Informacje o działalności kandydatów do Rady Seniorów

JADWIGA RAUK
Pani Jadwiga Rauk pracuje na rzecz społeczności naszego miasta, dlatego miała możliwość
poznać zalety i bolączki dotyczące zarówno młodego pokolenia, jak i dojrzałych mieszkańców
naszego miasta.
BARBARA ROGACZ
Pani Barbara Rogacz od chwili ukończenia 60 roku życia aktywnie uczestniczy w pracach
Zawierciańskiej Rady Seniorów, jako wolontariuszka, dlatego też miała możliwość zapoznać
się z wielotorową działalnością i społeczną aktywnością członków ZRS. Zdobyte w powyższy
sposób doświadczenia umożliwią działać bezpośrednio na rzecz pomocy osobom powyżej 60
roku życia.
URSZULA GEMEL
Pani Urszula Gemel pracowała, jako wolontariusz w „Jurajskim Banku Żywności i wsparcia”.
Współzałożycielka Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W latach 2008 – 2015
pełniła funkcję wiceprezesa Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również
przez 1 kadencję Sekretarza Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. W kadencji 2015 -2019
pełniła funkcję Sekretarz i kronikarza w Zawierciańskiej Radzie Seniorów i była twórcą
oficjalnego profilu na Facebooku.
EWA BREWCZYŃSKA – FLORCZYK
Pani Ewa Brewczyńska – Florczyk pełniła obowiązki Przewodniczącej Zawierciańskiej Rady
Seniorów w kadencji 2015-2019. W czasie trwania kadencji była wyróżniona w konkursie
Ambasador Srebrnego Pokolenia. Była i jest delegatem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
W dniu 1 października 2019 r. na konwencji OPS została wybrana do Prezydium OPS w
Warszawie. Występowała na spotkaniach z Posłami, poruszając drażliwe sprawy Seniorów.
Najistotniejsze i skuteczne działanie to wprowadzenie zmiany w ustawie dotyczącej
bezpłatnych leków dla Seniorów 75+, aby lekarze specjaliści mogli wypisywać recepty dla
Seniorów 75 z literą „S”.
KRYSTYNA DUDEK
Pani Krystyna Dudek, jako kandydatka do Rady Seniorów chce się udzielać na rzecz osób
starszych, pomagać rozwiązywać ich problemy i służyć pomocą.
GRAŻYNA GÓRSKA
Pani Grażyna Górska jest lekarzem rodzinnym i pediatrą. Pracuje w zawodzie od 34 lat. Potrafi
dostrzec potrzeby ludzi zmieniające się wraz z ich wiekiem. Od 2015 r. jest aktywnym
członkiem Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, posiada umiejętności w zakresie
komunikacji i negocjacji. W swojej pracy kształtuje wśród pacjentów zachowanie
prozdrowotne. W ramach zadań samorządów widzi potrzeby bogatszych projektów
wspierających seniorów np. współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

JOLANTA DĄBKOWSKA – ZGŁOSZONA PRZEZ UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU
Pani Jolanta Dąbkowska jest prezesem Stowarzyszenia „Wędrówki po Jurze - na szlaku z
sową”. Realizuje i propaguje aktywny styl życia, jak również promuje ochronę środowiska
wśród seniorów. W ramach wolontariatu prowadziła zajęcia w sekcji rękodzieła
Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W radzie zainicjuje działania na rzecz
seniorów i seniorek, wspierać będzie różne formy ich aktywności oraz będzie dążyć do
umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.
LEOKADIA ZJAWIONA
Pani Leokadia Zjawiona była członkiem Zawierciańskiej Rady Seniorów w kadencji 20152019 r. Zdobyła spore doświadczenie w realizacji założeń polityki senioralnej w naszym
mieście. Działania praktyczne, wiedza i ukierunkowanie zdobyte na szkoleniach w ramach
ASOS, ułatwiły zrozumienie metod działania zmierzających do poprawy warunków życia
seniorów na każdym polu życia codziennego.
JANINA KRASOŃ – ZGŁOSZONA PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW
RENCISTÓW I INWALIDÓW
Pani Janina Krasoń od 32 lat pracuje w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Zawierciu, w którym pełniła różne funkcje, a od 2003 r. jest przewodniczącą tego związku.
Znakomicie zna problemy osób starszych i od tylu lat służy im pomocą. Wykonuje swoją prace
społecznie i jest mocno zaangażowana w problemy seniorów w Zawierciu i okręgu katowickim.

