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

VII sesja Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną

Ławnicy wybrani

To, co w Kraszewicach dopiero się
rozpoczęło (pisaliśmy o tym przed tygodniem), w Grabowie akurat dobiegło
końca. Mowa o procedurze wyłaniania
ławników Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie. 5 września podczas VIII sesji
Rady Miejskiej spośród pięciu przedstawionych im kandydatur, radni wybrali cztery.
Zespół opiniujący, pod kierunkiem
wiceprzewodniczącego Rady Kazimierza Kaźmierczaka, pozytywnie ocenił
wnioski złożone przez: Pawła Armatysa
i Wojciecha Sternala z Grabowa Wójtostwa, Jadwigę Golicką z Grabowa,
Henryka Kędzię z Bukownicy i Kazimierę Obroślak z Książenic. Wszyscy
oni spełnili stawiane kandydatom na
ławników kryteria: posiadają polskie
obywatelstwo, pełnię praw cywilnych
i obywatelskich oraz dobrą opinię w
miejscu zamieszkania, nie są notowani
przez policję i nie byli karani przez sąd,
mieszczą się w przedziale wiekowym
30-70 lat, a także od przynajmniej roku
są zameldowani pod aktualnym adresem. W tajnym głosowaniu najmniejsze poparcie otrzymał P. Armatys. Być
może zaszkodził mu fakt, że, w odróżnieniu od pozostałych kandydatów, nie
pojawił się na obradach.
Bez głosu sprzeciwu przyjęto propozycję nadania medalu „Zasłużony
dla Miasta i Gminy Grabów n. Prosną”
dwóm osobom. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukownicy wnioskowała o to
dla jednego ze swoich najbardziej zasłużonych działaczy - Zygmunta Ambrożego. W latach 1991-99 pełnił on również
funkcję sołtysa. Burmistrz Edmund
Geppert, z inicjatywy sołectwa Grabów
Wójt., zgłosił natomiast kandydaturę
Czesława Nowaka - radnego gminnego
i powiatowego, sołtysa, współzałożyciela Kółek Rolniczych, działacza OSP,
głównego inicjatora i organizatora wodociągowania i telefonizacji gminy.
„Wymienieni w szczególny sposób
przyczynili się do rozwoju i promocji
Miasta i Gminy Grabów n. Prosną przez
wieloletnią działalność społeczną i zawodową i wykazali wzór do naśladowania młodszym pokoleniom oraz innym
osobom” - napisano w uzasadnieniu
uchwały.
Radni podejmowali jednak nie tylko
decyzje personalne, ale również finansowe. Po pierwsze przyjęli informację z
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007, po drugie wprowadzili zmiany

do tegoż budżetu, po trzecie zaś zwiększyli kwotę długoterminowej pożyczki
na przebudowę istniejącej hydroforni
na stację uzdatniania wody w Bukownicy. Kwota zobowiązania zaciągniętego
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu wzrosła z 200 do 400 tys.
zł. Pożyczka przyznana została na warunkach preferencyjnych, a jej spłatę
zaplanowano na lata 2008-2011.
Uczestnicy sesji zostali poinformowani o szczegółach remontu kapitalnego Komisariatu Policji w Grabowie. Mówił o tym komendant Stanisław Doruch.
Prace rozpoczęły się przed kilkoma tygodniami i objęły cały budynek. Dopóki
się nie zakończą, Komisariat zlokalizowany będzie w pobliskim Doruchowie.
Przy okazji S. Doruch dementował
pogłoski, jakoby w najbliższych dniach
przechodził na emeryturę. Jak zaznaczył, na swoim stanowisku pozostanie
co najmniej do końca września.
W punkcie interpelacje nie po raz
pierwszy brylował radny Andrzej Gumiński. Zwrócił on m.in. uwagę na zbyt
małą w zestawieniu z ilością uczniów
liczbę oddziałów „0” w grabowskiej
Szkole Podstawowej. Skutkuje to tym,
że w każdym z dwóch oddziałów uczy
się aż 30 dzieci. Burmistrz E. Geppert
tłumaczył to nieprzewidzianymi wydatkami i ogólną sytuacją finansową
gminy. Przy okazji dowiedzieliśmy się o
problemach demograficznych, jakie w
najbliższych latach czekają gminę Grabów. Z prognoz przytoczonych przez
burmistrza wynika, że dla przykładu
w roku szkolnym 2010/11 do Szkoły
Podstawowej w Bukownicy uczęszczać będzie 50 uczniów, czyli o połowę
mniej aniżeli w roku 2000. Czyżby szykowała się kolejna reorganizacja sieci
szkolnej? Radny Jacek Gładysz skarżył
się na liczne i częste awarie sprzętu
RTV oraz porażenia zwierząt gospodarskich, do jakich dochodzi w trakcie
burz. Pytał, czy są prowadzone badania
napięcia w liniach energetycznych. Nieprawidłowości w tym zakresie to, jego
zdaniem, przyczyna wspomnianych
zdarzeń. Burmistrz Geppert przyznał,
że linie energetyczne dostarczające
prąd mieszkańcom gminy nie są w
najlepszym stanie. W związku z tym
od pewnego czasu prowadzona jest
ich wymiana, która systematycznie ma
postępować.

Ł. Śmiatacz

Pani

Bożenie Powązce
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
składają
Przewodniczący
Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie

Starosta Ostrzeszowski oraz Radni Powiatu
wraz z pracownikami
Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych

OSTRZESZOWSKI DRAMAT W TVN 24
ostrzeszowskim szpitalu, wyjaśnia prokuratura. Zostało też wszczęte postępowanie wyjaśniające Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej, o czym w programie informował rzecznik odpowiedzialności zawodowej dr Krzysztof Kordel, odnosząc się
także do podobnego zdarzenia w szpitalu
w Gostyniu, gdzie w wyniku zaniedbań
lekarskich zmarło troje noworodków.
Zatem pozostaje nam, a przede
wszystkim najbliższym i najbardziej poszkodowanym w tej tragedii osobom,
czekać na sprawiedliwy werdykt.

dokończenie ze str. 1

Poszukiwanie odpowiedzi na te i inne
pytania spowodowało, że w minioną niedzielę zawitała do Ostrzeszowa telewizja
TVN 24 z programem „Prosto z Polski”.
Kamery zainstalowano przed szpitalem. Z
każdą minutą rosło zainteresowanie tym
wydarzeniem, choć tłumów nikt się nie
spodziewał, bo też TVN 24 nie gości w
każdym ostrzeszowskim domu.

*
Ostatnie próby … Wreszcie rozpoczyna się program – prowadzący Artur
Zakrzewski mówi o rozegranym tu dramacie. Na telebimie pojawiają się główni
uczestnicy tragedii: p. Genowefa Olszyna
- matka Moniki i Marcin Bandzerewicz
- jej przyjaciel, ojciec zmarłego po porodzie dziecka. Słuchamy pełnych bólu
wypowiedzi.
- Rodzi się wiele pytań – mówi autor
programu, zaś jedna z uczestniczek dzieli
się swoimi wątpliwościami - przecież
Monika była zdrową, silną kobietą, dziecko również było zdrowe.
„Informując mnie o śmierci dziecka,
powiedziano mi, że było słabe, miało słabe serduszko” – dopowiada ojciec maleństwa. Ale tych sprzeczności nie wyjaśni ani lekarz, który odbierał poród, ani
żaden inny ginekolog, bo – jak informuje
A. Zakrzewski – odmówili wzięcia udziału
w programie. Nie uchylił się od tego dyr.
ZZOZ – Henryk Siciński. Słuchamy wyjaśnień…
„Okoliczności, w których umiera matka i dziecko są zawsze dramatyczne. W
trakcie porodu może dojść do gwałtownych powikłań polegających na głębokim
niedotlenieniu – to się nazywa zamartwicą noworodka – wyjaśnia dyrektor.
Natomiast jeśli chodzi o matkę, jednym z
powikłań występujących rzadko, chociaż
znanym lekarzom, jest zespół wykrzepiania, czyli po prostu - wykrwawienie.”
Pod adresem dyrektora padają kolejne
pytania, zarzuty….Nie na wszystkie potrafi odpowiedzieć. Trudno też usprawiedliwić bardzo nietaktowne zachowania lekarzy wobec osób dotkniętych tragedią.
„Miałam podniesiony głos, płakałam - mówi matka Moniki, a pan doktor
stwierdził, że nie będzie ze mną rozmawiał, skoro zwracam się do niego takim
tonem.” Do tego wypowiedź lekarki, która
zamiast wykazać odrobinę współczucia,
odrzekła tylko – „mieli państwo pecha”.

INFORMACJA
PASZPORTOWA

DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

„Jako dyrektor nie odpowiadam za styl
bycia i wychowanie” – stara się ratować
niezręczną sytuację dyr. Siciński. Tłumaczy także swą wypowiedź dla prasy,
kiedy to stwierdził, że „coś takiego mogło
zdarzyć się wszędzie”. Słowa te oburzyły
ostrzeszowskie matki, które wystosowały pismo do Rady Powiatu. Szkoda, że
żadna z tych kobiet nie wzięła udziału w
programie. Ale były inne, też niezadowolone z wypowiedzi dyrektora szpitala.
„Ta sytuacja budzi moje wątpliwości
- komentuje jedna z nich. - Dyrektor szpitala nie potrafi nic zrobić z tym, co dzieje
się na jego podwórku.”
- Miejmy nadzieję, że te niestosowności i niedelikatności swoich pracowników
będzie pan chciał wyjaśnić – zwraca się
do H. Sicińskiego autor programu.
Na razie sytuację, jaka zaistniała w

**
Czy mają państwo nadzieję, że
wszystko zostanie wyjaśnione? – pyta
prowadzący matkę zmarłej Moniki i ojca
jej dziecka.
- Nie do końca, bo różnie to bywa
- odpowiada pani Genowefa. Ale liczymy
na to, że prawda jednak będzie wyjaśniona i poznamy przyczyny śmierci córki i
maleńkiej Leny.

***
Artur Zakrzewski pożegnał się z mieszkańcami uczestniczącymi w programie.
Telewizja odjechała. Ostrzeszów nie po
raz pierwszy trafia na ogólnopolskie
anteny programów telewizyjnych i tylko
szkoda, że ostatnimi laty dzieje się to
zwykle z powodu jakiejś tragedii, której,
być może, można było uniknąć.

K. Juszczak

Czy po programie padło słowo "przepraszam"?

UWAGA!
Mieszkańcy Miasta i Gminy Mikstat!!
23.09.2007r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w Szkole Podstawowej w Mikstacie będzie pobierana krew /honorowo/ na potrzeby Szpitala w Ostrzeszowie oraz szpitali w Wielkopolsce
Kobiety i mężczyźni w wieku 18 – 65 lat proszeni są o zgłaszanie się po
lekkim posiłku – z dowodem osobistym.
Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymację honorowego dawcy krwi. Ma wykonane bezpłatnie: grupę krwi i Rh, badania przeciwciał, anty
HIV i anty HCV, badania HBs, RNA-HCV, RNA-HIV, DNA-HBV – test kiłowy, z
możliwością odpisów.

Zapraszamy!
Burmistrz MiG Mikstat Bogdan Małecki
Kierownik Terenowego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Ostrzeszowie lek. med. Stanisław Walkiewicz

W dniu 10 września 2007 r.
nastąpiło otwarcie Terenowego
Punktu Paszportowego w Ostrowie Wlkp., w siedzibie Starostwa
Powiatowego przy al. Powstańców Wielkopolskich 16.
Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów
odbywa się od poniedziałku do
piątku w godz. 8.30 do 15.30,
pokój nr 208 /II piętro/, tel.
062-737 84 78.

Redakcja czynna w dni powszednie od 8 00 do 16 00. We wtorki od 700 - 1100.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
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