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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Mi³oœæ kontra bieda

Obietnice a rzeczywistoœæ

(dokończenie ze strony 1.)

Placówka wychowawcza to
ostatecznoœæ

Tu¿ po wyborach przed dwoma laty, na pierwszej stronie 40. nr „Czasu” mogliœmy przeczytaæ takie oto oœwiadczenie: „Serdecznie dziêkujê, w
imieniu w³asnym oraz wszystkich kandydatów do Sejmu i Senatu z listy
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Mieszkañcom Ziemi Ostrzeszowskiej
za udzia³ w wyborach i udzielone poparcie.
Jednoczeœnie wyra¿am zobowi¹zanie, ¿e moja obecnoœæ w Sejmie V
kadencji bêdzie dobrze s³u¿y³a Ziemi Ostrzeszowskiej, jej Mieszkañcom
oraz Wielkopolsce. Z wyrazami szacunku Pose³ na Sejm RP Andrzej
Grzyb”.
W 44. nr tegorocznego „Czasu” znowu czytamy podziêkowania, lecz
tym razem bez jakichkolwiek obietnic. Zadziwi³a mnie postawa pos³a
Grzyba, bo wówczas, gdy nie by³o szans na spe³nienie, pose³ sk³ada³
obietnice, a potem efektów nie by³o. Przynajmniej ja nie zauwa¿y³em
nic pozytywnego w tym dwuleciu pracy pos³a. Ma³o tego, trudno jest
mi wskazaæ jakiekolwiek sukcesy, a przecie¿ pose³ A. Grzyb pos³uje ju¿
kilkanaœcie lat. Zauwa¿alne efekty pracy pana Grzyba to umacnianie powiatowych struktur PSL, co widoczne by³o równie¿ w czasie tegorocznych obchodów Œwiêta Ludowego w Doruchowie. Mam nadziejê, ¿e w
tej kadencji, mimo i¿ osobiœcie nie z³o¿y³ ¿adnych obietnic, to po tylu
latach praktyki i bêd¹c znowu u w³adzy, wreszcie zrobi coœ dla naszego
regionu. Przecie¿ nale¿y nam siê jakaœ nagroda za tak wiern¹ postawê w
g³osowaniu.
Wierzyæ to znaczy przyjmowaæ, uznawaæ coœ za prawdê, mieæ do
kogoœ zaufanie, polegaæ na kimœ. Wierzy siê w ¿ycie pozagrobowe, w sny,
a nawet w wygranie wielkich pieniêdzy. Rzadko bywa tak, aby od razu coœ
wygraæ, ale przecie¿ po piêciokrotnym obsadzeniu tego samego pos³a w
sejmowym fotelu wreszcie jakaœ wygrana nam siê nale¿y. Po ostatnich
wyborach widaæ, ¿e ponad 15 tys. wyborców ci¹gle wierzy w pos³a Grzyba i ma nadzieje zwi¹zane z jego prac¹. Nie musi to byæ dworzec jak we
W³oszczowej, ale nasz region potrzebuje lepszego i szybszego rozwoju.
Mo¿e tym razem przynajmniej kilka z tych 10 tematów PSL-owskich priorytetów zostanie spe³nionych i wreszcie ujrzymy tê lepsz¹ przysz³oœæ.
Przed wyborami wiele nam obiecuj¹, a po wyborach tylko nieliczni
próbuj¹ siê z tych obietnic wywi¹zywaæ. Ju¿ wielokrotnie s³ysza³em,
jak obiecywano chleb g³odnym, zdrowie chorym, pracê bezrobotnym,
wy¿sze emerytury i renty schorowanym ludziom. „Razem tworzymy lepsz¹ przysz³oœæ” tak nazwano priorytety PSL na lata 2007-2011.
Zobaczymy, jak bêdzie tym razem, ale powinniœmy zwróciæ wiêksz¹
uwagê na wypowiadane przez polityków zapewnienia. Wyborcy musz¹
nauczyæ siê rozliczaæ i mieæ odwagê zadawania trudnych pytañ. Natomiast obowi¹zkiem pos³a powinno byæ organizowanie spotkañ i rozmowa
z wyborcami. Jeœli pose³ tego nie robi, to jest to zwyczajny brak szacunku
dla wyborcy. Pose³ to przedstawiciel ludnoœci swego okrêgu wyborczego,
przed któr¹ ponosi odpowiedzialnoœæ. Tak¹ te¿ opiniê wyrazi³em podczas
jednej z rozmów ze znajomymi. „Skoro jesteœ taki m¹dry i piszesz do gazety, to powiedz, gdzie oprócz jego biura spotkaæ pos³a w sytuacji, w
której mo¿na mu zadawaæ pytania i ¿¹daæ publicznej odpowiedzi.” Muszê
przyznaæ, ¿e nie s³ysza³em, aby w ostatniej kampanii któryœ z pos³ów,
który wieszaj¹c plakaty prosi³ o g³osy w naszym powiecie, wyrazi³ chêci
publicznej rozmowy z wyborcami. Byæ mo¿e to moja wina, bo przed dwoma laty zaproponowa³em ówczesnym kandydatom, aby po skoñczonej
kadencji z obietnic rozliczaæ ich pod prêgierzem. Jak widaæ trudno
jest stan¹æ do rozliczenia, skoro marnie siê pracowa³o. Zdarza siê, ¿e
najbli¿szy nam pose³ pojawi siê tu i ówdzie, najczêœciej przy przecinaniu
wstêgi na jakimœ otwarciu, czasem gdzieœ na festynie, daj¹c w prezencie
kilka tanich pi³ek. Trudno jednak w takiej atmosferze wymagaæ dyskusji i
¿¹daæ wyjaœnieñ. Miejmy nadziejê, ¿e tym razem nasz powiatowy pose³
chêtniej zechce rozmawiaæ z wyborcami i bêdzie wyjaœnia³, co zrobi³, a
czego zaniecha³.
W programie PSL jest wiele obietnic, których spe³nienie wi¹¿e siê z
wielkimi nak³adami finansowymi. Nie ma jednak nic o tym, sk¹d wzi¹æ
na to pieni¹dze. Mam nadziej¹, ¿e pos³owie zaczn¹ oszczêdzaæ od siebie,
sprawdzaj¹c, czy wszystkie wydatki z nimi zwi¹zane, s¹ uzasadnione. Aby
zbyt d³ugo nie musieli szukaæ, to wska¿ê jedn¹ pozycjê i mam nadziejê,
¿e pose³ A. Grzyb zechce j¹ przemyœleæ i podj¹æ. Proponujê zatem, aby
nasz pose³ wyst¹pi³ z inicjatyw¹ usuniêcia przepisu zobowi¹zuj¹cego podatników do wyp³acania parlamentarzystom rekompensaty w wysokoœci
trzech ich miesiêcznych pensji. Pracodawca, jeœli jest niezadowolony z
pracownika, to bez skrupu³ów pozbywa siê go. Je¿eli naród jest niezadowolony z pos³a i odsuwaj¹c go rozwi¹zuje z nim umowê o pracê, musi
pos³owi zap³aciæ odprawê. Pytam, za co, czy¿by za to, ¿e niejednokrotnie
przynosi³ wstyd swojemu wyborcy? Pose³ to cz³owiek wys³any przez wyborców w celu za³atwienia jakichœ spraw, a nie bezkarna œwiêta krowa,
której wszystko siê nale¿y. W tych wyborach ponad 150 pos³ów dosta³o
wypowiedzenie od wyborców. Je¿eli teraz ka¿demu z nich wyp³acimy
oko³o 30 tys. z³, to bêd¹ tego grube miliony. Nale¿y uwzglêdniæ jeszcze
pracowników biur politycznych, senatorów, ministrów, itd. nawet takich,
co przepracowali zaledwie kilka tygodni. Mam nadziejê, ¿e pose³ Grzyb, jak
i ca³e PSL, które ma „s³uch spo³eczny”, zauwa¿y ten absurd i wystêpuj¹c
z wnioskiem, zechce zaoszczêdziæ pieni¹dze miêdzy innymi na ratowanie
¿ycia, tak, aby chorzy ludzie nie musieli ¿ebraæ na przeszczepy. O opisywanym w gazetach przypadku koniecznego przeszczepu p³uc, zapewne
pan pose³ czyta³. PO przedstawia³o kiedyœ projekt ustawy o pozbawieniu
prawa do dodatkowego wynagrodzenia osób na kierowniczych stanowiskach pañstwowych oraz pos³ów i senatorów. Teraz przy pomocy pos³ów
z PSL bêdzie mo¿na sprawnie to wprowadziæ, co przyniesie korzyœæ dla
ca³ego kraju.
Pos³a mamy, pozosta³o nam tylko czekanie na efekty jego pracy.
Teoretycznie s¹ 4 lata na spe³nienie obietnic, a rozbudzone obietnicami
oczekiwania spo³eczeñstwa s¹ bardzo du¿e. Chcia³bym, aby nasz pose³
na koniec kadencji móg³ wreszcie powiedzieæ: dotrzyma³em wszystkiego,
co by³o w przysiêdze, któr¹ z³o¿y³em, i wywi¹za³em siê ze wszystkich
obietnic, jakie z³o¿y³o moje stronnictwo.

Przewidywania
te
nie
sprawdzi³y siê jednak.
- Ta wizyta nie mia³a na celu
odebrania dziecka - zapewnia
prezes D. Wojtczak. - By³a to
po prostu sesja wykonawcza
przeprowadzona w miejscu
zamieszkania osoby, wobec
której prowadzony jest nadzór
kuratora. Celem wizyty S¹du
by³o dokonanie wizji lokalnej
i ocena warunków bytowych.
Podjêcie decyzji o umieszczeniu ma³oletniego dziecka w
jakiejkolwiek placówce czy te¿
zastosowanie jakiegokolwiek
innego œrodka o charakterze
izolacyjnym jest poprzedzone wnikliw¹ analiz¹ sytuacji
dziecka i mo¿e byæ podjête
jedynie po przeprowadzeniu
postêpowania dowodowego,
w szczególnoœci przes³uchaniu
œwiadków,
uczestników
postêpowania, uzyskaniu opinii rodzinnego oœrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Sesja wykonawcza by³a tylko jednym z elementów niezbêdnych,
ze wzglêdu na warunki bytowe
rodziny,dla
prawid³owego
prowadzenia
postêpowania
wykonawczego (...) W takim
postêpowaniu S¹d wykorzystuje wszelkie dostêpne œrodki,
pocz¹tkowo do zbadania takiej
sytuacji, a w konsekwencji
stosuje rozwi¹zania, na jakie zezwala Kodeks rodzinny
i opiekuñczy. W przypadku
Gra¿yny Rokickiej i jej syna
trwa nadzór kuratora s¹dowego, który jednak nie przynosi do koñca zadowalaj¹cych
rezultatów. Nie s¹ respektowane zalecenia
kuratora, oferowana pomoc zostaje odrzucana, zaœ porozumienie z matk¹ napotyka
czêsto na przeszkody. Trudno przeprowadziæ
z ni¹ konstruktywn¹ rozmowê (...) Kurator
informowa³ S¹d, ¿e rozmowy prowadzone w
miejscu zamieszkania matki ma³oletniego i w
obecnoœci jej matki przebiegaj¹ najczêœciej
w atmosferze wyzwisk (...) Proces wychowawczy Huberta nie jest oparty na jasnym
systemie wartoœci, nagród i kar, a warunki
bytowe nie sprzyjaj¹ jego prawid³owemu
rozwojowi psychofizycznemu. Sytuacja taka
mog³aby ulec zmianie przy chêci wspó³pracy
nadzorowanej z kuratorem lub pracownikiem
socjalnym.
Ju¿ 23 listopada w S¹dzie Rejonowym
odbêdzie siê sesja wykonawcza, podczas której przes³uchani zostan¹ kolejni
œwiadkowie, w tym osoby obecne na wizytacji 8 listopada. Niewykluczone, ¿e wtedy
zapadn¹ ostateczne rozstrzygniêcia w sprawie przysz³oœci Huberta.
-W pierwszej kolejnoœci S¹d stara siê
znaleŸæ jak¹œ rodzinê, która wyrazi zgodê
i chêæ przyjêcia ma³oletniego do siebie, a
nawet w razie koniecznoœci stworzenia rodziny zastêpczej. Placówka wychowawcza
to zawsze ostatecznoœæ - podkreœla D. Wojtczak.
Pierwsza ze wspomnianych wy¿ej opcji
wydaje siê ca³kiem realna. W czasie tegorocznych wakacji do kuratora zg³osili siê
cz³onkowie rodziny p. Gra¿yny.
-Osoby te by³y przera¿one sytuacj¹
bytow¹ rodziny - twierdzi prezes S¹du Rejonowego. - Poda³y równie¿, ¿e oferowana
przez nie pomoc spotyka siê z odrzuceniem,
a jeœli tylko wypowiedz¹ jakiekolwiek s³owa
krytyki, traktowani s¹ jak intruzi. Rodzina
p. Gra¿yny mieszka w Bieszczadach, ale jej
cz³onkowie s¹ gotowi w razie koniecznoœci
natychmiast zabraæ do siebie ch³opca i
zapewniæ mu dobre warunki ¿yciowe, zarówno przejœciowe, jak te¿ na d³u¿szy czas.

Jan Jangas

APTEKI

Plan dyżurów wieczornych i popołudniowych
(soboty, niedziele) pełnionych przez apteki w Ostrzeszowie

,,Borek” od 12.11.2007 do 18.11.2007, t. (062) 586-13-87
„Zamkowa” od 19.11.2007 do 25.11.2007, t. (062) 732-05-35
00

00

Dyżury w dni powszednie od godz. 20 - 22 ,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i święta 900 - 2200

D. Wojtczak zapewnia ponadto, ¿e
dzia³ania podejmowane dotychczas przez
kuratora by³y w³aœciwe i adekwatne do sytuacji.

wie, co mog³oby siê staæ po drodze.
-Dla niego czas siê zatrzyma³ ju¿ parê lat
temu i zatrzyma³ siê w tym miejscu.
Kolejna kwestia to reakcja p. Gra¿yny
na ewentualne zabranie jej syna. Kobieta
wyraŸnie oœwiadcza, ¿e nie
rêczy za siebie. I nie s¹ to jedynie groŸby wysuwane przez
zdesperowan¹ matkê. Jej
brat w wieku dwudziestu kilku lat pope³ni³ samobójstwo
i zwa¿ywszy na problemy
ojca, nie da siê wykluczyæ
obci¹¿enia genetycznego.

Oœwiadczenie
MGOPS

Nie bêdzie tam mi³oœci
W to ostatnie zdaje siê pow¹tpiewaæ T.
Maciejewski.
-Gdzie ona by³a i co robi³a przez ostatnie piêæ lat? - pyta. - Znam warunki, jakie
panowa³y w budynku, który uleg³ zawaleniu
i one na pewno nie by³y lepsze ni¿ te, które
bêd¹ mieli w remontowanym obecnie pomieszczeniu. Tam na pewno bêdzie im siê
¿y³o wygodniej, lepiej i higieniczniej.
Jego zdaniem pomoc dla pañstwa Rokickich ze strony w³aœciwych instytucji
pojawi³a siê zbyt póŸno i teraz powinny one
zrobiæ wszystko, by jak najszybciej dobieg³a
koñca adaptacja nowego lokum. Dla T. Maciejewskiego najwa¿niejsze jest pozostawienie rodziny w komplecie. Sugeruje on, ¿e w
przeciwnym razie mo¿e dojœæ do dramatu.
Chodzi mu g³ównie o ewentualne rozdzielenie Huberta z reszt¹ jego najbli¿szych.
-Byæ mo¿e bêdzie to zrobione w myœl
przepisów, byæ mo¿e bezpieczeñstwo tego
dziecka bêdzie wiêksze, ale na pewno nie
bêdzie tam mia³o mi³oœci, nie zaaklimatyzuje siê tak ³atwo. Na pewno zabraknie tego
wszystkiego, co nazywa siê zwi¹zkiem
z rodzicem. Czy to jest wa¿niejsze, czy
wa¿niejsze jest bezpieczeñstwo?
W opinii p. Tomasza ka¿da forma
roz³¹czenia rodziny Rokickich mo¿e
zakoñczyæ siê nieszczêœciem. Rozumie
on dobrze motywy, jakimi kierowali siê,
odmawiaj¹c przenosin do lokali zastêpczych,
domów pomocy spo³ecznej czy oœrodków
dla samotnych matek. Istniej¹ okolicznoœci
pozwalaj¹ce na spodziewanie siê najgorszego. Jedna z nich to zaburzenia psychiczne,
na które cierpi ojciec p. Gra¿yny. Dobitnym
przyk³adem tego, co mo¿e siê staæ, jest incydent zaistnia³y bezpoœrednio po zawaleniu
siê domu. Dziadek Huberta uciek³ z przydzielonego rodzinie, oddalonego o kilkaset
metrów, baraku (dopiero póŸniej przeniesiono go na teren posesji) i ca³¹ noc spêdzi³
w ruinach. T. Maciejewski jest przekonany,
¿e mê¿czyzna próbowa³by wróciæ do domu
z ka¿dego miejsca, do jakiego by trafi³. Kto

Od
Miejsko
Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Mikstacie uzyskaliœmy jedynie oœwiadczenie nastêpuj¹cej
treœci:
„Miejsko-Gminy
Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Mikstacie informuje, i¿ rodzina p.
Gra¿yny R. jest objêta pomoc¹
z ramienia tutejszego Oœrodka.
Trudna sytuacja rodziny jest
znana tak¿e w³adzom Gminy.
Dominuj¹cym problemem, jaki
wystêpuje w rodzinie, jest bardzo trudna sytuacja bytowa,
która jest skutkiem zawalenia
siê budynku mieszkalnego. Do
zdarzenia dosz³o 18.07.2007r.
Podczas akcji interwencyjnej tego samego dnia rodzina
zosta³a przeniesiona tymczasowo do innego lokalu. Rodzina
od pocz¹tku nie wyra¿a³a zgody na zamieszkanie w innym
miejscu poza swoj¹ posesj¹.
W dniu 19.07.2007 r., po
dokonaniu oglêdzin przez
rzeczoznawcê nadzoru budowlanego, podjêto decyzjê o koniecznoœci
rozbiórki budynku. Rodzina opuœci³a lokal
zastêpczy i znalaz³a siê na swojej posesji,
nie maj¹c mo¿liwoœci schronienia siê. W
tej sytuacji, tego samego dnia Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zakupi³ barak mieszkalny,
który tymczasowo zapewnia schronienie
rodzinie. Kolejn¹ pomoc¹, jakiej udzieli³
tutejszy Oœrodek, by³o sfinansowanie wykonania niezbêdnego przy³¹cza elektrycznego. Maj¹c na uwadze dobro ma³oletniego
dziecka i wystêpuj¹ce trudnoœci w prowadzeniu gospodarstwa domowego z powodu
niepe³nosprawnoœci i przewlek³ej choroby,
wszystkie dzia³ania na rzecz rodziny s¹ w
ca³oœci inicjowane i pilotowane przez tutejszy Oœrodek. Po wykorzystaniu wszystkich
mo¿liwoœci dotycz¹cych przekonania rodziny co do zasadnoœci zamieszkania w lokalu
zastêpczym, uwzglêdniaj¹c zbli¿aj¹cy siê
okres zimowy, podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce
do zaadaptowania istniej¹cego budynku gospodarczego na cele mieszkalne.
Przy bardzo du¿ym zaanga¿owaniu
Oœrodka, s¹siadów i mieszkañców wioski
rozpoczêto prace adaptacyjne, które trwaj¹
i pozwol¹ na czêœciowe rozwi¹zanie problemu przed nadejœciem zimy. Rodzina zosta³a
zabezpieczona tak¿e w niezbêdny opa³. Kolejne dzia³ania zaplanowane s¹ na wiosnê
2008 r. Ich celem bêdzie uzyskanie wiêkszej
powierzchni mieszkalnej adekwatnej do
potrzeb czteroosobowej rodziny. Zdaniem
tut. Oœrodka tylko kompleksowe dzia³anie
wszystkich kompetentnych instytucji i s³u¿b
pozwoli na prawid³owe funkcjonowanie rodziny w œrodowisku.
„Rodzina jednoœci¹ silna” to powiedzenie, które zdaje siê bardzo dobrze opisywaæ
sytuacjê pañstwa Rokickich. Tylko bowiem
jednoœæ jest tym, co daje im si³ê do stawiania czo³a przeciwnoœciom. Jej zburzenie
mo¿e wiêc okazaæ siê posuniêciem niezwykle ryzykownym. Zw³aszcza, gdyby mia³o
oznaczaæ odebranie matce prawa do wychowywania jedynego dziecka.
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