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DYREKTOR SICIÑSKI SIÓDMY
W RANKINGU MENED¯ERÓW

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Niedawno og³oszone zosta³y wyniki rankingu na najbardziej cenionych
mened¿erów s³u¿by zdrowia. Ranking taki przeprowadzi³o czasopismo
„Mened¿er Zdrowia”. Wœród sklasyfikowanej i wyró¿nionej 20-tki, na 7.
miejscu znalaz³ siê dyrektor szpitala w
Ostrzeszowie – Henryk Siciñski.
Gratulujemy!
Wyboru laureatów dokona³a kapitu³a
sk³adaj¹ca siê z wybitnych specjalistów, kierowników katedr uczelnianych,
dyrektorów klinik i szpitali. W tym gronie by³ te¿ Konstanty Radziwi³³ – prezes Naczelnej Izby Lekarskiej i Marek
Balicki – by³y minister zdrowia. Wœród
kryteriów branych pod uwagê znalaz³y
siê m.in. dokonania w mijaj¹cym roku,
wynik finansowy jednostki, jakoœæ
œwiadczonych us³ug oraz cele organizacyjne i plany na przysz³oœæ. W ankiecie podsumowuj¹cej ranking zamieszczono osi¹gniêcia laureatów z przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej.
St¹d poœród osi¹gniêæ dyr. Siciñskiego
wymienia siê urz¹dzenie i zorganizowanie pracy oddzia³u noworodków
w Pleszewie i przebudowê oddzia³u
dzieciêcego w tym samym szpitalu. Ale
wpisano równie¿ osi¹gniêcia wi¹¿¹ce
siê z naszym szpitalem, jak modernizacja izby przyjêæ, bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, a tak¿e
nagrodê ministra zdrowia w konkursie
na termomodernizacjê. Doceniono te¿
dodatni wynik finansowy po szeœciu
latach zad³u¿enia. Warto przy tym
zauwa¿yæ, ¿e poza jednym przypadkiem szpitala powiatowego w Ostrowi
Mazowieckiej (4. miejsce), w czo³ówce
znaleŸli siê mened¿erowie szpitali klinicznych i wojewódzkich. Zwyciê¿y³
Henryk Skar¿yski z Instytutu Fizjologii
i Patologii S³uchu w Warszawie.
„Ranking prowadzony jest bodaj
pi¹ty rok – mówi dyr. H. Siciñski. - W
zesz³ym roku, przy okazji tego rankingu zdobyliœmy Nagrodê min. Religi
za termomodernizacjê. Tym razem
moi wspó³pracownicy zg³osili mnie
jako mened¿era w kategorii SP ZOZ. I
w³aœnie to, ¿e moi wspó³pracownicy
znaleŸli gdzieœ w Internecie og³oszenie
o takim plebiscycie, ¿e uznali za zasadne zg³oszenie mojej kandydatury,
jest dla mnie najwiêkszym sukcesem
i satysfakcj¹. Natomiast to, ¿e póŸniej
w rankingu, w którym zapewne by³o
branych pod ocenê sporo osób, zosta³a
zauwa¿ona moja osoba, jest dla mnie

bardzo mi³e. Niestety, wyró¿nienie
nie wi¹¿e siê z ¿adn¹ nagrod¹, ani dla
mnie osobiœcie, ani te¿ dla szpitala, nad
czym ubolewam.”
*
Przy okazji rozmowy z dyrektorem
Siciñskim zapyta³em o dwie inne sprawy dotycz¹ce s³u¿by zdrowia.

KONTRAKTY NA 2008 ROK
Kontrakty s¹ parafowane. S¹ one na
poziomie 102% wartoœci kontraktu skorygowanego na dzieñ 31 paŸdziernika
br. Jest to przynajmniej o 1 punkt
poni¿ej wskaŸnika inflacji, wiêc jedynie
nominalnie jest to lepiej o 25 tysiêcy
z³. Te pieni¹dze skonsumuje podwy¿ka
cen, wiêc nie ma mowy o jakichœ
podwy¿kach p³ac, poza tymi ju¿ przyznanymi moc¹ ustawy. Sami jednak nie
mamy z czego korygowaæ p³ac. Patrz¹c
na poszczególne oddzia³y, ich kontrakty nie ulegn¹ zmianom.

ZMIANY GODZIN
ZATRUDNIENIA LEKARZY
Mamy tu pewn¹ metodê, która jest
sprawdzona w innych szpitalach Wielkopolski. To dotyczy zaledwie paru
osób, bo wiêkszoœæ lekarzy jest w tej
chwili zatrudniona systemem kontraktów, wiêc tych pracowników ta zmiana
ju¿ nie dotyczy. Natomiast zatrudnieni
na umowê o pracê, jeœli bêd¹ chcieli dalej dy¿urowaæ, to bêd¹ musieli
przejœæ na system, który proponujemy - korzystny dla nich finansowo i
przede wszystkim bezpieczny dla szpitala. Obowi¹zywa³by on od 1 stycznia
2008r. Wiemy, co zrobiæ i myœlê, ¿e
nam siê to uda.

K. Juszczak

Co dalej z maj¹tkiem Policji?
Co zrobiæ z obiektami wchodz¹cymi w
sk³ad policyjnego oœrodka wypoczynkowego? - oto pytanie, na jakie starali siê
odpowiedzieæ na sesji 23 listopada radni Rady Gminy w Kobylej Górze. Temat
wniós³ pod obrady komendant powiatowy Policji Dariusz Bieniek.
Domki letniskowe tworz¹ce oœrodek
ju¿ od trzech lat stoj¹ bezu¿yteczne.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami policja nie mo¿e bowiem prowadziæ
dzia³alnoœci gospodarczej. Przejêcie
prawa dysponowania obiektami przez
wojewodê nie oznacza jednak, ¿e poprzedni w³aœciciel utraci³ prawo g³osu.
Wszak oœrodek wybudowany zosta³ ze
sk³adek funkcjonariuszy z terenu by³ego
województwa kaliskiego. Komendant
powiatowy przyjecha³ do Kobylej Góry
z konkretnymi propozycjami. Pierwsza
to sprzeda¿ oœrodka. Zdaniem D. Bieñka
wojewoda móg³by w ten sposób uzyskaæ
400-450 tys. z³. Istnieje jednak du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e do powiatu
ostrzeszowskiego nie trafi³aby ani jedna
z³otówka z tej transakcji. Lepiej zatem,
gdyby to gmina zdecydowa³a siê przej¹æ
oœrodek.
-Wojewoda przekazuje go nieodp³atnie,
natomiast gmina rewan¿uje siê w ten
sposób, ¿e co roku przekazuje ze swojego bud¿etu œrodki na miejscow¹ Policjê
- wyjaœnia³ komendant Bieniek. - Myœlê,
¿e gdyby oœrodek pozosta³ w ramach
gminy, by³oby to najkorzystniejsze
rozwi¹zanie dla nas wszystkich.
Zasugerowa³ przy tym, ¿e ogólna
wartoœæ wspomnianego „rewan¿u”
powinna wynieœæ 150 - 180 tys. z³ (to
mniej wiêcej po³owa wartoœci obiektów).

Œrodki te zosta³yby zainwestowane w remont siedziby Komendy Powiatowej Policji b¹dŸ w zakup nowego radiowozu dla
rewiru dzielnicowych w Kobylej Górze.
Wed³ug D. Bieñka w przysz³oœci gmina
mog³aby zarabiaæ na oœrodku ca³kiem
niez³e pieni¹dze. Radni, co prawda, nie
powiedzieli „nie”, ale zg³osili kilka uwag.
W opinii Andrzeja Adamskiego gmina nie
powinna ju¿ teraz deklarowaæ konkretnej
kwoty. Mo¿e co najwy¿ej obiecaæ, ¿e
ewentualne przysz³e zyski bêd¹ przekazywane na zaspokajanie potrzeb policji.
-Nie sk³adajmy deklaracji bez pokrycia, mamy wielkie inwestycje w planach
- doda³ Andrzej Jakóbczak - Jestem tu
pi¹t¹ kadencjê i nie by³o sytuacji, aby
radni g³osowali przeciwko pomocy dla
policji.
Ostatecznie stanê³o na tym, ¿e Rada
popiera przejêcie oœrodka przez gminê i
stosowne do mo¿liwoœci bud¿etowych
wspieranie policji. To jednak dopiero
wstêpne, wymagaj¹ce doprecyzowania,
ustalenia.
Na rozstrzygniêcie poczeka równie¿ kwestia nadania nazwy jednej z
dróg wewnêtrznych w Kobylej Górze.
Kobylogórskie Towarzystwo Kulturalne zaproponowa³o, aby jej patronem uczyniæ dowódcê pododdzia³u
uczestnicz¹cego w walkach o Ligotê
podczas Powstania Wielkopolskiego.
Mieszkañcy ulicy odrzucili jednak ten
pomys³, jako powód podaj¹c... zbyt trudne w wymowie nazwisko oficera (Szrejbowski). Z kolei radni za nieczyteln¹ dla
mieszkañców uznali nazwê 27 Grudnia
(data wybuchu Powstania Wielkopolskiego), zaproponowan¹ na sesji przez
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Kraszewice nie chcą linii 400 kV
(dokończenie ze strony 1.)

G³osowanie poprzedzi³a wymiana
zdañ pomiêdzy przeciwnikami linii 400
kV a dwoma przedstawicielami Agencji
Promocji Inwestycji z Warszawy (firmy
zajmuj¹cej siê kwestiami formalno-prawnymi przedsiêwziêcia). Ci pierwsi
g³oœno i otwarcie wyra¿ali swoje obawy.
-Ta sprawa dotyczy mojej rodziny i
mojej dzia³ki. Chcia³abym dotrzeæ do
waszych serc. Na pewno wielu ludzi nie
zdaje sobie sprawy, tak samo jak poprzednia Rada, jakie zagro¿enie niesie ta
linia (...) Czy mam ca³e ¿ycie, do koñca
siedzieæ na walizkach i czekaæ, kiedy
s³up przewróci siê na mój dom - pyta³a
ze ³zami w oczach Maria Dubis z Jeleni,
wsi, gdzie przebieg linii budzi najwiêksze
kontrowersje.
Równie¿ stamt¹d przyjecha³a Gra¿yna
Œwitoñ, która widzi niebezpieczeñstwo
m.in. w tym, ¿e jej gospodarstwo znajduje siê w miejscu, gdzie linia 400 kV
krzy¿uje siê z lini¹ o ni¿szym napiêciu.

Trasa jest optymalna
Obie panie s¹ wœród osób formalnie
zg³aszaj¹cych swe uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
-Jak wiemy, przejœcie trasy linii w
pobli¿u zabudowy mieszkaniowej wsi
Jelenie od lat budzi kontrowersje przyzna³ Jacek Kucharski z API. - Du¿o
pracy w³o¿ono w szukanie innych, bardziej dogodnych dla mieszkañców tras
linii, rozpatrywano wiele wariantów.
Po ró¿nych analizach nie znaleziono
innej, bardziej sprzyjaj¹cej
dla spo³ecznoœci gminy Kraszewice trasy. Uznano, ¿e ta,
któr¹ zapisano w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego, jest optymalna. Nie ma mo¿liwoœci innego
przeprowadzenia tej trasy.
Podkreœli³, ¿e w przypadku Jeleni linia nie przechodzi przez tereny zabudowy
mieszkalnej. Nale¿y przy tym
zaznaczyæ, i¿ w tzw. pasie
technicznym linii tworzenie
jakichkolwiek siedzib ludzkich jest zakazane (panuje tam zbyt
wysokie natê¿enie pola magnetycznego). Jak wynika z zapewnieñ inwestora, wszystkie pozosta³e parametry
mieszcz¹ siê w normach europejskich
i nie stanowi¹ ¿adnego zagro¿enia dla
cz³owieka. Kucharski ustosunkowa³ siê
te¿ bezpoœrednio do s³ów M. Dubis.
-Ryzyko, ¿e s³up siê przewróci,
jest takie samo jak to, ¿e wyst¹pi tutaj
trzesiênie ziemi (...) Przewrócenie siê
s³upa mo¿liwe jest tylko z jednego powodu - pod³o¿enia ³adunku wybuchowego.
Linia jest tak zaprojektowana, ¿e nawet
jeœli zerwa³yby siê przewody robocze, to
s³up musi tak¹ awariê wytrzymaæ. Ona
wójta Jerzego Przygodê. W tej sytuacji Rada przychyli³a siê do wniosku
Eugeniusza Morty. Sprawa wróci pod
obrady nastêpnym razem, a do tego
czasu toczyæ siê bêd¹ konsultacje z
mieszkañcami ulicy bez nazwy. Podobnych problemów nie by³o w przypadku
innej drogi wewnêtrznej (otrzyma³a ona
imiê ks. Wincentego Rudy) oraz dwóch
ulic, które odt¹d nazywaj¹ siê Lawendowa i Miêtowa.
-Jest to inicjatywa mieszkañców,
którzy chc¹ mieæ pachn¹ce wzgórze - wyjaœnia³ pó³ ¿artem, pó³ serio
przewodnicz¹cy
Rady
W³adys³aw
Miszkie³o.
Zadowoleni opuszczali salê Kobylogórskiego Oœrodka Kultury przedstawiciele œrodowiska oœwiatowego. Doœæ
znacznemu wzrostowi uleg³y bowiem
dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkó³,
a tak¿e dodatki za wychowawstwo klasy, dla opiekunów sta¿u i motywacyjny.
Wed³ug przedstawionych przez wójta
obliczeñ, na realizacjê podwy¿ek trzeba
bêdzie wygospodarowaæ w bud¿ecie ok.
70 tys. z³. Niewykluczone w zwi¹zku z
tym, ¿e odbêdzie siê to kosztem niektórych planowanych inwestycji.
W tym roku po raz pierwszy w jedn¹
ca³oœæ po³¹czono Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdzia³ania Narkomanii. Mia³o to pe³ne uzasadnienie,
poniewa¿ oba finansowane s¹ z tego samego Ÿród³a. Najwiêksze kontrowersje

ma pracowaæ co najmniej 50 lat bez ¿adnych prac modernizacyjnych.
Zdaniem radnego W³odzimierza Dubisa nie da siê wykluczyæ ukrytych wad
materia³ów u¿ytych do wyrobu s³upów.
J. Kucharski uspokaja³, ¿e jest to stal
atestowana, a wiêc odpowiedniej klasy
i gatunku.
- Sto³ek, na którym pan siedzi, mo¿e
siê za chwilê rozpaœæ. Czy z tego powodu
usi¹dzie pan na pod³odze? - zapyta³ W.
Dubisa. - Ale to nie stanowi zagro¿enia
dla mojego ¿ycia - ripostowa³ radny.
Odpowiadaj¹c G. Œwitoñ, J. Kucharski zapewni³.
-Z ca³¹ pewnoœci¹ skrzy¿owañ linii
400 kV z liniami energetycznymi innych
napiêæ nie bêdzie.
Maj¹ to umo¿liwiæ zastosowane
rozwi¹zania techniczne.

Wojewoda „wyrêczy” Radê
Gminy
Przedstawiciele API poinformowali
zebranych, ¿e podpisano porozumienia
z 90% w³aœcicieli gruntów, przez które
przechodzi trasa linii. Zgody nie uzyskano jeszcze od 12 osób. Na przeszkodzie
stoj¹ m. in. wygórowane ¿¹dania finansowe.
-Te negocjacje bêd¹ toczyæ siê dalej zapowiedzia³ Dawid Seniuæ. - Bêdziemy
starali siê d¹¿yæ do porozumienia ze
wszystkimi w³aœcicielami.
Inwestor nie ma innego wyjœcia,
poniewa¿ bez tego nie otrzyma pozwolenia na budowê. W skrajnych przypadkach mo¿e siêgn¹æ po orê¿ w postaci
postêpowania administracyjnego, w

którym decyduj¹ce zdanie nale¿y do
starosty. Jednym z warunków jest równie¿ uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Co
wiêc stanie siê, kiedy w Kraszewicach
do tego nie dojdzie? Inwestor i tutaj ma
do dyspozycji siln¹ broñ.
-Bêdziemy wnioskowali do wojewody,
¿eby w trybie zastêpczym to on ten plan
uchwali³ - oœwiadczy³ D. Seniuæ. - Jest
to o tyle niekorzystne, ¿e koszty poniesie wówczas gmina.
Mamy bowiem do czynienia z
inwestycj¹ celu publicznego, której realizacja ma zapewnieniæ bezpieczeñstwo
energetyczne kraju. Gmina ma do
wyboru dwa warianty. Okazaæ swój
wzbudzi³y podwy¿ki wynagrodzeñ dla
osób tworz¹cych Gminn¹ Komisjê ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii. Pierwotnie zaplanowano, ¿e przewodnicz¹cy
zarabia³ bêdzie 250 z³, zaœ ka¿dy cz³onek
200 z³. To o 50 z³ wiêcej ni¿ dotychczas.
Swoich zastrze¿eñ nie kryli A. Jakóbczak
i A. Adamski.
- Czy przewodnicz¹cy Komisji powinien zarabiaæ wiêcej ni¿ szeregowy radny, a cz³onek wiêcej ni¿ so³tys? - pyta³
ten pierwszy i wnioskowa³, by wzrost
wynagrodzeñ ograniczyæ do 15 z³.
Propozycja zyska³a aprobatê i tym
samym przewodnicz¹cy Komisji bêdzie
musia³ zadowoliæ siê 225 z³, a cz³onkowie
165 z³ miesiêcznie.
Warto wspomnieæ, ¿e na wniosek

sprzeciw, odrzuciæ plan zagospodarowania przestrzennego i zap³aciæ za
sporz¹dzenie go przez wojewodê lub
te¿ nie oponowaæ i tym samym pokrycie
kosztów pozostawiæ inwestorowi. Trzeba przyznaæ, ¿e wp³yw samorz¹dowców
na inwestycjê jest bardzo ograniczony.
Mog¹ co najwy¿ej przyczyniæ siê do
przed³u¿enia procedur. Na koniec dyskusji J. Kucharski wysun¹³ argument, który z pewnoœci¹ nie zostanie pominiêty
- dziêki linii 400 kV bud¿et gminy mo¿e
wzbogaciæ siê co najmniej o 280.000z³
rocznie. Tyle wynosiæ bêd¹ wp³ywy z
tytu³u podatku od nieruchomoœci. Jak
du¿e ma to znaczenie dla kraszewickich
radnych, przekonamy siê jednak dopiero
na nastêpnym posiedzeniu sesyjnym.

Podatki i op³aty w górê,
szko³y filialne do likwidacji
Temat linii 400 kV zdo³a³ przyæmiæ nawet uchwa³y ustalaj¹ce przysz³oroczne
stawki podatkowe. W przypadku
nieruchomoœci wzrosn¹ one o maksymalnie 50 gr, zaœ œrodków
transportowych o 2-3%.
Wiêcej o 10gr bêdzie trzeba zap³aciæ natomiast za
dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków. Sporo
miejsca poœwiêcono równie¿
oœwiacie. A to w zwi¹zku
z protoko³em z ostatniego
posiedzenia komisji rewizyjnej przedstawionym przez
przewodnicz¹c¹ Ma³gorzatê
Bronieck¹. Po kontroli przeprowadzonej w szko³ach
na terenie gminy komisja
sformu³owa³a kilka wa¿nych wniosków.
Po pierwsze, o znaczne ograniczenie iloœci godzin ponadwymiarowych
(obecnie niektórzy nauczyciele maj¹
ich nawet ok. 50) i dodatkowych oraz
doraŸnych zastêpstw. Po drugie, o
likwidacjê szkó³ filialnych. Podstawowy
argument to niewspó³mierne do iloœci
uczniów nak³ady na ich utrzymanie. Jak
obliczono, koszt utrzymania jednego
ucznia w G³uszynie i Jeleniach to ok.
10.000z³. Do placówek tych uczêszcza
odpowiednio 13 i 14 dzieci. Ciekawe, jak
na plany w³adz zareaguj¹ mieszkañcy
obu miejscowoœci.

£. Œmiatacz
Józefa B³ocha z Ostrzeszowa przyjêto
uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowoœci Parzynów. Wnioskodawca wskazywa³ na koniecznoœæ
wytyczenia w tej miejscowoœci nowych
terenów m.in. pod budowê obiektów
przemys³owych. „Wieœ Parzynów posiada du¿e mo¿liwoœci rozwoju, a istniej¹ce
znaczne
ograniczenie
mo¿liwoœci
lokalizacji na jej terenie obiektów
przemys³owych oraz u¿ytecznoœci
publicznej, go uniemo¿liwia³a” - czytamy w uzasadnieniu do uchwa³y.
Czy¿by szykowa³ siê gwa³towny rozwój
przemys³u w Parzynowie? Poczekamy,
zobaczymy.

£. Œmiatacz

