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DOCZEKAû PIERWSZEJ
KOMUNII CÓRKI…

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

Krótko po operacji – kolejny cios.
Okazaáo siĊ, Īe operowany guz jest
innego typu, niĪ sądzono, Īe jest to
bardzo záoĞliwa odmiana nowotworu.
Po dwóch tygodniach Piotr wróciá do
szpitala w Ostrzeszowie – na krótko,
chodziáo jedynie o zaáatwienie mu
pobytu w Instytucie Onkologii im.
Marii Curie-Skáodowskiej w Gliwicach.
Tam przez szeĞü tygodni przechodziá leczenie radio- i chemioterapią.
Leczenie, choü do przyjemnych nie
naleĪaáo, wypadáo dobrze. Owszem,
byá osáabiony, ale z dnia na dzieĔ czuá
siĊ coraz lepiej. ZaĞ cykliczne badania
potwierdzaáy, Īe wszystko jest w porządku. Tak byáo blisko póátora roku, aĪ
do sierpnia 2012. Wówczas to kolejne z
rutynowych badaĔ wykazaáo, Īe nastąpiáa tzw. wznowa, czyli Īe operowany
guz zaczyna odrastaü – taki prezent od
losu na 30-te urodziny.
We wrzeĞniu zrobiono kolejny
rezonans, który potwierdziá, Īe guz
roĞnie, a w grudniu na dodatek pojawiáy
siĊ cztery nowe ogniska. 7 lutego Piotr
przejdzie kolejne badania rezonansowe, tym razem w Kaliszu. Wszyscy peáni obaw czekają na wyniki tych badaĔ.
- Lekarze po operacji mówili, Īe
syn bĊdzie Īyá najwyĪej póá roku – mówi p. Zo¿a - Tymczasem Īyje juĪ dwa
lata i ja nie tracĊ nadziei, Īe bĊdzie
Īyá jeszcze dáuĪej. Nikt nie wie, jak to
siĊ rozwinie, a moĪe Bóg sprawi, Īe
choroba zahamuje. Trzeba liczyü na
cud, trzeba wierzyü. Lekarze mówią,
Īe z tego typu rakiem Īyje siĊ tylko
kilka miesiĊcy, a Piotrek Īyje ponad
dwa lata…
Lekarze podziwiają Piotrka, jest
máody, ma siáĊ, ale na jak dáugo starczy mu tej Īyciowej energii? Rak nie
rezygnuje, pojawiáy siĊ nowe guzki…
Neurochirurdzy mówią bez ogródek,
Īe operacja w tej chwili nie wchodzi w
rachubĊ. JeĞli nawet by ją przeĪyá, to
bĊdzie tylko leĪaá, niczego nieĞwiadomy. Na to Piotrek siĊ nie godzi, woli Īyü
krótko, ale do koĔca ĩYû.
- MarzĊ, by doczekaü pierwszej
komunii córki, tak jakoĞ wierzĊ, Īe
to mi siĊ uda. MyĞlĊ nawet, Īe moĪe
do koĔca roku bĊdĊ Īyá – mówi peáen
nadziei.
9-letnia Julka to wielkie szczĊĞcie
Piotra. Urodziáa siĊ dokáadnie tego
samego dnia co on – 3 sierpnia, na
dodatek tak jak i on – w poáudnie. Jest
jeszcze 2-letni, rezolutny Kacperek
i oczywiĞcie ukochana Īona. MiáoĞü
rodziny i wspaniaáej mamy jest tą siáą,
która przede wszystkim trzyma Piotra
przy Īyciu. Chce Īyü, bo ma dla kogo.

Ale zdarzają siĊ chwile zwątpienia…
- Tak siĊ skáada, Īe w ubiegáym
roku zmaráy dwie osoby z mojej klasy,
a nawet z tej samej áawki – koleĪanka
i kolega. Teraz kolej na mnie – mówi. Ja siĊ Ğmierci nie bojĊ, kilka miesiĊcy
temu umará tata; wiem, Īe gdy umrĊ, to
tra¿Ċ tam, do taty.
W przypadkach takich jak ten
niemal zawsze pojawia siĊ pytanie –
DLACZEGO? Trudno znaleĨü na nie
odpowiedĨ.
Piotr wspomina, jak to w poprzedniej pracy zostaá uderzony w
gáowĊ przez osuwające siĊ skrzynki
z towarem. Klapa od samochodowej
przyczepy byáa Ĩle domkniĊta i czĊĞü
towaru posypaáa siĊ na Piotra. Kto wie,
czy to nie przyczyniáo siĊ do obecnej
choroby. Ale czy ktoĞ z nas myĞli w
ten sposób, gdy uderzy siĊ w gáowĊ?
Po paru minutach juĪ siĊ tego nie pamiĊta. Zresztą przyczyna mogáa mieü
takĪe uwarunkowania genetyczne.
PrzecieĪ w ubiegáym roku zmará jego
ojciec, takĪe jeszcze máody czáowiek.
Wiedziaá juĪ o chorobie syna. Bardzo
przeĪyá diagnozĊ mówiącą, Īe Piotrowi
zostaáo póá roku Īycia. Nie mógá siĊ
z tym pogodziü, nawet báagaá, by to
on mógá odejĞü, a nie jego dziecko.
Byü moĪe niebiosa wysáuchaáy tego
Īyczenia – tak siĊ staáo. Piotrkowi
zaĞ los darowaá znacznie wiĊcej, niĪ z
początku sądzono. Cháopak nie kryje
duĪego przywiązania do ojca – mocno
przeĪyá jego Ğmierü, a teraz czĊsto go
wspomina, nie waha siĊ teĪ przywdziaü
koszulki po ojcu, by w ten sposób podkreĞliü panującą miĊdzy nimi wiĊĨ.
- W zeszáym roku aĪ do lata byáo
dobrze, wydawaáo siĊ nam, Īe choroba
ustąpiáa, Īe syn znów bĊdzie mógá Īyü
w miarĊ normalnie. Tymczasem powróciáa i trzeba siĊ z nią mierzyü. CieszĊ
siĊ, Īe Īyjesz – mówi matka, która nie
traci nadziei i tĊ wiarĊ stara siĊ przelaü
na syna. Trudno wszak oprzeü siĊ
wraĪeniu, Īe jest to wiara w cud.
Guz uciska i powoduje ataki padaczki. MĊĪczyĨnie trudno wejĞü do
wanny, ale stara siĊ byü samodzielny
i tak na pierwszy rzut oka maáo kto
mógáby powiedzieü, Īe to ciĊĪko chory czáowiek, tym bardziej Īe Piotrek
ze spokojem, a nawet optymizmem
przyjmuje swe cierpienie. Ale i jemu
zdarza siĊ traciü resztki nadziei, kiedy
przychodzi niemoĪliwy do zniesienia
ból rozsadzający gáowĊ.
Piotr leczy siĊ w Instytucie Onkologii w Gliwicach. DuĪy, bardzo
elegancki, nowoczesny szpital. W
holu piĊkne akwaria z rybami. MoĪna
tu spacerowaü i wypoczywaü jak w
markowym hotelu. Niestety, na kaĪdym
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elewacje
docieplanie poddaszy i budynków
regipsy, sufity podwieszane
szpachlowanie, malowanie, gładzie
płytki
Łukasz, t. 695 236 711
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OdzieĪ skórzana, koĪuchy
przeróbki odzieĪy skórzanej,
futer i koĪuchów
SKÓROTIM 88
Tadeusz Strózik
ul. Hubala 4 Syców
tel. 691 982 345

Leczenie rwy kulszowej,
dysków i skrzywieĔ
krĊgosáupa.
RównieĪ przypadki zagroĪone operacją.
Zespóá specjalistów, Kalisz,
tel. 062 765-35-85; 0604 320 274

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

BURMISTRZ MiG
OSTRZESZÓW
PRZYPOMINA,
ĩE TERMIN PàATNOĝCI
Z TYTUàU
UĩYTKOWANIA
WIECZYSTEGO UPàYWA
Z DNIEM 31 MARCA 2013
ROKU.
BURMISTRZ MiG
mgr inĪ. Mariusz Witek

KOREPETYCJE
Z J. POLSKIEGO

oraz pomoc w
przygotowaniu do matury
tel. 601 560 650
Jeğli chcesz podarowaý swoim
bliskim oryginalny prezent na
urodziny, imieniny, rocznicċ,
upominek ğlubny, Walentynki,
Dzieĕ Kobiet
!!! ZadzwoĔ do Mnie !!!
kontakt tel. 663 176 770

kroku widaü teĪ cierpienie i ból zarówno dorosáych, jak i maáych pacjentów.
Trudno przejĞü komukolwiek obok tych
ludzkich nieszczĊĞü, a tym bardziej ludziom, którym czĊsto juĪ tylko zostaáa
nadzieja.
- O ile w ogóle bĊdzie moĪliwoĞü
operowania, wtedy gdy guzy podrosną,
wówczas zgodzĊ siĊ na kolejną operacjĊ, ale pod warunkiem, Īe usuną nie
tylko nowe, lecz i ten, który odrasta –
zdecydowaá Piotr.
Operacja nie jest dziĞ dla Piotra
sprawą najistotniejszą, on ma jeden
cel, o którym wszystkim mówi – DOCZEKAû PIERWSZEJ KOMUNII
JULKI.
Doktor w Gliwicach popatrzyá na
Piotra i powiedziaá – do maja damy
radĊ, na pewno. To samo mówi lekarz
z hospicjum w Ostrzeszowie, który
wraz z panią pielĊgniarką co jakiĞ czas
odwiedza Piotra w domu. Istnieje wiĊc
nadzieja, która go podtrzymuje na duchu, a moĪe i przy Īyciu. Bez niej, bez
celu, jaki sobie wytyczyá, bez wsparcia
najbliĪszych mu osób, moĪe juĪ Piotrka
by nie byáo …
Są takĪe przyjaciele - paczka i
500zá na ĞwiĊta od paĔ laborantek ze
szpitala w Ostrzeszowie sprawiáa wiele
radoĞci. PrzecieĪ caáa rodzina z trudem
wiąĪe koniec z koĔcem, jak zresztą
wszĊdzie, gdzie zagoĞciáa ciĊĪka choroba. DuĪo pieniĊdzy wydaje siĊ na podróĪ do Gliwic, to przecieĪ kawaá drogi,
a bywa, Īe dwa razy w tygodniu trzeba
jechaü do Instytutu. NajwiĊksze wszakĪe koszty pocháaniają leki – nierzadko
wydaje siĊ na nie 800zá miesiĊcznie.
A skąd na to wziąü, skoro Īyje siĊ z
dwóch rent niewiele przekraczających
1000zá.
Stąd teĪ apel do wszystkich
ludzi dobrej woli, mogących wspomóc Piotra o przekazywanie choüby
drobnych datków na podane niĪej
konto. Wspólnie moĪemy sprawiü,
by te nastĊpne trudne miesiące choroby i cierpienia Piotr mógá przeĪyü
bardziej godnie.
***
Choroby mają to do siebie, Īe pojawiają siĊ znienacka, ale zdarza siĊ
takĪe, Īe w równie zaskakujący sposób
ustĊpują. Wiem, Īe takie przypadki
przytra¿ają siĊ niezmiernie rzadko i
Īe w stanie Piotrka trzeba by mówiü o
cudownym ozdrowieniu, ale przecieĪ
cuda teĪ siĊ zdarzają.
- KaĪdemu, kto na tĊ chorobĊ
zachoruje, ĪyczĊ, by mógá Īyü tak jak
ja - jak najdáuĪej. Wiem, Īe z guzem
w gáowie dáugo siĊ nie Īyje. Ja zaĞ –
jakby nie patrzeü - przeĪyáem juĪ cztery
Īycia ponad to, co na początku orzekli
lekarze – mówi spokojnie, pogodzony
z losem, lecz z nutą nadziei w gáosie.
K. Juszczak
Numer konta, na które moĪna
przekazywaü pieniądze na leczenie
Piotra Kuty:
STOWARZYSZENIE POMOCY
POTRZEBUJĄCYM „PATRZ SERCEM”
Nr rachunku bankowego: 07
1240 6928 1111 0000 5606 0409 (z
dopiskiem – DLA PIOTRA)

Opryskliwy lekarz
gorszy od choroby
Nie ma miesiąca, aby ktoĞ nie
skarĪyá siĊ na szpital lub pogotowie
ratunkowe. Tegoroczne „zaĪalenia”
rozpoczĊáy siĊ skargą na nieuprzejme, Īeby nie powiedzieü - kpiące z
pacjenta, zachowanie lekarzy.
Pierwsza dotyczyáa niedzieli - 13
stycznia. Byü moĪe powodem byáa
pechowa data i nocna pora, ale zachowanie pani doktor z pogotowia
nie spodobaáo siĊ matce 3-letniego
cháopca. Wedáug matki dziecka pani
doktor po próbie zbadania dopiero co
przebudzonego i na dodatek páaczącego cháopca, rozdraĪniona, zaczĊáa
obchodziü siĊ z nim wrĊcz agresywnie, wyzywaü od bachora, groĪąc, Īe
jak siĊ nie uspokoi, to da mu klapsa.
Dopiero po ostrzejszej reakcji matki
pani doktor przeprosiáa i „bachora”
zaczĊáa nazywaü „sáoneczkiem”.
Z pogotowia matka z dzieckiem
tra¿ áa na izbĊ przyjĊü w szpitalu, a
tam lekarz dyĪurujący zachowaá siĊ
podobnie. Doktor u dziecka z gorączką i bólem gáowy nie stwierdziá
nic niepokojącego, a siląc siĊ na Īart,
zmartwionej matce podpowiadaá, aby
zbytnio nie wierzyáa we wszystko, co
mówi dziecko. Zapytaá, czy gdyby jej
panicz powiedziaá, Īe jest w ciąĪy,
to teĪ by mu uwierzyáa, szarpaáa po
nocy i przywoziáa do lekarza.
Na drugi dzieĔ lekarz rodzinny
stwierdziá u dzieciaka chore zatoki, a
wiĊc nie od ciąĪy bolaáa gáowa.
- Nie ma ludzi nieomylnych,
pomyáka co do diagnozy lub nierozpoznanie choroby moĪe, choü
nie powinna, siĊ zdarzyü - mówiáa
kobieta. - Ale Īaden lekarz nie powinien zachowywaü siĊ arogancko
wobec chorego czy jego najbliĪszych,
przecieĪ przyjazd pogotowia do chorego czy chorego do szpitala to i tak
ogromny stres.
NiechĊü do lekarzy po tym
spotkaniu pozostanie w pamiĊci tej
kobiety bardzo dáugo.
Drugie, bardzo podobne zdarzenie miaáo miejsce równieĪ w niedzielĊ, ok. godz. 16, ale dwa tygodnie
póĨniej. Najpierw do pogotowia, a
potem na szpitalną izbĊ przyjĊü tra¿ á
73-letni mĊĪczyzna. SpĊdziá tam
áącznie 3 godziny, z czego dwie w
szpitalu. Panowie, bo cierpiącego
przywiózá ziĊü, od razu usáyszeli, Īe
doktor szybko nie przyjdzie, bo ma
pracĊ na oddziale. Gdy lekarz wreszcie przyszedá i usáyszaá od pacjenta,

Īe nie wie, co mu jest, ale choruje na
serce i czuje siĊ bardzo Ĩle, skwitowaá
to sáowami: ja teĪ Ĩle siĊ czujĊ i co z
tego?
Potem wysáuchali ubolewaĔ, Īe
pogotowie wszystkich przysyáa do
szpitala, a nastĊpnie doktor kazaá
pobraü krew do badania, aby na
podstawie wyników zdiagnozowaü
pacjenta.
GodzinĊ trwaáo oczekiwanie na
wyniki, kolejne 20 minut na lekarza,
ten nie stwierdziá nic niepokojącego,
wypisaá receptĊ i odesáaá chorego do
domu.
Efekt byá taki, Īe kolejne dwa dni
mĊĪczyzna ten w wiĊkszoĞci przesiedziaá w áazience, bo mĊczyáa go
biegunka, a pomoc znalazá u kogoĞ
innego.
Jak mówiá ziĊü chorego, teĞü
to twardy czáowiek i od lekarzy woli
stroniü. Skoro jednak sam zadzwoniá
na pogotowie, a Īe nie mogáo od razu
przyjechaü, ubraá siĊ juĪ w piĪamĊ i
kazaá siĊ zawieĨü do szpitala, to na
pewno bardzo Ĩle siĊ czuá.
OpieszaáoĞü, obojĊtnoĞü i sáowa
lekarza, Īe on teĪ Ĩle siĊ czuje, bardzo ich dotknĊáy.
JeĞli juĪ w sáuĪbie zdrowia
brakuje pieniĊdzy na wszystko, to
niech przynajmniej zachowanie
pracowników ZZOZ w stosunku do
ludzi, którzy potrzebują pomocy,
a takĪe ich kultura i podejĞcie do i
tak zestresowanego pacjenta, bĊdą
przyjazne, a przynajmniej wáaĞciwe.
Na to nie potrzeba przecieĪ Ğrodków
¿nansowych.
- Lekarze są profesjonalistami i
powinni mieü zrozumienie dla ludzi,
którzy w bólu przychodzą do nich
po pomoc, a takie odzywki, jak ta
skierowana do mnie, są caákowicie
nie na miejscu - mówiá rozgoryczony
pan Tomasz.
MoĪna przypuszczaü, Īe na takie
zachowanie moĪe sobie pozwoliü tylko lekarz, który niezaleĪnie od tego,
czy traktuje pacjenta dobrze, czy Ĩle,
ma zagwarantowaną pensjĊ. Gdyby
prowadziá prywatną praktykĊ i zarobki
jego zaleĪaáyby od tego, jak leczy i
jak zachowuje siĊ wobec pacjenta,
traktowaáby go zupeánie inaczej.
Jest nadzieja, Īe jak dojdzie
wreszcie do przeksztaáceĔ w ostrzeszowskim ZZOZ, to nieuprzejmi lekarze zbyt dáugo pracowaü tu nie bĊdą.
Jan Jangas

Przedszkole Specjalne
w Ostrzeszowie
Zgodnie z decyzją Rady Powiatu
1 lutego przy Specjalnym OĞrodku
Szkolno – Wychowawczym w Ostrzeszowie rusza Przedszkole Specjalne.

Nowe wãadze
w ostrzeszowskich dzielnicach
ZakoĔczyáy siĊ wybory nowych
wáadz w ostrzeszowskich dzielnicach. Zainteresowanie mieszkaĔców
udziaáem w zebraniach byáo raczej
skromne, a szkoda, bo to nasza najbardziej lokalna wáadza. Pozytywnym
wyjątkiem byáo zebranie w Dzielnicy nr 4, w którym uczestniczyáo 60
osób – mieszkaĔców tej dzielnicy. W
trakcie zebraĔ mieszkaĔcy wybrali
15-osobowe rady dzielnicy, zaĞ nowi
radni dzielnicowi wyáonili spoĞród siebie przewodniczącego dzielnicy oraz
czterech czáonków zarządu. Dwoje
przewodniczących debiutuje w tej
roli – Krystyna Rajska (Dzielnica nr 3)
i Roman RaczyĔski (Dzielnica nr 6).
K.J.
Zarząd Dzielnicy nr 1: Zygmunt
Bagniewski, Jerzy Janulek, Adam
Mickiewicz, Wáodzimierz Piekarczyk;
przewodniczący Mieczysáaw Matyszkiewicz.
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Zarząd Dzielnicy nr 2: Mieczysáawa Bukiewicz, Barbara Fankidejska, Henryk ModrzyĔski, Zygfryd
Szalek; przewodniczący Jan Szkopek.
Zarząd Dzielnicy nr 3: Robert
Kania, Krystyna Karwacka, Jolanta
Kuczkowska, Marcin àuczak; przewodnicząca Krystyna Rajska.
Zarząd Dzielnicy nr 4: Edward
JaszczyĔski, Alojzy Kabat, Sáawomir
Widerski, Alicja Wróbel; przewodniczący Mieczysáaw Mądry.
Zarząd Dzielnicy nr 5: Ryszard
KrzyĪaĔski, Czesáaw Morta, Rafaá
PiwoĔ, Krystyna Zimoch; przewodniczący Jan Góra.
Zarząd Dzielnicy nr 6: Beata CaliĔska, Danuta Kaczmarek, Edward
Kurzawa, Jan Witkowski; przewodniczący Roman RaczyĔski.

Placówka jest przeznaczona dla
dzieci z upoĞledzeniem umysáowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym
oraz dzieci z autyzmem i niepeánosprawnoĞciami sprzĊĪonymi.
Z wnioskiem o utworzenie Przedszkola Specjalnego w Ostrzeszowie
wystąpiáa Dorota Wójtowicz, peániąca obowiązki dyrektora Specjalnego
OĞrodka Szkolno – Wychowawczego.
W tej chwili nie ma w powiecie
ostrzeszowskim podobnej placówki,
a dziĊki jej utworzeniu Powiat Ostrzeszowski zapewni mieszkaĔcom powiatu wszystkie moĪliwoĞci ksztaácenia dzieci niepeánosprawnych. Nowo
zaáoĪone przedszkole wáączono
w struktury Specjalnego OĞrodka
Szkolno – Wychowawczego.
Na XXIX sesji Rady Powiatu,
podejmując uchwaáĊ w sprawie zaáoĪenia placówki, radni zatwierdzili
takĪe jej statut regulujący kwestie organizacyjne. Organem prowadzącym
Przedszkole jest Powiat Ostrzeszowski na mocy porozumienia zawartego
z Miastem i Gminą Ostrzeszów.
www.powiatostrzeszowski.pl

