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RADA MIASTA
JORDANOWA
WNIOSEK NR II.1.2018
Miejskiej Rady Seniorów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zbiorczych
uwag i sugestii Seniorów zgłoszonych podczas przeprowadzonego badania ankietowego.
Miejska Rada Seniorów przedstawia zbiorcze opracowanie uwag i sugestii zgłoszonych
podczas przeprowadzanego badania ankietowego wśród osób, które ukończyły 60 rok życia
Obszar: Komunikacja
 niedostateczna ilość busów lub ich brak z dojazdem do niektórych części miasta, brak
busów w niedzielę – Zagrody – 3 wypowiedzi
 brak bezpośrednich busów do Nowego Targu i Zakopanego – 3 wypowiedzi
 nieprzestrzeganie rozkładu jazdy przez kierowców busów
 busy jeżdżą bez klimatyzacji - zwłaszcza uciążliwe jest to latem
 brak zniżek dla seniorów za przejazd busami
Obszar: Zdrowie i usługi opiekuńcze
 poprawa usługi opieki lekarskiej dla dzieci i dorosłych – 2 wypowiedzi
 brak lekarzy specjalistów – 2 wypowiedzi
 lekarz rodzinny niechętnie daje skierowania na badania profilaktyczne
 zwiększenie kryterium finansowego na usługi opiekuńcze MOPS
 wprowadzenie – teleanioł, koperty życia
 brak informacji o uprawnieniach oraz ulgach przysługujących seniorom – 2
wypowiedzi
Obszar: Przestrzeń miejska
 poprawa nawierzchni chodników i ulic poza rynkiem – 15 wypowiedzi
 ławeczki dla seniorów na ulicach prowadzących do Rynku - 7 wypowiedzi
 poprawa oświetlenia na niektórych ulicach (Banacha lampa za kościołem,
Mickiewicza, Zagrody) - 2 wypowiedzi
 brak miejsc parkingowych - 2 wypowiedzi
 bariery architektoniczne – wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych –
2 wypowiedzi
 brak asfaltu na ul. Słonecznej i tłucznia na przedłużenie ulicy Batalionów Chłopskich
(boczna) 2 wypowiedzi
 siłownia na powietrzu - 2 wypowiedzi
 zwiększenie ilości koszy na śmieci na ulicach - 2 wypowiedzi
 parkowanie samochodów na chodnikach utrudnia przejście pieszym



zepsuta sygnalizacja na przejściu dla pieszych w kierunku szkoły ul. Kolejowa przy
rynku
 uporządkowanie terenu przy ul. Generała Maczka – dawna baza PKS
 poprawa estetyki plant
 niewygodne dla seniorów ławeczki na plantach
Obszar: Bezpieczeństwo
 brak pieszych patroli policyjnych w mieście
 brak bezpiecznego przejścia na ul. 3 Maja w dole zakrętów
 brak barierek pośrodku schodów do Galerii Jordanowskiej
Obszar: Inne
 stworzenie muzeum Ziemi Jordanowskiej
 brak miejsca spotkań dla Rady Seniorów poza UM
 niezałatwianie problemów zgłaszanych do UM i brak odpowiedzi na pisma
 jest rozrzutnością niewykorzystywanie przez Rządzących Miastem doświadczenia
seniorów
 odkupienie Poczekaja i wykorzystanie budynku dla potrzeb miasta
 seniorzy powinni mniej płacić za śmieci – bo produkują mniej śmieci
 brak zakładów usługowych w mieście – szewc, introligator

Przedstawione powyżej uwagi i sugestie wnioskujemy uwzględnić przy opracowywaniu
harmonogramu zadań gospodarczych na terenie Miasta Jordanowa celem ich realizacji w roku
2019 oraz latach następnych.

Przewodnicząca
Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie
Anna Czech

Do wiadomości:
Burmistrz Miasta Jordanowa

