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PO CICHU ZABRALI PŁYTĘ NAGROBNĄ

MARCOWA DZIEWCZYNA

W środę, 9 marca, młodzież ze szkoły w Wyszanowie udała się na miejscowy cmentarz, by zrobić wiosenne porządki na mogiłach ofiar II wojny światowej. Jakież było
zaskoczenie przybyłych na cmentarz uczniów, gdy spostrzegli brak płyty nagrobnej,
upamiętniającej MIEJSCE SPOCZYNKU OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ. Zniknięcie
płyty wzbudziło wielkie poruszenie wśród mieszkańców miasteczka, a policja rozpoczęła jej intensywne poszukiwania. Już następnego dnia dzielnicowy rejonu odnalazł
tablicę w Wieruszowie, u jednego z kamieniarzy. Niestety, płyta miała już zeszlifowany
napis. Okazało się, że tablicę kilka miesięcy temu zleciła zdemontować grupa kombatantów z... gminy Grabów, którzy postanowili zmienić treść napisu na płycie. Szkoda
tylko, że o swych zamiarach nie poinformowali ani proboszcza zarządzającego cmentarzem, ani konserwatora zabytków, który przecież powinien się wypowiedzieć, czy
na tablicy, mającej już kilkadziesiąt lat, wolno cokolwiek poprawiać, przemalowywać
lub dopisywać, a samą płytę demontować. Wydaje się, że zachowanie krzepkich emerytów było – łagodnie mówiąc – pochopne. Całe to zdarzenie może nawet wywołać
uśmiech na niejednej twarzy, lecz samym zainteresowanym, którzy, jakby nie patrzeć
dopuścili się dewastacji nagrobka, raczej do śmiechu nie jest.
K.J.
fot. S. Szmatuła

Ilona

Urzędowe
złomowanie pojazdów
Pomożemy Ci pozbyć się starego lub uszkodzonego pojazdu.

Sporządzimy odpowiednią
dokumentację wymaganą
przez wydział komunikacji
i firmy ubezpieczeniowe.
Operacja kasacji jest
bezpłatna.
Zapewniamy odbiór
własnym transportem.
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Wskażą sposób
restrukturyzacji
szpitala
Choć ekonomiczne wyniki
uzyskane w roku ubiegłym
przez szpital ostrzeszowski nie
są złe, to już lecznicza działalność tej placówki raz po
raz budzi zastrzeżenia. Nie
dziwi zatem inicjatywa Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady
Powiatu, która zaproponowała
utworzenie
zespołu
doraźnego do spraw restrukturyzacji ostrzeszowskiego szpitala.
Inicjatywa została zaakceptowana przez radnych, powołano zespół, w którego skład
weszli:
wiceprzewodniczący
Rady Powiatu - Zbyszko Szmaj
i Zdzisław Poprawa, członek
zarządu powiatu - Jan Puchała,
przewodniczący Komisji Zdrowia,
Pomocy
Społecznej

i Spraw Publicznych – Tadeusz
Pelc oraz Kazimierz Obsadny
–
przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Ponadto w zespole pracować
będzie przewodniczący komisji
rewizyjnej - Robert Pustkowski
i sekretarz powiatu - Ireneusz
Jeziorny.
Zadaniem zespołu doraźnego
ma być przygotowanie celów
i koncepcji restrukturyzacji szpitala i przedstawienie ich zarządowi powiatu do ostatecznego
zatwierdzenia.
Zadanie ambitne, choć niełatwe i dobrze by było, aby sposób restrukturyzacji, wskazany
przez „siedmiu wspaniałych”,
wyszedł nam na zdrowie.
K.J.

Kto „znęcał się” nad
samochodem?
Policja prosi o pomoc w tej sprawie.
Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę nad
ranem – 6 marca, w rejonie cmentarza w Galewicach - nieznany
sprawca zniszczył, pozostawionego tam forda transita.
Mieszkańcowi gminy Grabów, udającemu się na giełdę samochodową, zabrakło paliwa. Udał się więc „okazją” do Wieruszowa
po paliwo, a kiedy wrócił, zastał swój samochód kompletnie
zniszczony. W pojeździe rozbite były szyby, lampy, lusterka oraz
powgniatane wszystkie elementy karoserii. Poszkodowany oszacował straty na kwotę dziesięciu tysięcy złotych.

Firma Wieliczko
tel. 509-953-555

Osoby, które wiedzą cokolwiek w sprawie, proszone są o kontakt z jednostką policji w Wieruszowie, pod numerem telefonu
627832411 lub 997.

