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Sposób na d³ugi szpitala

W poniedzia³ek 13 lutego radni Rady Powiatu debatowali nad mo¿liwoci¹ zmiany wierzyciela Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Projekt uchwa³y zak³ada wykupienie d³ugu szpitala przez firmê Electus S. A. z Lublina.
Krótkoterminowe zobowi¹zania cywilno-prawne szpitala wobec bór du¿¹ konkurencyjnoci¹ oferty tej firmy.
37 ró¿nych wierzycieli wynosz¹ ponad 3 mln. z³.
 Nosilimy siê z zamiarem zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowe Chcemy odzyskaæ p³ynnoæ finansow¹ szpitala, aby nieustannie go w banku, jednak ¿aden z banków nie chcia³ przyst¹piæ do takiej
wiadczyæ us³ugi medyczne. Chcielibymy sp³aciæ wszystkich wierzy- operacji. Jeden bank zaproponowa³ podobny kredyt, ale na dwa razy
cieli, z³apaæ oddech finansowy i dalej normalnie funkcjonowaæ  argu- d³u¿szy okres, a warunkiem by³o porêczenie organu za³o¿ycielskiego
mentowa³ Piotr Miadzio³ko, dy mówi³a D. Chlebowska.  Oferta
rektor SP ZOZ.
z³o¿ona przez Electus by³a najlepsza.
Wp³yw na zad³u¿enie szpitaOprocentowanie w skali roku
la mia³a utrata kontraktu na ramaksymalnie 8%, a prowizja wynietownictwo medyczne oraz tzw.
sie maksymalnie 6%  to znaczy, ¿e
nadwykonania za 2010 i 2011
prowizja od umowy wyniesie trorok, za które Narodowy Fundusz
chê ponad 200 tys. z³. Okres sp³aty
Zdrowia nie zap³aci³.
wyd³u¿y siê. Rozpocznie siê ona w
 Chcemy jak najszybciej sp³a2013 roku, po sp³acie zad³u¿enia
ciæ bie¿¹ce zobowi¹zania, które
powsta³ego w wyniku zakupu topowsta³y w wyniku pozbawienia
mografu komputerowego. D³ug zoszpitala kontraktu na ratownicstanie podzielony na 72 raty, przy
two medyczne i inne wynikaj¹ce
czym obowi¹zywaæ bêdzie roczny
z inwestycji czy napraw sprzêtu,
okres karencji. Bêdzie to dodatkooraz podj¹æ dzia³ania w celu odwy koszt 1,1 mln z³, co ³¹cznie daje
zyskania odszkodowania za straty
kwotê 1,3 mln z³.
zwi¹zane z ratownictwem i odprawy dla pracowników  argumentoPo wyczerpuj¹cej dyskusji 17 radnych jednog³onie podjê³o uchwa³ê
wa³ Miadzio³ko.  Przed nami d³uga procedura s¹dowa.
o przejêciu wierzytelnoci przez firmê Electus.
EL¯BIETA ULATOWSKA
Radnych szczególnie interesowa³o, dlaczego wybrano firmê ElecFot. archiwum
tus. Dorota Chlebowska, g³ówna ksiêgowa szpitala, uzasadnia³a wy-
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O mi³oci w jednym kadrze

Z okazji 14 lutego, czyli wiêta wszystkich zakochanych, Gostyñski Orodek Kultury Hutnik zorganizowa³ konkurs fotograficzny pt. Kadry mi³oci. Zadaniem uczestników by³o wykonanie fotografii, która przedstawia³aby to gor¹ce uczucie. Rozstrzygniêcie konkursu mia³o miejsce w pi¹tek 10 lutego.
Na konkurs wp³ynê³y 103 fotografie 35 uczestników z ca³ego powiatu. Jury konkursowe w sk³adzie: Irena Kêdziora, plastyczka GOK
Hutnik, fotografowie Bart³omiej Szymkowiak i Karol Kasperski,
oraz Jaros³aw Tomczak, specjalista
ds. promocji i organizacji imprez
GOK, oceni³o i wyró¿ni³o prace
konkursowe w trzech kategoriach
wiekowych.
 Niektóre osoby zosta³y wyró¿nione podwójnie. Ocenialimy fotografie, które by³y oznaczone jedynie
liczb¹. Dopiero po wybraniu najlepszych zdjêæ sprawdzalimy, kto
jest ich autorem  wyjania³ J. Tomczak.
Jury nagrodzi³o i wyró¿ni³o 15
prac konkursowych. W kategorii
szkó³ gimnazjalnych nie przyznano pierwszego miejsca, tylko wyró¿nienie, które otrzyma³a Olga Kotowska. W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych I miejsce wywalczy³a Katarzyna Kasprzak, II  Julia
Pleciñska, która otrzyma³a tak¿e wyró¿nienie, a III  Weronika Sobierajska.
W kategorii doros³ych I miejsce przyznano Marcinowi Czabañ-

skiemu. Za nim kolejno nagrodzono Sarê Musialsk¹ i Annê Czabajsk¹
(ex aequo II miejsce) oraz Martynê Kaczmarek i Ryszarda Galona (ex
aequo III). Wyró¿nienia zdobyli: A. Czabajska, M. Czabajski, Mateusz Mabu Buliñski i Beata Naglak.
 Bardzo trudno by³o wybraæ
sporód wszystkich prac te najlepsze. Jury doæ d³ugo obradowa³o, w koñcu uda³o nam siê wybraæ laureatów. Kierowalimy siê
emocjami, ale najwa¿niejszym kryterium, które decydowa³o o wyborze zdjêæ, by³a ulotnoæ chwili
zatrzymana w fotografii  mówi
B. Szymkowiak.
Dodatkow¹ nagrod¹, ufundowan¹ przez zak³ad fotograficzny
Foto Iris, by³a mo¿liwoæ wydrukowania w du¿ym formacie swojej
fotografii. To prawo uzyska³a Dorota Kasztelan.
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