Olecka Rada Seniorów

Sprawozdanie

Olecka Rada Seniorów została powołana dnia 30 lipca 2015 r. przez Burmistrza
Wacława Olszewskiego na okres 2015-2020. Działa na podstawie Statutu nadanego przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej. W skład Rady zostali powołani:
1.Maria Magdalena Andrejczyk
2. Danuta Bomber
3. Józefina Dąbek
4. Zofia Drażba
5. Jerzy Imierski
6. Witold Jonczys
7. Helena Kuprewicz
8. Teresa Lipińska
9. Elżbieta Mazurek
10. Krystyna Podurgiel
11. Cecylia Romanowska
12. Jerzy Rynkowski
13. Marek Rzepliński
Obsługa administracyjna Rady– Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i
Bezpieczeństwa
UM - p. E. Zalewska- Drozd. W okresie tym odbyliśmy 28 posiedzeń. Z każdego posiedzenia
sporządzono protokół i wraz z podjętymi uchwałami przekazywano do władz Urzędu Miasta.
Ponieważ była to pionierska Rada Seniorów w naszym mieście a także jedna
z pierwszych w kraju toteż i nasze działania były być może skromne ze względu na totalny
brak doświadczenia, ale także na ograniczenia wynikające ze statutu, iż jesteśmy tylko
organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Głównym celem (tak ustalił statut) było
służenie osobom starszym poprzez reprezentowanie ich interesów wobec Burmistrza Miasta
i Rady Miejskiej.
Staraliśmy się nawiązać ścisłą współpracę z Burmistrzem Miasta, Radą Miejską,
przedstawicielami administracji miejskiej, zakładów pracy, zapraszając ich na posiedzenia by
ukazywać i domagać się realizacji przedstawionych problemów dotyczących bezpośrednio
lub pośrednio seniorów. I tak na początku przeprowadziliśmy na szeroką skalę akcję tzw.
Koperty Życia, która ułatwiała ratownikom medycznym szybką interwencję w sytuacjach
kryzysowych zagrażających życiu starszego człowieka. 4 listopada 2015 r. zgłosiliśmy
wnioski do Burmistrza Miasta o zaplanowanie budowy, bądź adaptacji budynku z
przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu Seniora i drugi wniosek o rozpoczęcie
działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wnioski te pilnowaliśmy dość skutecznie.
Do przedstawicieli administracji miejskiej
odpowiednich zakładów pracy w sprawach:

zgłaszaliśmy

prośby

o

- czystości miasta;
- zadbania o drzewostan, szczególnie o drzewa zabytkowe;
- przystosowanie wejścia dla inwalidów do rejestracji szpitalnej;
- zbudowanie przystanku dla autobusów dalekobieżnych przy ul. Gołdapskiej;

zobligowanie

- ustawienie ławek przy ścieżkach spacerowych i przy drodze do cmentarzy;
- o tablicę ogłoszeń dla seniorów;
- o wzmożenie patroli policyjnych w parkach i w tzw. zaułkach miejskich;
- o synchronizacji prac ziemnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych;
- o potrzebie wyznaczania ścieżek rowerowych ma chodnikach miejskich;
- o przedłużenie linii komunikacji miejskiej do Lesku i do Zakładu Opieki w Jaśkach;
- o bezpieczne przejście do sklepu „Biedronka” przy ul. Kolejowej;
- o uporządkowanie ścieżki wokół jeziora;
- o uwzględnienie w planach rozwoju miasta ścieżki do miejscowości Sedranki
- o wyznaczenie terenu na wybieg zwierząt domowych i postawienie większej ilości koszy na
psie odchody;
- o uporządkowanie terenów łowieckich na jeziorze Olecko Wielkie i o utworzenie kaskady
wodnej na rzece Lega;
- o edycję „ Karty Seniora” (Lokalnej).
Już w sierpniu 2016 r. zgłaszaliśmy potrzebę zatrudnienia lekarza o specjalności
geriatrii bądź utworzenie w szpitalu oddziału geriatrycznego oraz o zwiększenie usług
lekarza okulisty. W tych obu sprawach w 2018 r. złożyliśmy petycję do Dyrektora NFZ w
Olsztynie, do Prezesa Zarządu „Olmedica” w Olecku i do Starosty Powiatu w Olecku. Od
wszystkich otrzymaliśmy odpowiedzi negatywne, a każda z tych jednostek uzasadniała
odmowę „obiektywnymi” trudnościami.
W 2016 r. złożyliśmy do Burmistrza wniosek o przydział lokalu na Klub Seniora.
Wniosek ponowiliśmy w 2019 r. – sprawa jest nadal aktualna. Zorganizowaliśmy wszystkim
chętnym seniorom 2 pikniki. W 2019 r. otrzymaliśmy od Urzędu Gminy 4000 zł do dyspozycji
Rady, za co zorganizowaliśmy wespół z Urzędem wszystkim seniorom naszego miasta
spotkanie informacyjno – świąteczne.
Kończąc nasze sprawozdanie, pomimo niezaprzeczalnych dokonań w naszych
działaniach, mamy pewien niedosyt. Wynika to z tego, ze statut ogranicza działalność Rady
do roli opiniotwórczej, doradczej i inicjatywnej, dlatego tez nie piszemy o realizacji naszych
przedsięwzięć. Szkoda, że Rady Seniorów nie są do „umilania” życia seniorom, lecz przede
wszystkim do wypełnienia merytorycznych zadań wynikających ze statutu.
Na zakończenie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się
do tego, że Rada została powołana, że zaistnieliśmy i podjęliśmy wyzwania statutowe.
Każdej następnej Radzie Seniorów życzymy zwiększenia aktywności w działaniu na rzecz
wielkiej społeczności senioralnej naszego miasta.
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