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Opisy kandydatów (zgodne ze zgłoszeniami)
na radnego seniora w wyborach do Rybnickiej Rady Seniorów 
w dniu 25 października 2018 r. 

	Kandydat: Irena Skatuła ur. 1947 r. 


Zgłaszający: Stowarzyszenie Walki z Chorobami Otyłości  w Rybniku

Kandydatka jest pogodną seniorką, która ma duszę społecznika, od wielu lat zajmuje się propagowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia, sama mając  własne wspaniałe rezultaty. Jest również edukatorem w tej dziedzinie prowadząc szereg wykładów w tym zakresie, organizuje również kluby zdrowego stylu życia. Z wykształcenia jest mgr inż. budownictwa, a w zakresie odżywiania jest trenerem i psychodietetykiem. W okresie zawodowym pracowała głównie w budownictwie i handlu oraz prowadziła własną działalność. Poprzez Rybnicką Radę Seniorów mogłaby skuteczniej pomagać innym. 

	Kandydat: Elżbieta Śmigowska ur. 1951 r.


Zgłaszający: Sojusz Lewicy Demokratycznej Okręg Rybnik

Kandydatka jest dobrym przykładem w zakresie działalności społecznej. Jest długoletnią działaczką R.S.M. Rybnik, utworzyła Stowarzyszenie dla osób chorych na nieswoiste zapalenie jelit. Ponadto od lat organizuje Mikołaja dla dzieci oraz jako pierwsza w Rybniku zorganizowała dla kobiet „Babski Comber”. Myślę, że można to określić mianem dojrzałości oraz zrozumieniem potrzeb ludzi będących blisko nas. Seniorka pełna pasji. Taka jest Pani Elżbieta Śmigowska.

	Kandydat: Eugeniusz Zimończyk ur. 1952 r.


Zgłaszający: Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów „Silesia” w Rybniku

Kandydat jest Prezesem Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów od 2015 roku, wcześniej był zastępcą prezesa. Jest osobą bardzo zaangażowaną społecznie na rzecz emerytów i rencistów, bardzo dobry organizator. Nawiązał kontakty z emerytami z Czech, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze właśnie dzięki zaangażowaniu Pana Zimończyka.

	Kandydat: Andrzej Oświecimski ur. 1939 r.


Zgłaszający: Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów „Silesia” w Rybniku

Kandydat to samorządowiec, który od 2006 roku nieprzerwanie do dzisiaj reprezentuje mieszkańców w Radzie Miasta. Od 2014 roku zasiada w Rybnickiej Radzie Seniorów. Społecznik działający na rzecz rozwoju Miasta Rybnika i regionu. Aktywnie i skutecznie  wspiera rozwój dzielnicy Paruszowiec – Piaski, dzięki zaangażowaniu przyczynił się do powstania toru rolkowego, tężni i tunelu łączącego północ z południem.

	Kandydat: Stanisław Fliegel ur. 1932 r.


Zgłaszający: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rybniku 

Kandydat urodził się w Rybniku i zamieszkuje w nim i działa na jego rzecz do dnia dzisiejszego. Jego wykształcenie ekonomiczne sprawdza się do inicjowania działalności na rzecz osób starszych będąc długoletnim członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rybniku. W działalności związkowej wyróżnia się dużą operatywnością i troską w stosunku do osób potrzebujących pomocy w trudnych chwilach życiowych, jest czuły i wrażliwy na ich krzywdę. Ponadto, jest koleżeński a zarazem stanowczy i uczciwy. Obecnie pełni 8 miesiąc kadencji wiceprzewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 
w Rybniku.

	Kandydat: Alfred Frelich ur. 1940 r.


Zgłaszający: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rybniku

Kandydat jest długoletnim członkiem Związku pełniącym przez wiele lat funkcję Przewodniczącego Koła Popielów, członkiem aktywnym Zarządu Oddziału Rejonowego cieszący się dużym zaufaniem członków.

	Kandydat: Antoni Stokowy ur. 1952 r.


Zgłaszający: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rybniku

Kandydat jest długoletnim członkiem o dużej aktywności, pełniącym funkcję Przewodniczącego Koła Rybnik.

	Kandydat: Jadwiga Jemielita ur. 1942 r.


Zgłaszający: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku

Kandydatka jest bardzo aktywnym członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku od 2002 roku. Była członkiem Zarządu – zna specyfikę pracy stowarzyszeń. Uczestniczyła w kilku projektach m.in. dotyczących ochrony środowiska i sportu. Chętnie uczestniczy i włącza się do organizacji różnych wydarzeń.

	Kandydat Bronisław Degenhardt ur. 1947 r.


Zgłaszający: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku
Kandydat jest emerytem górniczym, działaczem społecznym, wieloletnim członkiem UTW oraz Związku Emerytów i Rencistów w Rybniku. Posiada duże doświadczenie i zasługi w pracy społecznej:
	Przewodniczący Związku Zawodowego Górników „Kadra” przez 
2 kadencje,

przez 3 kadencje radny w dzielnicy Niedobczyce, gdzie pełnił funkcję członka i przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy,
założyciel i wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Niedobczyc.
Za usługi w pracy społecznej wyróżniony Honorową odznaką „Zasłużony dla województwa śląskiego”. Jest osobą bezkonfliktową, dobrym organizatorem, który pragnie działać na rzecz integracji środowiska senioralnego  w Rybniku.

	 Kandydat: Wiesław Dziuba ur. 1947 r.


Zgłaszający: Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Rybnickiego Okręgu Węglowego

Kandydat jest rybniczaninem, emerytowanym kapitanem – pilot samolotów Boeing 767 Polskich Linii Lotniczych „LOT”, aktualnie pracuje jako Szef Wyszkolenia w Aeroklubie ROW. Modelarz drużynowy, Mistrz Świata Modeli Latających, indywidualnie II v-ce Mistrz Świata Modeli Latających w Serbii 2011 roku.

	 Kandydat: Józef Skrzypiec ur. 1950 r.


Zgłaszający: Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK Chwałowice

Kandydat jest od wielu lat członkiem Związku, od 1998 r. jest członkiem Rady Dzielnicy Rybnik-Północ, a w latach 2002 - 2007 i 2010 - 2011 jej Przewodniczącym, był także radnym Miasta Rybnika w latach 2006 - 2010 
i 2010 - 2014. Prawie całe dorosłe życie pracował na rzecz lokalnej społeczności dla dobra młodzieży i seniorów będąc założycielem Rybnickiego Towarzystwa Speedrowera, a także Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Rybnik-Północ.

	 Kandydat: Krystyna Wysocka ur. 1950 r.


Zgłaszający: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

Kandydatka jest osobą otwartą, koleżeńską i energiczną. W wolnych chwilach pływa, uprawia Nordic walking i jeździ na wycieczki. Stara się też zachęcać 
do aktywnego spędzania wolnego czasu starsze osoby ze swojego otoczenia 
i nie tylko. Dostrzega problemy seniorów i w miarę możliwości stara się 
im pomagać. Aktualnie ma dużo wolego czasu i wiele pomysłów, dzięki którym życie rybnickich seniorów może być bardziej ciekawsze i bardziej radosne. 
Ma nadzieję, że dołączając do Rady Seniorów uda jej się je zrealizować. 


	 Kandydat: Janina Sojka ur. 1946 r.


Zgłaszający: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

Kandydatka jest osobą o życzliwym usposobieniu, lubiącą kontakt z ludźmi. Uważa, że będąc na emeryturze też można spędzać czas ciekawie i aktywnie. Pomaga starszym osobom, tym mniej sprawnym poprzez umawianie wizyt 
u lekarza, robienie zakupów, czy załatwianie spraw urzędowych. Dodatkowo zachęca seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu, m.in. poprzez organizację wieczorków tanecznych dla seniorów w ramach grantu wygranego w konkursie „CRIS”. Jako emerytka dobrze rozumie potrzeby i problemy osób starszych i dlatego chciałaby dołączyć do Rady Seniorów. 

	 Kandydat: Stefania Forreiter ur. 1949 r.


Zgłaszający: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Kandydatka jest przewodniczącą Rady Dzielnicy Śródmieście, jest wieloletnią radną dzielnicy, ambasadorką działalności na rzecz mieszkańców i seniorów, członkini Rady Nadzorczej Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nagrodzona m.in. medalem zasłużony dla Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2018 roku. W 1994 roku otrzymała brązową odznakę działacza Ligi Obrony Kraju. Za działalność społeczną w 1989 roku otrzymała srebrną odznakę Zasłużonej w Rozwoju Województwa Katowickiego. Przez 35 lat pracowała w Hucie Silesia na różnych stanowiskach, pnąc się po szczeblach kariery zawodowej. Za sumienną pracę otrzymała odznakę zasłużonego dla RZWM Huta Silesia w 1991 roku. W 1993 roku otrzymała brązową Odznakę za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego, nadaną przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Obecnie działając w Radzie Dzielnicy i Radzie Osiedla RSM pomaga i realizuje zadania dla Seniorów. Dostała też wiele dyplomów i nagród. Pani Stefania jest osobą rzetelną, skromną, pracującą społecznie na rzecz osób starszych, ich bezpieczeństwa i pogodnego życia. Realizuje również potrzeby mieszkańców, składając wnioski do budżetu obywatelskiego. Jeden z nich został zrealizowany w parku przy ul. Chrobrego – skwer Biegieszowej dla seniorów, młodzieży i dzieci. Kolejny wniosek został zgłoszony na 2019 rok, a dotyczy młodych i seniorów z Osiedla Dworek.


