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Z URZĘDU

Wasze doświadczenie to bezcenny skarb
społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci,
porzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.”

W pełni zgadzam się ze słowami
Ojca Świętego Jana Pawła II.
„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym
doświadczeniom zyskali wiedzę
i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej. Wykluczyć ich ze

Seniorzy wnoszą olbrzymi wkład nie
tylko w życie rodziny, ale także lokalnej społeczności. Wasze doświadczenie życiowe stanowi dla kolejnych
pokoleń bezcenny skarb, który należy
kultywować i pielęgnować. Wierzę w

Poznajmy się!

i realizowaniu projektów przeciwdziałających wykluczeniu seniorów,
poprzez ich aktywizację i integrację
z mieszkańcami Świętochłowic w każdym wieku. Stale współpracujemy
z organizacjami i stowarzyszeniami
działającymi w naszych mieście na
rzecz osób starszych, które sygnalizują
nam, które obszary wymagają podjęcia
dodatkowych działań.

Urząd Miejski w Świętochłowicach służy seniorom wszelkim
wsparciem i pomocą. Osobą
odpowiedzialną za tworzenie
i realizację projektów angażujących seniorów oraz reagowanie
na ich bieżące potrzeby jest Katarzyna Bednarek – Inspektor
w Referacie Dialogu i Aktywiza- Powołana została Miejska Rada Secji Społecznej w Kancelarii Rady niorów, która będzie miała możliwość
zainicjować wiele nowych inicjatyw
Miejskiej.
na rzecz polepszenia sytuacji świętoPrzyglądając się potrzebom święto- chłowickich seniorów.
chłowickich seniorów organizujemy
lub przyłączamy się do projektów, Z uwagi na dodatkowe potrzeby osób
które w perspektywie mają ułatwić z niepełnosprawnością mieszkających
im życie, zaktywizować do działania w Świętochłowicach, w Urzędzie Miejoraz wykorzystać drzemiący w nich skim powołany został także Pełnopotencjał – podkreśla Katarzyna Bed- mocnik Prezydenta Miasta ds. Osób
narek. Skupiamy się na tworzeniu Niepełnosprawnych, który udziela
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moc Waszej niegasnącej pasji, która
inspiruje i dodaje odwagi Waszym
dzieciom i wnukom. Życzę Wam
niegasnącej ciekawości świata i wiary, że nadal jesteście w stanie zmieniać go na lepsze. Świętochłowice
zmieniają się dla Was i dzięki Wam.
fot. materiały UM w Świętochłowicach

Wspieranie działań kierowanych do świętochłowickich Seniorów jest szczególnie ważne.
Poprawa sytuacji osób starszych jest dla mnie, jako Prezydenta Miasta, przedmiotem
nieustającej troski. Wierzę,
że tylko starsze pokolenia są
w stanie przekazać nam prawdziwie życiową wiedzę.

Cieszę się, że świętochłowiccy Seniorzy są i chcą być aktywni, dlatego
z przyjemnością będę obserwować
działalność Miejskiej Rady Seniorów,
która zawsze może liczyć na moje
osobiste wsparcie. Jestem pewien,
że nasza współpraca zaowocuje szeregiem ciekawych i angażujących
inicjatyw, które przyczynią się do
poprawy życia w Świętochłowicach.
Do zobaczenia na naszych spotkaniach!
wszelkich informacji z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji społecznej,
zawodowej i medycznej, a także inicjuje i koordynuje działania zmierzające do poprawy komfortu życia
osób z niepełnosprawnością w Świętochłowicach.

KATARZYNA BEDNAREK

Referat Dialogu i Aktywizacji Społecznej
w Kancelarii Rady Miejskiej

UM Świętochłowice, ul. Katowicka 54
k.bednarek@swietochlowice.pl
nr tel. 32 349 18 36

NATALIA TKACZEK

Pełnomocnik Prezydenta
ds. Osób Niepełnosprawnych

UM Świętochłowice, ul. Katowicka 54
n.tkaczek@swietochlowice.pl
nr tel. 32 349 18 46
miasto.swietochlowice

Związek tworzy ponad 1000 członków, zebranych w dwóch kołach:
Koło Lipiny, które liczy 300 członków oraz Koło Centrum spełniające
rolę Oddziału Rejonowego, które ma
750 członków. Ludzie kończący okres
pracy zawodowej, uzyskujący prawo
do otrzymania emerytury lub renty,
mają więcej wolnego czasu, pragną
go ciekawie i sensownie wykorzystać.
Związek stara się im w tym pomóc
i spełnić ich oczekiwania. Związek
stawia sobie za cel pomoc w rozwiązywaniu problemów ludzi starszych,
zarówno w zakresie prawnym, zdrowotnym jak i społecznym.
W zmieniającej się rzeczywistości
zmieniają się również potrzeby i zainteresowania naszych członków. Związek ponownie nawiązuje współpracę
z różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, by oferowane
propozycje były różnorodne i każdy
zainteresowany mógł znaleźć coś
ciekawego dla siebie. Niesienie pomocy materialnej członkom Związku
stanowi podstawową formę przewidzianą w statucie PZERII. Pomoc
materialna udzielana jest w miarę
możliwości w oparciu o fundusze
własne. Związek utrzymuje się głównie ze składek członkowskich wynomiasto_swietochlowice

szących 36 złotych rocznie od jednego
członka. Kierowana jest ona do osób,
które nie z własnej winy znalazły się
w trudnych warunkach w wyniku
wypadków losowych. Z roku na rok
zmniejsza się liczba członków, którzy
za pośrednictwem Związku otrzymali
pomoc z środków publicznych. Pomoc
Związku dla najbardziej potrzebujących
naszych członków jest oferowana także
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt
Wielkanocnych, w postaci paczek żywnościowych oraz zapomóg pieniężnych
na zakup leków. Z tej formy pomocy
w 2020 roku skorzystało 126 członków
Związku, na rok bieżący zaplanowano
pomoc dla 160 osób.

Niesłabnącym
zainteresowaniem
członków Związku cieszą się imprezy
turystyczno-krajoznawcze – wycieczki krajowe jedno- i wielodniowe, wyjazdy na turnusy wczasowe i turnusy
rehabilitacyjno-zdrowotne. W 2021 r.
blisko 800 członków skorzystało
z turnusów wczasowych nad polskim
morzem (Darłówek, Sarbinowo, Świnoujście i Niechorze) oraz w górach
(Węgierska Górka, Zakopane, Krynica
Zdrój, Szczawnica i Karpacz), a także
z turnusów rehabilitacyjnych w Busku
Zdroju, Iwoniczu Zdroju i Pokrzywnej
oraz wycieczek do Brennej, Ustronia,
Cieszyna, Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Nałęczowa, czy Kędzierzyna Koźla na rejs
statkiem po Odrze.
Związek uczestniczył także w realizacji programu „Śląsk
Przyjazny
Seniorom”. W ramach
projektu odbyły się
zajęcia z obsługi
urządzeń IT dla seniorów 60+.

Związek uczestniczy w wielu charytatywnych akcjach, np. wsparcia rzeczowego w postaci artykułów higieny osobistej dla osób starszych, czy zbiórki
artykułów szkolnych dla dzieci z Afryki.
W ramach działalności programowej
Komisji Polityki Społecznej utworzony został trzyosobowy zespół, pomagający członkom w załatwianiu wielu
trudnych spraw (pisanie listów, podań
do ZUS, sądu i wypełnianiu rocznych
zeznań podatkowych).

W zeszłym roku funkcyjni członkowie
Prezydium Zarządu Związku opracowali dwa projekty dla seniorów
zgłoszone do świętochłowickiego
Budżetu Obywatelskiego 2021. Jeden
z nich pt. „Tydzień Seniora w Świętochłowicach” wygrał w głosowaniu mieszkańców. Wśród projektów,
na które można było głosować w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 r.
znalazł się projekt kierowany do seniorów.
Tydzień Seniora
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fot. materiały PZERI w Świętochłowicach

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, po okresie „zamrożenia” działalności
programowej w związku z pandemią COVID-19, stopniowo
wraca do normalnego funkcjonowania.

fot. materiały PZERI w Świętochłowicach

Polski Związek
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów

Prawie od początku naszego istnienia
jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej
Federacji UTW z siedzibą w Nowym
Sączu, która przyszła nam z nieocenioną pomocą w zorganizowaniu
naszej działalności. Uczestniczyliśmy
i nadal to robimy, w wielu szkoleniach
organizowanych przez Federację,
które spowodowały, że staliśmy się
organizacją, która działa w sposób
profesjonalny.
Przez dekadę naszego działania mieliśmy „opiekunów” w postaci patronatu Uczelni wyższych: Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach i Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, a obecnie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - Wydziału Zamiejscowego
w Katowicach. Patronackie uczelnie
wspierają nasze działania poprzez
swoich wykładowców, a także pomagają przy opracowaniu projektów,
dzięki którym pozyskujemy środki
na ich realizację. Współpracujemy
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Od jesieni 2019 roku we współpracy
z Wydziałem Zamiejscowym SWPS
w Katowicach realizujemy projekt
„Carpe diem – razem możemy więcej”,
którego celem jest edukacja seniorów
w obszarze ich kompetencji osobistych i społecznych.

„Carpe diem – razem
możemy więcej”
Organizujemy wyjazdy edukakcyjne,
które sprzyjają, poznawaniu ciekawych
miejsc oraz nawiązywaniu więzi przyjacielskich. Nasza organizacja tworzy
autentyczną wspólnotę akademicką.
Od 2015 roku działa amatorski teatr
„OdNowa” pod patronatem Teatru
St. Witkiewicza w Zakopanem i ma
w swoim repertuarze już trzy spektakle: „ Chłopców” St. Grochowiaka, „Pułapkę” wg Monty Phytona oraz „Kubusia Puchatka” wg A.Milne’a. Od 2016
roku działa zespół taneczny „Aster

Dance, który jest niezwykle barwną
wizytówką naszego Uniwersytetu.
W każda środę odbywają się wykłady
audytoryjne. Tematyka wykładów jest
bardzo różnorodna: począwszy od literatury, poprzez historię sztuki, medycynę, psychologię, nauki polityczne
aż do astronomii oraz wielu innych
dziedzin. W czasie pandemii nasze
cotygodniowe wykłady odbywały
się online. Nasi studenci uczestniczą
również w wielu zajęciach ruchowych
np.: w gimnastyce rehabilitacyjnej czy
jodze. Prowadzone są też lektoraty
języków obcych.
Mogę z satysfakcją stwierdzić po 10ciu latach naszego istnienia, że realizacja pomysłu prof. Haliny Szwarc
– założycielki pierwszego UTW
w 1975 r. w Polsce, doczekała się
w Świętochłowicach szczęśliwego
finału. Zauważyliśmy z satysfakcją,
że nasza strona internetowa jest licznie odwiedzana, także przez osoby nie
będące członkami naszej organizacji.
W każdy czwartek w tymczasowej siedzibie UTW w Młodzieżowym Domu
Kultury przy ul. Harcerskiej1, w godzinach od 10-12 tej dyżurują członkowie Samorządu Słuchaczy i można
zasięgnąć dodatkowych informacji
o naszej działalności.
Krystyna Krzemińska - Prezes
Informacje znajdują się także na
naszej stronie:
www.utw-swietochlowice.pl

fot. materiały UTW w Świętochłowicach

Od początku naszej działalności nadrzędnym celem Uniwersytetu jest
stwarzanie osobom starszym warunków do rozwoju osobistego i społecznego. Uczenie się przez całe życie
sprawia, że rozumiemy lepiej współczesny świat, a edukacja do życia
w starości przeciwdziała wyobcowaniu osób starszych ze społeczności
obywatelskiej.

fot. materiały UTW w Świętochłowicach

Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

z samorządem naszego miasta oraz
innymi organizacjami pozarządowymi.
Ogromne znaczenie ma dla nas także
integracja środowiska UTW w kraju,
którą zawdzięczamy także działaniom
Ogólnopolskiej Federacji, a za poUtworzony przed 10-ciu laty mocą której wymieniamy się dobrymi
Uniwersytet Trzeciego Wieku praktykami.
jest organizacją, która służy seniorom naszego miasta w różnoraki sposób.

miasto.swietochlowice

fot. materiały: Klub Seniora - Lipiny

Nowe szanse i możliwości
dla Świętochłowickich Seniorów
studenci Pracy Socjalnej zorganizowali zajęcia dla lipińskich kobiet
w każdym wieku, których finałem
było stworzenie wyjątkowego kalendarza.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej i projektu „Nowe Senior ma wpływ!
szanse i możliwości” w Lipinach
cyklicznie odbywają się zajęcia Zajęcia organizowane są w porozudla osób starszych. Mają one mieniu z seniorami i odpowiadają ich
miejsce w każdy poniedziałek
o godz. 16.00 w Centrum Kultury Śląskiej „Grota” przy
ul. Chorzowskiej 73.

realnym wymaganiom i zainteresowaniom. Osoby starsze mogą same
proponować tematy zajęć, wpływające pozytywnie na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne.
W drugiej połowie 2021 roku planowana jest organizacja tańca towarzyskiego dla seniorów lub ogólnodostępnych zajęć Zumby.

fot. materiały: Klub Seniora - Lipiny

Seniorzy chętnie biorą udział
w zajęciach sportowych, spacerach, grach i zabawach oraz
warsztatach rękodzieła, a swoim
wigorem i kondycją zawstydzają
niejednego dwudziestolatka. Sekcja
realizująca projekt, chętnie przyjmuje studentów w celu odbycia
praktyk studenckich. W 2018 roku

Miejska Rada Seniorów
Coraz więcej seniorów chce
kształtować swoją przyszłość
i decydować o najbliższym otoczeniu. Chcą się aktywnie włączyć w funkcjonowanie społeczności lokalnych i wpływać
na swoje najbliższe otoczenie.
Dzięki Radzie Seniorów osoby starsze nie tylko zyskują
rzeczników swojej sprawy wobec władz samorządowych, ale
przede wszystkim same utwierdzają się w zasadności realizacji
własnych potrzeb.

środowiska osób starszych, profilaktyki i promocji zdrowia, przełamywania
stereotypów na temat osób starszych
i starości.

„Wiek to nie powód,
by się zestarzeć”

Grace Slattery

Do zadań Rady należy również wzmacnianie relacji wewnątrzpokoleniowych
i międzypokoleniowych, wspieranie
edukacji, sportu, turystyki i rekreacji,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i zapewnienie im
odpowiednich warunków życia. MiejRada Seniorów została powołana by ska Rada Seniorów w Świętochłowidziałać na rzecz integracji i wspierania cach w obecnym składzie została pomiasto_swietochlowice

wołana 6 września br., a jej członkami
zostali Stanisław Długosz, Adam Graca, Elżbieta Matracka, Damian Palenta,
Janina Pistelok, Zofia Pogoda, Regina
Skrzypiec, Ryszard Sobański oraz Jadwiga Zawisza. Nowi Radni otrzymają
akty nominacji oraz złożą ślubowanie podczas pierwszego posiedzenia
w dniu 4 października br. Oficjalnie
rozpoczną zatem swoją działalność
podczas inauguracji Tygodnia Seniora w Świętochłowicach.
Kadencja Rady będzie trwać 4 lata.
Wszystkim nowym Radnym życzymy
wytrwałości w pracy na rzecz świętochłowickich seniorów, niespożytej
energii i chęci do działania oraz realizacji ciekawych i ambitnych pomysłów.
Tydzień Seniora
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Seniorzy w Akcji!

Podobno nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Zapraszamy
zatem świętochłowickich seniorów do udziału w wydarzeniach
zorganizowanych w ramach Tygodnia Seniora w październiku.

PONIEDZIAŁEK - 4.10.2021 r.

WTOREK - 5.10.2021 r.

ŚRODA - 6.10.2021 r.

9.00 - 10.00 (obowiązują zapisy)
Gimnastyka z elementami rehabilitacji (grupa I)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10

9.00 - 10.00 (obowiązują zapisy)
Gimnastyka z elementami rehabilitacji
(grupa I)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10

9.00 - 10.00 (obowiązują zapisy)
Gimnastyka z elementami rehabilitacji (grupa I)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10

10.00 - 11.00 (obowiązują zapisy)
Gimnastyka z elementami rehabilitacji (grupa II)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10

10.00 - 11.00 (obowiązują zapisy)
Gimnastyka z elementami rehabilitacji
(grupa II)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10

10.00 - 11.00 (obowiązują zapisy)
Gimnastyka z elementami rehabilitacji (grupa II)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10

10.30
Msza Święta w intencji Seniorów;
Występ Chóru z Dziennego Domu
Senior+ w salce przy kościele
 Kościół pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła; ul. Ks. Bpa Teodora Kubiny 10

10.00
Bezpieczny Senior - wykład Straży
Miejskiej
 CKŚ „Grota”; ul. Chorzowska 73

10.00 - 14.00
EKO-Senior; warsztaty z wyrabiania środków czystości, naturalnych
kosmetyków oraz rękodzieła
 CKŚ Zgoda; ul. Krauzego 1

11.00
Bezpieczny Senior - wykład Policji 10.00
16.00
 CKŚ „Grota”; ul. Chorzowska 73
Bezpieczny Senior - wykład Straży
I Sesja Miejskiej Rady Seniorów
Miejskiej
 Sala Sesyjna - Urząd Miejski w Świę- 12.00
 CKŚ „Zgoda”; ul. Krauzego 1
tochłowicach; ul. Katowicka 54
Bezpieczny Senior - wykład Straży
Pożarnej
16.00 - 17.00 (obowiązują zapisy)
16.00 - 17.00 (obowiązują zapisy)  CKŚ „Grota”; ul. Chorzowska 73
Zajęcia z Jogi (grupa I)
Zajęcia z Jogi (grupa I)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
13.00
Wykład - Dawid Haracz
17.00 - 18.00 (obowiązują zapisy)
17.00 - 18.00 (obowiązują zapisy)  CKŚ „Grota”; ul. Chorzowska 73
Zajęcia z Jogi (grupa II)
Zajęcia z Jogi (grupa II)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
16.00 - 17.00 (obowiązują zapisy)
Zajęcia z Jogi (grupa I)
17.00
17.00
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
Kino Seniora
Kino Seniora
 MBP Filia nr 1; ul. Chorzowska 37
 MBP Filia nr 1; ul. Chorzowska 37
17.00 - 18.00 (obowiązują zapisy)
Zajęcia z Jogi (grupa II)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
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CZWARTEK - 7.10.2021 r.

PIĄTEK - 8.10.2021 r.

NIEDZIELA - 10.10.2021 r.

9.00 - 10.00 (obowiązują zapisy)
Gimnastyka z elementami rehabilitacji (grupa I)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10

9.00 - 11.00 (obowiązują zapisy)
9.00 - 10.00 (obowiązują zapisy)
Gimnastyka z elementami rehabilitacji Aqua aerobik
 Basen kryty; SP1, ul. Zubrzyckiego 38
(grupa I)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
15.00 - 18.00 (obowiązują zapisy)
10.00 - 11.00 (obowiązują zapisy) 10.00 - 11.00 (obowiązują zapisy)
Fabularyzowane zwiedzanie Wież
Gimnastyka z elementami rehabilita- Gimnastyka z elementami rehabilitacji KWK Polska zakończone koncertem
cji (grupa II)
jazzowego zespołu Rokotus
(grupa II)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
 ul. Wojska Polskiego 16D
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10

PRZYŁĄCZYLI SIĘ
10.00 - 14.00
Zdrowy Senior - wykady, badania proOLIMP
filaktyczne, prezentacja ambulansu
• Kawa + ciasto domowe - 5 zł
oraz konsultacje ze specjalistami
 OSiR „Skałka”; Aleja Parkowa 15
10.00 - 16:00 (obowiązują zapisy)  MDK; ul. Harcerska 1
KAWA I MASZKET
Spotkanie z historią w Muzeum Po• Kawa/herbata + ciasto - 15 zł
wstań Śląskich; zwiedzanie z prze- 10.00 - 14.00
• 9.10.2021 r. (sobota)
wodnikiem
Wykłady nt. aktywnego stylu życia
Powrót do przeszłości, czyli
! Grupy 9-osobowe; czas zwiedza-  MDK; ul. Harcerska 1
kultowe słodkości rodem z PRL-u!
nia ok. 1,5 godz.
 ul. Katowicka 8
 Muzeum Powstań Śląskich; 16.00 - 17.00 (obowiązują zapisy)
CARIN CAFFE
ul. W. Polaka 1
Zajęcia z Jogi (grupa I)
• Kawa/herbata + ciasto - 5 zł
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
• 8.10.2021 r. (piątek), 17.00 - 20.00
16.00 - 18.00
Wieczorek taneczny
Mapping z okazji rocznicy Powstań 17.00 - 18.00 (obowiązują zapisy)
 ul. Barlickiego 13
Śląskich; ciepły poczęstunek
Zajęcia z Jogi (grupa II)
RAMZES
 Parking przy Muzeum Powstań Ślą-  Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
• 4.10.2021 r. (poniedziałek)
skich; ul. W. Polaka 1
Napoje gorące za 1 zł
SOBOTA - 9.10.2021 r.
• 5.10.2021 r. (wtorek)
16.00 - 17.00 (obowiązują zapisy)
Wszystkie makarony -30%
Zajęcia z Jogi (grupa I)
10.00
• 6.10.2021 r. (środa)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
Międzypokoleniowy Nordic Walking Zestawy obiadowe -30%
Na mecie niespodzianka dla każdego • 7.10.2021 r. (czwartek)
17.00 - 18.00 (obowiązują zapisy) uczestnika!
Desery -30% (bez dania dnia)
Zajęcia z Jogi (grupa II)
 OSiR „Skałka”
• 8.10.2021 r. (piątek)
 Sala gimnastyczna; ul. Szkolna 10
Wszystkie drinki 10 zł
17.00 (obowiązują zapisy)
• 9.10.2021 r. (sobota)
W PROGRAMIE
Pizza -30%
• Kabaret „Ognista Małpa”;
• 10.10.2021 r. (niedziela)
• Potańcówka z DeSilvers;
Do każdego zestawu obiadowego • Zabawy z Dj-em;
przystawka gratis!
Poczęstunek i inne niepodzianki!
 ul. Dworcowa 2
 CKŚ Zgoda, Ul. Krauzego 1
Jeśli możesz zabierz ze sobą
SZCZEGÓŁOWE
paszport covidowy lub
INFORMACJE NT. OFERT
zaświadczenie o szczepieniu.
W LOKALACH
10.00 (obowiązują zapisy)
Turniej Szachowy
 MBP Filia nr 1; ul. Chorzowska 37

miasto_swietochlowice
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Tlenek węgla - „Cichy
zabójca”
Każdego roku świętochłowiccy
strażacy podejmują kilkadziesiąt interwencji związanych
z uwolnieniem się tlenku węgla, zwanego potocznie czadem
lub cichym zabójcą. Zagrożenie
tym gazem wzrasta szczególnie
w okresie jesienno-zimowym,
podczas sezonu grzewczego.
Tlenek węgla jest bardzo niebezpieczny, przede wszystkim dlatego, że
trudno go wykryć. Nie posiada on zapachu, ani smaku. W przeciwieństwie
do dymu, nie widać go gołym okiem.
Jest też niezwykle trujący.
Wdychanie tlenku węgla powoduje:
 zawroty głowy,
 osłabienie,
 wymioty,
 przyśpieszoną pracę serca,
 utratę przytomności,
 a nawet śmierć.
Tlenek węgla może powstać
w czasie spalania drewna czy węgla w piecach, gazu w piecykach
łazienkowych tak zwanych „junkersach” lub nawet podczas gotowania

NIE WIDAĆ

na kuchenkach gazowych. Przyczyną
powstawania tlenku węgla jest brak
odpowiedniej ilości tlenu w procesie
spalania. Aby uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla możemy również umieścić w naszym domu Czujnik
Tlenku Węgla. To niewielkie urządzenie
wywoła alarm, gdy w naszym mieszkaniu pojawi się ten niebezpieczny
gaz. Czujnik najlepiej umieścić w pokoju, w którym znajduje się piec lub
w łazience jeżeli korzystamy z piecyka
gazowego. Urządzenia tego nie zasłaniamy ani nie chowamy w szafkach.
Czujnik nie może też leżeć zbyt blisko
pieca. Należy go umieścić około 1,5 m
od urządzeń grzewczych. Szczegółowa informacja zawsze znajduje się
w instrukcji dołączonej do czujnika.
Co zrobić gdy mamy objawy zatrucia
tlenkiem węgla lub gdy włączy się czujnik
tlenku węgla? Trzeba otworzyć szeroko okna, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do mieszkania, a następnie się ewakuować na zewnątrz. Należy
również wezwać straż pożarną. Jeżeli
ktoś z naszych domowników zemdlał,

NIE CZUĆ

SŁYCHAĆ
NIE

to jeżeli mamy taką możliwość, trzeba go wynieść z mieszkania. Jeżeli korzystamy z pieca gazowego, to należy
go również wyłączyć. Po przybyciu
straży pożarnej wykonujemy zalecenia strażaka.

Dobra wentylacja w mieszkaniu
zapewni Ci bezpieczeństwo!
Zadbaj o regularny serwis
urządzeń grzewczych.
W czasie palenia w piecu lub
korzystania z piecyka gazowego
dostarcz do tego pomieszczenia odpowiednią ilość świeżego
powietrza - uchyl okno lub otwórz
nawiewniki w oknach.
Zadbaj o regularne przeglądy
wentylacji
i
przewodów
spalinowych
oraz
sprawny
i drożny przewód kominowy.
Stosuj
się
do
zaleceń
kominiarskich.
Możesz rownież zamontować
w swoim domu specjalny Czujnik
Tlenku Węgla.

towe zgłaszane przez mieszkańców,
są załatwiane przez strażników
bez wszczynania procedury prawprowadzanie osób nietrzeźwych nej. Zapraszamy do kontaktu
ze Strażą Miejską, zarówno telefoniczna izbę wytrzeźwień.
nie jak i osobiście. W każdej sprawie
Choć Straż Miejska nie posiada kompe- możecie Państwo liczyć na zrozumietencji do działania we wszystkich spra- nie i pomoc.
wach związanych z wykroczeniami czy też
we wszystkich miejscach ich wystąpienia, Tel. 986 (bezpłatny) lub 32 3491 971
E-mail: sm@swietochlowice.pl
strażnicy zawsze służą pomocą mieszFacebook: sm.swietochlowice
kańcom. Wielokrotnie sytuacje konflik-

Jesteśmy dla Was!
Do głównych zadań Straży Miejskiej w Świętochłowicach należy m.in. dbanie o spokój w miejscach publicznych, czuwanie
nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego (w określonym
zakresie), ochrona obiektów
komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz do8
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Seniorze, nie daj się oszukać!

Przestępcy nie próżnują i dalej szukają łatwego zarobku. Dlatego policjanci ze świętochłowickiej komendy ostrzegają przed osobami, które
usiłują wzbogacić się czyimś kosztem. Schemat jest podobny: dzwoni telefon, oszust podszywa się pod
wnuczka, syna, a w ostatnim czasie
także m.in. pod policjanta, urzędnika, pracownika banku lub innej
instytucji i tak kieruje rozmową, by
oszukiwana osoba uwierzyła w jego
narrację. Sprawcy działają bardzo
przebiegle zmieniając legendy. Choć
forma się zmienia, skutek pozostaje
ten sam – czyli przekazanie gotówki
obcej osobie, tkwiąc w przekonaniu,
że pomaga się osobie najbliższej,
która np. spowodowała wypadek
i pieniądze zostaną przeznaczone
na kaucję lub np. instytucji państwowej w prowadzonej akcji. Pamiętajmy, że zasada ograniczonego
zaufania do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Tylko ostrożność
i ograniczone zaufanie są w stanie
uchronić każdego z nas przed utratą
oszczędności życia.
Niespodziewane telefony nie muszą
zakończyć się finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad:
 Nie informuj nikogo telefonicznie
o ilości pieniędzy/kosztownościach,
miasto_swietochlowice

które masz w domu lub w banku;
 Nie wypłacaj żadnych pieniędzy
na prośbę czy żądanie rozmówcy;
 Pamiętaj, policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie
dzwoni z takim żądaniem. Policjanci nigdy nie żądają też pieniędzy za prowadzone czynności ani nie pośredniczą
w przekazywaniu gotówki;
 Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach!
Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust!

 Nigdy nie podawaj numeru oraz
hasła do kont internetowych, nie
udostępniaj kodów, haseł czy danych
do kont bankowych, numeru telefonu komórkowego, ponieważ nie
wiesz, kto tak naprawdę jest po drugiej stronie słuchawki.
 Zachowaj ostrożność – jeżeli
dzwoni do nas ktoś, kto podszywa
się pod członka naszej rodziny i prosi
o pieniądze, nie podejmuj żadnych
pochopnych działań.
 Nie ulegaj presji czasu wywieranej przez oszustów.

Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie
przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!
 Pamiętaj, żeby nie dać się namówić
na pozostawienie pieniędzy w jakimś
odosobnionym miejscu, nie wyrzucaj
ich też przez okno.
 Nie podawaj swoich danych personalnych, numeru PESEL, informacji,
gdzie mieszkasz, ile posiadasz oszczędności oraz miejsca ich przechowywania.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny,
prawdziwy funkcjonariusz czy pracownik urzędu/instytucji, tylko oszust:
• przerwij połączenie,
• skontaktuj się z bliskimi i upewnijcie
się, czy rodzina rzeczywiście potrzebuje pomocy,
• powiadom Policję, dzwoniąc
na numer alarmowy 112. Wcześniej
zakończ rozmowę z oszustem, odkładając słuchawkę telefonu!
Na Państwa sygnały policjanci czekają
całą dobę.

fot. materiały: www.pixabay.com

Wydawałoby się, że każdy już
słyszał o oszustwach metodą
„na policjanta” czy „na wnuczka”. Niestety pomimo wielokrotnych apeli, wciąż dochodzi
do zdarzeń, w których pokrzywdzonymi przez oszustów są seniorzy.
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Muzyką łączymy pokolenia
Pandemia uświadomiła nam, jak cenne są spotkania i kontakt
z drugim człowiekiem, a także ile radości i energii daje muzyka.
ROZMOWA Z
ZESPOŁEM DE SILVERS
Jak się poznaliście?

10 Tydzień Seniora

fot. materiały: Zespół De Silvers

Sylwia Grzywa: Razem z Aleksandrem Pietrkiem, czyli kierownikiem
zespołu De Silvers oraz Roko i Colino, znaliśmy się już wcześniej grając w różnych zespołach. Następnie
dołączyłam do zespołu Hanys Bynd
stworzonego przez Aleksandra,
gdzie rozpoczęłam swoją zawodową
pracę w zespole, jako wokalistka.
Aleksander Pietrek: Jednak zespół
De Silvers to nie tylko ja i Sylwia, ale
również Ryszard Zawadzki, Waldemar Wiśniewski, Magdalena Fonfara,
Monika Przybyło.
Co według Was jest najbardziej
charakterystyczną cechą Waszego zespołu, brzmienia, grania? Taka wasza wizytówka?
SG:
Najbardziej charakterystyczną cechą naszego zespołu jest to, że całą muzykę, słowa
piosenek i aranżację tworzymy
sami, nagrywając u Aleksandra
w studio nagrań. To oznacza, że nie
korzystamy z obcych aranżerów,
kompozytorów i autorów tekstów,
a za całość i finalne brzmienie naszego zespołu odpowiedzialny jest Aleksander.
AP: Na pewno naszą wizytówką,
jest głos i charyzmatyczna osobowość wokalistki Sylwii, która
z wykształcenia jest Aktorką Sceny Muzycznej, a ponadto doskonale nawiązuje kontakt
z publicznością oraz odbiorcami naszej muzyki.
miasto.swietochlowice
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nie dołączyłam do zespołu wokalnego, aż zaszczepiona została we mnie
miłość do muzyki, stąd też edukacja
w tym kierunku. Jednak nie mogłabym realizować i w całości poświęcić
się muzyce, gdyby na mojej drodze
artystycznej nie pojawił się Aleksander.
Jakie było największe wyzwanie, które napotkaliście w swojej
karierze?
AP: Dziś zdecydowanie mogę powiedzieć, że pandemiabyła i jest największym wyzwaniem. Z dnia na dzień
zostaliśmy pozbawieni możliwości
pracy, koncertowania, spotkań i kontaktów z naszymi odbiorcami, z naszymi kochanymi seniorami. Cała nasza

AP: Ja lubię słuchać popu i reggae.
SG: Ja uwielbiam każdy rodzaj muzyki i zdecydowanie ona wypełnia
mój wolny czas.
Wolicie małe kameralne koncerty czy duże imprezy??
SG: Każda impreza ma swój charakter i jest inna, ale każda wyjątkowa.
Zdecydowanie najważniejszy podczas koncertu jest kontakt z publicznością.
AP: Nie jest dla mnie ważne to czy
gram dla kameralnej publiczności
czy pełnego stadionu ludzi, lecz
najważniejszy jest odbiór publiczności.
Wymarzone miejsce na koncert
to??

działalność została zawieszona.
SG: Dopiero w tym momencie człowiek uświadomił sobie jak cenne
jest spotykanie się i kontakt z drugim człowiekiem, a także ile radości
i energii daje muzyka.
Które piosenki gracie najchętniej?
SG: Najchętniej gramy utwory z naszego repertuaru, które publiczność
zna i lubi najbardziej. Gdy śpiewają
razem z nami to naprawdę jest niesamowite uczucie.
Jakiej muzyki słuchacie w wolnym czasie?

SG: Moim wymarzonym miejscem
na koncert jest Afryka, gdzie razem
z Aleksandrem Pietrek, jako Roko
i Colino nieślibyśmy radość najmłodszym mieszkańcom tego kontynentu.
Jakie są Wasze plany na najbliższe lata??
AP: Dziś już wiem, że plany bardzo szybko mogą ulec zmianie, dlatego życzyłbym nam
i innym artystom by mogli koncertować i pracować tak jak to było możliwe przed wybuchem pandemii.
Dziękujemy!

fot. materiały: Zespół De Silvers

Jak to się stało, że zaczęliście
tworzyć jako duet??
SG: Jako duet tworzymy estradowy program dla dzieci „ Roko
i Colino” znany najmłodszym widzom i słuchaczom, jako barwny
i kolorowy duet.
AP: Jako duet prowadzimy autorskie warsztaty muzyczne dla Seniorów, także ze Świętochłowic.
Czym zajmujecie się na co
dzień??
AP:
Moja praca zawodowa związana jest w całości
z muzyką. Jestem właścicielem agencji artystyczno-rozrywkowej oraz
studia nagrań.
SG: Ja mam to ogromne szczęście,
że dzięki Aleksandrowi, mogę robić to co kocham najbardziej, czyli
zawodowo poświęcać się muzyce,
a dodatkowo być kierownikiem artystycznym zespołu De Silvers, Roko
i Colino oraz wszystkich realizowanych projektów agencji.
Dlaczego w ogóle zaczęliście
tworzyć muzykę?
AP: Ja z muzyką i występami na scenie
związany jestem od 1983 roku, kiedy
jako dobosz stawiałem pierwsze kroki
w orkiestrze dętej i od tamtego czasu występowałem w wielu zespołach
oraz orkiestrach. W 1992 roku zająłem się zawodowo aranżowaniem
i komponowaniem utworów muzycznych. Nie wyobrażam sobie bym
mógł tworzyć coś innego niż muzykę.
SG: Ja nie tworzę muzyki,
lecz zdarzy mi się napisać jakiś
tekst. Swoją przygodę z muzyką
i występowaniem na scenie rozpoczęłam już jako mała dziewczynka,
gdzie dzięki moim babciom dołączyłam do kółka teatralnego, w którym
już na samym początku zostałam wyróżniona - otrzymałam główną rolę
w spektaklu „Mały Książe” wcielając
się w rolę małego księcia. Następ-
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Każdy senior, który ukończył 60
lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta
ta upoważnia do zniżek w wielu
punktach w całej Polsce, w tym
m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach
zdrowia i kultury.
Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem autorskim Stowarzyszenia MANKO, które od 20 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na
celu poprawę jakości życia, zdrowia
i bezpieczeństwa seniorów. Program
Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora, którego organizatorem jest Stowarzyszenie MANKO
- wydawca magazynu „Głos Seniora”,
ma na celu aktywizację oraz edukację
seniorów w zakresie zdrowia, prawa,
ekonomii i bezpieczeństwa, a także aktywizację i edukację lokalnych
przedsiębiorców w zakresie srebrnej
gospodarki, uświadamiając im jak olbrzymi potencjał konsumencki drzemie w tej grupie społecznej.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Ogólnopolska
Karta Seniora

Program jest przeznaczony dla kobiet
i mężczyzn, którzy ukończyli 60. rok
życia. Ogólnopolska Karta Seniora jest
programem działającym na terenie
całej Polski, w punktach wskazanych
przez partnerów, którzy przystąpili do
programu. Posiadacze Karty Seniora
mogą skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO – „Głosu Seniora” czyli
przez podmioty (organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa), które przygotują specjalną lub dostosują już istniejącą
ofertę promocyjną na swoje produkty
i/lub usługi dla seniorów.

Lista wszystkich punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.
glosseniora.pl w zakładce Ogólnopolska Karta Seniora -> Gdzie skorzystać
z karty.

W Świętochłowicach specjalne warunki oferują m.in. Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Skałka”, Muzeum Powstań Śląskich oraz Centrum Kultury
Śląskiej. Ogólnopolską Kartę Seniora
wyrobić może każdy mieszkaniec naszego miasta, który ukończył 60 lat.
Dzięki niej otrzyma szereg zniżek
na ogólnopolskie usługi z zakresu kultury, edukacji, turystyki oraz sportu
i rekreacji. Karta Seniora wydawana
jest bezpłatnie i na czas nieokreślony.
Formularz wniosku o wydanie karty
dostępny jest w Urzędzie Miasta przy
ul. Katowickiej 54:
• w Referacie Dialogu i Aktywizacji
Społecznej – pok. 216,
• w Punkcie Obsługi Mieszkańców
Urzędu Miejskiego,
• do pobrania na stronie:
www.glosseniora.pl.
Wypełniony wniosek złożyć można
zarówno w Referacie Dialogu i Aktywizacji Społecznej jak i w Punkcie
Obsługi Mieszkańców. Gotowe karty
odebrać można w Referacie Dialogu
i Aktywizacji Społecznej.
Seniorze! Pamiętaj, że to Ty współtworzysz program Ogólnopolskiej
Karty Seniora – możesz zapraszać
przedsiębiorców z Twojej okolicy
do oferowania zniżek dla seniorów.

ZAPRASZAMY DO PUNKTU PORADNICZEGO PROWADZONEGO
PRZEZ PRAWNIKÓW I DORADCÓW STOWARZYSZENIA „DOGMA”
Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej I Nieodpłatnego
Poradnictwa Obywatelskiego
Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Harcerska 1, Świętochłowice

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIATEK

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
13.00 - 17.00

W punkcie obowiązują zasady reżimu sanitarnego.
Tydzień Seniora w Świętochłowicach
Wydawca: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
tel. +48 (32) 3491-800, fax: +48 (32) 3491-812, e-mail: das@swietochlowice.pl
Strona miejska: www.swietochlowice.pl
Nakład: 20 000 egzemplarzy
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
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