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Stowarzyszenie Aktywne Kobiety – organizacja
pozarządowa działającą od 20 lat na rzecz kobiet,
seniorów, młodzieży i grup narażonych na
wykluczenie społeczne w obszarze włączenia
społecznego, partycypacji obywatelskiej,
przeciwdziałania dyskryminacji, aktywizacji do życia
społecznego i publicznego. Prowadzimy działania
lokalne, regionalne, w kraju i na całym świecie (Afryka,
Bliski Wschód, US, Azja).

aktywnekobiety.
org.pl
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Materiał powstał w ramach projektu 
"Kluby seniora na start", realizowanego przez

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i współfinansowanego  
w ramach Programu wieloletniego na rzecz osób

starszych Aktywni+, na lata 2021- 2025, Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej.
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Droga seniorko/Drogi seniorze, 

mamy przyjemność przekazać Państwu wydany po raz
pierwszy w Sosnowcu - Informator o klubach seniora
działających na terenie miasta. 

W Informatorze znajdziecie także informacje        
o organizacjach pozarządowych, instytucjach,
programach, w ramach których sosnowieccy seniorzy
mogą się aktywizować.

Zebraliśmy te informacje, by senioralna społeczność
miasta dowiedziała się, gdzie na terenie Sosnowca
szukać możliwości spędzenia czasu w grupie
rówieśniczej –                   w klubie seniora. To ważne,
szczególnie w dobie pandemii, kiedy wiele regularnych
wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
zostało zawieszonych. Coraz liczniej występujące
depresje wśród osób starszych, samotnych pokazują, jak
bardzo potrzeba takich miejsc w Gminie, w których po
prostu można                  się spotkać i porozmawiać z
drugim człowiekiem.



Informator zawiera podstawowe informacje: adres
klubu, kontakt do lidera/liderki, proponowane formy
aktywności klubowej. Jest też instruktażem dla tych,
którzy klub chcieliby założyć.

Wierzymy, że informacje te pomogą Państwu znaleźć
miejsce, do którego chętnie będziecie przychodzić,
sympatycznie i pożytecznie spędzać czas. 

Liderzy klubów to osoby życzliwe, empatyczne                         
i bardzo zaangażowane w swoją działalność.                
 Chętnie podzielą się wiedzą i skorzystają z Państwa
doświadczeń, talentów i zaangażowania.

Tak więc zapraszamy do klubów seniora działających
na terenie Sosnowca.

Kluby seniora na start!

Zespół Stowarzyszenia Aktywne Kobiety 
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Kluby seniora na start – to projekt lokalny, realizowany
przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety od 01.10-
31.12.2021r., którego celem było wsparcie seniorów-
liderów w zakładaniu i prowadzeniu klubów seniora,        
ich integracja, sieciowanie, a także zaangażowanie osób
60+ do działalności społecznej. Projekt
współfinansowany był w ramach  Programu
wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni+, na lata
2021- 2025, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Uczestnicy/uczestniczki projektu to liderzy/liderki
klubów seniora działających w Sosnowcu, którzy dzięki
udziałowi w inicjatywie wzmacniali swoje kompetencje        
w prowadzeniu klubów i motywację do społecznego
działania. To także osoby, które przy wsparciu projektu
utworzyły 4 kluby seniora na terenie miasta        
i potrzebowały wiedzy  i wsparcia w ich prowadzeniu.



zakładanie i skuteczne prowadzenie klubu seniora,
wzmacnianie umiejętności liderskich,
budowanie zespołu,
rozwiązywanie konfliktów,
tworzenie dobrych wystąpień publicznych                                     
i autoprezentacja,
budowanie wizerunku,
promocja działalności klubu,

Podnoszeniu kompetencji liderów klubów seniora służyły
zajęcia Akademii Lidera, w ramach, której seniorzy
uczestniczyli w 95h. warsztatowych na temat: 

Podczas 23 h. Narad Roboczych,  prowadzonych                         
przy wsparciu doświadczonych mentorów, seniorzy-
liderzy uczyli się w praktyce jak planować tworzenie
klubów i rozwijać ich działalność, angażować                    
się w ramach grup nieformalnych. W ramach projektu 
 przygotowano ulotki informujące o lokalizacji klubów
działających w mieście, niniejszy informator                               
i publikację upowszechniającą doświadczenia                          
i rezultaty projektu. Ponadto 10 klubów otrzymało
wsparcie w postaci sprzętu niezbędnego                              
do działalności.
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Odbyło się także Forum Klubów Seniora, podczas
którego działające w mieście kluby zaprezentowały       
i zapoczątkowały tworzenie sieci współpracy.       
W czasie Forum odbyły się zajęcia jogi śmiechu i występ
teatru seniorów. W Forum wzięło udział 200 osób. 

Dla integracji liderów i członków/członkiń klubów seniora
uczestnicy wzięli udział w warsztacie
empowermentowym pt. „O ludziach, którym urosły
skrzydła”. Warsztat służył tworzeniu sieci współpracy
(networking) między początkującymi, a doświadczonymi
liderami aktywności społecznej w mieście.       
W trakcie warsztatu uczestnicy malowali i konstruowali
swoje skrzydła, z dostępnych wielkoformatowych
materiałów, następnie ułożyli prostą choreografię
taneczną. Całość została zwieńczona artystycznym
performancem (wspólnym tańcem z własnymi
skrzydłami). Akcja pomogła uczestnikom wydarzenia 
 rozwinąć poczucie sprawczości i kreatywności, uwierzyć
w siebie, swoje możliwości, bez względu na wiek, po
prostu "rozwinąć skrzydła".  W wydarzeniu wzięło udział
ok. 40 osób. 



Działający w ramach projektu Zespół Ekspercki,
opracował materiały służące rzecznictwu interesów
klubów seniora w gminie Sosnowiec, w obszarze
finansowego i lokalowego wspierania działalności
klubów. 

Ponadto został opracowany i wydany podręcznik
know-how tworzenia klubów seniora, „Kluby Seniora
na start”.

Uczestnicy projektu  wyrazili swoje zadowolenie                 
z uczestnictwa w inicjatywie oraz  zainteresowanie
kolejnymi projektami na rzecz wzmacniania działalności
klubów seniora. 

Tak więc, seniorze wskocz do klubu!
Halina Sobańska - koordynatorka projektu
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Data powstania: październik 2015

Dokumenty klubu: Statut Spółdzielni
Mieszkaniowej Hutnik

Adres siedziby: ul. Koszalińska 25 (Zagórze)

Składka członkowska: nie dotyczy – warunkiem
uczestnictwa jest posiadanie członkostwa 
w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik 
w Sosnowcu.

Spotkania: Czwartek, godz. 16:00

Liderka klubu: Magda Drdzeń, koordynatorka
Strefy

Kontakt: tel. 727-014-603, e-mail:
klub.bakcyl@smhutnik.pl



Zajęcia:

integracyjno-towarzyskie;

wokalne pt. "Co Nam w duszy gra";

teatralne;

sportowe, typu Zumba Senior ®;

wspieranie działalności charytatywnej.
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Data powstania: luty 2020

Dokumenty klubu: Regulamin Klubu "Zorza"

Adres siedziby: ul. Bora-Komorowskiego 2 (Zagórze)

Składka członkowska: 15 zł/mies.

Spotkania: środa, godz. 17:00

Lider i liderki klubu: Michał Krzeszowski, 
Halina Szperna i Grażyna Marciszewska

Kontakt: tel. 504-313-037, 
e-mail: michal.krzeszowski@interia.pl,
kasia.zalewska23@interia.pl



integrujemy ludzi starszych;

spędzamy czas przy miłej rozmowie;

urządzamy imprezy okolicznościowe 
(np. dzień kobiet, andrzejki i dzielenie 
się opłatkiem);

wypady do kina i teatru;

wycieczki i grillowanie.
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Data powstania: październik 2021

Dokumenty klubu: Regulamin Klubu "Aktywni" 
i deklaracja członkowska 

Adres siedziby: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 42
(Zagórze)

Składka członkowska: 10 zł/mies.

Spotkania: środa, godz.15:30

Liderki klubu: Teresa Kwiecień i Elżbieta Adamus

Kontakt: tel. 509-089-958, 507-170-205



Staramy się w atrakcyjny sposób wypełnić
wolny czas seniorom, w następujących
obszarach :

kultura i zdrowie;

sprawy obywatelskie;

sport i turystka;

gastronomia;

muzyka, taniec i śpiew.
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Data powstania: listopad 2021

Dokumenty klubu: Regulamin Klubu
"Pozytywni" i deklaracja członkowska 

Adres siedziby: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
ul. Karola Szymanowskiego 5A (Zagórze)

Składka członkowska: 10 zł/mies.

Spotkania: środa, godz. 16:00

Liderka klubu: Grażyna Nawrocka

Kontakt: tel. 518-298-872



organizujemy spotkania z ciekawymi
ludźmi;

wspólnie śpiewamy;

wyjeżdżamy na wycieczki;

spędzamy czas przy miłej rozmowie;

wychodzimy do kina i teatru.
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Data powstania: październik 2021

Dokumenty klubu: Regulamin Klubu "Aktywny
Senior 50+ Pod Chmurką" i deklaracja
członkowska

Adres siedziby: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Sosnowcu - Filia nr 18, ul. Spadochroniarzy 6

Składka członkowska: 15 zł/mies. 

Spotkania: środa, godz. 16:00

Liderki klubu: Ewa Młoźniak, Małgorzata
Bielawska i Mariola Richtarz

Kontakt: tel. 603-070-985, 
e-mail: seniorchmurka@gmail.com.
Facebook: Juliusz Aktywny Senior 50+



spotkania z ciekawymi ludźmi;

imprezy okolicznościowe;

współpracujemy z innymi klubami seniora 
w mieście;

wyjeżdżamy na wycieczki;

spędzamy czas przy miłej rozmowie;

wychodzimy do kina i teatru.
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Data powstania: wrzesień 2015

Dokumenty klubu: Statut i Regulamin Klubu
"Słoneczni Seniorzy"

Adres siedziby: ul. Warszawska 1/2 (Centrum)

Składka członkowska: 10 zł/mies.

Spotkania: co drugi wtorek, godz. 16:00-19:00

Liderki klubu: Ewa Kamizela-Baranowska, 
Dorota Wyszyńska, Daniela Paradowska, 
Zofia Skorupka 

Kontakt: tel. 509-069-409 



spotkania z ciekawymi ludźmi;

wspólnie wyjścia do kina i teatru;

uczestniczymy w warsztatach umiejętności
manualnych;

zwiedzamy sosnowieckie parki;

organizujemy zabawy andrzejkowe 
i karnawałowe.
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Data powstania: czerwiec  2021

Dokumenty klubu: Klub funkcjonuje w oparciu 
o Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025
i dokumenty wewnętrzne, w tym Regulamin
Organizacyjny Centrum Usług Socjalnych 
i Wsparcia.

Adres siedziby: ul. Jodłowa 4 (Niwka)

Składka członkowska: brak

Spotkania: codziennie, godz. 13:00 - 18:00

Liderki klubu:  Pracownicy Centrum Usług
Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu.

Kontakt: tel. 32-603-29-22 (w godz. 14-17), 
e-mail: ddpscusiw@wp.pl



wyjeżdżamy na wycieczki;

uczestniczmy w ciekawych spotkaniach
tematycznych (np. prawo dziedziczenia,
pielęgnacja stóp, kultura i kuchnia żydowska);

organizujemy zajęcia kulinarne 
i rękodzielnicze;

spacerujemy z kijami (nordic walking);

urządzamy pikniki i spotkania
okolicznościowe.
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Data powstania: październik 2021

Dokumenty klubu: Statut i Regulamin Klubu
"Centrum - Senior z pasją"

Adres siedziby: ul. Warszawska 1/2 (Centrum)

Składka członkowska: 10 zł/mies., 5 zł wpisowe

Spotkania: czwartek, godz. 16:00

Liderki i lider klubu: Urszula Such, 
Danuta Dziubińska  i Jerzy Noczyński

Kontakt: tel. 503-667-455 

Żyj, kochaj, śmiej się gdyż 
jest "później niż się wydaje” - nasze motto



bierzemy udział w warsztatach:
papieroplastyka, drugie życie ubrań, florystyka;

prezentujemy swoje pasje;

uprawiamy gimnastykę umysłu (krzyżówki,
sudoku, domino, gry planszowe itp.);

wychodzimy do kina, teatru, na koncerty 
i w plenery;

organizujemy potańcówki, bale, andrzejki 
i karaoke.
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Data powstania: styczeń 2020

Dokumenty klubu: Regulamin Klubu "Marzenie+"

Adres siedziby: ul. Sąsiedzka 4 (Stary Sosnowiec)

Składka członkowska: 10 zł/mies.

Spotkania: środa, godz. 15:00 - 18:00

Liderki klubu: Zofia, Teresa, Jadzia, Wiesia, Jadwiga

Kontakt: tel. 502-826-429

Chcesz miło spędzić czas, poznać ciekawych 
ludzi wpadnij do nas na Sąsiedzką 4,

 do Klubu seniora ,,Marzenie+’’.



prowadzimy kącik poetycki;

zajmujemy się rękodziełem artystycznym;

spacerujemy po dzielnicy (nordic walking);

gramy w planszówki;

wspólnie wychodzimy do kina i teatru.
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Data powstania: 2019 rok

Dokumenty klubu: Program Pracy Klubu
"Kreatywni+"

Adres siedziby: Majora H. Dobrzańskiego-
Hubala 99 (na piętrze Klimontowskiego 
Centrum Aktywności Rodzinnej - pływalnia) 

Składka członkowska: 36zł/rok

Spotkania: 2-3 razy w miesiącu, (poniedziałek,
godz.15:00-18:00)

Liderka klubu: Antonina Szmitd

Kontakt: tel. 510-442-831



szydełkujemy;

urządzamy spotkania okolicznościowe;

wyjeżdżamy na wycieczki;

organizujemy spotkania z władzami miasta.
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Data powstania: lata 90, w okresie działania
kopalni

Dokumenty klubu: Statut Klubu "im. KWK Kopalni
Niwka-Modrzejów", KRS

Adres siedziby: ul. Orląt lwowskich 70

Składka członkowska: 15 zł/mies.

Spotkania: 2-3 razy w miesiącu

Liderka klubu: Anna Adamek - prezeska

Kontakt: tel. 507-192-089



urządzamy zabawy okolicznościowe;

wyjeżdżamy na wycieczki;

organizujemy wieczorki taneczne.
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Data powstania: lipiec 2017

Dokumenty klubu: Statut i Regulamin 
Klubu "Środula"

Adres siedziby: Bolesława Prusa 53

Składka członkowska: 10 zł/mies.

Spotkania: codziennie (oprócz niedziel) 

Lider klubu: Henryk Strzelczyk

Kontakt: tel. 783-233-344



wyjeżdżamy na wycieczki

organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi,
pogadanki dla seniorów i wieczorki taneczne;

urządzamy zajęcia ruchowe (pilates i nordic
walking), języka angielskiego (poziom
podstawowy) i kursy komputerowe;

oferujemy nieodpłatną pomoc krawiecką.
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reprezentowania ich interesów wobec organów
władzy państwowej;

Data powstania: 2000 rok

Adres siedziby: ul. 1 maja 21/23

Spotkania: dyżury wt., śr., czw. godz. 9.00-12.00

Osoba reprezentująca: Teresa Grygiel

Kontakt: tel. 32-291-30-62

Cele organizacji: Związek zrzesza emerytów,
rencistów i inwalidów w celu: 



przedstawiania opinii i postulatów dotyczących
poprawy systemu zabezpieczenia społecznego                        
i polepszenia warunków socjalno- bytowych
emerytów i rencistów na forum Parlamentu, Komisji
Trójstronnej i innych;

organizowania życia kulturalnego i artystycznego
emerytów i rencistów;

przeciwdziałania samotności, ubóstwu                            
i wykluczeniu społecznemu osób starszych                      
i niepełnosprawnych.
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Program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sosnowcu ze środków zewnętrznych.

W ramach Programu powstały kluby mieszkańców 
w dzielnicach:

Pogoń:

Adres siedziby: ul. Dietla 7c

Osoba reprezentująca: Anna Reszke, Mariola
Zdziarska

Kontakt: tel. 720-865-450

Milowice:
 

Adres siedziby: ul. Baczyńskiego 14

Osoba reprezentująca: Sylwia Zielińska-Siłuch

Kontakt: tel.720-865-450
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Zagórze:

Adres siedziby: ul. Staszica 62

Osoba reprezentująca: Edyta Guzer

Kontakt: tel. 721-246-005/695-140-721

W ramach Programu Aktywności Lokalnej zajęcia
odbywają się codziennie dla różnych grup
uczestniczących w projekcie, w tym dla seniorów.
Seniorzy z uwagi na dyspozycje czasowe bardzo
aktywnie uczestniczą w zajęciach Programu

W ramach zajęć odbywają się:  

cykliczne zajęcia z ekomaszyny (przeróbki,
drobne naprawy krawieckie);

cykliczne zajęcia gimnastyczne, spacery 
po dzielnicy;
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treningi pamięci;

zwiedzanie historycznych miejsc 
z przewodnikiem;

wyjścia do kina, teatru, muzeum, 
na koncerty do NOSPR-u;

spotkania okolicznościowe np. tłusty czwartek;

spotkania ze specjalistami np. prawnikami 
i psychologami;

Jak wziąć udział w zajęciach? : wystarczy przyjść 
na spotkanie, bez zapisów;

poniedziałek: 11:00 - 17:30
wtorek: 11:00 - 15:30
środa: 11:00 - 15:30
czwartek: 10:00 - 14:30

Klub prowadzony przez Gminę Sosnowiec. 

Brak stałych składek członkowskich, tylko dobrowolna
składka do puszki na kawę, herbatę.

Otwarty dla każdego mieszkańca Sosnowca, wystarczy
przyjść i uczestniczyć w zajęciach.

Dokumenty klubu:  deklaracja członkowska, 
lista obecności podpisywana na każdych zajęciach.

Spotkania:
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zajęcia kulturalno- ruchowe

spotkania z ciekawymi ludźmi

spotkania z psychologiem i policją (bezpieczny senior)

zajęcia rehabilitacyjne konieczne zaświadczenie                 
od lekarza)

zajęcia manualne ( np. wykonywanie ozdób
choinkowych).

dwa razy w tygodniu gimnastyka, ćwiczenia ruchowe.

Formy aktywności: 

Animatorami zajęć klubowych są sami seniorzy,
członkowie/ członkinie klubu. 

Koordynatorka: Małgorzata Kwiecień-Chudecka

Data powstania: w 2015 roku 

Dokumenty klubu: Statut i Regulamin
Stowarzyszenia oraz KRS

Adres siedziby: Plac Kościuszki 5

Składka członkowska: 10 zł/mies.

Spotkania: raz w miesiąc, w czwartki 

Liderka klubu: Jolanta Koziak

Kontakt: tel: 507-578-012, 
e-mail: koziak.j@interia.pl
Facebook: Sosnowieckie Stowarzyszenie 
Aktywny Senior



Data powstania: w 2020 roku 

Dokumenty klubu: Statut i Regulamin
Stowarzyszenia oraz KRS

Adres siedziby: Plac Kościuszki 5

Składka członkowska: 10 zł/mies.

Spotkania: raz w miesiącu, w zależności 
od działań 

Liderka klubu: Daniela Kalinowska

Kontakt: tel: 501-706-689, 
e-mail: dkkalinka0@gmail.com
Facebook: Stowarzyszenie Aktywny Silvers
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Krok I: 
Załóżcie grupę inicjatywną,
poszukajcie lokalu i sponsorów

Krok II: 
Poinformujcie społeczność 
o zebraniu



Krok III: 
Zorganizujcie pierwsze zebranie
klubowe

Krok IV: 
Pozyskajcie
niezbędne
wyposażenie

Krok V: 
Wybierzcie zarząd
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Krok VI: 
Wspólnie opracujcie
dokumenty klubowe

Krok VII: 
Zaplanujcie pracę klubu

Pamiętajcie! 
Działalność ma sens, gdy angażują się wszyscy :)



Decydujcie wspólnie! 
 

Pomoże Wam w tym tablica  pomysłów, 
gdzie umieścicie swoje propozycje.
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I. Obszar – zdrowie
np. Nordic walking

II. Obszar – turystyka 
np. wykład przedstawiciela
PTTK nt. regionu oraz plan
wycieczki krajoznawczej



III. Obszar – aktywność
obywatelska
np. uczestnictwo w sesji
Rady Miejskiej i Rady
Seniorów 

IV. Obszar - 
 kultura/literatura/muzyka
np. wspólne wyjścia do kina
lub teatru

V. Obszar – obyczaje
np. tańce naszej młodości –
twist
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VI. Obszar – różne
np. projekt HELP ME  – 
W INTERNECIE.  Instrukcje 
dla seniorów z udziałem
młodych informatyków 
z Technikum Elektronicznego.

VI. Obszar – zajęcia
rozrywkowe
np. gry w planszówki:
szachy, warcaby, chińczyk,
domino itp.
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Narzekasz, że sama/sam prowadzisz klub seniora,
a inni się nie angażują, to może oznaczać, że:

 
 
 

1. Nie delegujesz zadań. 
Wykonujesz wszystkie czynności sam/sama:
przygotowujesz spotkania, opracowujesz program,
zapraszasz gości, robisz zakupy na spotkania
klubowe, sprzątasz po spotkaniu, inne.

Efekt – działalność szybko przestanie sprawiać 
Ci satysfakcję!

2. Jesteś przekonany/przekonana, że inni nie zrobią
tego tak dobrze jak Ty.

Taka postawa może powodować obawy członków, 
że nie sprostają Twoim oczekiwaniom, więc 
nie podejmują inicjatyw. Pozwól im się sprawdzić!

3. Jesteś przekonany/przekonana, że posiadasz
najlepszą koncepcję/wizję funkcjonowania klubu,
więc nie doceniasz innych pomysłów.

Ograniczasz w ten sposób inicjatywy i kreatywność
członków.

4. Nie znajdujesz czasu na wprowadzanie członków
w klubową „kuchnię”. Wolisz robić to sam/sama, 
niż znaleźć czas na instruowanie innych.

Pamiętaj: jak długo nie znajdziesz czasu na
wprowadzanie innych w tajniki „kuchni” klubowej,
tak długo będziesz robił/robiła wszystko
sam/sama. Wypalenie społeczne murowane!
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5. A może czerpiesz satysfakcję z zapracowywania
się, bo przecież bez Twojej pracy nic by nie było?

Uważaj – może zamienić się to w niechęć do dalszej
działalności, poczucie bycia wykorzystywanym!

6. Chcesz zadowolić wszystkich w tym samym czasie.
Nierealne!

7. A może to poczucie władzy sprawia Ci
satysfakcję i dlatego nie dzielisz się zadaniami, 
bo w ten sposób wszystko zależy od Ciebie.

Uwaga - to prosta droga do zniechęcania członków,
rozpadu klubu.

8. Nie jesteś otwarty/ta na zmiany - hamujesz
rozwój klubu i członków. Otwórz się na zmiany 
i różnorodność!

Dlatego:

1. Zmień postawę solisty na dyrygenta.

Potencjał grupy jest zawsze większy niż potencjał
pojedynczego człowieka. Pamiętaj, ludzie wspólnie
pracujący mają nieograniczone możliwości.

2. Motywuj innych! Ludzie lubią gdy coś od nich
zależy. Wspieraj i rozwijaj potencjał i kreatywność
członków klubu!

3. Daj sobie prawo do zadowolenia z bycia
liderem/liderką klubu seniora. Pamiętaj,
zadowolony lider, to zadowoleni członkowie!

Powodzenia!
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