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Święte więzienie dla kobiet?
b Wstrząsające historie o złym traktowaniu ich i dzieci opowiadają kobiety, które uciekły
z Domu dla Bezdomnych Dzieci „Betlejemka” w Rostarzewie
Katarzyna Warszta
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B

icie dzieci, znęcanie
się
psychiczne
nad ich matkami,
jedzenie
śledzi
na obiad przez miesiąc, odbieranie rent i emerytur starszym, groźby odebrania odebrania dzieci i umieszczenia
ich w rodzinach zastępczych to zarzuty jakie formułują byłe
podopieczne Domu dla Bezdomnych
Dzieci
W Rostarzewie.
Jedne zostały z niego
wyrzucone, inne same uciekły. Mówią, że tam przeszły
piekło i gehennę. Zresztą
o piekle musiały słuchać
codziennie wieczorem razem
z dziećmi.
Dom działa od 2000 roku
praktycznie bez żadnej kontroli. Dopiero od kilku dni kontrolują go pracownicy Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu. Stwierdziliśmy poważne braki
w dokumentacji. O innych
zarzutach nie chcemy jeszcze
mówić dla dobra sprawy powiedział nam rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego
Tomasz
Stube.
Po godzinie dodał jeszcze,
żeby zadzwonić dzisiaj, bo
sprawa jest rozwojowa.
Prowadzący wraz z żona
i synami dom w Rostarzewie
Wojciech
Michnikowski
odrzuca wszelkie zarzuty jako
pomówienia i nie ma sobie nic
do zarzucenia. Co więcej sam
czuje się poszkodowany
i oskarża o mafijną działalność przeciwko sobie Ośrodek

W piwnicy znajdują się wieloosobowe pokoje

Pomocy
Społecznej
w Rakoniewicach i Dom dla
Bezdomnych w pobliskim
Błońsku. - To bzdura - mówi
kierownik OPS Danuta Marciniak. - My tylko pomagaliśmy
znaleźć nowe ośrodki dla
kobiet, którym ten pan wymówił pobyt u siebie. Nie mieliśmy też żadnych podstaw
prawnych, aby kontrolować
ten dom.
Atakiem zdziwiony jest tez
Andrzej Hercog prowadzący
dom w Błońsku.
Jak się okazuje, na hasło
„Betlejemka” wielu urzędników zajmujących się między
innymi opieka społeczną, reaguje: były sygnały, że tam coś
się dzieje. Dlaczego do tej pory
nikt nie potraktował ich
poważnie?

Wojciech Michnikowski nie ma sobie nic do zarzucenia

Po artykule na ten temat
w Głosie Wielkopolskim, prokuratura w Grodzisku wszczęła postępowanie. Doniesienia
w sprawie podejrzenia o stosowanie przemocy fizycznej
złożyli także rzecznik praw
dziecka i wojewoda wielkopolski.
Urząd Miejski w Poznaniu
zamierza zerwać umowę z tą
placówką i zabrać stamtąd
kobiety i dzieci. Wczoraj
wysłano tam psychologów
z Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Jeśli
kobiety wyrażą zgodę, zostaną przeniesione do ośrodka
w Chybach.
Jak udało nam się ustalić, to
najprawdopodobniej
nie
wszystkie zarzuty. Urząd
Wojewódzki w Poznaniu

nadal prowadzi kontrolę
ośrodka. Jak się nieoficjalnie
dowiedzieliśmy od jednego
z urzędników, sprawdzają oni
prawdopodobnie także wątek
możliwych
nielegalnych
adopcji.
Nam jedna z kobiet powiedziała, że była namawiana
w ośrodku do zrzeczenia się
dziecka. - Podsunięto mi
do podpisania kartkę, że zrzekam się dziecka. Nie podpisałam - mówi i mimo że
w Rostarzewie już nie mieszka, cały czas boi się, że W.
Michnikowski
przyjedzie
i odbierze jej dzieci.
Sąd rodzinny w Grodzisku
twierdzi z kolei, że Wojciech
Michnikowski utrudniał kuratorom sądowym dostęp
do dzieci.
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PLEBISCYT
Jednostki
OSP
z
powiatu
wolsztyńskiego mają okazję
na zwycięstwo w plebiscycie
na Wielkopolskiego Strażaka
oraz Wielkopolską OSP. Strażak, który zdobędzie najwięcej
głosów Czytelników otrzyma
telewizor LCD, najlepsza OSP
będzie mogła wydać na dowolny sprzęt 15 tysięcy złotych.
W konkursie mogą brać udział
pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Kupony konkursowe, dzięki którym można
głosować publikowane będę
do 10 kwietnia, w poniedziałki,
środy i czwartki w dzienniku
Polska Głos Wielkopolski
i we wtorki w Dzień
Wolsztyński. Zgłoszenie kandydata na Najlepszego Strażaka
Roku powinno zawierać imię
i nazwisko kandydata oraz
adres OSP, w której służy. Zgłoszenia należy przesłać do redakcji Polski Głosu Wielkopolskiego (60-782 Poznań, ul.
Grunwaldzka 19) lub do redakcji Dzień Wolsztyński (64-330
Opalenica, ul. Wyzwolenia 23)
do 20 kwietnia br. KAT
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