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Jest źle, a momentami wręcz tragicznie
Spotkanie przedstawicieli powiatów Kwidzyn i OsterholzSpotkanie przedstawicieli powiatów Kwidzyn i Osterholz

Chcą powiatowej rady seniorów 

R E K L A M A

Do powiatu kwidzyńskiego 
przyjechali Gerda Urbrock, Mar-
grit Kluge, Werner Tieste, Heinz 
Zimmermann i Gisela Ebeling, 
reprezentujący  rady seniorów 
działające w gminach powiatu 
Osterholz. Podczas  konferencji 
zaprezentowana została między 
innymi działalność Rady Senio-
rów w powiecie Osterholz. Wło-
dzimierz Dawidowski z zarządu 
powiatu, przypomina, że współ-
praca z powiatem Osterholz trwa 
od 2004 roku.

Jesteśmy dumni, 
że współpraca zatacza 
szersze kręgi
- Leszek Czarnobaj, ówcze-

sny starosta, a obecnie senator, 
rozpoczął działania dotyczące 
współpracy pomiędzy powia-
tem Osterholz i powiatem kwi-
dzyńskim. W 2006 roku doszło 
do podpisania porozumienia o 
współpracy. Początkowo współ-
praca dotyczyła jedynie samorzą-
dów. Z roku na rok współpraca 
była jednak coraz szersza. Objęła 
także wymianę młodzieży, szcze-
gólnie z II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kwidzynie. Nawiązano 
też ścisłą współpracę ze wszyst-
kimi stowarzyszeniami, które 
w ramach powiatów działają na 
rzecz osób starszych oraz osób 
niepełnosprawnych. Jako wła-
dze powiatu jesteśmy dumni, że 
współpraca zatacza coraz szersze 
kręgi. Uważam, że konferencja, 
przyczyni się do dalszego rozwo-
ju i umacniania współpracy po-
między powiatem kwidzyńskim, 
a powiatem Osterholz – uważa 
Włodzimierz Dawidowski.

Praca z seniorami 
wysuwa się 
na plan pierwszy
Bernd Lütjen, starosta Oster-

holz, nie mógł być obecny na 
konferencji, ale skierował do 
uczestników spotkania list, w 
którym między innymi wskazał 
na podobne problemy, które do-
tykają Niemcy i Polskę, dotyczą-
ce starzenia się społeczeństwa.

- Liczba ludności spada, a 
jednocześnie ludzie, inaczej niż 
wcześniej, dożywają sędziwego 
wieku. Ta zmiana sprawia, że 
udział starszych osób w społe-
czeństwie jest coraz większy, a to 

stawia nas przed nowym wyzwa-
niem. Wielu z nas będzie mogło 
żyć samodzielnie nawet  w po-
deszłym wieku, jednak rosnąca 
liczba osób starszych oznacza, że 
większa będzie liczba tych, któ-
rzy będą potrzebowali wsparcia 
i intensywnej opieki. Sprostanie 
temu wyzwaniu jest wspólnym 
zadaniem polityki, administracji 
i społeczeństwa. Seniorzy są już 
rosnącą grupą w społeczeństwie. 
Praca z seniorami wysuwa się 
coraz bardziej na plan pierwszy 
– uważa starosta Osterholz. 

Rada Seniorów wspiera 
samorządowców 
powiatu
Bernd Lütjen dodaje, że od 

2006 roku samorządowców  po-
wiatu Osterholz wspiera Powia-
towa Rada Seniorów, która liczy 
14 członków.

- Spotykają się na regularnych 
posiedzeniach i zajmują się spra-
wami osób starszych, ale są także 
żywo zainteresowani interakcją 
pomiędzy osobami młodymi i 
starszymi. Zarówno mnie, jak i 
moim koleżankom i kolegom z 
zarządu powiatowego, dostar-
czają ważnych wskazówek do 
działania. Swoją pracą na rzecz 
powiatu członkowie Powiatowej 
Rady Seniorów zasłużyli sobie 
na podziękowania i szacunek 
– uważa Bernd Lütjen.

Powiatowa rada Seniorów w 
Osterholz zajmowała się między 
innymi takimi problemami jak: 
mieszkania dla osób w pode-
szłym wieku, przyjazne zakupy 
dla seniorów, poruszanie się w 
mieście czy możliwości spędza-
nia czasu wolnego. Rada senio-
rów występuje także samodziel-
nie z konkretnymi projektami 
oraz inicjatywami. W tym roku 
rada bierze udział w projekcie 
„Dzień bezpieczeństwa drogowe-
go”, którego celem jest poprawa 
bezpieczeństwa osób starszych w 
ruchu drogowym. 

Doradztwo dotyczące 
mieszkań dla osób 
starszych
Heinz Zimmermann z powia-

tu Osterholz, podkreśla, że zarzą-
dy gmin i powiatu wspierają rady 
seniorów. 

- Rada seniorów otrzymuje 

roczny budżet, którym dysponu-
je. Seniorzy wspierają radą komi-
sje gmin i radę powiatu. Powia-
towa Rada Seniorów składa się 
z dwóch przedstawicieli z każdej 
rady seniorów w gminach. Aby 
zapewnić starszym mieszkań-
com sprawność promujemy ruch 
fizyczny, kontakty społeczne, 
mieszkania przystosowane dla 
osób starszych, zdrowe odżywa-
nie się oraz poprawianie kondy-
cji umysłowej. Przeprowadzamy 
wizyty i pielęgnujemy kontakty 
z takimi instytucjami, jak domy 
seniorów czy placówki opiekuń-
cze – mówi Heinz Zimmermann.

Podkreśla również, że rada 
seniorów prowadzi także doradz-
two dotyczące mieszkań dla osób 
starszych. Chodzi o samodziel-
ne prowadzenie gospodarstwa 
domowego przez osobę starszą. 
Rada seniorów zwraca uwagę 
również na likwidację barier, 
które utrudniają lub uniemoż-
liwiają samodzielne funkcjono-
wanie osoby starszej. To między 
innymi zbyt wysokie progi, brak 
poręczy, zbyt wysoko zawieszo-
ne szafki kuchenne czy też inne 
przeszkody, które ograniczają 
poruszanie się osoby starszej na 
wózku lub przy pomocy chodzi-
ka. Seniorzy biorą udział w pra-
cach komisji rad gmin i powiatu, 
podczas których omawiane są 
między innymi sprawy dotyczą-
ce dróg i chodników przyjaznych 
seniorom.

Polska będzie 
najstarszym krajem w 
Europie
Anna Janowicz, prezes Fun-

dacji „Lubię pomagać”, zwraca 
uwagę, że problem starzenia się 
społeczeństwa dotyczy zarówno 
Polski, jak i Niemiec. Fundacja 
realizuje między innymi rządowy 
projekt na rzecz aktywności spo-
łecznej osób starszych.

- Tydzień temu byłam na du-
żej konferencji, podczas której 
powiedziano, że w 2030 roku 
Polska będzie najstarszym pod 
względem wieku mieszkańców 
krajem w Europie. Wbrew po-
zorom nie mamy zbyt wiele cza-
su, aby się do tego przygotować 
– uważa Anna Janowicz.

Prezes Fundacji „Lubię po-

POWIAT. Specjaliści z niemieckiego powiatu Osterholz oraz powiatu kwidzyńskiego dys-
kutowali w zabytkowym dworku w Górkach (gmina Kwidzyn) na temat aktywności osób 
starszych. Dwudniowa konferencja zorganizowana w ramach projektu „Senior aktywny 
uczestnik społeczeństwa obywatelskiego-transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomię-
dzy seniorami z powiatów kwidzyńskiego i Osterholz”, to także krok w kierunku utwo-
rzenia  Powiatowej Rady Seniorów w powiecie kwidzyńskim. Taka rada z powodzeniem 
działa m.in. w Osterholz, będąc ciałem doradczym samorządu. 

magać” dodaje, że niepokojące są 
zwłaszcza dane dotyczące liczby 
seniorów, którzy będą wymagali 
stałej opieki.

- Jest to niepokojące nie tylko 
w sensie ekonomicznym, ale ta-
kim zwykłym, ludzkim. Kto się 
zaopiekuje w tym czasie liczną, 
niesamodzielną grupą seniorów, 
wymagającą czasem całodobowej 
opieki – pyta Anna Janowicz. 

Wskazuje, że w 2035 roku 
ponad 9,6 mln Polaków będzie 
miało powyżej 60 roku życia. 
Dwukrotnie wzrośnie także licz-
ba osób powyżej 80 roku życia.

Projekt „Senior aktywny 
uczestnik społeczeństwa oby-
watelskiego - transfer wiedzy i 
wymiana doświadczeń pomię-
dzy seniorami z powiatów kwi-
dzyńskiego i Osterholz” został 
przygotowany przez przedsta-
wicieli powiatów kwidzyńskiego 
i Osterholz, Radę Seniorów w 
Osterholz, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
oraz  Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie. Na realizację pro-
jektu pozyskano dofinansowanie 
z Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej.                             (jk)
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