
Protokół nr 4
Z zebrania Rady Seniorów w Piekarach Śląskich z dnia 16.03.2015r.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie obrad, powitanie członków Rady Seniorów i zaproszonych gości oraz przedstawienie

porządku zebrania
2. Zapoznanie z protokołem z zebrania Rady Seniorów, które odbyło się 26.01.2015r.
3. Przyjęcie protokołu
4. Prezentacja programu 60+
- Wystąpienie p. Małgorzaty Sekuły z Chorzowa
- p. Krystyna Golis w sprawie Karty Seniora w Gliwicach
- p. Haliny Obrębskiej - Hibner o Karcie Seniora w Żorach
5. Dyskusja
6. Informacje na temat realizacji wniosków z zebrania Rady Seniorów z dnia 26.01.2015r.
- rozpoznania odnośnie kierowania pism przez Radę Seniorów do instytucji .pozarnlejskich"
- wykonania podjazdu do kościoła p.w. św. Józefa
7. Uchwały i wnioski
8. Sprawy bieżące
9. Zamknięcie obrad

Ad 1

Przewodnicząca Rady Seniorów w Piekarach Śląskich serdecznie powitała członków Rady oraz
poinformowała, że na zebranie została zaproszona p. Małgorzata Sekuła - pełnomocnik Prezydenta
Miasta Chorzowa ds. seniorów i osób niepełnosprawnych oraz koordynator Chorzowskiej Strefy
Wolontariatu.
Pani Małgorzata Sekuła wyraziła wolę podzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie utworzenia
Karty Seniora dla mieszkańców Chorzowa, telefonicznie potwierdziła obecność na zebraniu
w Piekarach Śląskich ale z niewiadomych przyczyn nie przybyła na posiedzenie Rady.
Następnie przedstawiono porządek obrad, który został przyjęty z pominięciem punktu:
- wystąpienie p. Małgorzaty Sekuły.

Ad 2

Pan Piotr Adamczyk odczytał protokół z zebrania Rady Seniorów które odbyło się 26.01.2015r.

Ad 3

Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 11 członków Rady Seniorów w Piekarach Śląskich
obecnych na zebraniu. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad4

Pani Krystyna Golis zebrała informacje o działaniach Rady Seniorów w Gliwicach, gdzie Rada
funkcjonuje od 2008 roku. Seniorzy w tym mieście, posiadający Kartę Seniora korzystają ze zniżek
przy zakupie biletów np. do kina, palmiarnii, na basen. W uzasadnionych przypadkach w ośrodkach
zdrowia korzystają z bezpłatnych szczepień ochronnych oraz z przyjęć przez lekarzy poza kolejnością.
Pani Golis zasygnalizowała również zapowiedź utworzenia Śląskiej Rady Seniorów przy Urzędzie
Marszałkowskim w Katowicach w tym celu została już powołana osoba odpowiedzialna za jej
powstanie.

Przewodnicząca Rady podzieliła się wiedzą na temat Kart Seniora wydanych w Żorach i Chorzowie,
a swoją wypowiedź zakończyła wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę w sprawie rozpoczęcia
prac nad utworzeniem Piekarskiej Karty Seniora.



Ad 5

Pan Gerard Skutnik zabierając głos w dyskusji wskazał na informację podaną w miesięczniku "Głos
Seniora" wydawanym przez Stowarzyszenie MANKO.
W "Głosie Seniora" nr 11 z października 2014r. wydrukowany został formularz zgłoszeniowy dla
uczestników Ogólnopolskiego Programu "Karta Seniora"
Osobom przyjętym w poczet uczestników Programu "Karta Seniora" zapewnia się przesyłanie
informacji drogą elektroniczną i pocztową na temat dostępnych promocji i rabatów skierowanych do
Seniorów.
Ponadto Pan Gerard Skutnik przekazał następujące informacje:
- W niektórych domach sanatoryjnych np. w Ustroniu dla kuracjuszy - posiadaczy "Karty Senior" są
zniżki do opłat za pobyt lub nie pobiera się opłaty klimatycznej
- W Carrefour w każdy wtorek dla Seniorów z ważną Kartą Seniora udziela się 10% zniżki od ceny
zakupionego towaru.
- Utworzenie "Karty Seniora" dla mieszkańców Piekar Śląskich było już zlecone Dyrekcji Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przez Prezydenta Stanisława Korfantego, ale jak
dotąd bez pozytywnego skutku.
Pan Gerard Skutnik ponownie wnosi o utworzenie Piekarskiej Karty Seniora.

Ad 6

Pan Piotr Adamczyk poinformował:
- Na stronie internetowej Gminy Piekary Śląskie (www.piekarv.pl). w zakładce "Senior" są na bieżąco
aktualizowane informacje o działalności Domów Kultury. Seniorzy mogą korzystać z imprez
i uczestniczyć w zajęciach organizowanych w piekarskich ośrodkach kultury.
- Odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Panią Prezydent Sławą Umińską -
Duraj. Na spotkaniu Pani Prezydent między innymi zapewniła zainteresowanych o możliwościach
korzystania z sal celem odbycia konferencji, zebrania, zoorganizowania imprezy okolicznościowej dla
dużej liczby osób.
- Pani Halina Obrębska - Hibner rozpoznała sposób kierowania pism Rady Seniorów do instytucji
.pozamlejsklch". Opinii w w/w sprawie zasięgano również u Pani Jadwigi Musialik. Ustalono, że pisma
z Rady Seniorów do instytucji .pozamiejsklch" będzie się przesyłać drogą służbową przez Urząd
Miasta.
- Krystyna Golis podczas spotkania z ks. Grzegorzem Brzyszkowskim proboszczem parafii p.w. św
Józefa omówiła dwa tematy:

a) Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do kościoła na Józefce
b) Wykonanie parkingu w okolicy kościoła

Ksiądz Proboszcz mimo, że dostrzega potrzebę realizacji tych zadań, to uważa że ze względów
finansowych wykonanie podjazdu do Kościoła należy oddalić w czasie. Natomiast teren przy kościele
na którym mógłby powstać parking jest własnością miasta.

Po wypowiedzi Pani Golis głos zabrał Pan Skutnik informując Radę, że teren o którym mowa jest
własnością miasta przeznaczonym pod budowę domów jednorodzinnych. Jest to miejsce
nieatrakcyjne dla budowy domów dlatego po uporządkowaniu i utwardzeniu mogłoby służyć
mieszkańcom jako parking. Pan Skutnik zaproponował, aby skierować do Urzędu Miasta wniosek
o przeznaczenie w/w terenu na parking.

Pan Baran zwrócił uwagę na niebezpieczne rozwiązania dojazdu samochodem z centrum Piekar
Śląskich do Kopca Wyzwolenia ulicą Jana Pawła II. Kierowcy dojeżdżający ta drogą pod Kopiec
parkują pojazdy na poboczach drogi, przy czym niszczą pobocza. Nie mają możliwości zawrócenia
samochodu i drogę powrotną pokonują przez wycofywanie pojazdu, a tym samym narażając
bezpieczeństwo pieszych i użytkowników jezdni.
Pani Nowak dodała, że brak tam jest oznakowanego przejścia dla pieszych udających się pod Kopiec.
Pani Dembecka zebrała głos w sprawie bocznych ulic w Piekarach Śląskich - nieoświetlonych, często
bez chodników i bez oznaczonych przejść dla pieszych. W/w ulice są niebezpieczne dla ruchu,
szczególnie dla pieszych w porze wieczorowej. Pan Baran i Pani Dembecka wnioskują o zaproszenie
na kolejne spotkanie Rady Seniorów osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ruchu drogowego w
naszym mieście.



•

Wnioski:

1. Przeznaczyć teren nieużytków w okolicach Kościoła p.w. św. Józefa pod wykonanie parkingu
uporządkować ten teren, utwardzić go oraz wykonać parking.

2. Zaprosić na kolejne spotkanie Rady Seniorów osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
ruchu drogowego w naszym mieście.

3. Zaprosić na najbliższe spotkanie Rady Seniorów Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta
w sprawie zorganizowania pomocy seniorom na zasadach wolontariatu.

Powyższe wnioski przekazać do realizacji Urzędu Miasta.

Ad 8

Ustalono termin następnego zebrania Rady Seniorów w Piekarach Śląskich na dzień 18 maja 2015
roku godz. 10.00 w Sali nr 201 w Urzędzie Miasta.
Powiadomić o ustalonym terminie zebrania osoby nieobecne na posiedzeniu Rady w dniu
16.03.2015r.

Ad 9

Zakończono obrady.
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