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Hubert mo¿e zostaæ
odebrany matce

Mi³oœæ kontra bieda
zawo¿one do szko³y i przywo¿one z
powrotem. To, co potrzebne do szko³y,
te¿ ma.
Powy¿sze s³owa potwierdza Tomasz Maciejewski, w³aœciciel pobliskiego sklepu, człowiek, który w miarê
mo¿liwoœci stara siê pomagaæ rodzinie.
- ¯ywnoœæ jest droga, a oni kupuj¹
temu dzieciakowi bardzo du¿o,
rekompensuj¹c mu w ten sposób
sytuacjê, jak¹ ma. Oni nie odmówi¹ mu
tego, czego chce.

Chcieli go mieæ blisko,
kiedy cierpia³
W tym przypadku mo¿na wrêcz
mówiæ o nadopiekuñczoœci, która czasem przybiera, niestety, niebezpieczn¹
postaæ. Maj¹c zaledwie rok Hubert
œci¹gn¹³ na siebie szklankê gor¹cej herbaty. Z poparzeniami trafi³ do oœrodka
zdrowia w Mikstacie, gdzie zalecono
natychmiastowe przewiezienie go do
szpitala. Matka zdecydowanie siê temu
sprzeciwi³a. Dlaczego?
-S¹ zwi¹zani z tym dzieckiem. Chcieli
je mieæ blisko siebie, kiedy cierpia³o z
bólu, chcieli je wyleczyæ tutaj, na miejscu - t³umaczy T. Maciejewski.
Taka postawa obróci³a siê jednak
przeciwko nim. Poskutkowa³a bowiem

ograniczeniem praw rodzicielskich p.
Gra¿ynie i nadaniem jej nadzoru kuratorskiego. Sta³o siê to dok³adnie
21 stycznia 2003r. Kolejny cios ¿ycie
zada³o pañstwu Rokickim w lipcu tego
roku. Zawali³ siê dom, w którym dotychczas mieszkali. Pozosta³a po nim sterta
cegie³, która wci¹¿ le¿y na podwórzu. Z
koniecznoœci przenieœli siê do zakupionego przez Miejsko - Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Mikstacie baraku.
Tymczasowe w za³o¿eniach lokum sta³o
siê ich miejscem zamieszkania na wiele
miesiêcy. Co gorsza, taki stan rzeczy
utrzymuje siê do dzisiaj. W kontekœcie
nadchodz¹cej zimy musi to niepokoiæ.
Trwaj¹ co prawda prace maj¹ce na celu
zaadaptowanie na potrzeby mieszkalne
jednego z pomieszczeñ gospodarczych,
ale warunki atmosferyczne znacznie ograniczaj¹ ich tempo. Istnieje w
zwi¹zku z tym obawa, ¿e remontu nie
uda siê dokoñczyæ przed wiêkszymi
mrozami. W³aœnie tym, podjête przez
siebie dzia³ania t³umaczy S¹d Rejonowy
w Ostrzeszowie. 8 listopada w Kaliszkowicach Kaliskich pojawi³ siê prezes Dariusz Wojtczak wraz z kurator pe³ni¹c¹
nadzór nad rodzin¹. Na miejsce przybyli
te¿ zaniepokojeni s¹siedzi, tak¿e so³tys
i dyrektor szko³y podstawowej, do której uczêszcza Hubert. Przez wieœ lotem
b³yskawicy przelecia³a bowiem wieœæ,
¿e „s¹d przyjecha³ odebraæ dziecko”.

(dokończenie na stronie 2.)
Fot. S. Szmatuła

LISTOPADOWA DZIEWCZYNA

6-letni Hubert to oczko w g³owie
swojej mamy i dziadków. Wszystko,
co robi¹, robi¹ dla niego. Jest swego rodzaju rekompensat¹ za wszystkie problemy i nieszczêœcia, jakimi
doœwiadcza ich los. Za³amali siê wiêc,
kiedy dotar³a do nich wieœæ, ¿e mog¹
go straciæ. Byæ mo¿e jeszcze w tym
miesi¹cu oka¿e siê, czy ch³opiec pozostanie przy najbli¿szych, czy te¿ trafi do
placówki wychowawczej b¹dŸ rodziny
zastêpczej.
Pani Gra¿yna Rokicka wraz z synkiem
Hubertem oraz rodzicami Helen¹ i Janem
mieszka w Kaliszkowicach Kaliskich. W
ich domu nigdy siê nie przelewa³o, a z
ka¿dym kolejnym k³opotem sytuacja
coraz bardziej siê komplikowa³a. Rozstanie pani Gra¿yny z mê¿em, choroba
jej ojca i niepe³nosprawnoœæ matki - to
wszystko w po³¹czeniu z notorycznym
brakiem pieniêdzy, spycha³o rodzinê na
skraj przepaœci. Ca³a czwórka utrzymuje siê z dwóch rent, alimentów i
zasi³ku rodzinnego, co w sumie daje
ok. 1.300z³. W tym ciemnym tunelu
tylko Hubert jest jasnym œwiate³kiem.
Najbli¿si robi¹ wiêc wszystko, aby mia³,
czego tylko zapragnie. Nie do koñca siê
to oczywiœcie udaje, ale szczere chêci
widoczne s¹ na ka¿dym kroku.
-Dziecko krzywdy nie ma, nie chodzi
brudne - zapewnia pani Gra¿yna. - Jest

P R O M O C J A
Pilarki spalinowe MS 230 i MS 250
oraz pilarki profesjonalne
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