Koniecpol dnia 06-03-2015r.

PROTOKÓŁ Nr. 1.
Z posiedzenia Rady Seniorów odbytego dnia 06 marca 2015r. Uczestniczący w spotkaniu
przedyskutowali następujące problemy , które winny stanowić inspiracje dla władz miasta i gminy na
rzecz poprawy życia seniorów a w szerszym kontekście całego społeczeństwa .
I. W zakresie służby zdrowia:
- unormować rejestracje wizyt do lekarzy specjalistów , kolejna wizyta winna być wyznaczana w dniu
pierwszej wizyty przez lekarza.
- wprowadzić numerki dla oczekujących do lekarza rodzinnego.
- wypisywanie powtarzających się co miesiąc leków mogłoby się odbywać w określonej godzinie lub
składanych wcześniej pisemnych zapotrzebowani przez pacjentów w rejestracji , ewentualnie receptę
mogłaby wypisywać upoważniona przez lekarza pielęgniarka.
- należy podjąć działania zmierzające do utworzenia grupy medycznej by Koniecpol stał się wiodącym
ośrodkiem dla kilku gmin. Dysponujemy pomieszczeniami i nowoczesnym sprzętem.
II. W zakresie ruchu drogowego i gospodarki ziemią:
- ustalić drogę jednokierunkową od ul. Robotniczej do ul. Zamkowej.
- zagospodarować teren obok placu zabaw dla dzieci - poprzez wykonanie zadaszenia , ustawienia
ławek itp.
- usankcjonować prawnie działki na Kutach , po pracach geodezyjnych oddać w wieczyste
użytkowanie działkowcom , którzy utworzą Stowarzyszenie .
III. W zakresie bezpośredniej pracy z seniorami:
- wyznaczyć odpowiednie pomieszczenie na spotkania z seniorami .
- wprowadzić dyżury członków Rady Seniorów raz w tygodniu od godz. 14 – 16 w Urzędzie Miasta i
Gminy pokój Nr. ……..
- nawiązać kontakt ze ZBOWID i Zarządem Ogródków Działkowych celem bliższego poznania
seniorów i ich problemów.
- nawiązać kontakt ze szkołami i przedszkolami celem edukacji dzieci i młodzieży w zakresie
postrzegania seniorów , udzielania im pomocy a od nich czerpania wiedzy i doświadczenia.
- informować seniorów o podejmowanych działaniach przez służby miejskie i partnerów
pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.
IV. Zamieszczamy niektóre telefony kontaktowe:
a./ Bezpłatne porady prawne PO w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 24

tel. 34 372 73 37
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b./Poseł na Sejm Halina Rozpondek

tel. 34 361 30 66

c./ Senator RP Andrzej Szewiński

tel. 34 372 73 37

d./Dyr. Biura Parlamentarnego w Koniecpolu Jan Błaszczyk

tel. 501784753

e./ Klub Integracji Społecznej Parafia Św. Michała w Koniecpolu

tel. 34 355 14 90

tu możemy prosić o pomoc w uzyskaniu pracy również za granica.
- zapraszać seniorów na odczyty prowadzone w bibliotekach , zachęcać do słuchania nagrań
muzycznych i książek .
- z chwilą powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszać seniorów na wykłady specjalistyczne.
V. Sprawy różne:
- wprowadzić opłaty oraz rejestracje posiadaczy psów.
- problemem nie sprzątania właścicieli po swoich czworonogach zainteresować Policję i Straż Miejską.
- rozpoznać możliwość , które z dalekobieżnych pociągów mogłoby zatrzymywać się w Koniecpolu.
- w miarę możliwości zwiększyć ilość miejsc parkingowych przy hali sportowej obok szkoły Nr.2 w
Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

