Marek Kopa³a nie jest ju¿ wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej

Odwołanie
z referendum w tle
Zaskoczenia nie
by³o. Choæ przez
moment wydawa³o
siê, ¿e Marek
Kopa³a (PiS) sam
zrezygnuje z funkcji
w Prezydium Rady.
Skoñczy³o siê na podziêkowaniach dla tych radnych, którzy
na wniosku o odwo³anie siê
nie podpisali, dla kolegów z
klubu PiS za pomoc i wsparcie
i nieco ironicznych wyrazach
wdziêcznoœci dla wnioskodawców „za sposób, okolicznoœci,
czas i wreszcie styl” w jakim
tego dokonali. - Dowodz¹ one
pañstwa motywacji i sposobu
pojmowania demokracji. To kolejna okazja do zamanifestowa-

nia si³y - mówi³ Kopa³a.
- W Prezydium Rady
powinny zasiadaæ osoby ciesz¹ce siê szczególnym
zaufaniem
radnych - tak wniosek
o odwo³anie Kopa³y
uzasadnia³ w imieniu
grupy radnych Kajetan Gornig. Ta funkcja wymaga powstrzymywania siê od wyg³aszania radykalnych s¹dów i zachowywania
obiektywizmu wobec wszystkich
radnych. Cz³onkowie Prezydium
reprezentuj¹ bowiem ca³¹ Radê
a nie tylko swój klub. (…) Pan
Marek Kopa³a wypowiada siê
publicznie w sposób poddaj¹cy
w
w¹tpliwoœæ
prawid³owe
dzia³anie Rady. Nie podejmuje
przy tym ¿adnych dzia³añ formalnych, które mia³yby na celu
poprawê jej funkcjonowania.

Ostatecznie w tajnym
g³osowaniu za przyjêciem uchwa³y w sprawie jego odwo³ania
zag³osowa³o 15 radnych,
przeciw by³o 5. Nikt nie
wstrzyma³ siê od g³osu,
3 - by³y niewa¿ne.
Sam
zainteresowany
nie
g³osowa³ i opuœci³ salê po
wyg³oszeniu krótkiego komentarza. Duchowo wspiera³ go
partyjny kolega pose³ Aleksander Ch³opek, który pojawi³ siê
na sali sesyjnej.
Ciekawe czy wkrótce sprawdz¹
siê
pojawiaj¹ce
siê
coraz czêœciej pog³oski, ¿e
odwo³anego Marka Kopa³ê w
Prezydium Rady Miejskiej ma
zast¹piæ Janusz £apiñski z
SLD.

Radni podczas
głosowania, które zdecydowało
o losie wiceprzewodniczącego
Kopały
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Dokończenie ze strony 1
- Zgodnie z zaleceniami, pacjent z powik³aniami pogrypowymi powinien trafiæ do szpitala zakaŸnego ale mo¿e równie¿
zostaæ przyjêty do placówki,
która znajduje siê najbli¿ej
jego miejsca zamieszkania
– mówi Ewa Wiêckowska. I tak
zdarzy³o siê w naszym przypadku. U kilku pacjentów z zapaleniem p³uc, podejrzewano, ¿e
jest ono atypowe, byæ mo¿e o
pod³o¿u wirusowym. I to przypuszczenie zosta³o potwierdzone. Niektórych przewieziono
do szpitala zakaŸnego w Chorzowie a pozosta³ych w bardzo
dobrym stanie ju¿ wypisano
do domu. Nie by³o pacjentów
w ciê¿kim stanie, z objawami
niewydolnoœci oddechowej.

Zdaniem Ewy
Wiêckowskiej,
w tym roku nie
mo¿na nawet mówiæ
o zwiêkszonej
zachorowalnoœci na
infekcje wirusowe.
Jest ich dok³adnie tyle samo
co w analogicznym okresie
ubieg³ego roku, natomiast
wyraŸnie mniej ni¿ w 2007
roku, kiedy problem by³ zdecydowanie powa¿niejszy. W tej
chwili stwierdza siê, ¿e po³owa
zdiagnozowanych przypadków
grypy to grypa spowodowana
przez wirus A.
Krzysztof Hornik, dyrektor naczelny Szpitala Specjalistyczne-

go w Chorzowie nie ukrywa, ¿e
do jego placówki codziennie trafia co najmniej kilku pacjentów
z powik³aniami pogrypowymi.
Obecnie nie ma ju¿ obowi¹zku
rozró¿niania czy mamy do czynienia z gryp¹ sezonow¹ czy
te¿ innego typu. Pacjent po
konsultacji z lekarzem rodzinnym najczêœciej le¿y i leczy
siê w domu. Je¿eli pojawi¹
siê powik³ania, na przyk³ad ze
strony uk³adu oddechowego
to chory jest przewo¿ony m.in.
do naszego szpitala. Jak do
tej pory ¿aden z naszych pacjentów nie by³ ani nie jest w
stanie zagro¿enia ¿ycia, nie
odnotowaliœmy równie¿ ¿adnego zgonu z powodu pogrypowych powik³añ.
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