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„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

CZY MAàY ADAĝ WRÓCI
DO SWOJEGO RODZEēSTWA?
Dokończenie ze str. 1.
Niestety, tego dnia sąd nie podjął
żadnej decyzji i odroczył rozprawę,
ponieważ nie otrzymał jeszcze opinii
z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno
- Konsultacyjnego w Koninie, gdzie diagnozowane były wszystkie trzy rodziny.
Opinia trafi do sądu najprawdopodobniej około 10 kwietnia.
- Decyzja ośrodka ma określić
predyspozycje rodziców do opieki nad
dzieckiem, sprawdzić, w której rodzinie

podejmie konkretną decyzję na pierwszej rozprawie i choć tak się nie stało,
są dobrej myśli i głęboko wierzą, że już
wkrótce chłopiec z nimi zamieszka.
- Myśleliśmy, że dziś (31 marca
przyp. red.) zapadnie decyzja i sąd
uwzględni nasz wniosek, a tym samym,
że wrócimy do domu z Adasiem. Dzieci
dopytują, kiedy ich braciszek będzie w
domu. Musimy poczekać, ale jesteśmy
dobrej myśli. Wizyta w Rodzinnym
Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyj-

mogą liczyć - mówił tuż po rozprawie
p. Mirek.
Po stronie rodziny Niełacnych opowiada się również prokuratura, która
bada m.in. to, czy dziecko nie zostało
„sprzedane”.
- Uważam, że wnioski ze strony
państwa Niełacnych są zasadne, dlatego
prokuratura włączyła się w to postępowanie. Z pewnością będziemy ich
wspierać. Musimy poczekać na opinię
z RODK, jest bardzo ważna. Poza tym
nie wykluczamy żadnych możliwości powiedział Antoni Ulatowski, prokurator
rejonowy w Pleszewie.
Rzecznik praw dziecka również
uważa, że mały Adaś powinien trafić do
rodziny, która od kilku lat opiekuje się
jego biologicznymi braćmi. Podobnego
zdania jest Bożena Łojko z Fundacji
„Zerwane Więzi” - zarówno rzecznik, jak
i pani Bożena byli obecni we wtorek w
pleszewskim sądzie.
Niestety, małżeństwo spod Pleszewa nie chciało z nikim rozmawiać.
Wchodząc na salę rozpraw, zakrywali
swoje twarze kurtkami... Ich adwokat
również „stronił” od wypowiedzi.
W poniedziałek - 13 kwietnia, w pleszewskim sądzie odbędzie się kolejna
rozprawa. Prawdopodobnie ostatnia.
Wówczas dowiemy się, czy p. Kasia i p.
Mirek oraz ich dzieci odzyskają tak długo
wyczekiwanego Adasia. Podobnie jak
oni wierzymy, że tak właśnie się stanie.
A. Ławicka

Usáugi
chłopcu będzie lepiej, która zapewni mu
lepszy i stabilniejszy rozwój - wyjaśniała
Monika Mazur, adwokat Katarzyny i Mirosława Niełacnych.
Państwo Niełacni liczyli na to, że sąd

PRACOWNIA PIERZARSKA
- czyszczenie i odpylanie pierza
- przerób pierzyn na koãdry i poduszki
- wyrób koãder i poduszek z pierza
i puchu
Grabów, ul. M. Konopnickiej 4
tel. 62/ 730-61-34; 600 834 027

Przesyãki

kurierskie UPS
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nym przebiegła bardzo miło. Kiedyś
nas zabraknie i wierzymy, że to, co teraz
robimy dla naszych dzieci, da im w przyszłości poczucie siły. Będą wiedzieć, że
nie są same, że jest rodzeństwo, na które

STUDNIE
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ROWERY
czĊĞci akcesoria

Opierzenia, Orynnowania
tel. 781 509 662

ORTOPEDA
Specjalista w ortopedii
i traumatologii narządu
ruchu

GâČBINOWE

dr n. med.
Aleksander Koch

• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
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Blacharsko - Dekarskie
Papy termozgrzewalne

tel. 505 325 777

poradnia ortopedyczna
w zakresie ortopedii
dzieciĊcej i dorosáych
Ostrzeszów al. WolnoĞci 1a
rejestracja 882-042-111

BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW
Jacek Gorzelanny
tel. 695 406 765

NOWO OTWARTY
SALON ROWEROWY
KROSS
www.castor24.pl
GRABÓW NAD PROSNĄ
UL. GRODZKA 4
tel.609 813 210

W MA
MARCU I KWIETNIU
PRZY ZAKUPIE
ROWERU PREZENT

OĝRODEK DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNY
- zapraszamy do zapoznania siĊ z peáną ofertą na naszej
stronie internetowej -

OSTRZESZÓW

www.pomocpsychologiczna.com.pl

KĘPNO

ul. Armii Krajowej 1

REJESTRACJA: 62 730 10 78

ul. Graniczna 21a

SprzedaĪ jabáek
i soków
naturalnych

okna, drzwi, rolety, parapety

Ceny
od 50 gr/kg

¿rmy DARBUD

NISKIE CENY
Grabów, ul. Rataja 3 (przy dworcu PKS)
tel. 515 116 526; 62/736-00-56

W uroczystoĞci wezmą udziaá: Kompania Honorowa 16. JarociĔskiego
Batalionu Remontu Lotnisk; Orkiestra Reprezentacyjna Siá Lądowych
z Wrocáawia
Udziaá w uroczystoĞciach pozwoli oddaü czeĞü tym, którzy - zdradzeni i
zamordowani - oddali Īycie za wolną PolskĊ oraz tym, którzy w drodze na
uroczystoĞci upamiĊtniające 70. rocznicĊ sowieckiej zbrodni ludobójstwa
zginĊli w katastro¿e lotniczej pod SmoleĔskiem.
Dajmy Ğwiadectwo pamiĊci o¿arom tych tragicznych wydarzeĔ.
Organizatorzy

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

A
NIE NOW
CODZIEN
JA!
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SZYBKO, TANIO
i SOLIDNIE
tel. 665 288 014

PIELGRZYMKA - WâOCHY
Padwa - AsyĪ - Orvieto - Rzym - Watykan - Via Della Mentorella
- San Giovanni Rotondo - Monte San Angelo - Roccaporena Di
Cascia - Loreto - Lido Di Jeselo (plaĪowanie) - Wenecja

Termin: 12 - 21 lipca 2015r.
Cena: 230 Euro + 960zá

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
BIESZCZADY
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Termin: 15 - 19 czerwca 2015r.
Cena: 890zá
Zapisy i wyjazd - Ostrzeszów
Ks. Leszek Wojtasik, tel. 604 261 429

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

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.
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zaprasza
mieszkaĔców Ziemi Ostrzeszowskiej
na uroczystoĞü upamiĊtniającą dwie wielkie tragedie narodowe:
ZbrodniĊ KatyĔską i KatastrofĊ SmoleĔską.
UroczystoĞü odbĊdzie siĊ na Rynku w Ostrzeszowie w dniu 15
kwietnia 2015 roku.
PROGRAM UROCZYSTOĝCI
godz. 16.00
ƒ Msza Ğw. w intencji o¿ar Zbrodni KatyĔskiej i Katastrofy SmoleĔskiej
ƒ Apel PamiĊci
ƒ Salwa honorowa
ƒ ZáoĪenie kwiatów pod obeliskiem „Golgota Wschodu”

DĊbowiec - Krosno - Iwoniczno - Rymanowa Zdrój - Sanok KomaĔcza - Lesko - Solina - Ustrzyki Dolne - PrzemyĞl - àaĔcut
- Rzeszów - Sandomierz

Nowo Otwarty Salon

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW
75. ROCZNICY ZBRODNI KATYēSKIEJ
W OSTRZESZOWIE

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów
„Pod Wagą” od 6.04 do 12.04, tel. 730-32-23
„JagielloĔska” od 13.04 do 20.04, tel. 730-94-64
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.

