
TERMINY SPOTKAŃ:

• 25.04.2018 – Miejski Dom Kultury „Południe”, 
ul. T.B.Żeleńskiego 83 (50 osób)- godz. 13.00

• 08.05.2018 – Miejski Dom Kultury „Szopienice 
– Giszowiec”, Plac pod Lipami 1,3-3a  
– godz. 13.00

• 16.05.2018 – Miejski Dom Kultury „Dąb”,  
ul. Krzyżowa 1 – godz. 13.00

• 06.06.2018 – Zespół Szkół i Placówek 
nr 2- SP 20, Załęże – godz. 16.00

• 19.06.2018 – Szkoła Podstawowa 36, 
aula w budynku przy ul. Grażyńskiego 17                
(byłe  Gimnazjum nr 1) – godz. 16.00

• 18.07.2018 – Miejski Dom Kultury „Bogucice”, 
ul. Markiefki 44a – godz. 13.00 

• 31.07.2018 – Szkoła Podstawowa nr 8, Brynów 
– godz. 11.00

• 20.08.2018  – Ośrodek Sportowy „ Podlesianka” 
MOSiR ul. Sołtysia 25 (60 osób) – godz. 16.00

• 06.09.2018 – Zespół Szkół i Placówek nr 2 – 
Osiedle Tysiąclecia – MDK ul. Tysiąclecia 5           
– godz. 16.00

• 17.09.2018– Zespół Szkół i Placówek nr 1 - 
sale przedszkolne przy ul. Paderewskiego 46           
– godz. 17.00

• 17.10.2018 – Miejski Dom Kultury „Południe”, 
ul. T.B.Żeleńskiego 83 (50 osób) – godz. 13.00

• 25.10.2018 – Miejski Dom Kultury Dąb”,  
ul. Krzyżowa 1 – godz. 13.00

Seniorze bądź czujny!

Seniorze nie daj Się oSzukać!

uważaj!

razem możemy powstrzymać falę oszustw, 
nie pozwólmy aby przytrafiło się to nam 
oraz naszym najbliższym!

Prezydent Miasta katowice Marcin krupa  
zaprasza katowickich Seniorów do udziału  
w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa, 
realizowanych we współpracy z Komendą 
Miejską Policji, Państwową Strażą Pożarną, 
Strażą Miejską oraz Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.

na spotkaniach, które będą obywały się 
w dzielnicach miasta katowice Seniorzy będą 
mogli dowiedzieć się:

•  jak nie paść ofiarą oszustwa „na wnuczka” 
lub „na policjanta” oraz w jaki sposób należy 
się zachować przy podejrzeniu takiego 
przestępstwa,

•  jak zapobiegać niebezpieczeństwom związanym 
z wystąpieniem pożaru oraz zaczadzenia,

•  dlaczego nie powinno się spalać odpadów oraz 
wykorzystywać niedozwolonych paliw do ogrzania 
mieszkań oraz jakie kary grożą za ich spalanie,

•  o ofercie pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach np. jak załatwić 
dodatek mieszkaniowy, energetyczny, zasiłek 
pielęgnacyjny, czy uczestnictwo w zajęciach 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej i inne.

Planowane są również konkursy z nagrodami oraz 
zapewniamy dla Państwa poczęstunek i napoje.

Katowicki Senior

w Mieście na lata 2016-2021


