚWIĘTEJ ANNY W PIASECZNIE
ul. A. MICKIEWICZA 39, 
05-500 Piaseczno
Telefon centrala: (22) 73 54 100

  EWA PÓŁTORAK-WĘGORZEWSKA 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ UNI-MED
PORADNIA PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. PROMYKA 41, 

05-800 Pruszków
Telefon do rejestracji: 694 668 133

  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA 
POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE
ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 3/7, 
96-500 Sochaczew
Telefon do rejestracji: (46) 864 95 00

  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „GALEN” 
JERZY ZAWADZKI, KRYSTYNA ZAWADZKA, 
AGATA KORSAK s.c.
PORADNIA LEKARZA POZ DLA DOROSŁYCH 
I DZIECI
ul. FRYDERYKA CHOPINA 168, 
96-500 Sochaczew
Telefon do rejestracji: (46) 863 33 73
Telefon: 666 393 272 
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  CENTRUM MEDYCYNY I REHABILITACJI 
ARTKINEZIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA
GABINET LEKARZA POZ
ul. WIEJSKA 19/21, 
96-300 Żyrardów
Telefon do rejestracji: (46) 855 10 90

  BIOVENA SP. Z O.O. – POZ OŻARÓW MAZ.
ul. POZNAŃSKA 127, 
05-850 Ożarów Mazowiecki
Telefon do rejestracji: (22) 722 38 29, 
(22) 722 38 69

  „CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA” 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
ul. PUŁAWSKA 49, 
05-500 Piaseczno
Telefon do rejestracji: (22) 737 50 50

  S NEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
PORADNIA LEKARZA POZ
ul. MSZCZONOWSKA 35, 
05-600 Grójec
Telefon do rejestracji: (48) 670 50 10

Podregion WARSZAWSKI WSCHODNI

  SZPITAL POWIATOWY W OTWOCKU
ul. STEFANA BATOREGO 44
Telefon centrala: (22) 778 26 00

  SPZOZ W GARWOLINIE
ul. LUBELSKA 50, 08-400 Garwolin
Telefon centrala: (25) 68 44 700
Telefon rejestracja (25) 684 47 35

  SZPITAL POWIATOWY 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM 
ul. SZPITALNA 37, 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
Telefon centrala: (25) 506 51 00

  NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE 
ul. MIODOWA 2, 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon do rejestracji: (22) 765-83-00

  „CENTRUMMED” S.C. 
J.T. JANIK G.H. KRYSIK W.E. MOSAKOWSKA 
B.G. PODDĘBNIAK-SZCZECIŃSKA 
T. PIÓRKOWSKI
PORADNIA LEKARZA POZ
ul. BOH. MODLINA 28, 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon do rejestracji: (22) 775 31 63

  ESKULAP” SŁAWOMIR KONSTANTYNOWICZ
GABINET LEKARZA POZ

ul. KOŚCIUSZKI 4, 05-120 Legionowo
Telefon do rejestracji: (22) 784 29 99

  MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
ul. PRĄDZYŃSKIEGO 11, 
05-200 Wołomin
Telefon do rejestracji: (22) 776 26 05, 
(22) 787 68 89

  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „CENTRUM”
ul. PIŁSUDSKIEGO 42A, 
05-300 Mińsk Mazowiecki
Telefon do rejestracji: (25) 759 05 80

  GABINET LEKARSKI JAROSŁAW MICHALIK
PORADNIA LEKARZA POZ
ul. STASZICA 24, 
08-400 Garwolin
Telefon do rejestracji: (25) 682 50 29

  DENTAL MEDICA CENTRUM MEDYCZNE 
NAD ŚWIDREM
PORADNIA LEKARZA POZ 
DLA DOROSŁYCH
ul. HUGONA KOŁŁĄTAJA 50, 
05-402 Otwock
Telefon do rejestracji: 570 860 155
Telefon: (22) 779 64 60 
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MIASTO ST. WARSZAWA

  MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI 
W WARSZAWIE SP. Z O.O.
PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH
ul. KONDRATOWICZA 8, 03-242 Warszawa
Telefon do rejestracji: (22) 326 52 26

  CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA 
LEKARSKA SPZOZ „CePeLek”
ul. SUCHODOLSKA 4, 04-011 Warszawa
Telefon do rejestracji: 22 810 53 45

 SZPITAL SOLEC
ul. SOLEC 99, 00-382 Warszawa
Telefon do rejestracji: (22) 625 05 23

  PRZYCHODNIA LEKARSKA WAT SPZOZ
ul. KARTEZJUSZA 2, 01-480 Warszawa
Telefon do rejestracji: (22) 261 838 210

 PRZYCHODNIA NA BIELANACH NZOZ
ul. J. KASPROWICZA 62, 01-871 Warszawa
Telefon do rejestracji: (22) 865 80 40

 CM PUŁAWSKA
ul. GRÓJECKA 132, 02-390 Warszawa
Telefon do rejestracji: (22) 824 50 56

 CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA
ul. WOŁOSKA 137, 02-507 Warszawa
Telefon do rejestracji: (22) 508 15 52

 SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZEUS
ul. LINDLEYA 4, 02-005 Warszawa
Telefon centrali: (22) 502 12 00

 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY
ul. WOLSKA 37, 01-201 Warszawa
Telefon do rejestracji: (22) 33 55 351

 SZPITAL PRASKI
al. SOLIDARNOŚCI 67, 03-401 Warszawa
Telefon do rejestracji (22) 818 50 61

 SZPITAL BIELAŃSKI
ul. CEGŁOWSKA 80, 01-809 Warszawa
Telefon do rejestracji: (22) 569 05 00

 SZPITAL WOLSKI
ul. KASPRZAKA 17, 01-211 Warszawa
Telefon do rejestracji: (22) 38 94 800 

  SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY 
SZPITAL KLINICZNY
ul. STEFANA BANACHA 1a, 02-097 Warszawa
Telefon centrala (22) 599 10 00

 WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
ul. SASZERÓW 128, 04-141 Warszawa
Telefon: 261 817 666; (22) 810 80 89

 SZPITAL GROCHOWSKI
ul. GRENADIERÓW 51/59, 04-073 Warszawa
Telefon infolinia: 810 36 40

 SZPITAL ŚRÓDMIEJSKI
ul. SOLEC 93, 00-382 Warszawa
Telefon centrala: (22) 625 22 31

 SZPITAL ŚW. ELŻBIETY
MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE
ul. SEWERYNA GOSZCZYŃSKIEGO 1,
02-616 Warszawa
Telefon centrala: (22) 542 06 00

 SZPITAL CZERNIAKOWSKI
ul. STĘPIŃSKA 19/25, 00-739 Warszawa
Telefon centrala: (22) 318 60 00

  WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII 
URAZOWEJ ŚW. ANNY
ul.  BARSKA 16/20, 02-315 Warszawa
Telefon centrala: (22) 822 46 31

Daniel Pętkowski i Weronika Michalak
Stowarzyszenie Akademia Wilanowska
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Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa

tel. 22 622 33 03, faks. 22 622 47 32
e-mail: mcps@mcps.com.pl

www.mcps.com.pl
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