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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.

Zdaniem Jangasa

Mediacje

Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356.

Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Precyzyjniej o podwyĔce
w szpitalu
Przedstawicielka pielĊgniarek
jednego z oddziaáów ostrzeszowskiego szpitala poprosiáa, abym precyzyjniej poinformowaá spoáeczeĔstwo, kto
otrzymaá w szpitalu podwyĪki pensji,
bo personel Ğredni, czyli pielĊgniarki
i poáoĪne Īadnej podwyĪki ostatnio
nie dostaáy. SpoáeczeĔstwo, czytając
relacjĊ z wyjazdowej sesji Rady Powiatu, mogáo wnioskowaü, Īe wszyscy otrzymali podwyĪki w granicach
7 - 10%, a jest to nieprawdą.
Precyzyjnej odpowiedzi na temat
podwyĪki udzieliá mi zastĊpca dyr.
ostrzeszowskiego ZZOZ, Grzegorz
Kupczyk. OtóĪ wspomniana na sesji
przez radnego K. Obsadnego i starostĊ L. Janickiego podwyĪka miaáa
miejsce, ale w sierpniu lub wrzeĞniu

Szanowna Redakcjo,
jestem staáą czytelniczką
„Czasu Ostrzeszowskiego”, ĞledzĊ ze zgrozą artykuáy
dotyczące záego funkcjonowania ostrzeszowskiej sáuĪby zdrowia w
ramach NFZ.
Chciaáabym podzieliü siĊ z czytelnikami
przypadkiem, któr y
spotkaá równieĪ mnie.
22 lutego 2010r. udaáam siĊ
do gabinetu stomatologicznego,
(po wczeĞniejszym zapytaniu
telefonicznym o wizytĊ). Po podaniu zastrzyku znieczulającego
stomatolog wziĊáa siĊ do wyrwania korzenia zĊba. Zachowywaáa
siĊ cháodno, sáuĪbowo, chwyciáa
obcąĪki i… Z bólu popáynĊáy mi
ázy, po wielokrotnym szarpaniu
wypowiadaáa niezrozumiaáe dla
mnie sáowa: „gdzie on jest?”, „on
tutaj gdzieĞ siedzi”, po jakimĞ
czasie wreszcie wyciągnĊáa ten
nieszczĊsny korzeĔ. A potem
stwierdziáa: „jak bĊdzie bolaáo, to
páukaü szaáwią albo rumiankiem”.
Wyszáam z gabinetu póáprzytomna, w lusterku w samochodzie zauwaĪyáam, Īe mam
caáy policzek umazany krwią.
W domu po dwóch godzinach
wyciągnĊáam wacik, z przeraĪeniem stwierdziáam, Īe mam
wyáamany zdrowy ząb i sporą
dziurĊ w Īuchwie i poszarpania wewnątrz. Dentystka nie
przyznaáa siĊ do tego do dziĞ
(doáączone zdjĊcie ukazuje
obraĪenia). Zostaáam oszpeco-

zeszáego roku i otrzymali ją zarówno
lekarze, jak i pielĊgniarki, choü dyrektor nie pamiĊtaá, czy pielĊgniarki
równieĪ otrzymaáy podwyĪkĊ w granicach 7 - 10%. W tym roku Īadnych
podwyĪek nie byáo i nie bĊdzie. Jak
mówiá pan dyrektor, temat podwyĪek
poruszony zostaá na sesji niepotrzebnie i nie wiadomo, w jakim celu byá
„odgrzewany”. Po co byáo gadaü w
maju 2011 r. o podwyĪkach z sierpnia
2010?
Zrozumiaáe jest, Īe pielĊgniarki
miaáy prawo siĊ oburzyü, gdy usáyszaáy od pacjentów, Īe znowu otrzymaáy
podwyĪki, co jest káamstwem.
Wniosek, czasem nie warto
odgrzebywaü starych spraw, bo
szkodzą.

PrzedsiĊbiorcy, adwokaci, radcy
prawni, a takĪe parlamentarzyĞci i
samorządowcy zjechali 16 czerwca

do Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie na konferencjĊ poĞwiĊconą
mediacjom cywilnym, gospodarczym
i pracowniczym.
PrelekcjĊ pt. „Mediacja jako alternatywa procesu sądowego” wygáosiá
prezes Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie Dariusz Wojtczak. Prezes Izby
Przemysáowo-Handlowej Poáudniowej
Wielkopolski Ryszard MoczyĔski

na, gdyĪ wyáamany ząb znajduje
siĊ w widocznym miejscu jamy
ustnej, pozbawiona jakiejkolwiek
pomocy medycznej, naraĪona na
infekcje. Przez piĊü dni
odĪywiaáam siĊ páynnym
jedzeniem, gdyĪ rana
byáa gáĊboka aĪ do koĞci. JeĪeli doktorka nie
umiaáa poradziü sobie
z wyrwaniem korzenia,
to trzeba byáo po prostu
odmówiü. A moĪe przed kaĪdym
gabinetem powinna byü zamieszczona przysiĊga Hipokratesa,
przypominająca, do czego zostali
powoáani i co przysiĊgali lekarze.
Pracując ciĊĪko, páacimy
podatki, aby wiele osób mogáo
darmowo siĊ wyksztaáciü i zajmowaü wysokie stanowiska w
sferze budĪetowej, a czĊsto w
zamian otrzymujemy to, co mnie
spotkaáo.
A poza tym prawo i dobry obyczaj nakazują naprawiü to, co siĊ
zepsuáo.
Czytelniczka
(dane do wiad. redakcji)

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. gen. Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów

tel./fax (62) 732 – 03 – 67
codziennie od 7 3° do 18 °°
e-mail ppp_ostrzeszow@op.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
zaprasza na “Letni cykl warsztatów dla rodziców”...
Ksztaátowanie umiejĊtnoĞci wychowawczych (zajĊcia bezpáatne).
Jest to oferta dla rodziców, którzy w trosce o swoje dzieci pragną przyglądaü siĊ i rozwijaü wáasne umiejĊtnoĞci wychowawczew warunkach wolnych od oceny i krytyki!!!
Przykáadowe odpowiedzi rodziców uczestniczących w poprzednich edycjach na pytanie: Co mi daáy te zajĊcia?: “DuĪo
lepszy kontakt z dzieckiem”, “Lepsze zachowanie dziecka oraz
umiejĊtnoĞü radzenia sobie z problemem”, “Poczucie wsparcia,
pomoc w realizacji postanowieĔ i pracy z dzieckiem”, “Nazwanie
problemów po imieniu i pomoc w ich rozwiązaniu”...
Spotkania w sierpniu, raz w tygodniu, w godzinach: 15.30-18.30
Zgãoszenia: do koęca lipca 2011r. tel. 62 732-03-67
Pierwsze spotkanie:
8 sierpnia 2011 (poniedziaãek), 15.30- 18.30
WiĊcej informacji u osób prowadzących: psycholog- Arleta
Zysko- Lar, pedagog/ logopeda - Anna Stanisáawska, tel. 62
732-03-67

JĉZYK ANGIELSKI
•
•

korepetycje dla uczniów szkóá
podstawowych i gimnazjów
nauka jĊzyka dla dorosáych – od
poziomu podstawowego (zajĊcia
indywidualne)

tel. 695 720 177

PIELGRZYMKA
DO RZYMU
Wenecja – AsyĪ – Padwa – Coretto – Rzym
– Monte Cassino – San Giovanni Rotondo
– Lanciano
31.07 – 8.08.2011
cena 1700zá
Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów
tel. ks. Leszek, 604 261 429

BEZPâATNA
MAMMOGRAFIA
W badaniach mogą
uczestniczyü kobiety
w wieku 50-69 lat,
które w ciągu ostatnich
dwóch lat nie korzystaáy
z proﬁlaktycznej
mammograﬁi opáaconej
przez NFZ.
Badanie odbĊdą siĊ w dniu

27.06.2011r.
Mammobus stanie
przy Gimnazjum
w Mikstacie od 14.00
Podstawą wykonania
badania jest dowód osobisty
oraz waĪny dokument
ubezpieczenia !!!

Rejestracja
na badania od poniedziaáku
do piątku w godz. 8.00-15.00
61 855-75-28; 61 851-30-77;
800 160 168

Przesyãki kurierskie
ﬁrmy GLS
PACZKA DO 30KG 20Zà
dostawa w ciągu 24 godz.

CENTRUM ROLNICZE

WAKACYJNY

Oferuje:

Zapraszamy dzieci
do przedszkola
w miesiýcach
czerwiec, lipiec,
sierpieď.

Folie do sianokiszonki

- szerokoœæ 500/1800m/0,025(Germany) - 275z³/op

- Szerokoœæ 750/1500m/0,025(Germany) - 345z³/op

Worki do sianokiszonki 120x120

- 11,00 szt
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zarządu spóáki Holdikom SA omówiá
perspektywy mediacji w gospodarce
komunalnej.
Organizatorem konferencji byli:
starosta ostrzeszowski, prezes Sądu
Rejonowego w Ostrzeszowie oraz
Izba Przemysáowo – Handlowa Poáudniowej Wielkopolski.

Grabów, tel. 606 644 466

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90.

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

omówiá kwestiĊ mediacji w dziaáalnoĞci IPHPW jako sposobu realizacji
zadaĔ samorządu gospodarczego
na rzecz przedsiĊbiorców. Dyrektor
OĞrodka Mediacyjnego przy Izbie
Przemysáowo-Handlowej Poáudniowej Wielkopolski àukasz Jaroszewski
zaprezentowaá praktyczne aspekty
postĊpowania
mediacyjnego.
Z kolei BáaĪej
Kowalski, prawnik, specjalista
z
zakresu
prawa pracy i
prawa socjalnego przybliĪyá
uczestnikom
konferencji
rolĊ mediacji w
áagodzeniu konﬂ iktów miĊdzy
pracownikiem
a pracodawcą, a prezes

22.06.2011

e-mail: poczta@czasostrzeszowski.pl

62 730 40 87

tel. 660 790 062
lub 796 980 402
Ostrzeszów, ul. Zamkowa 19

APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 20.06.2011 do 26.06.2011, tel. 732-05-35
„Pod Wagą” pd 27.06.2011 do 3.07.2011, tel. 730-32-23
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

