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Tygodnik Ziemi £owickiej
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KTO ZOSTANIE

DYREKTOREM SZPITALA?
Trwa konkurs na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w £owiczu, który ostatecznie zostanie rozstrzygniêty
19 grudnia. W chwili obecnej znamy
ju¿ nazwiska osób ubiegaj¹cych siê
o objêcie tego stanowiska. Z pocz¹tkowej listy piêciu kandydatów, decyzj¹ zarz¹du powiatu ³owickiego pozosta³y nadal cztery osoby, jedyn¹
osob¹, która nie bierze ju¿ udzia³u
w konkursie jest Ryszard Lewandowski - by³y dyrektor Szpitala Miejskiego w G³ownie. Nadal o stanowisko
dyrektora ZOZ ubiegaj¹ siê nastêpuj¹ce osoby: Andrzej Grabowski,
Jacek Chyliñski, Jacek Kaniewski
i Marianna Marsza³ek - Kotecka.
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est jeszcze zbyt wczenie, aby rozmawiaæ z kandydatami na temat ich programów ekonomiczno-finansowych, w tych
Uroczyste wrêczenie tytu³u Honorowego Obywatela £owicza. Od lewej
dniach odbieraj¹ oni bowiem potrzebne do
biskup Alojzy Orszulik, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Krzysztof Kaliñ- tego informacje. Zaprezentujemy natomiast
ski i burmistrz Ryszard Budza³ek. Fot. R. Stêpniewski.
samych kandydatów.
Andrzej Grabowski jest ³owiczaninem,
obecnie ma 50 lat, jest ordynatorem oddzia³u noworodkowego ³owickiego szpitala. Pamiêtamy jego udzia³ w ubieg³orocznym konCzternacie lat po swym wy- rolników, radiowcom z Radia Plus ¿yczy³ kursie na to stanowisko. W pierwszej i trzewiêceniu na biskupa, w ponie- sukcesów w g³oszeniu Ewangelii, wobec raddzia³ek 8 grudnia, ordynariusz ³o- nych podkrela³ wa¿n¹ rolê, jak¹ pe³ni¹, rekwicki Alojzy Orszulik otrzyma³ tora Mazowieckiej pociesza³, ¿e trudne
w katedrze tytu³ Honorowego Oby- czasy dla uczelni te¿ uda siê przetrwaæ.
watela £owicza, nadany mu jedno- - Wiele przeciwnoci prze¿ylimy, gdy uczelsobotê, 6 grudnia w Domaniewicach
nia powstawa³a, obecne trudnoci te¿ przeg³onie przez Radê Miejsk¹.
przy ul. Kolejowej, 12-letnie dziecmin¹, niechêtni uczelni urzêdnicy nie s¹ wieczko znalaz³o w przydro¿nym rowie cia³o
roczystoæ pokaza³a, jak dobre stosunki ni - powiedzia³. W obliczu biskupa ludzie,
66-letniego Zdzis³awa W., mieszkañca tej
potrafi³ utrzymywaæ ze wszystkimi którzy czêsto s¹ ze sob¹ skonfliktowani,
rodowiskami w miecie, przez tyle lat swo- mo¿e siê do siebie nie umiechali, ale potra- miejscowoci. Przyby³y na miejsce lekarz
jej pos³ugi w £owiczu, biskup Orszulik. Dla fili staæ obok siebie i dzieliæ to samo uczucie stwierdzi³ zgon, lecz nie wypowiedzia³ siê
ka¿dego z podchodz¹cych doñ z ¿yczenia- wdziêcznoci i szacunku. Osob¹, która naj- co do przyczyn mierci mê¿czyzny.
mi mia³ dobre s³owo, umiech, kilka s³ów bardziej lapidarnie i najtrafniej wyrazi³a to, co Wszystko jednak wskazuje na to, ¿e mê¿odnosz¹cych siê konkretnie do niego. Stra- obywatele miasta wobec biskupa czuæ mog¹, czyzna zgin¹³ w wyniku wypadku samo¿akom dziêkowa³ za to, ¿e s¹ dobrymi s¹- by³ zreszt¹ w³anie rektor MWSH-P, prof. chodowego. W bliskiej odleg³oci od cia³a
siadami dla seminarzystów, ministrowi Olej- Wies³aw Balcerak. - Zas³ugi s¹ ewidentne policja odnalaz³a rower z licznymi ladami
niczakowi za to, ¿e troszczy siê o ³owickich dla wszystkich - powiedzia³. dok. na str. 2 uszkodzeñ, które sugeruj¹ wypadek. Policja
zabezpieczy³a te¿ inne lady, które bêd¹ pomocne przy ustalaniu pojazdu, który po
zderzeniu z rowerzyst¹ oddali³ siê z miejsca
zdarzenia.
Na razie nie wiadomo, po jakim czasie od
W nastêpny pi¹tek, 19 grudnia na lach jest rozprowadzanych pó³tora tysi¹ca chwili zaistnienia wypadku mê¿czyzna zgiStarym Rynku w £owiczu odbêdzie kuponów, za które bêdzie mo¿na w dniu n¹³, czy gdyby sprawca zatrzyma³ siê i posiê tradycyjna choinka dla dzieci.
choinki otrzymaæ dla dziecka upominek od wiadomi³ pogotowie, wypadek mia³by inne
jednego z kilku Miko³ajów, którzy bêd¹ rozaria Wiêckowska, naczelnik Wydzia- dawali paczki g³ównie ze s³odyczami, ode³u Spraw Spo³ecznych w ratuszu po- rwana czêæ kuponu bêdzie mog³a jako los
wiedzia³a nam, ¿e w programie imprezy nie wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagród g³ównych,
zajdzie ¿adna istotna zmiana w porównaniu wród których bêdzie na pewno rower górdo lat poprzednich. Tak wiêc choinka za- ski ufundowany przez redakcjê Nowego £ob³ynie dok³adnie o godz. 16.30, program wiczanina - patrona ³owickiej choinki. Mile
artystyczny zostanie ca³kowicie przygoto- widziani bêd¹ jednak kolejni sponsorzy imwany i wykonany przez uczniów Zespo³u prezy, którzy maj¹ jeszcze teraz trochê czaSzkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi w £o- su, by przekazywaæ nagrody dla dzieci.
(tb)
wiczu. Ju¿ teraz w ³owickich przedszko-

Wdziêcznoæ i szacunek

ciej kadencji samorz¹du by³ cz³onkiem Rady
Miejskiej w £owiczu, w której pracowa³
m. in. jako cz³onek zarz¹du miasta, przewodnicz¹cy komisji zdrowia. W ³owickim
szpitalu pracuje od momentu ukoñczenia
studiów, czyli od 1977 roku, pocz¹tkowo
na oddziale laryngologicznym, na którym
robi³ specjalizacjê, nastêpnie na dzieciêcym,
na którym by³ te¿ zastêpc¹ ordynatora. Posiada specjalizacjê II stopnia w zakresie pediatrii. Obecn¹ funkcjê ordynatora pe³ni od
1989 r.
W tym roku ukoñczy³ studia podyplomowe w zakresie zarz¹dzania organizacjami ochrony zdrowia w Kolegium Zarz¹dzania i Finansów Szko³y G³ównej Handlowej
w £owiczu. Jego praca dyplomowa pt.
Koncepcja restrukturyzacji organizacyjnej
i finansowej SP ZOZ w £owiczu w celu
zrównowa¿enia bud¿etu oceniona zosta³a
bardzo dobrze.
Jacek Ch. mieszka i pracuje w £odzi,
nie zgodzi³ siê na rozmowê z Nowym £owiczaninem.
Jacek Kaniewski ma 39 lat, mieszka
i pracuje w Skierniewicach w ³ódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma
wykszta³cenia wy¿sze pedagogiczne, a tak¿e podyplomowe w zakresie zarz¹dzania
firm¹ i organizacji biznesu w Wy¿szej Szko-

Uciek³ z miejsca wypadku
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zakoñczenie. We wtorek, 9 grudnia odby³a
siê sekcja zw³ok, ale jej wyniki trafi¹ do prokuratury w ci¹gu tygodnia.
Policja apeluje te¿ do wszystkich osób,
które oko³o godz. 17. widzia³y w tamtym
rejonie mê¿czyznê jad¹cego na rowerze lub
by³y wiadkami zdarzenia o kontakt z KPP
w £owiczu, mo¿na dzwoniæ pod nr 997
lub 830-95-80.
dok. na str. 2

le Handlu i Finansów Miêdzynarodowych
w Warszawie. Posiada dyplom Ministra
Skarbu, potrzebny do pe³nienia funkcji cz³onka rad nadzorczych Spó³ek Skarbu Pañstwa.
Ukoñczy³ te¿ kurs tworzenia biznes planów organizowany przez Fundacjê Rockefellera. Z ochron¹ zdrowia zwi¹zany jest od
1998 r., najpierw pracowa³ w Biurze Pe³nomocnika Rz¹du ds. prowadzenia powszechnych ubezpieczeñ zdrowotnych, nastêpnie
w skierniewickim oddziale £ódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Przed 1998 rokiem
pracowa³ na stanowiskach kierowniczych
w dwóch firmach produkcyjnych.
Marianna Marsza³ek-Kotecka jest
lekarzem, ma 48 lat, pochodzi z G³owna, ale
od 1980 roku mieszka i pracuje w £owiczu.
Pracowa³a w ³owickim szpitalu na oddziale
noworodkowym i na oddziale dzieciêcym,
obecnie prowadzi samodzielnie prywatny
gabinet specjalistyczny w £owiczu przy
ul. D³ugiej. Posiada specjalizacjê II stopnia
z pediatrii, a tak¿e uprawnienia do wykonywania zabiegów z akupunktury. Skoñczy³a studia podyplomowe w zakresie zarz¹dzania i marketingu w s³u¿bie zdrowia
w Szkole Zdrowia Publicznego w Instytucie Medycyny Pracy w £odzi, a tak¿e kursy w zakresie ubezpieczeñ zdrowotnych
i spo³ecznych.
(mwk)

W sobotê w intencji pomordowanych
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sza w. w intencji poleg³ych
i pomordowanych w czasie stanu
wojennego oraz w intencji
Ojczyzny zostanie odprawiona w sobotê,
13 grudnia w katedrze ³owickiej
o godz.18. Przypomnieæ warto, ¿e w latach
1982-83 w ró¿nych okolicznociach zginê³o
w Polsce z r¹k ZOMO, SB i nieznanych
sprawców ponad 100 osób. Na mszê w.
zaprasza ³owicka Solidarnoæ.
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