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

Szpital na celowniku
podczas sesji Rady Powiatu
Ile to juĪ razy pisaliĞmy o ostrzeszowskiej sáuĪbie zdrowia. Pod tym
pojemnym hasáem na ogóá kryją
siĊ problemy związane z tutejszym
szpitalem i, niestety, zwykle chodzi o
opinie niezbyt dla placówki pochlebne.
Do tej záej passy doáączyáy siĊ interpelacje radnych, wypowiadane podczas
dwóch ostatnich sesji Rady Powiatu.
Podczas sesji, odbywającej
siĊ 30 stycznia, sprawy związane z ostrzeszowską sáuĪbą zdrowia poruszyá radny Kazimierz
Obsadny. Pierwsza, o której
wspomniaá, dotyczyáa tzw. „domokrąĪców”, oferujących jakieĞ
nowe medykamenty lekarzom,
w dodatku zabierających czas
pacjentom, bowiem wchodzą
oni bez kolejki do gabinetów
lekarskich w godzinach przyjĊü
pacjentów.
- Tak byü nie moĪe – mówiá
radny, z czym teĪ zgodziá siĊ
starosta. Polemizowaá za to
z zarzutem radnego, Īe rada
spoáeczna przy ZZOZ tworzy
jedynie „forum dyskusyjne”, a jej
opinia pozostaje bez wpáywu na sytuacjĊ w szpitalu. Radny zaproponowaá
takĪe, by raz na kwartaá dyrektor szpitala zdawaá przed Radą sprawozdanie
z sytuacji w szpitalu (i nie tylko).
- Pewnym odzwierciedleniem tego,
co dzieje siĊ w szpitalu, miaáa byü ankieta satysfakcji pacjentów, ale jakoĞ
nie moĪemy siĊ doczekaü danych z tej
ankiety.
Inny zarzut Obsadnego dotyczyá
ciszy, która powstaáa w temacie zarządzania szpitalem.
- Wygląda na to, Īe w tej sprawie
mamy wielu „hamulcowych” – mówiá.
Zaproponowaá teĪ zrobienie w tym
roku audytu dla szpitala, wobec tego
pytaá, dlaczego w budĪecie nie przeznaczono na ten cel Ğrodków.
Z tym akurat zgodziá siĊ starosta,
obiecując, Īe odpowiednia kwota
bĊdzie na audyt przeznaczona. Na
koniec swojego wystąpienia na wspomnianej sesji, K. Obsadny nawiązaá
do rozmowy z ordynatorem chirurgii
– A. Martynowem, zamieszczonej na
áamach „Czasu Ostrzeszowskiego”.
- Popieram wszystkie… prawie
wszystkie, argumenty przytoczone w
tej rozmowie przez doktora Martynowa
– mówiá radny. - Po co oddaliĞmy pogotowie, po co pozbyliĞmy siĊ przychodni

specjalistycznych, przynoszących
zyski? Powtórzyá teĪ za zwolnionym
ordynatorem, Īe skoro (ponoü) byáy
na niego skargi, to dlaczego nigdy nie
próbowano z nim o tym rozmawiaü, a
teraz robi siĊ z tego gáówny argument
jego zwolnienia.
Starosta, niestety, w tej ostatniej
sprawie wolaá siĊ nie wypowiadaü,

argumentując, Īe „nie bĊdzie dolewaá
oliwy do ognia”, stwierdzając tylko, Īe
nie miaá osobistego konÀiktu z doktorem Martynowem.

ħle siĊ dzieje na
izbie przyjĊü
W miniony czwartek, 9 lutego,
odbyáa siĊ kolejna sesja Rady Powiatu. Choü poĞwiĊcona byáa gáównie
sprawom oĞwiatowym, to interpelacje
znowu zdominowaáy „záe wieĞci” ze
szpitala. Rozpocząá K. Obsadny.
Powoáując siĊ na zdarzenie z izby
przyjĊü, opisane w poprzednim
„Czasie Ostrzeszowskim”, pytaá „czy
nos jest dla tabakiery, czy tabakiera
dla nosa?” Podaá teĪ inny przykáad –
pacjenta, który z wysokim ciĞnieniem,
podejrzeniem zawaáu serca udaá siĊ
na pogotowie, gdzie dostaá przekaz do
szpitala. Na izbie przyjĊü nikt siĊ nim

nie zająá, bo pani doktor stwierdziáa,
Īe wáaĞnie udaje siĊ na oddziaá, na
obchód lekarski.
- A co by byáo, gdyby ten czáowiek
wyzionąá ducha, czekając na izbie
przyjĊü, aĪ ktoĞ siĊ nim zajmie? – pytaá radny. - Czy nie naleĪaáoby zrobiü
najpierw chociaĪ prostego badania,
stwierdzającego, czy jest zagroĪenie Īycia, czy nie?
NaleĪy podjąü jakieĞ
radykalne kroki i
wyciągnąü wnioski z
tych nieszczĊsnych
przypadków – postulowaá Obsadny.
Krytyczny gáos w
kwestii izby przyjĊü
miaá teĪ A. Mickiewicz.
Opowiedziaá niedawne zdarzenie, kiedy
to uczeĔ ze Szklarki,
przywieziony ze záamanym nosem przez
mamĊ do szpitala, nie
otrzymaá tam Īadnej
pomocy. Doktor na
izbie przyjĊü kazaá im
udaü siĊ do lekarza rodzinnego. Efektem tego dziecko ze záamanym nosem
zostaáo przywiezione do domu, by
nastĊpnego dnia ponownie udaü siĊ do
szpitala. Sytuacja bulwersująca i wáaĞciwie brak sáów, by ją skomentowaü.
Tymczasem musiaá zmierzyü siĊ z
tymi tematami starosta L. Janicki:
- Nie ma co wymagaü od placówki
superspecjalistycznych osiągniĊü, bo
na to nie ma warunków, ale naleĪy
tak z pacjentem postąpiü, aby czuá
siĊ usatysfakcjonowany sposobem
podejĞcia, dobrym potraktowaniem.
To podstawowa rzecz, którą trzeba
realizowaü – mówiá starosta.
Daá teĪ do zrozumienia, Īe gdyby
tak byáo czynione, to w prasie byáoby
co najmniej o poáowĊ mniej opinii
krytycznych, bo ludzie jednak bardzo
reagują na to, w jaki sposób zostaną
potraktowani.
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• Ostrzeszów, ul. Powstaþców
Wlkp. (naprzeciw Polleny)
• Grabów, ul. Mickiewicza (w
kierunku oĈrodka zdrowia)
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zaniedbanie lub báąd lekarski – nic
siĊ nie mówi. I przez to wciąĪ unosi
siĊ nad Ostrzeszowem záa opinia o
szpitalu, w której oddani pacjentom
lekarze wrzucani są do tego samego
worka co ich koledzy – „popapraĔcy”.
Starosta, byü moĪe, nie ma moĪliwoĞci oddzielenia „ziarna od plew”, ale
dyrektor szpitala nie tylko moĪe, ale
powinien to uczyniü. Nie tracĊ nadziei,
Īe czytelnicy „CzO” dowiedzą siĊ od
dyrektora SiciĔskiego chociaĪby tego,
kto i w jaki sposób zostaá ukarany
za karygodne przypadki, o których
na sesji wspominali radni Obsadny i
Mickiewicz.
K. Juszczak

LITERATURA DZIECIČCA
NA CENZUROWANYM?
Sáuchacze UTW w Ostrzeszowie
20 stycznia mieli okazjĊ wysáuchaü
interesującego wykáadu p. dr Ewy Nowel. Temat brzmiaá: Czy bohaterowie
literatury dzieciĊcej mogą interesowaü
wspóáczesnego czáowieka ?
Pani Ewa potraktowaáa temat
historycznie. Przypomniaáa pierwszą
ksiąĪkĊ dla dzieci w naszej literaturze.
Autorką jej byáa Klementyna z TaĔskich Hoffmanowa. KsiąĪka powstaáa
w 1819 roku. ĝwiat przedstawiony w
niej jest z dzisiejszego punktu widzenia
idealny. Dzieci są grzeczne, sáuchają
napomnieĔ rodziców. ĩycie páynie
spokojnie, bez poĞpiechu.
Maria Konopnicka byáa zwolenniczką bajek dla dzieci. Jej przeciwnicy
twierdzili, Īe bajki nie są dobre dla
nich, bo fantastyka szkodzi dziecku.
Pojawiáy siĊ teksty, w których
straszono dzieci. Záodzieje, którzy byli
bohaterami, otrzymywali kary, uczono
ich moralnoĞci. Maáe dziecko, jeĪeli nie
chciaáo jeĞü zupy, byáo straszone, Īe
umrze. W ten sposób chciano niejadka
nakáoniü do jedzenia. Dziecku, które
ssaáo palec, groĪono
obciĊciem biednego
paluszka noĪycami. Wydawaáo siĊ dorosáym, Īe
dziecko to pusta istota,
którą trzeba straszyü, by
przyspieszyü jego awans
do Ğwiata dorosáych.
Po wojnie odkryto
Ğwiat dziecka. Okazaáo
siĊ, „Īe to wy, doroĞli, nie
wiecie, co siĊ w bajce
plecie’’. DoroĞli zaczĊli
fantazjowaü;
Īyrafy
zaczĊáy fruwaü, krowy
mówiü ludzkim gáosem.
Pojawiáa siĊ ulubienica
wszystkich dzieci - Pippi
Langstrumpf. Miaáa przy-

jacióá wĞród zwierząt i dzieci.
Potem pojawiá siĊ Mikoáajek,
trochĊ marzyciel, trochĊ dĪentelmen.
Swoje przygody przeĪywa w towarzystwie kolegów.
Bohater dzieciĊcy wspóáczesny
czĊsto jest importowanym wzorcem,
czĊsto teĪ nie ufa, nie dowierza Ğwiatu.
W serii „Koszmarny Karolek”
bohater ma na swoim koncie ekscesy, niszczy wszystko w domu, nie
mówi, tylko krzyczy. Nie myĞli, tylko
usiáuje kogoĞ oszukaü. Zachowuje
siĊ okropnie. Swojego brata nazywa
Ğmierdzielem.
Kolejna bohaterka to Zuzia Zoázik.
Jest zawistna, zazdroĞci koleĪance
sukcesu, nie umie przegrywaü, lubi
robiü na záoĞü.
Kiedy przyjrzymy siĊ tym postaciom dzieciĊcych bohaterów, widzimy,
Īe ci najbardziej wspóáczeĞni są coraz
bardziej samotni, nie mają przyjacióá.
MoĪe nie potra¿ ą siĊ przyjaĨniü?
MyĞlĊ, Īe my - doroĞli, powinniĞmy siĊ
nad tym gáĊboko zastanowiü.
Barbara AmbroĪy

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO SYCÓW

MontaĪ
• ĝwiatáa dzienne LED z homologacją
(zaoszczĊdĨ na wymianie Īarówek i
paliwo)
• Czujniki cofania i kamery cofania(osobowe i busy)
• Oraz inne
Tel. 602 618 258
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OsobiĞcie ubolewam nad kaĪdym
takim przypadkiem, kiedy lekarz bądĨ
pielĊgniarka nie utrzyma nerwów na
wodzy – kontynuowaá L. Janicki. Wielokrotnie zwracaáem na to uwagĊ,
rada spoáeczna te tematy poruszaáa i
jeĪeli w tym wzglĊdzie miaáo miejsce
uchybienie, to naleĪy takiej osobie daü
satysfakcjĊ. Gorzej, jeĞli sprawa dotyczy báĊdów lekarskich, bo tego typu
kwestie muszą rozstrzygaü komisje
lekarskie.
Trudno nie zgodziü siĊ z tym, co
mówi starosta, tylko – Īe tak powiem
– są to znowu oczywiste oczywistoĞci.
Tymczasem ludziom, którzy chcieliby
usáyszeü, kto odpowie za to czy inne
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OGŁOSZENIE
O przetargu nieograniczonym pisemnym II na sprzedaż
części II nieruchomości położonej w miejscowości
Syców, ul. Leśna 3, 56-500 Syców, gmina Syców,
powiat oleśnicki.
1. Nieruchomość położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 53/1
i powierzchni 0,5279 ha. Na przedmiotowej działce zostały wydzielone trzy
odrębne nieruchomości we współudziale w gruncie :
1) Część II ze współudziałem w gruncie 46,49%. Część ta nie jest obciążona
umową najmu, Jeden z budynków na tej części znajduje się w wykazie dóbr
kultury miasta Syców i objęty jest nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
1) Cena wywoławcza netto wynosi 125 594,70zł netto (słownie: sto
dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 70/100)
oraz wszelkie opłaty manipulacyjne i notarialne związane z kupnem nieruchomości.
2. Kwota Wadium wynosi 10 000,00zł (dziesięć tysięcy złotych).
3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Syców, (ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców), II piętro świetlica (pokój nr 12) w dniu 14.03.2012r.
roku, o godz. 10.20.
4. Oferty można składać do 14.03.2012r. do godz. 10 00 w siedzibie Nadleśnictwa Syców – sekreta-riat, pokój nr 5.
5. Wadium należy wpłacić do 14.03.2012r. do godz. 9.00 .
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze
Nadleśnictwa Syców lub na stronie internetowej www.lasypanstwowe.poznan.
pl/sycow w zakładce „Zamówienia inne”. Osoba uprawniona do udzielania
informacji to sekretarz Nadleśnictwa Ro-bert Wiatrak. Telefon kontaktowy: 62
785 21 27, lub 604 132 730.
Nadleśniczy
mgr inż. Józef Szymański

OGŁOSZENIE
O przetargu nieograniczonym pisemnym II na sprzedaż
części III nieruchomości położonej w miejscowości
Syców, ul. Leśna 3, 56-500 Syców, gmina Syców, powiat oleśnicki.
1. Nieruchomość położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 53/1
i powierzchni 0,5279 ha. Na przedmiotowej działce zostały wydzielone trzy
odrębne nieruchomości we współudziale w gruncie :
1) Część III ze współudziałem w gruncie 16,20%. Część ta jest obciążona
umową najmu.
2. Cena wywoławcza netto wynosi 53 288,90zł netto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złote 90/100) oraz wszelkie
opłaty manipulacyjne i notarialne związane z kupnem nieruchomości.
3. Kwota Wadium wynosi 10 000,00zł (dziesięć tysięcy złotych).
4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Syców, (ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców)
II piętro, świetlica (pokój nr 12) w dniu 14.03.2012r.o godz. 10.30.
5. Oferty można składać do 14.03.2012r.do godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Syców – sekreta-riat, pokój nr 5.
6. Wadium należy wpłacić do 14.03.2012r.do godz. 9.00 .
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze
Nadleśnictwa Syców lub na stronie internetowej www.lasypanstwowe.poznan.
pl/sycow w zakładce „Zamówienia in-ne” . Osoba uprawniona do udzielania
informacji to sekretarz Nadleśnictwa Robert Wiatrak. Te-lefon kontaktowy: 62
785 21 27 lub 604 132 730.
Nadleśniczy
mgr inż. Józef Szymański

Korepetycje
z j. polskiego oraz
pomoc w przygotowaniu
do matury
tel. 601 560 650

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

