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Dotyczy: utworzenia bazy informacji dla seniorów na czas zagrożenia 
epidemicznego 

 

Szanowni Panowie Radni, 

uprzejmie informuję, że uruchomiliśmy specjalną miejską bazę lokali 

gastronomicznych – restauracji, barów, kawiarni – które oferują swoje 

dania klientom z dostawą do domu lub na wynos. Aktualnie znajduje 

się w niej już kilkadziesiąt gliwickich lokali i na bieżąco dodawane są 

kolejne zgłoszenia. Zaprosiliśmy również do współpracy firmy oferujące 

różnego rodzaju usługi zdalne - przez telefon czy przez Internet. 

W ten sposób chcemy pomóc zarówno gliwiczanom, jak i gliwickim 

przedsiębiorcom. Mając na uwadze, że nie wszyscy seniorzy korzystają 

z Internetu podobne informacje planujemy opublikować w najbliższym 

wydaniu „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”. 

Dodatkowo informuję, że na stronie internetowej miasta 

www.gliwice.eu pojawiła się publikacja z zebranymi w jednym miejscu 

informacjami kierowanymi do seniorów. Wśród nich znajdują się 

wytyczne dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, propozycje 

urozmaicenia czasu spędzanego w domu czy też ostrzeżenia służb 

przed oszustami. Są tam także dane kontaktowe do instytucji i osób, 

które mogą pomóc w zrobieniu zakupów czy wyprowadzeniu psa na 

spacer. W naszym mieście tego rodzaju pomoc oferuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz gliwiccy harcerze. W razie potrzeby jest 

również możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego – w tym 

samym miejscu na stronie miasta można znaleźć numery telefonów i 

dane niezbędne do kontaktu poprzez komunikatory internetowe. 

 

Z poważaniem 

Łukasz Oryszczak 

rzecznik prasowy prezydenta Gliwic 

 

 


