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III SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW

   W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyła się III sesja II kadencji Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu. Sesję
Gminnej  Rady  Seniorów  zaszczycili  swą  obecnością:  Wicestarosta  Będziński  Dariusz  Waluszczyk,
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Siewierzu  Barbara  Bochenek,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Siewierz
Zdzisław Banaś,  Zastępca  Burmistrza  Damian Dawczyński,  Dyrektor  Powiatowego Zespołu  Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Będzinie Aldona Sylwa, Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji Powiatowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie Dariusz Jorg, Komendant Komisariatu Policji w Siewierzu
Rafał Bański, Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz Urszula Radziwołek oraz Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Karina Las.

   Tematami  wiodącymi  obrad,  obok  stałych  punktów porządku  obrad  było  omówienie  działalności
Powiatowego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Będzinie  oraz  zasad  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii parkowania na terenie Siewierza.

   Szczegółową informację nt aktualnego stanu, kierunków i możliwości działań Powiatowego Zespołu
Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Będzinie  przedstawił  zebranym  Pełnomocnik  Dyrektora
ds. Restrukturyzacji dr n. med. Dariusz Jorg. W swoim wystąpieniu oraz prezentacji multimedialnej zwrócił
szczególną  uwagę  na  rozwój  placówki,  jej  nowoczesne  wyposażenie  i  wysokie  kwalifikacje  kadry
medycznej, dzięki której placówka może świadczyć usługi medyczne na wysokim poziomie. Dr Dariusz Jorg
przekazał  również  informacje  o  działaniach  i  programach  profilaktycznych  dedykowanych  seniorom.
Obecnie szpital  oferuje usługi  z  zakresu profilaktyki,  diagnostyki,  leczenia,  pielęgnacji  i  rehabilitacji.
Zakres świadczeń realizowany jest w dwóch szpitalach, w skład których wchodzi 13 oddziałów. Ponadto
działają dwie przychodnie specjalistyczne, w skład których wchodzą 34 poradnie specjalistyczne oraz
Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Lekarza Rodzinnego, Hospicjum Domowe, a także Dział Diagnostyki
Medycznej  i  Analitycznej  oraz  Zakład  Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.  Dr  Dariusz  Jorg  poinformował,  że
funkcjonujący w Czeladzi oddział okulistyki oferuje chorym pełen zakres świadczeń refundowanych przez
NFZ, w tym między innymi: operacje zaćmy. Zapewnił również, że szpital w swojej działalności kieruje się
profesjonalizmem i stara się jak najpełniej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania pacjentów.

   Problemy  związane  z  przestrzeganiem zasad  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  kwestii  parkowania  na  terenie  Siewierza  omówił  Komendant  Komisariatu  Policji
w Siewierzu  podinsp.  mgr  Rafał  Bański.  Stwierdził  że  sprawa prawidłowego parkowania  na  terenie
Siewierza  jest  trudnym do  rozwiązania  i  złożonym problemem.  Parkujące  nieprawidłowo samochody
stwarzają  liczne  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  uczestników  ruchu,  dlatego  też  zostaną  wzmożone
kontrole w tym zakresie.
W kolejnym punkcie porządku obrad Radne Gminnej Rady Seniorów uczestniczące w warsztatach pt.
„Akademia  Radnego  Gminnej  Rady  Seniorów”  przedstawiły  informację  nt  spraw  omawianych  na
warsztatach.

   W ramach wolnych wniosków radni  –  seniorzy  zaproponowali  zorganizowanie  dyżurów członków
Gminnej Rady Seniorów, którzy w ramach spotkań z mieszkańcami pozyskiwaliby wiedzę na temat potrzeb
i oczekiwań osób starszych.

  Ostatnim punktem było zamknięcie obrad gminnej Rady Seniorów, w ramach którego Przewodniczący
złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia.
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