2

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka
tel. 693 413 356

NIE ZABIERAJCIE NAM ADASIA!

dobre dla Adasia. Kiedy Mirek zapytaá,
czy ich zna, bo skoro tak mówi, to musi
ich znaü, zamilkáa. Potem kazaáa nam
czekaü na list z sądu - wtrąca Kasia.
List nie przyszedá...
Para nie pogodziáa siĊ z utratą
dziecka, postanowiáa jeszcze raz
wyjaĞniü tĊ dziwną sytuacjĊ, udając
siĊ do sądu, do Kalisza. JakieĪ byáo
ich zdumienie kiedy dowiedzieli siĊ,
Īe nie byli w ogóle stroną w sprawie
powierzenia opieki nad niemowlakiem,
gdyĪ ich wniosek adopcyjny zostaá
dostarczony do sądu po rozpatrzeniu

AKCJA
POBIERANIA
KRWI
11.01.2015
(niedziela), podczas WOĝP
- Ostrzeszów, Oddziaá
Terenowy Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa,
ul. Zamkowa 17; od 10.00 do
13.00.
Zapraszamy wszystkich chĊtnych, którzy ukoĔczyli 18 rok
Īycia (prosimy przyjĞü po lekkim
posiáku i zabraü dowód osobisty).
DokoĔczenie ze str. 1.
Niedáugo potem dowiedzieli siĊ od
innej osoby z oĞrodka, Īe rodzina, która chce zaadoptowaü cháopca, nie jest
wcale spokrewniona z rodzicami biologicznymi. Postanowili, Īe nie zostawią
tak tej sprawy. Jak to moĪliwe, Īe pani
dyrektor nie ma takich informacji?
Po raz kolejny pojawili siĊ w
oĞrodku.
- PostanowiliĞmy walczyü. ZáoĪyliĞmy dokumenty, chcieliĞmy takĪe doáączyü do sądu zdjĊcia naszej rodziny
i domu, ale pani dyrektor powiedziaáa
nam, Īe zdjĊcia zachowa sobie na
pamiątkĊ, bo tak naprawdĊ w sądzie
nikt ich nie bĊdzie oglądaá. Dodaáa,
Īe ludzie, którzy chcą zaadoptowaü
Adasia, są dla niego zupeánie obcy,
a wiĊc moĪemy spaü spokojnie. MieliĞmy czekaü w domu na odwiedziny
kuratora. W ĞrodĊ - 17 grudnia Mirek
zadzwoniá do oĞrodka, aby upewniü
siĊ, Īe pani dyrektor záoĪyáa dokumenty do sądu. Twierdziáa, Īe tak.
18 grudnia sąd zaocznie rozpatrzyá sprawĊ - bo tak to zwykle wygląda w takich sytuacjach.
Niestety Kasia i Mirek przegrali
sprawĊ o adopcjĊ z drugim maáĪeĔstwem.
- Pani dyrektor chciaáa nas chyba
pocieszyü, mówiąc, iĪ wyroki sądu są
nieprzewidywalne i nie zawsze sáuszne, ale trzeba siĊ z nimi pogodziü.
Táumaczyáa nam, Īe mamy juĪ trójkĊ
dzieci, a tamto maáĪeĔstwo teĪ bĊdzie

„Ğmierý jest jedynie
przebudzeniem ze snu”
/Platon/
Z gâċbokim īalem i smutkiem przyjċliğmy wiadomoğý,
īe w dn. 21 grudnia 2014r. odszedâ na wieczny spoczynek

sprawy. Dziecko tra¿ áo do innej rodziny, poniewaĪ sĊdzia nie miaá pojĊcia o
tym, Īe o maluszka ubiegają siĊ dwie
pary.
Zszokowani informacją, poprosili
o wyjaĞnienie panią dyrektor. Jaka
byáa jej odpowiedĨ?
Dyrektorka powiedziaáa, Īe dzwoniáa do sekretariatu sądu i myĞlaáa, Īe
to wystarczy.
- ZostaliĞmy oszukani. JuĪ nie
wiemy, co o tym wszystkim myĞleü.
Dyrektorka od początku „krĊciáa”. MoĪe ten telefon o narodzinach Adasia

7.01.2015

pracownica oĞrodka wykonaáa do nas
przez przypadek? Jak moĪna tak
graü na uczuciach innych - koĔczą
rozmowĊ.
Sprawa zostaáa zgáoszona do
prokuratury w Kaliszu, zajĊáy siĊ nią
równieĪ ogólnopolskie media.
W domu w Ostrzeszowie nadal
czeka na Adasia rodzeĔstwo i pokój
z áóĪeczkiem.
Jakie bĊdzie ostateczne rozwiązanie tej sprawy? Tego dowiemy siĊ
za kilka tygodni...
A. àawicka

Z gâċbokim īalem i smutkiem
przyjċliğmy wiadomoğý o ğmierci

ğp. Natalii Grell
Wyrazy szczerego wspóâczucia rodzicom
oraz rodzinie zmarâej
skâadajĆ
PrzewodniczĆcy Rady Miejskiej
áukasz Dybul

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Henryk Zieliĕski

Pracownicy
Urzċdu Miasta i Gminy Mikstat

ĞP. dr JÓZEF CIEPLIK

„Ludzie, których kochamy, zostajĆ na zawsze,
bo zostawili ğlady w naszych sercach”

regionalista, wybitny dziaâacz spoâeczny, czâonek ZarzĆdu Sâupskiego
Towarzystwa Spoâeczno-Kulturalnego, ambasador rodzinnego Ostrzeszowa,
trwale wspóâpracujĆcy z Towarzystwem Przyjacióâ Ziemi Ostrzeszowskiej.
Za swojĆ oddanĆ, peânĆ pasji pracċ wyróīniony zostaâ wieloma odznaczeniami
regionalnymi i paĕstwowymi, w tym:
Zâotym Krzyīem Zasâugi i Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski
oraz honorowym obywatelstwem Miasta Sâupska.
Jego doczesne szczĆtki spoczċây na cmentarzu w Ostrzeszowie.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek, īal, okazali wiele serca i īyczliwoğci
oraz uczestniczyli we mszy ğw. i ceremonii pogrzebowej

Rodzinie Zmarâego skâadamy wyrazy szczerego wspóâczucia i sâowa otuchy.
Pamiċý o Nim na zawsze pozostanie w naszych sercach.

ğp. Wiktora áopaty
serdeczne podziċkowanie
skâada
rodzina

Niech spoczywa w pokoju i wiecznej miâoğci!
RADA MIEJSKA
OSTRZESZÓW

BURMISTRZ MiG
OSTRZESZÓW

SprzedaĪ jabáek
i soków
naturalnych
Ceny
od 50 gr/kg

Przesyãki

kurierskie UPS

Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK”
Aleksander O¿erski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306
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WHO

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777

Szpachlowanie, gipsowanie,
malowanie, tapetowanie,
podwieszane su¿ty, suche
zabudowy, adaptacja
poddaszy, murowanie,
panele Ğcienne i podáogowe,
montaĪ drzwi, okien i
parapetów + obróbka i wiele
innych

SZYBKO, TANIO
i SOLIDNIE
tel. 665 288 014
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APTEKI
Plan dyİurów
Drofarm od 5.01 do 11.01, tel. 724-20-40
Borek od 12.01 do 18.01, tel. 586-13-87
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200

Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

