
Protokół nr 4/II/2020 

z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Katowice w dniu 3.06.2020 r. 

prowadzonego w formie telekonferencji 

 

Posiedzenie Rady Seniorów Miasta Katowice odbyło się z powodu pandemii 

koronowirusa w formie telekonferencji zwołanej przez Przewodniczącą Rady 

Seniorów 

 

1.Przewodnicząca Regina Szołtysik drogą  telefoniczną sprawdziła  obecność. 

Uczestniczyło 13  członków  Rady Seniorów  tj Danuta Buffi, Elżbieta Dąbrowska-

Seweryn , Ewa Ferdek, Elżbieta Praus , Teresa Mehlich , Urszula Michalska , Janina 

Piwowarczyk, Bożena Surowiec, Regina Szołtysik , Krystyna Wiśnioch , Marek 

Kocur , Tadeusz Oczko, Lidia Bielecka. Goście : dr Helena Hrapkiewicz – 

Pełnomocnik ds. Seniorów  , psycholog Pani Katarzyna Kopczak 

2. Przewodnicząca Rady Seniorów  przywitała wszystkich obecnych         

3.Zatwierdzono protokół nr 3/II/2020 z dnia 3 marca br. poprzez głosowanie , w     

wyniku którego wszystkie głosy była za przyjęciem protokołu  

4.Danuta Buffi poruszyła sprawę braku odpowiedzi na wysłane pismo powołanego 

Zespołu ds. opieki i współpracy z MOPS- odpowiedzi udzieliła Pani Pełnomocnik ds. 

Seniorów, która oświadczyła , że ponownie wyśle drogą elektroniczną do każdej 

osoby tego zespołu . 

5.Pani Pełnomocnik ds. Seniorów dr Helena Hrapkiewicz omówiła działania 

Wydziału Polityki Społecznej w trudnym okresie pandemii. Wszyscy członkowie  

Rady Seniorów otrzymywali  na maila ważne komunikaty dot. pandemii   , były 

nadawane różne audycje w radiu jak również w TVS w programie ‘Srebrne 

Katowice” . 

Pani Pełnomocnik ds. Seniorów przez cały ten czas  dyżurowała przy telefonie 

zaufania, angażowała się w akcję szycia maseczek dla seniorów. 

6. Pani Katarzyna Kopczak  specjalista w dziedzinie psychologii w wykładzie  na 

temat „Senior w czasie koronowirusa ” omówiła szczegółowo zagadnienia - jak sobie 

radzić ze stresem , lękiem i napięciem w czasie epidemii . 

7.Elżbieta Praus omówiła uroczystości związane z otwarciem Centrum Seniora na ul 

Słowackiego27, gdzie znajduje się pomieszczenie Rady Seniorów. Wypowiedz 

uzupełniła Przewodnicząca Rady Seniorów. 

8. Przewodnicząca omówiła działania Rady w czasie pandemii. Członkinie Rady 

Seniorów wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu szyły i zajmowały się 

dystrybucją maseczek rozdając je dla potrzebujących  pracowników służb 

medycznych i seniorów. Ponadto Rada  wystąpiła do Wydziału Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta z inicjatywą „maseczka i rękawiczki dla seniora „ a nastepnie 

poprosiliśmy Rady Jednostek  Pomocniczych  o wsparcie tej inicjatywy . 

Napisaliśmy prośbę do Radia Katowice i Radia M o nadawanie komunikatów z 

ważnymi telefonami dla seniorów w okresie pandemii. Wystąpiliśmy na piśmie do 

Spółdzielni Mieszkaniowych i KZGM  o zamieszczenie ważnych telefonów na ich 

tablicach ogłoszeniowych . 

  



Z inicjatywy Zarządu Rady wszyscy członkowie otrzymali maseczki wielokrotnego 

użytku jak i środki do zabezpieczenia i ochrony rąk . 

9. Od miesiąca czerwca 2020  Rada Seniorów  pełni dyżur przez telefon  

w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 11.00 do 13.00 pod  numerem  

telefonu  -536  569 236  Na okres wakacji tj. w miesiącu lipcu i sierpniu dyżury będą 

wstrzymane.  

10 .Został odwołany   planowany  na miesiąc wrzesień br wyjazd szkoleniowy Rady  

11. W ramach wolnych wniosków po raz kolejny poruszono sprawę nie właściwej 

dystrybucji gazety „ Nasze Katowice „ są dzielnice Katowic , do których dalej nie 

docierają gazety. Pani Pełnomocnik zobowiązała się zająć tą sprawą. 

12. Na tym spotkanie zakończono , kolejne odbędzie się już po wakacjach . Termin 

spotkania podany będzie drogą mailową. 

 

 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodnicząca Rady Seniorów 

  

Elżbieta Praus                                                      Regina Szołtysik 

  

 


