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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

ZABRANIAJĄ NAM
KONTAKTÓW Z WNUKIEM
ĩyjemy w takich czasach, w
których coraz czĊĞciej sáyszy siĊ o
rozstaniach, rozwodach. Niekiedy
problem ten dosiĊga nas samych. Tak
to juĪ bywa - nie zawsze udaje nam
siĊ „wytrwaü” w związku, nawet jeĞli
bardzo siĊ staraliĞmy...
Czas po rozstaniu to zawsze trudny okres w Īyciu. Walczą wtedy ze
sobą sprzeczne emocje: uczucie do
byáego partnera, smutek, záoĞü, niechĊü do niego i siebie samej, apatia.
Choü rozstania bywają róĪne, prawie
zawsze są bolesne. Odchodzi ktoĞ,
kto byá dla nas waĪny, z kim wiązaliĞmy swoje plany, ktoĞ, z kim mamy
wspólne wspomnienia. To ogromny
cios - w szczególnoĞci gdy partnerzy
mają dzieci...
Są pary, które mimo rozpadu swojego związku potra¿ą siĊ doskonale
porozumieü w tej kwestii. UwaĪają, Īe
dzieci nie są niczemu winne - powinny
mieü kontakt z obojgiem rodziców. I
choü czasem robią „dobrą minĊ do
záej gry”, starają siĊ, by dzieci byáy
szczĊĞliwe.
Okazuje siĊ jednak, Īe nie
wszystkich to dotyczy.

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

JakiĞ czas temu rozmawiaáam z
pewnym maáĪeĔstwem. Historia, którą mi opowiedzieli, to bardzo smutna
historia. Dwa lata temu ich syn rozstaá
siĊ ze swoją dziewczyną, z którą ma
dziecko.
Niestety, dziewczyna uniemoĪliwia rodzinie kontakty z cháopcem
- zarówno ojcu, jak i dziadkom.
- PrzygarnĊliĞmy tĊ dziewczynĊ
pod swój dach, opiekowaliĞmy siĊ
nią. CieszyliĞmy siĊ, Īe zostaniemy
dziadkami. Jak jej rodzice dowiedzieli
siĊ, Īe jest w ciąĪy, to wyrzucili ją z
domu. Dopiero po dwóch tygodniach
przemyĞleli sprawĊ i jakoĞ siĊ z nią
dogadali. Syn woziá ją do lekarza, aĪ
do Wrocáawia, bo tam przyjmowaá
ponoü bardzo dobry lekarz. Nie mieliĞmy nic przeciwko, w koĔcu miaáa
zostaü matką naszego wnuka. I skoro
twierdziáa, Īe woli rodziü we Wrocáawiu, to my na to przystaliĞmy - mówią
dziadkowie cháopca.
- Po porodzie przez jakiĞ czas
mieszkali u nas. Ale poniewaĪ nasz
dom nie byá jeszcze wykoĔczony,
mieszkaliĞmy w nim dopiero kilka
miesiĊcy (trzeba byáo zaáoĪyü w
niektórych pokojach panele, páytki
w áazience) máodzi zdecydowali, Īe
na jakiĞ czas przeprowadzą siĊ do
„teĞciów” naszego syna. Na początku
wszystko byáo w miarĊ w porządku. Po
jakimĞ czasie zdecydowali nawet, Īe
zamieszkają tam na staáe, bo rodzice
dziewczyny wyszli z taką propozycją.

Przesyãki

kurierskie UPS

SZYBKO, TANIO
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tel. 665 288 014

WHO

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777
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Mieli tylko wykoĔczyü sobie „górĊ”.
Syn wziąá kredyt na urządzenie mieszkania. W hurtowni faktury wystawiane
byáy jednak na „teĞcia”.
Jak juĪ wykoĔczyá mieszkanie, to
mu „podziĊkowali”. ZaczĊáy siĊ awantury, bo syn chciaá zaáoĪyü podliczniki.
Nie chciaá páaciü za coĞ, z czego nie
korzysta. W koĔcu nie wytrzymaá presji, wyprowadziá siĊ i wróciá do nas.
Od tamtego czasu ma utrudniony
kontakt z dzieckiem. Nie tylko on, my
teĪ - kontynuują.
- Nie moĪemy juĪ tego znieĞü. Co
z tego, Īe sąd przyznaá nam widzenia z
wnukiem, jak tych widzeĔ nie daáo siĊ
normalnie przeprowadziü. MogliĞmy
widywaü swojego wnuka w domu tej
dziewczyny. U nas bywaá sporadycznie. CzuliĞmy siĊ tam bardzo osaczeni
przez jej rodziców. Tam nie daáo siĊ
wysiedzieü. To byáo piekáo. Fotografowali nas, nagrywali. Jak chcieliĞmy iĞü
z dzieckiem na spacer albo, nie daj,
BoĪe, wyszlibyĞmy poza wyznaczony
obszar (tj. 300 metrów od domu),
zaraz wzywali policjĊ. PrzecieĪ nigdy
w Īyciu nie zrobilibyĞmy krzywdy
temu dziecku, w koĔcu to nasz wnuk,
kochamy go. Obecnie zarówno syn,
jak i my moĪemy widywaü siĊ z dzieckiem tylko w niedzielĊ, w wyznaczonym przez sąd miejscu publicznym.
Wnuczek nie chce juĪ tam chodziü,
páacze, jest go nam naprawdĊ Īal.
Czasem zdarzaáo siĊ, Īe po prostu
stamtąd wychodziliĞmy, áamaliĞmy
postanowienie sądu, bo inaczej siĊ
nie daáo. ChodziliĞmy na plac zabaw,
do parku, ale wtedy od razu pojawiaáa
siĊ policja... CzĊsto jest równieĪ i
tak, Īe synowa informuje nas, Īe w
weekend nie zobaczymy wnuka, bo
ma np. kaszel. Tamta rodzina chciaáa
nawet pozbawiü syna praw do dziecka. KiedyĞ spotkaliĞmy ich w jednym
z marketów. Byli z naszym wnusiem.
ZaczĊliĞmy do niego machaü. OdciągnĊli go na siáĊ, bo chciaá do nas iĞü,
i poszli, jakbyĞmy byli trĊdowaci. Syn
juĪ tego nie wytrzymuje, nosi go, nie
jest sobą (...)
Mamy uprzykrzone Īycie - jesteĞmy przez nich oczerniani na mieĞcie,
jakbyĞmy to my byli winni. Mówią,
Īe musieli utrzymywaü naszego
syna, a to nieprawda. Oddawaá tej
dziewczynie caáą swoją wypáatĊ. Nie
pomogáy nawet mediacje. Co prawda
jak ta dziewczyna przyszáa sama, to

PIELGRZYMKO – WYCIECZKA
BIESZCZADY I OKOLICE
DĊbowiec, Krosno, Iwonicz, Rymanowa, Sanok, KomaĔcza, Lesko,
Ustrzyki Dolne, PrzemyĞl, àaĔcut, Rzeszów, Sandomierz;
termin: 15-19 czerwca 2015r.
Koszt 890zá.

KRAKÓW – ZAKOPANE
termin: 24-28 sierpnia 2015r.
Koszt 500zá.

Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów
ks. Leszek Wojtasik, t. 604 261 429

Nowo Otwarty Salon
¿rmy DARBUD

okna, drzwi, rolety, parapety

NISKIE CENY

•
•
•
•

tel. 515 116 526; 62/736-00-56

§ PORADY PRAWNE §
Nurtuje CiĊ jakieĞ zagadnienie prawne? ZadzwoĔ do
redakcji lub napisz na prawnik@czasostrzeszowski.pl. Na
wybrane zagadnienia i problemy prawne naszych czytelników odpowiemy na áamach czasopisma.

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Moja mama umaráa i nie zostawiáa testamentu. Wiem, Īe
spadek dziedziczĊ ja i mój brat.
Problem w tym, Īe przez kilka lat
przed Ğmiercią to ja zajmowaáam
siĊ naszą schorowaną mamą, brat
stanem zdrowia mamy w ogóle siĊ
nie przejmowaá, bo od kilkunastu
lat pracuje za granicą i tam uáoĪyá
sobie Īycie. Mimo tego, kiedy
mama umaráa, powiedziaá, Īe chce
poáowĊ spadku. Moim zdaniem to
mu siĊ nie naleĪy. Mam pytanie,
czy w takiej sytuacji moĪna uznaü
go za niegodnego dziedziczenia?
Spadkobierca moĪe byü uznany
przez sąd za niegodnego w przypadku kiedy: dopuĞciá siĊ umyĞlnie
ciĊĪkiego przestĊpstwa przeciwko
spadkodawcy; podstĊpem lub groĨbą
nakáoniá spadkodawcĊ do sporządzenia lub odwoáania testamentu
albo w taki sam sposób przeszkodziá
mu w dokonaniu jednej z tych czynnoĞci; umyĞlnie ukryá lub zniszczyá
testament spadkodawcy, podrobiá
lub przerobiá jego testament albo
Ğwiadomie skorzystaá z testamentu
przez inną osobĊ podrobionego lub
przerobionego.
NaleĪy wskazaü, Īe spadkobierca niegodny zostaje wyáączony od
dziedziczenia, tak jakby nie doĪyá

otwarcia spadku (chwili Ğmierci spadkodawcy). KaĪdy, kto ma w tym interes, moĪe Īądaü uznania spadkobiercy za niegodnego. Z Īądaniem takim
moĪe wystąpiü w ciągu roku od dnia,
w którym dowiedziaá siĊ o przyczynie
niegodnoĞci, nie póĨniej jednak niĪ
przed upáywem lat trzech od chwili
Ğmierci spadkodawcy. Spadkobierca
nie moĪe byü uznany za niegodnego,
jeĪeli spadkodawca mu przebaczyá.
Aplikant adwokacki
Patryk Wróbel

Serdeczne
podziċkowania
dla Ordynatora Oddziaâu
Wewnċtrznego Pana Jacka PiĆtka,
Ordynatora Oddziaâu ZOL Pana
Jarosâawa Dutkiewicza oraz dla
caâego personelu obu oddziaâów
za troskliwĆ opiekċ nad

ğp. MariannĆ
JaszczyĕskĆ
Ja
skâada
rodzina

ORTOPEDA
Specjalista w ortopedii
i traumatologii narządu
ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch
poradnia ortopedyczna
w zakresie ortopedii
dzieciĊcej i dorosáych
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Ostrzeszów al. WolnoĞci 1a
rejestracja 882-042-111

jabákowych
jabákowo
- aroniowych
jabákowo
- marchwiowych
pomidorowych
Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK”
Aleksander O¿erski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306
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tach z naszym wnukiem. Dlaczego ci
ludzie paáają do nas taką nienawiĞcią?
Dla nas to niepojĊte. WystąpiliĞmy do
sądu o to, aby dziecko mogáo przebywaü w naszym domu w obecnoĞci
kuratora. ByliĞmy w stanie nawet
páaciü pani kurator za to, Īeby do nas
przychodziáa. Sąd siĊ nie zgodziá, bo
tamta rodzina ciągle nas szkaluje...
Druga rodzina nie chciaáa komentowaü tej sprawy. Kiedy zadzwoniáam
do matki dziecka z proĞbą o spotkanie, nie zgodziáa siĊ - postraszyáa
mnie za to sądem. Widocznie tak byáo
proĞciej...
A. àawicka

SprzedaĪ soków
naturalnych:

Grabów, ul. Rataja 3 (przy dworcu PKS)

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

wydawaü by siĊ nawet mogáo, Īe w
koĔcu siĊ dogadamy. W niektórych
momentach myĞlaáem nawet, Īe ĞniĊ mówi dziadek cháopca. - Czar pryskaá,
kiedy wróciáa do domu i opowiedziaáa
o wszystkich swoim rodzicom. Wówczas nagle zmieniáa zdanie. Widaü,
jaki mają na nią wpáyw i jak ich sáucha.
Nieraz sugerowaliĞmy, Īe dla nich
najlepszym rozwiązaniem byáoby, jakby mieszkali sami. Máodzi powinni siĊ
docieraü. Kiedy siĊ rozstali, to synowa
szukaáa nawet jakiegoĞ mieszkania,
chcieli do siebie wróciü (...)
JesteĞmy juĪ tym wszystkim
bardzo zmĊczeni. Czy chcemy aĪ tak
wiele? ZaleĪy nam tylko na kontak-
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APTEKI
Plan dyİurów
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 11.05 do 17.05, tel. 732-05-35
„Przyjazna” od 18.05 do 24.05, tel. 594-17-10
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.

