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Interpelacja

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, w imieniu swoim i Radnych Haliny
Musiał i Sylwestra Bentkowskiego pragnę poruszyć problem wsparcia dla seniorów i osób,
które z różnych względów nie są samodzielne lub są samotne. Na ostatniej sesji Rady Gminy
Radna Halina Musiał apelowała o zainteresowanie się takimi osobami oraz o to żeby wszelkie
informacje trafiały również na tablice ogłoszeń, gdyż nie każdy ma dostęp do Internetu.
Informacje pojawiły się na tablicach, ale bardzo ciężko je znaleźć w gąszczu innych,
niepotrzebnych obecnie ogłoszeń. Poza tym informacje dotyczą głównie nowych obostrzeń,
a to każdy może usłyszeć w komunikatach telewizyjnych. Ważniejsze są informacje np.
z numerami telefonów do instytucji, w których osoby te mogą szukać pomocy. Poniżej
prezentuję zdjęcia kilku tablic z dnia dzisiejszego. Są one nieczytelne!
Apelujemy o wyczyszczenie tablic i wywieszenie jedynie niezbędnych w obecnej
sytuacji informacji oraz żeby takie informacje pojawiły się w miejscach gdzie
mieszkańcy będą mieli do nich dostęp np. przy wejściu do bloków.

Jak wiemy co roku odbywa się wigilia dla samotnych osób. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej jest w posiadaniu informacji odnośnie danych takich osób, ponieważ co roku
wysyłane są do nich zaproszenia. W związku z tym apelujemy, żeby w obecnej, trudnej dla
wszystkich sytuacji zainteresować się tymi osobami, wykonać chociażby telefon
z zapytaniem czy nie potrzebują pomocy, którą można zorganizować na wiele sposobów.
Wiele z tych osób czuje się pozostawiona bez pomocy, w poczuciu braku zainteresowania.
Niektóre samorządy przekazują środki na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
które mogą kupić żywność dla najbardziej potrzebujących. Są to przykłady pomocy, które
można mnożyć, dlatego prosimy o to żeby Gmina przedstawiła swoje rozwiązania i zaczęła je
przede wszystkim wdrażać, ponieważ zagrożenie z dnia na dzień rośnie.
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