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WYDARZENIA
ŁĘKI MAŁE Na łuku drogi,

kierująca samochodem
marki opel corsa kobieta,
nie dostosowała prędkości
do panujących warunków
na drodze i uderzyła
w przydrożne drzewo.
Na miejsce jako pierwsza
dojechała karetka
pogotowia ratunkowego,
która zabrała
poszkodowaną do szpitala.
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza z Grodziska
Wielkopolskiego
odłączyła akumulator
i zabezpieczyła miejsce
zdarzenia. Zniszczeniu
uległ samochód. Straty
oszacowano na 2 tysięcy
złotych.
MAL
GRODZISK WLKP.

Wydobywający się dym ze
skrzynki bezpiecznikowej
oraz ściany pokrytej
boazerią drewnianego
butiku był przyczyną
interwencji straży
pożarnej.
Właściciel podjął próbę
gaszenia dwoma
gaśnicami. Grodziska
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza zabezpieczyła
miejsce, odłączyła
bezpieczniki
i przewietrzyła
pomieszczenie. Strażacy
musieli rozebrać też część
dachu i ścianę butiku.
MAL
WIELICHOWO Policjanci

zostali powiadomieni
przez dyrektora szkoły
z terenu gminy o uderzeniu
w twarz, nieletniego
chłopca, przez innego
ucznia z tej samej klasy.
W wyniku tego uderzenia,
zaatakowany nastolatek
doznał obrażeń nosa.
Sprawca odpowie
przed sądem w Grodzisku
Wielkopolskim.
MAL

Gmina chce chronić życie
b Sukcesem frekwencyjnym było spotkanie w sprawie szczepień
dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy w Grodzisku Wlkp.
Katarzyna Warszta

Wirus HPV

G

mina ta jest w Wielkopolsce
drugą
po Tarnowie Podgórnym, która zdecydowała się na wdrożenie
takiego programu. Dodajmy,
że w całym kraju na taki krok
zdecydowało się póki co, zaledwie dwadzieścia samorządów.
W ubiegły wtorek wieczorem na spotkanie informacyjne
w tej sprawie przyszło kilkaset
osób - matek i córek.
- To bardzo duży sukces cieszyła się Ida Karpińska, szefowa ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat kobiecości”, która jednocześnie
opowiedziała o swoich zmaganiach z tą chorobą. Zebrani
obejrzeli też filmy o kobietach
chorych na tego raka oraz o tej
chorobie. Ida Karpińska pogratulowała również grodziskim
samorządowcom pomysłu
i zgody na przeznaczenie pieniędzy na ochronę życia młodych kobiet.
Lekarz ginekolog Katarzyna
Kłak w swoim wykładzie
przybliżyła wiedzę na temat
zakażeń wirusem HPV, na temat szczepionki i o samym procesie szczepienia. Przekonywała także obecne na sali kobiety do regularnych badań
cytologicznych, ponieważ
wcześnie wykryte zmiany chorobowe dają szansę stuprocentowego wyleczenia.
Wszyscy wypowiadający się
specjaliści uświadamiali jak
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Krótko

W sali domu kultury zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych

cenna
jest
inicjatywa
grodziskiego
samorządu
w walce o zdrowie i życie kobiet.
Szczepienia w Grodzisku
przeprowadzi Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska Edictum
z Poznania, która wygrała przetarg.
Szczepieniami objęte zostaną wszystkie dziewczynki
z rocznika 1996. Jak zapewnił
burmistrz miasta Henryk Szymański, kolejne roczniki także
będą szczepione. Pierwsze
szczepienia rozpoczną się 14
marca. Dziewczynki spoza
miasta zostaną dowiezione
na koszt gminy.
Na szczepienia dzieci muszą

zgłosić się z opiekunem, być
po lekkim śniadaniu. Nie moga
być także w trakcie leczenia
antybiotykiem.
Szczepionkę podaje się trzykrotnie w trzymiesięcznych
odstępach.
Jak podkreślała doktor Katarzyna Kłak, szczepionka podawana jest w ramię lub udo, a jej
podanie nie wymaga przeprowadzenia wcześniejszego badania ginekologicznego.
Przed rozpoczęciem merytorycznej części spotkania
przed zgromadzonymi na sali
wystąpiły w programie artystycznym dzieci z Przedszkola
Gminnego.
Burmistrz Henryk Szymań-

Wybieramy najlepszych strażaków
Kilkadziesiąt
jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
z
powiatów
nowotomyskiego
i grodziskiego będzie miało
okazję na zwycięstwo w plebiscycie na Wielkopolskiego
Strażaka oraz na Wielkopolską Ochotniczą Straż Pożarną.
Strażak, który zdobędzie
najwięcej głosów Czytelników otrzyma telewizor LCD,
z
kolei
najlepsza
w Wilekopolsce jednostka
OSP będzie mogła wydać
na dowolny strażacki sprzęt
15 tysięcy złotych.
Konkurs rozpoczyna się
dziś i zakończy się na początku maja.
Mogą w nim brać udział
wyłącznie pełnoletnie osoby
fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Komisji konkursowej przewodniczy redaktor naczelny
dziennika „Polska Głos Wielkopolski”, Adam Pawłowski,
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Małgorzata Stróżyk

Strażacy ochotnicy widoczni są na wszelkich uroczystościach

sekretarzem jest Renata
Kornobis, a członkami Jerzy
Nowakowski oraz Stefan
Mikołajczak. Kupony konkursowe, dzięki którym można
głosować na faworytów, publikowane będę od dzisiaj
do 10 kwietnia, w poniedziałki, środy i czwartki
w dzienniku Polska Głos
Wielkopolski oraz we wtorki
w
tygodniku
„Dzień

Nowotomysko - Grodziski”.
Zgłoszenie w przypadku
kandydata na Najlepszego
Strażaka Roku powinno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz adres OSP, w której służy.
W przypadku jednostki
OSP na kuponie powinna
znaleźć się jej nazwa, a także
adres.
Każdy z uczestników może

dostarczyć dowolną liczbę
oryginalnych zgłoszeń konkursowych, umieszczanych
na łamach Polski Głosu Wielkopolskiego oraz tygodnika
„Dzień Nowotomysko Grodziski”.
Zgłoszenia konkursowe
należy przesłać do redakcji
Polski Głosu Wielkopolskiego
(60-782
Poznań,
ul.
Grunwaldzka 19) lub do redakcji tygodnika „Dzień
Nowotomysko - Grodziski”
(64-330 Opalenica, ul. Wyzwolenia 23) najpóźniej do 20
kwietnia br.
Komisja po przeliczeniu
nadesłanych zgłoszeń wyłoni
laureatów.
Wyniki zostaną ogłoszone
4 maja 2009 r. Regulamin
konkursu można znaleźć
na
stronie
www.grodzisk.naszemiasto.pl
Prezentację
jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów
nowotomyskiego
i grodziskiego rozpoczniemy
już w przyszłym tygodniu.

ski podziękował także Radzie
Miejskiej za przychylne potraktowanie jego pomysłu szczepień oraz wszystkim osobom lekarzom i urzendikom, którzy
brali udział w przygotowaniu
tego przedsięwzięcia.
Dodajmy, że pomysł podchwycili radni powiatowi, którzy chcieliby, aby akcja szczepień objąć dziewczęta z całego
powiatu grodziskiego.
Dodajmy także, że według
statystyk, w Polsce z powodu
raka szyjki macicy umiera codziennie pięć kobiet.
Rak szyjki macicy atakuje cicho i powoli, ponieważ choroba rozwija się średnio od 5
do 10 lat.

Rak szyjki macicy jest
pierwszym nowotworem, dla
którego naukowcy
zidentyfikowali niezbędny
czynnik sprawczy - jest to
długotrwałe zakażenie
wirusem brodawczaka
ludzkiego, zwanego HPV.
Trzeba pamiętać, że
zakażenie się typami tego
wirusa , które są wysokiego
ryzyka onkogennego nie daje
latami żadnych
niepokojących objawów czy
dolegliwości, które byłyby
powodem zgłoszenia się
do ginekologa. Wirus
przenosi się prawie
wyłącznie drogą płciową.

Ekspert
Katarzyna Kłak
lekarz ginekolog
z Grodziska Wlkp.
– Trzeba
pamiętać, że
wirus HPV jest
odpowiedzialny nie tylko
za wywołanie raka szyjki
macicy, ale także powoduje
w znaczącej części raka
pochwy i sromu,
a u mężczyzn raka prącia.
Odpowiadają także
za zmiany nienowotworowe - kłykciny kończyste, które
występują głównie u osób
młodych, powodując przykre
dolegliwości. Ich leczenie
jest długotrwałe i bolesne.

