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Zdarzenia, interwencje

n W Żydowie (gm. Ko-
łaczkowo) 18 grudnia 
doszło do zaprószenia 
ognia i pożaru sterty ga-
łęzi. Interweniowali dru-
howie z Wrześni i OSP 
Kołaczkowo. Ugasili po-
żar przy użyciu piasku 
i hydronetek. 

n Także 18 grudnia stra-
żacy z Wrześni i Ma-
rzenina interweniowa-
li w Czeluścinie (pow. 
gnieźnieński) przy wy-
padku drogowym. 

n W Spławiu (gm. Ko-
łaczkowo) 21 grudnia 
silny wiatr złamał ko-
nar drzewa, który zwisał 
nad jezdnią. Ochotnicy 
z Borzykowa usunęli za-
grożenie, odpiłowując 
złamany konar. 

n Chwile grozy w win-
dzie. 21 grudnia 
we Wrześni przy ul. Ku-
trzeby dwie osoby do-
rosłe i dziecko utknęły 
w windzie na V piętrze. 
Przyczyna: wada urzą-
dzeń mechanicznych. 
Strażacy z Wrześni otwo-
rzyli drzwi windy za po-
mocą specjalnego klucza. 

n 22 grudnia straża-
cy usunęli za pomo-
cą sorbentu plamę oleju 
z ul. Paderewskiego po-
wstałą po kolizji.  ATG

n Obywatelka Ukrainy 
kierująca mercedesem, 
jadąca 20 grudnia z Ne-
kli do Wrześni, na wyso-
kości Podstolic uderzyła 
w ciągnik siodłowy DAF. 
Była trzeźwa. Zapłaci-
ła 250 zł mandatu. Nikt 
nie ucierpiał. 

n Na ul. Czerniejewskiej 
we Wrześni zatrzyma-
no 21 grudnia mieszkań-
ca powiatu wrzesińskie-
go, który kierował oplem, 
mając 0,4 promila alko-
holu we krwi. Z kolei 
55-letni wrześnianin pro-
wadził renault clio, ma-
jąc 1,6 promila. 

n 40-letni wrześnianin 
był poszukiwany przez 
Prokuraturę Rejono-
wą we Wrześni w celu 
ustalenia miejsca po-
bytu. 22 grudnia poli-
cjanci odnaleźli go przy 
ul. Wrocławskiej. 

n 1000 zł wynoszą stra-
ty spowodowane przez 
45-letniego mieszkańca 
powiatu jarocińskiego, 
który umyślnie znisz-
czył szyby forda mon-
deo. 22 grudnia o godz. 
2.50 zatrzymali go poli-
cjanci z prewencji. 

n 23 grudnia policjan-
ci zatrzymali 19-latka 
z Wrześni, by doprowa-
dzić go do zakładu kar-
nego w celu odbycia 
kary. Wpadł o godz. 3.00 
przy ul. Malborskiej 
we Wrześni. ATG
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Słowa, które bolą

Prewencyjnie Na służbie

„Nie nadajesz się 
na matkę”. „Nie umiesz 
przeć, w życiu nie 
urodzisz”. Między innymi 
takie uwagi słyszały 
przy porodzie pacjentki 
wrzesińskiego szpitala. 

Komentarze pochodzą z pisma, 
które przygotowała fundacja Ro-
dzić po Ludzku. Dokument po-
wstał na postawie ankiet zbiera-
nych przez kilka miesięcy podczas 
akcji „Głos matek ma moc zmiany”. 

Inicjatywa miała zasięg ogólno-
polski. Fundacja zebrała łącznie 
50 tysięcy ankiet, w tym 117 doty-
czących szpitala we Wrześni. Ko-
biety, które je wypełniły, rodziły 
w latach 2017–2019. 

W ankiecie matki odpowiadały 
na szczegółowe pytania dotyczą-
ce m.in. sposobu przekazywania 
informacji przez personel, posza-
nowania prawa do intymności oraz 
wsparcia w karmieniu i opiece nad 
noworodkiem. Mogły też opisać 
swoje odczucia i wyrazić opinie 
na temat oddziału. 

Uwagi wobec szpitala zostały 
opracowane przez fundację i wy-
słane do wrzesińskiego szpitala 
21 listopada w formie pisma w try-
bie administracyjnym. Oznacza to, 
że szpital ma ustawowo określony 
czas na odpowiedź. W przypad-
ku, gdy wymaga ona postępowa-
nia wyjaśniającego, nie powinien 
on przekraczać miesiąca. 

Pismo zawiera prośbę o udzie-
lenie informacji i podjęcie działań 
zaradczych. – Są też szokujące cy-
taty wypowiedzi, które padły wo-
bec rodzących kobiet – informuje 
Anna Furmaniuk, działaczka fun-
dacji Matecznik, strażniczka ak-
cji Rodzić po Ludzku, która bra-
ła udział w przygotowaniu pisma. 

OD DUPY STRONY

Nie czułam parcia. Krzyczał, że za-
raz weźmie kleszcze i sam to zrobi. 

po kroku. Tam gdzie trzeba posy-
pujemy głowę popiołem, a część 
zarzutów wyjaśniamy. Zarówno 
ja, jak i pracownicy zajmujący się 
u nas szeroko pojętą jakością, roz-
mawialiśmy z kierownictwem od-
działu. Zostały podjęte konkretne 
ustalenia i będę domagał się ich re-
alizacji – zaznacza prezes Hupało. 

Przeprowadzone będą m.in. szko-
lenia interpersonalne wśród lekarzy 
i położnych, mające na celu poprawę 
komunikacji wśród pracowników. 

– Z punktu widzenia kadr to nie 
jest lekki oddział. Zdarzają się sy-
tuacje niezbyt komfortowe dla ma-
tek, ale nie wynikają one ze złej 
woli czy zaniedbań. Często są skut-
kiem przepracowania personelu – 
tłumaczy szef szpitala. 

SĄ TEŻ JASNE STRONY

Wyniki ankiety odsłoniły wiele sła-
bości i ciemnych stron wrzesiń-
skiej porodówki. Jak światełko 
w tunelu są pozytywne komenta-
rze. Pacjentki pisały m.in.: 

Dr Gabryelewicz – cudowna 
kobieta i wspaniały lekarz. 

Lekarz na nocnym dyżurze (nie 
był w stałej ekipie lekarzy) miał 
cudowne podejście do pacjentek. 

Serdecznie polecam wszystkim 
cały personel z wyjątkiem pana 
ordynatora, który jest wyjątkowo 
nieprzyjemny.

Do sprawy będziemy powracać. 
 Joanna Lewandowska

Podczas rodzenia położna 
wykrzyczała, że nie nadaję się 
na matkę. 

Podczas szycia śmiał się, że je-
stem sztywna i twarda jak pode-
szwa, bo nie mógł wbić w skórę igły. 

To fragmenty historii opisanych 
przez kobiety rodzące we wrzesiń-
skim szpitalu. Wypełniające ankie-
tę są też proszone o przytoczenie 
obraźliwych uwag. Oto kilka z nich: 

Dziewczyno, taka młoda, życia 
nie znasz. Od dupy strony do życia 
się bierzesz? Najpierw ślub, a póź-
niej dziecko. 

Trzeba się było ogolić przed po-
rodem, a nie zarośnięta jak mał-
pa przyjść. 

Podczas przejścia na salę poro-
dową odchodził mi czop śluzowy, 
w związku z tym miałam na sobie 
bieliznę z wkładką. Gdy położna 
doprowadziła mnie do sali i chcia-
ła podpiąć KTG, skomentowała to, 
że jestem w majtkach, w taki po-
gardliwy sposób: „A po co ci to? 
Przez gatki nie urodzisz”. 

Kobiety wskazywały też na brak 
poszanowania intymności pod-

czas badań, niepełną informację, 
brak wsparcia w karmieniu pier-
sią, zbyt krótki, bo zaledwie kilku-
minutowy kontakt „skóra do skó-
ry” z dzieckiem. 

Z pełną wersją pisma można się 
zapoznać na facebookowym profi-
lu fundacji Rodzić po Ludzku. 

POSYPUJEMY GŁOWĘ 
POPIOŁEM

Poprosiliśmy o odniesienie się 
do pisma i sformułowanych w nim 
uwag prezesa wrzesińskiego szpi-
tala Zbigniewa Hupałę. Ten za-
pewnił, że oficjalna odpowiedź 
szpitala jest już przygotowana. 

– Dzisiaj ją podpisywałem (roz-
mawialiśmy 20 grudnia – przyp. 
red.). Bardzo poważnie potrak-
towałem tę interwencję, tym bar-
dziej że wrzesiński szpital zawsze 
szczycił się dobrej jakości poro-
dówką i przodował w różnego ro-
dzaju rankingach. Ten materiał zo-
stał bardzo profesjonalnie przygo-
towany przez fundację. W odpo-
wiedzi odnosimy się do niego krok 

Zdarzają się sytuacje 
niezbyt komfortowe dla 
matek, ale nie wynikają one 
ze złej woli czy zaniedbań

Zbigniew Hupało
prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni
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Policjanci i strażnicy miejscy 
wspólnie zorganizowali akcję 
„Bezpieczna droga na święta”. 

Przedstawiciele służb mundu-
rowych 19 grudnia pojawili się 
na wrzesińskich drogach, by skon-
trolować kierowców oraz odbyć 
z nimi rozmowy na temat właści-
wych zachowań na drodze. 

– Kierowcy zwrócili też uwagę 
na kwestie, które także im prze-
szkadzają podczas poruszania się 
na drodze. Poruszone zostały te-
maty przekraczania dopuszczalnej 
prędkości oraz korzystania z tele-
fonu komórkowego w trakcie jaz-
dy – opowiada Adam Wojciński, 
rzecznik prasowy KPP we Wrze-
śni. Każde spotkanie zakończyło 
się wręczeniem m.in. kamizelek 
odblaskowych oraz ulotek.  ATG

Są zawody, w których bez problemu 
można wziąć urlop na czas świąt. 
Nikt nie ucierpi, jeśli przez kilka 
dni nieczynny będzie sklep czy biu-
ro podróży. Są też osoby wiecznie 
na służbie – także rozumianej do-
słownie. Właśnie tę kwestię poru-
szył komendant wrzesińskiej policji 
Mariusz Łozowiecki w czasie spo-
tkania opłatkowego. Podziękował 
swoim podwładnym za wsparcie 
i zrozumienie potrzeb służby. 

– W swoim wystąpieniu podkre-
ślił również, jak ważną rolę w pra-
cy policyjnej odgrywa rodzina i jej 
bezgraniczne wsparcie oraz zro-
zumienie wybranego zawodu. Za-
wodu, który wcale nie jest łatwy 
z uwagi na pełną dyspozycyjność 
oraz poświęcenie się służbie – re-
lacjonuje Adam Wojciński.  ATG

Powybijał szyby w samochodzie

Policja szuka wandala, który powybijał szyby w samochodzie opel signum. Do znisz-
czenia doszło w nocy z 20 na 21 grudnia na parkingu przy bloku na ul. Culica 
we Wrześni. Właściciel samochodu, który jest mieszkańcem powiatu gnieźnień-
skiego, oszacował straty na 1700 zł. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustale-
niu sprawcy dewastacji, są proszone o kontakt z wrzesińską jednostką policji.  LUK


