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Rada powiatu k³odzkiego przeg³osowa³a wniosek o odwo³anie dyrektora Buczkowskiego

Byliœmy razem - dziêkujemy
Pikieta w K³odzku w sprawie noworudzkiego szpitala, podczas której zebrani ¿¹dali odwo³ania dyrektora ZOZ w Nowej
Rudzie i zatrzymania likwidacji dwóch oddzia³ów odnios³a skutek. Radni powiatu k³odzkiego, po burzliwej dyskusji, przeg³osowali uchwa³ê w sprawie wniosku do zarz¹du o rozwi¹zanie umowy o pracê z dyrektorem ZOZ w Nowej Rudzie.

KTO ZDECYDUJE?
W tym tygodniu zarz¹d powiatu k³odzkiego ma podj¹æ
decyzjê w sprawie odwo³ania dyrektora ZOZ - Romana
Buczkowskiego. W sk³ad
zarz¹du wchodz¹: Adam
£¹cki - starosta, Marek
Szpanier - wicestarosta, odpowiedzialny za s³u¿bê zdrowia, Jaros³aw Zachariasz,
Jan Podgórski oraz Marek
Zwoliñski. Piêciu ludzi zdecyduje o dalszym losie noworudzkiego szpitala.

DZIÊKUJEMY
Wszystkim noworudzianom i innym osobom,
którym nie jest obojêtny
los naszego szpitala,
sk³adamy serdeczne podziêkowania za udzia³
w pikiecie zorganizowanej przed starostwem
powiatowym w K³odzku.
Dziêkujemy równie¿ tym,
którzy swoimi podpisami
dodali nam otuchy w walce o utrzymanie dwóch
oddzia³ów noworudzkiego szpitala.
Udowodniliœmy, ¿e razem
mo¿emy wiêcej.
w³adze miasta
Nowa Ruda
w³adze gminy
Nowa Ruda
Stowarzyszenie
Obrony Szpitala

Pikieta pod starostwem powiatowym w K³odzku rozpoczê³a siê wniesieniem symbolicznej trumny, przy
wtórze marsza pogrzebowego granego przez noworudzk¹ Orkiestrê Górnicz¹. fot. W. Grzybowski.

W

pikiecie, która mia³a miejsce w minion¹
œrodê 7 wrzeœnia, w samo po³udnie
przed starostwem powiatowym w K³odzku
wziê³o udzia³ oko³o 300 osób, które przyjecha³y tam w sposób zorganizowany z Nowej Rudy
i Dusznik Zdroju (pracownicy tamtejszego
ZOZ-u wsparli noworudzian i walczyli z dobrym
skutkiem o zmianê decyzji o likwidacji ich szpitala i w³¹czenie go w strukturê k³odzkiego ZOZ).
Noworudzianie wznosili has³a dotycz¹ce odwo³ania dyrekotora ZOZ - Romana Buczkowskiego i zatrzymania likwidacji oddzia³ów chirurgii i ginekologii w noworudzkim szpitalu.
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Laparoskop”
(organizatorzy pikiety, w³. Stowarzyszenie Obrony Szpitala) z³o¿yli na rêce starosty Adama
£¹ckiego 8500 podpisów mieszkañców Nowej Rudy z poparciem dla dwóch postulatów:

tj. powstrzymania likwidacji oddzia³ów chirurgii i ginekologii w noworudzkim szpitalu oraz
odwo³ania Romana Buczkowskiego z funkcji
dyrektora ZOZ Nowa Ruda. Nie oby³o siê bez
gor¹cych wyst¹pieñ w³odarzy miasta i gminy
Nowa Ruda. G³os poœród wrzawy i gwizdów
zabra³ te¿ Adam £¹cki, starosta k³odzki, który
w towarzystwie cz³onka zarz¹du powiatu, noworudzianina Jaros³awa Zachariasza odwa¿y³ siê wyjœæ do protestuj¹cych. Brakiem odwagi wykazali siê inni noworudzcy radni z SLD
i PSL. Starosta zaprosi³ delegacjê protestuj¹cych do udzia³u w sesji powiatowej, podczas
której radni opozycyjni wprowadzili do porz¹dku obrad projekt uchwa³y w sprawie wniosku
do zarz¹du powiatu k³odzkiego o rozwi¹zanie
umowy o pracê z dyrektorem Buczkowskim.
ci¹g dalszy na str. 3

2

13 wrzeœnia 2005 r.

Ratujmy noworudzki szpital

info Nowa Ruda

Dr Zaj¹c: - Nie ma potrzeby likwidacji oddzia³ów zabiegowych

Szanowni mieszkañcy Nowej
Rudy, Radkowa i okolic.
erdecznie dziêkujê Wam
za udzia³ w zgromadzeniu
przed starostwem w ubieg³¹
œrodê oraz ponad 8500 podpisów poparcia, które - mam
nadziejê - z³o¿yliœcie Pañstwo
równie¿ wyra¿aj¹c uznanie
dla naszej pracy w oddziale
chirurgicznym. Œwiadcz¹ one
o tym, ¿e ktoœ docenia moj¹
i nasz¹ pracê, za co jestem
pe³en szacunku. Postaram
siê tak¿e w przysz³oœci nie
zawieœæ pok³adanych we
mnie nadziei.
Sytuacja po sesji 7 wrzeœnia br., jest taka, ¿e nadal
rozpowszechniane s¹ k³amliwe informacje powoduj¹ce
niepokój ca³ej za³ogi. Jak
Pañstwo wiecie walczymy
o szpital miejski czteroprofilowy i nie ma mowy o likwidacji
jakichkolwiek oddzia³ów.
Uwa¿am, ¿e nasz szpital ma

S

racjê bytu je¿eli zostanie unowoczeœniony i bêdzie œwiadczy³ us³ugi na poziomie standardów przynajmniej polskich, jeœli nie wy¿szych.
Szansê tak¹ widzê w odpowiednim kontrakcie z NFZ
oraz szukaniu pieniêdzy tu na
miejscu i poza Nowa Rud¹.
Wiadomo jest, ¿e nie wystarczy tych pieniêdzy tylko z NFZ.
Jestem pewny, ¿e opracujemy projekt restrukturyzacji na
miarê oczekiwañ, aby szpital
móg³ siê rozwijaæ, a nie degradowaæ jak to przez ostatnich 9 lat dzia³o siê za spraw¹
obecnej dyrekcji. S¹dzê, ¿e
wiele mo¿na poprawiæ w szpitalu bez wiêkszych pieniêdzy
- wymaga to zmian organizacyjnych.
Nie ma, moim zdaniem,
potrzeby likwidacji oddzia³ów
zabiegowych - nale¿y przeczekaæ z³y okres. Raz zamkniêty
oddzia³ ju¿ nigdy nie zostanie
otworzony. Co to za restrukturyzacja, jeœli wstêpnie dyrektor chce zwolniæ 45 osób,
a „swoich” pracowników nagrodziæ podwy¿k¹ p³ac. Na
ostatniej sesji rady powiatu
k³odzkiego okaza³o siê, ¿e
wdro¿enie programu restrukturyzacji przez dyrektora ZOZ
jest niezgodne z prawem,
myœlê tu o z³o¿eniu pracownikom wymówieñ.

Dyrektor Buczkowski nadal wszystkich oszukuje
twierdz¹c, ¿e bezpoœrednim
sprawc¹ d³ugu jest oddzia³
chirurgiczny. Chcê przypomnieæ, ¿e chirurgia generuje
d³ugi wówczas, gdy kontrakt
z NFZ jest Ÿle podpisany. Dlaczego? A dlatego ¿e spoczywa na nas równie¿ koszt bloku operacyjnego. Blok operacyjny jest finansowany w ka¿dym szpitalu przez oddzia³y
zabiegowe - w naszym przypadku przez oddzia³ ginekologiczny i chirurgiczny - kiedyœ
by³ przez urazowy i po³o¿nictwo, ale je zrestrukturyzowano, czyli zlikwidowano. D³ug
noworudzkiego oddzia³u chirurgicznego jest wyolbrzymiony - a przy tym jest nie do
sprawdzenia w chwili obecnej, poniewa¿ zarówno ksiêgowoœæ, jak i dyrektor nie daj¹
do wgl¹du dokumentacji. W
obecnym roku dysponujê 9
tysi¹cami punktów dla chirurgii, a dopiero przy 15 tys. punktów, mój oddzia³ mo¿e pracowaæ na pe³nych obrotach.
Niestety, nie ja podpisywa³em kontrakt. Zlikwidowanie
oddzia³ów w przysz³oœci pozbawi³oby szpital przychodów,
a to w konsekwencji zachwia³oby bud¿etem zak³adu, poniewa¿ koszty sta³e zak³adu
i tak by siê nie zmniejszy³y.

Piotr Baranowski: - Wesprzemy szpital kwot¹ 100 tys. z³ rocznie

Szanowni Pañstwo!
gromnie dziêkujê Pañstwu za udzia³ 7 wrzeœnia w demonstracji i sesji
powiatowej w K³odzku. Uzyskaliœmy wiele, ale jeszcze
musimy walczyæ o najwa¿niejsze. Jak siê okazuje dyrektor
Buczkowski bezprawnie
zacz¹³ likwidowaæ chirurgiê
i ginekologiê, a wrêczone

O

pracownikom wypowiedzenia
s¹ niewa¿ne. Wed³ug mojej
oceny obecny dyrektor SP
ZOZ dzia³a na szkodê zak³adu, którym kieruje, zarówno
poprzez nadmiern¹ uleg³oœæ
w³adzom starostwa, jak i nadgorliwoœæ w „restrukturyzacji”.
Przypomnê, ¿e bud¿et SP ZOZ
w K³odzku wynosi w tym roku
30 mln z³, a Nowej Rudy tylko
10 mln z³. K³odzko i Nowa
Ruda maj¹ zbli¿on¹ liczbê
mieszkañców. W roku 2004
K³odzko otrzyma³o od starostwa 2,2 ml z³ dotacji, Nowa
Ruda tylko 500 tys. z³. Na sesji 7 wrzeœnia br. pani dyrektor SP ZOZ powiedzia³a, ¿e
w K³odzku nie zwalnia siê nikogo, ma³o tego kupuje siê
mammograf. Czy to o czymœ
nie œwiadczy? Uwa¿am, ¿e
dla szpitala w Nowej Rudzie
te¿ nadejd¹ lepsze czasy.

Szpitalowi potrzebny jest remont i modernizacja. Powinny w nim pozostaæ cztery profile, tak jak dotychczas. Zobowi¹zujê siê jako prezes Stowarzyszenia Obrony Szpitala
do pomocy na rzecz szpitala
w kwocie co najmniej 100 tys.
z³otych rocznie. Pomoc ta
oczywiœcie zostanie udzielona dobremu gospodarzowi.
Oczekujemy od starosty
jak najszybszego za³atwienia
sprawy i odwo³ania obecnego dyrektora noworudzkiego
ZOZ oraz powo³ania osoby
pe³ni¹cej jego obowi¹zki.
Dalsze zwlekanie z takimi
decyzjami mo¿e spowodowaæ niez³o¿enie na czas programu restrukturyzacji oraz
niezakontraktowanie us³ug.
Piotr Baranowski,
przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Obrony Szpitala

Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdzam, ¿e obecny
dyrektor Ÿle prowadzi nasz SP
ZOZ, nie rozwija go, sk³óca
za³ogê, a przy tym w chwili
obecnej walczy tylko o swój
sto³ek, a nie dobro firmy. Ja
natomiast wraz z Komitetem
Obrony Szpitala walczê o
utrzymanie ZOZ-u. Sadzê, ¿e
tak post¹pi³by ka¿dy lekarz,
któremu na sercu le¿y dobro
zak³adu w którym pracuje i
myœlê, ¿e tê opiniê podzielaj¹
wszyscy przyzwoici mieszkañcy naszej Ma³ej Ojczyzny. Pracowników naszego szpitala
proszê o rozwagê, bo nie chcê
byæ powodem niepokojów w
szpitalu, a w chwili obecnej
myœlê nie tylko o 45 ludziach,
którzy mieli byæ zwolnieni. Myœlê o przysz³oœci ca³ej za³ogi.
A tak ju¿ na koniec, jak
mi³o by³o s³uchaæ na sesji
powiatowej informacji pani
dyrektor SP ZOZ w K³odzku,
która restrukturyzacjê pojmuje jako budowanie, a nie likwidacjê. Jestem równie¿
przekonany, ¿e obecny sprzeciw spo³ecznoœci Nowej
Rudy zatrzyma kolejn¹ degradacjê naszego szpitala i nadejdzie lepszy okres w dziejach naszej placówki.
Z powa¿aniem
Andrzej Zaj¹c,
ordynator chirurgii.
Bezp³atny Informator
Samorz¹dowy
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Wyst¹pienie mieszkañców Nowej Rudy
podczas pikiety w K³odzku
Szanowny panie Starosto!
Drodzy radni powiatowi!
y mieszkañcy Ziemi Noworudzkiej przyje¿d¿amy do Was
w pokojowej manifestacji z symboliczn¹ trumn¹ - abyœcie
sobie uœwiadomili, co to oznacza. Oznacza ostatni¹ drogê, któr¹
nam zgotowaliœcie. Pragniemy pokazaæ Wam jak bardzo jesteœmy zdeterminowani i nie pozwolimy Wam na likwidacjê tego w
czym nasze ostatnie nadzieje - nadzieja dalszego ¿ycia. Takimi
poczynaniami ju¿ wczeœniej w³adze zlikwidowa³y nam kopalniê,
a tym samym blisko 6 tysiêcy miejsc pracy. Takimi poczynaniami zabrano nam powstanie powiatu Nowa Ruda. Takimi poczynaniami wyprowadzono z Nowej Rudy i okolic urzêdy, przychodnie, s¹d, stacjê Sanepidu i inne wydzia³y.
To przecie¿ nie kto inny jak spo³eczeñstwo Nowej Rudy
i Gminy Nowa Ruda da³o Wam mandat zaufania, licz¹c na
godne ich reprezentowanie, dbanie o ich sprawy. I ich godnoœæ. Mieliœmy nadziejê, ¿e bêdziecie budowali, a nie burzyli.
Nie dziwi nas postawa czy stanowisko radnych z K³odzka, bo
oni zadbali o swoje, ale dziwi nas postawa radnych z Nowej
Rudy i okolic. To Wy jesteœcie „sol¹” tej ziemi, na której wasze
babcie, matki i ¿ony powi³y noworudzkie dzieci. Tu narodzi³o
siê Wasze ¿ycie - miejsce narodzenia, które do dziœ macie
w dowodach osobistych. Tym bardziej dziwi nas fakt waszej
decyzji o likwidacji szpitala - miejsca, gdzie narodzi³o siê Wasze ¿ycie - tu stawialiœcie pierwsze kroki, tu otrzymujecie
pierwsz¹ pomoc medyczn¹, tu ¿yj¹ Wasze rodziny i najbli¿si.
Nowa Ruda liczy ponad 7 tys. emerytów i rencistów wywodz¹cych siê g³ównie z górnictwa, ponad 1000 innych zawodów
- to s¹ ludzie, którzy potrzebuj¹ pomocy lekarskiej w ka¿dej
chwili. Nieraz pomocy w 5 minut. Lekarze wiedz¹, ¿e to wyœcig
z czasem, a wygrana to ¿ycie. Nas mieszkañców Nowej Rudy
nie dziwi postawa innych radnych z K³odzka czy Polanicy, bo
oni maj¹ w tym swój interes, oni s¹ na swoim - zadbali o swoje. Ale czy taka powinna byæ decyzja, czy najwa¿niejsza jest
ekonomia? A gdzie tu jest cz³owiek, jego godnoœæ i poszanowanie? Nale¿a³oby usi¹œæ wspólnie z w³adzami miasta i gminy Nowa Ruda, z przedstawicielami stowarzyszeñ, organizacjami - a wtedy rozwi¹zania powinny siê znaleŸæ.
Byli górnicy i ich rodziny wiedz¹ co znaczy s³owo „restrukturyzacja”, my to ju¿ przerobiliœmy, wiemy ilu ludzi teraz jest bez
pracy i nie ma co w³o¿yæ do przys³owiowego garnka. Trzeba
robiæ wszystko co mo¿liwe, aby utrzymaæ oddzia³y w naszych
szpitalach. Nie dziwi nas fakt napisania listu przez niektórych
lekarzy - osobiœcie tylko do Pana Starosty - wybranych lekarzy,
bo oni broni¹ swojej specjalnoœci i swoich uk³adów. Dziwi nas
fakt, ¿e przysiêga Hipokratesa zmieni³a siê u nich w s³owa nic
nie znacz¹ce, dbaj¹ce tylko o siebie i swoje, w³asne interesy.
To na chirurgii sale nie mog¹ pomieœciæ swoich pacjentów - i
tu nale¿a³oby pomyœleæ o powiêkszeniu oddzia³u i pozyskaniu
wiêcej lekarzy o tej specjalnoœci. Komu wypowiedzieliœcie „lojalnoœæ”? Swojemu koledze, który od œwitu do nocy jest przy
³ó¿ku chorego czy przy operacji. Wasze rozgrywki nas nie interesuj¹, chcemy byæ leczeni przez dobrych lekarzy i we w³asnym
szpitalu. Zaprzestañcie waœni i róbcie to co do Was nale¿y.
Szanowni Radni, przyjechaliœmy do Was prosz¹c o opamiêtanie i zweryfikowanie swojej postawy. Wœród nas s¹ osoby, którym uratowano ¿ycie w tym szpitalu. S¹ osoby, które rozbudowa³y ten szpital, wspomaga³y w ró¿nych akcjach. Wœród
nas s¹ obecni przyszli parlamentarzyœci „z prawej i lewej strony sceny politycznej”, s¹ w³adze miasta i gminy Nowa Ruda,
s¹ tu wspólnie z Wami - powtarzam - wspólnie z Wami. Oni
maj¹ dobr¹ wolê przywrócenia poczucia naszego bezpieczeñstwa i naszej godnoœci.

M

Tylko m¹dre grono ludzi podejmie m¹dre decyzje.
Liczymy na to wszyscy. A zatem do pracy!

13 wrzeœnia 2005 r.

3

dokoñczenie ze str. 1
Po burzliwej dyskusji na sesji 11 g³osami „za” odwo³aniem
przy 2 „wstrzymuj¹cych siê” i 9 osobach nie bior¹cych udzia³u
w g³osowaniu (!) uchwa³a zobowi¹zuj¹ca zarz¹d powiatu k³odzkiego do odwo³ania dyrektora zosta³a podjêta. W g³osowaniu
jawnym i imiennym „za” odwo³aniem Buczkowskiego byli m.in.
noworudzianie Monika Podjacka (PO), Janina Grysiewicz
(SLD), Julian Golak. Nie wziêli udzia³u w g³osowaniu, uchylaj¹c siê od odpowiedzialnoœci i decyzji w sprawie szpitala: Józef £opaciuch i Ryszard Pomyka³a (obaj SLD), Henryk Wnêtrzak oraz Jan Podgórski (PSL). Szczególnie dziwi postawa
tego ostatniego, który nie poszed³ za przyk³adem partyjnego
kolegi Marka Szpaniera (ten zag³osowa³ za odwo³aniem dyrektora), równie¿ cz³onka zarz¹du powiatu.
Sprawa likwidacji dwóch oddzia³ów w noworudzkim szpitalu pozostaje nadal otwarta, gdy¿ radni powiatu nie podjêli
przecie¿ uchwa³y o ich zamkniêciu. Tym samym, na co wskazywa³y wypowiedzi radnych na sesji, wypowiedzenie umowy
o pracê ordynatorowi dr. Andrzejowi Zaj¹cowi i innym pracownikom nie ma podstaw prawnych. Wojciech Grzybowski

Zebrano 8500 podpisów poparcia
pod dwoma postulatami:
1. Powstrzymanie likwidacji oddzia³ów chirurgii
i ginekologii w noworudzkim szpitalu,
2. Odwo³anie Romana Buczkowskiego z funkcji
dyrektora ZOZ Nowa Ruda.

Wyst¹pienie do starosty i radnych powiatowych podczas pikiety odczyta³ Jan Krawczyszyn, emerytowany górnik z Nowej Rudy.

Przed siedzib¹ starostwa protestowa³o oko³o 300 osób, niektórzy
uczestniczyli tak¿e w sesji powiatowej.
fot. W.Grzybowski
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Dr Waldemar Orzechowski: - Dyrektor Buczkowski od pocz¹tku
zamiast pomagaæ rzuca³ mi k³ody pod nogi.
Rozmowa z doktorem Waldemarem Orzechowskim, w 2003 roku pe³ni¹cym obowi¹zki
ordynatora oddzia³u ginekologicznego-po³o¿niczego w noworudzkim szpitalu.
Redakcja: - Jak trafi³ Pan do nas z O³awy?
Dr Waldemar Orzechowski: - W 2003 roku
na wiosnê, po nierozstrzygniêtym konkursie
na ordynatora oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego, dyrektor Buczkowski powierzy³ mi
obowi¹zki ordynatora i postawi³ przede mn¹
zadania: odm³odziæ kadrê lekarsk¹, przywróciæ dyscyplinê pracy i podnieœæ poziom œwiadczonych us³ug. Niestety ju¿ od pocz¹tku zamiast pomagaæ rzuca³ mi k³ody pod nogi.
Chcia³em zatrudniæ dwóch specjalistów z Wroc³awia, po kilku miesi¹cach walki zgodzi³ siê
na zatrudnienie jednego. Jak zwiêkszy³em
dyscyplinê pracy i zacz¹³em wymagaæ przestrzegania regulaminu zak³adu to w odpowiedzi pan H. poszed³ na zwolnienie lekarskie, a
potem wróci³ na emeryturê, pan A. te¿ poszed³
na zwolnienie, jednoczeœnie pracowa³ w innym miejscu, pani M. wziê³a zwolnienie i pojecha³a na urlop do Chorwacji. Zawiadomi³em dyrektora Buczkowskiego o tych wykroczeniach i prosi³em o wyci¹gniêcie konsekwencji s³u¿bowych. Niestety nie by³o ¿adnej
reakcji, czyli dyrektor akceptowa³ takie postêpowanie.
R: - Ale oddzia³ przynosi³ straty (?).
WO: - Te¿ to s³ysza³em. Po zapoznaniu siê z
funkcjonowaniem oddzia³u i poradni zaproponowa³em daleko id¹c¹ restrukturyzacjê,
która powinna przynieœæ istotne oszczêdnoœci. Jednoczeœnie zaproponowa³em, ¿eby
ka¿dy z ordynatorów wiedzia³ jaki kontrakt posiada jego oddzia³, jakie s¹ koszty osobowe,
poœrednie, bezpoœrednie funkcjonowania
oddzia³u i wtedy bêdzie mo¿na szukaæ
oszczêdnoœci i wiedzieæ dlaczego tych pieniêdzy brakuje, gdzie uciekaj¹ i s¹ marnotrawione. Niestety wszystko by³o tajemnic¹ i ¿adna z
tych propozycji nie doczeka³a siê nawet ustnej odpowiedzi czy próby dyskusji.
R: - Wyrazi³ Pan zgodê na likwidacjê porodówki i po³o¿nictwa?
WO: - Zawsze twierdzi³em, ¿e porodówka to
serce szpitala. Musimy pamiêtaæ, ¿e g³ównym
Ÿród³em finansowania szpitala jest kontrakt z
NFZ. Nielogiczne jest likwidowanie czegoœ
i pozbawianie siê Ÿróde³ finansowania, a tak
by³o w wypadku porodówki, tym bardziej, ¿e
na porody nie ma limitów finansowych. W tym

temacie te¿ zosta³em oszukany. W przedstawionym projekcie restrukturyzacji wskazywa³em na koniecznoœæ po³¹czenia oddzia³u ginekologicznego i po³o¿niczego. I takie by³y
ustalenia! Poza moimi plecami w miejscu
gdzie mia³ byæ ten oddzia³ powsta³ oddzia³
wewnêtrzny, a porodówka uleg³a likwidacji
R: - Jak wspomina Pan pracê w noworudzkim szpitalu?
WO: - Bardzo mile i sympatycznie, szczególnie ze wzglêdu na mile pacjentki, i bardzo dobry personel œredni, z którym mo¿na by³o stworzyæ oddzia³ gin ekologiczno-po³o¿niczy na dobrym poziomie.
R: - To dlaczego odszed³ Pan z pracy?
WO: - Pod koniec 2003 roku przeczyta³em w
Gazecie Lekarskiej o rozpisaniu przez dyrektora konkursu na mój oddzia³. Dobry obyczaj
nakazuje, aby termin konkursu uzgadniaæ z
obecnym ordynatorem. Nic takiego siê nie sta³o. Pomyœla³em sobie, praca to nie musi byæ
Wersal. Umówi³em siê z dyrektorem Buczkowskim na spotkanie i poprosi³em go ocenê
mojej dziewiêciomiesiêcznej pracy i czy widzi
nasz¹ dalsz¹ wspó³pracê? Us³ysza³em same
superlatywy na swój temat, ¿e nie ma zainteresowania konkursem i ¿e nikt siê nie zg³osi³.
On jako dyrektor chce ¿ebym nadal pracowa³ i
mam jego poparcie. Na dzieñ przed konkursem wysz³a utrzymywana ca³y czas w tajemnicy prawda, ¿e dyrektor ju¿ dawno dogada³ siê
z doktor Iwon¹ Matyj¹ i jej udzieli poparcia.
Wobec powy¿szego poczu³em siê oszukany
i wycofa³em papiery z konkursu, nie pcha³em
siê tam gdzie mnie nie chc¹. Wróci³em do
swojej firmy i prowadzê dobrze prosperuj¹cy
NZOZ - O³awskie Centrum Medyczne.
R: - Wiem, ¿e nie wchodzi siê dwa razy do tej
samej wody. Ale czy wróci³by Pan i podj¹³
siê jeszcze raz zadania prowadzenia oddzia³u w Nowej Rudzie?
WO: - Tak naprawdê do Nowej Rudy nie muszê wracaæ, bo jestem tutaj raz w tygodniu.
Prowadzê prywatn¹ praktykê w S³upcu. A do
szpitala? Wszystko zale¿a³oby od warunków
i sytuacji. Lubiê wyzwania. Jestem zabiegowcem i ci¹gnie wilka do lasu.
R: - Dziêkujê za rozmowê.
WO: - Dziekujê.

Tomasz Kiliñski:
- Nie wychodŸmy
znów przed szereg.
8500 podpisów i kilkaset
osób protestuj¹cych pod starostwem w K³odzku œwiadczy
o tym, ¿e walczymy w s³usznej
sprawie. Za to wszystko osobiœcie dziêkujê mieszkañcom
zdaj¹c sobie sprawê, ¿e to
dopiero pocz¹tek. Dziœ nale¿y
do³o¿yæ wszelkich starañ, aby
szpital móg³ otrzymaæ jak najlepszy kontrakt z NFZ na
wszystkie oddzia³y, a nie z góry
skazywaæ go na przegran¹,
pokazuj¹c nowy szpital w Polanicy, jak czyni to obecny jeszcze dyrektor Buczkowski. Dyrekcja szpitala k³odzkiego
dzia³a wrêcz przeciwnie, nic
nie likwiduje, stara siê o dobry kontrakt, a przysz³oœæ poka¿e czy rzeczywiœcie szpital
w Polanicy przejmie wszystkie
oddzia³y zabiegowe w powiecie k³odzkim. Przede wszystkim nie powinniœmy „wychodziæ znów przed szereg” sami
likwiduj¹c sobie oddzia³y jak
zaplanowa³ to dyrektor Buczkowski. Teraz widzimy, jak bardzo dba o rozwój szpitala, kadry i poziom us³ug - pokazuj¹
to fakty. Szpital w Nowej Rudzie mo¿e mieæ ca³kiem inne
oblicze, tylko gdy doczeka siê
prawdziwego gospodarza.
burmistrz Tomasz Kiliñski

BYLI ZA LIKWIDACJ¥ ODDZIA£ÓW: CHIRURGICZNEGO I GINEKOLOGICZNEGO
Podczas sierpniowej sesji
rady powiatu k³odzkiego zapad³a decyzja o pozytywnej
opinii dla projektu restrukturyzacji ZOZ w Nowej Rudzie,
m.in. poprzez likwidacjê
dwóch oddzia³ów w noworudzkim szpitalu. Poœród 16
radnych z powiatu, którzy
g³osowali za tym projektem
znaleŸli siê trzej noworudzcy radni, reprezentuj¹cy SLD
i PSL.
(lwi)

Jan Podgórski (PSL)

Józef £opaciuch (SLD)

Ryszard Pomyka³a (SLD)

