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Petycja
dotycząca poprawy warunków komunikacji publicznej dla seniorów.
W związku z projektem “Jurajska Mapa Potrzeb” realizowanym w gminie Włodowice w
okresie 4.10.21-25.10.21 r. w ramach wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych
“Aktywni+” na lata 2021-2025 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o analizę potrzeb
senioralnych wskazanych na Mapie Lokalnych Potrzeb Seniorów z gminy Włodowice.
Na podstawie spotkań i spacerów badawczych z seniorami zauważyliśmy, że
podczas weekendów nie ma możliwości wyjazdu z miejscowości Włodowice dla
mieszkańców pozbawionych własnego środka komunikacji. W związku z powyższym
zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość uruchomienia linii autobusowej z Włodowic do
Zawiercia i z powrotem w soboty i niedziele.

Uzasadnienie
W związku z sytuacją demograficzną i postępującym starzeniem się społeczeństwem
należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby seniorów. Brak komunikacji stanowi dla nas
barierę dostępu m.in. do aptek, wydarzeń kulturalnych czy kontaktów rodzinnych.
Przypominamy,

że taka potrzeba była zgłaszana już wcześniej na zebraniach

sąsiedzkich. Prosimy o pisemną informację o możliwościach rozwiązania problemu
i sposobie załatwienia naszej sprawy. W załączeniu lista osób popierających petycję.
Podstawa prawna:

art. 63 Konstytucji RP oraz art 2 ust 1 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach ( Dz.U
2014.1195 ).
Wyrażamy zgodę na udostępnienie danych osobowych.
Zał.1-Lista podpisów
Zał.2-Lista potrzeb seniorów przedstawiona na opracowanej mapie poglądowej
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do reprezentowania podmiotu

Zał.1. Lista podpisów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zał. 2. Lista potrzeb seniorów przedstawiona na opracowanej mapie poglądowej.
1) Brak przejścia dla pieszych oraz bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego
i innych budynków użyteczności publicznej – Rynek –centrum Włodowic.
2) Niewykorzystana przestrzeń terenu gminnego –brak infrastruktury dla potrzeb
rekreacyjnych seniorów – ul. Myszkowska
3) Niezagospodarowany teren o potencjale edukacyjno-rekreacyjnym – ul. Myszkowska
9b w kier. Góry Włodowskiej.
4) Brak wystarczającej ilości chodników – ul. Żarecka od GOK-u do ostatniej posesji po
prawej stronie.
5) Lokal KGW ulokowany na 3 piętrze utrudnia uczestnictwo seniorek w spotkaniach
–Gminny Ośrodek Kultury Włodowice –siedziba KGW.
6) Brak bezpiecznego przejścia dla pieszych –ul. Żarecka 59, GOK
7) Brak przejścia dla pieszych – skrzyżowanie ul. Ogrodowa, Żarecka i Koziegłowska.
8) Brak wystarczającej ilości chodników – ul. Krakowska
Lista potrzeb zgłoszonych dodatkowo podczas projektu:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez montaż tzw. „kocich
oczu” – szczególnie w okolicy szkoły.
2. Zainstalowanie bariery ochronnej od Rynku do wyjazdu z ul. Dolnej w kierunku
Zawiercia.

