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Nie krzywdźcie!

Śluby do unieważnienia?

25 maja 2006r. uchwałą Rady Miejskiej w Ostrzeszowie na stanowisko
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
powołana została Anna Wolna. Ponieważ przez 16 lat pełniła funkcję zastępcy
kierownika tegoż urzędu, logiczne wydawało się powierzenie właśnie jej tej
kierowniczej funkcji. Tak też się stało.
Minęło półtora roku – 4 stycznia br. do
Rady Miejskiej w Ostrzeszowie wpłynęło pismo z tutejszej Prokuratury Rejonowej, nakazujące uchylenie wspomnianej
uchwały. Decyzję argumentowano tym,
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że przy powoływaniu kierownika USC
zostały naruszone przepisy ustawy z 22
marca 1990r. o pracownikach samorządowych. Mówiąc najkrócej, burmistrz
nie ogłosił naboru na wakujące stanowisko, czyli otwartego konkursu ofert.
Na ostatniej sesji, gdzie temat ten był
omawiany, ze strony burmistrza padały
tłumaczenia, że taka była wówczas opinia prawna, która teraz uległa zmianie.
Ponadto taka była też opinia Urzędu Wojewody, gdzie podjęte w 2006r. uchwały
zostały przesłane. Wtedy zastrzeżeń nie

było. Aż tu po roku, gdy zmienił się wojewoda, urzędnicy wojewódzcy bardziej
surowym wzrokiem spojrzeli na nasze
uchwały – poszedł wniosek do Prokuratury, a ta nakazała uchwałę uchylić. To
samo postępowanie dotyczyło zastępcy
kierownika USC w Ostrzeszowie – Izabeli
Dziewięckiej, również mianowanej przez
burmistrza z pominięciem konkursu.
Po interwencji Prokuratury konkurs
taki został ogłoszony. Najwidoczniej
władze uznały, że nie warto dochodzić
swych racji i lepiej poddać się nakazom
prokuratora.
20 marca br. został zakończony nabór
na stanowisko kierownika oraz zastępcy
kierownika w USC w Ostrzeszowie. Na
stanowisko kierownika wpłynęły tylko
dwie oferty (być może dlatego, że mało
kto wiedział o konkursie), na dodatek
jedna z nich nie spełniała formalnych
wymogów. Pozostała więc druga, złożona przez dotychczasową kierowniczkę
– Annę Wolną. Większym zainteresowaniem cieszyła się funkcja zastępcy. Ofert
wpłynęło 8. Co prawda nie wszystkie
spełniały formalne wymogi, ale i tak
z pięcioma osobami przeprowadzono
rozmowy kwalifikacyjne. I tutaj najlepiej zaprezentowała się dotychczasowa
zastępczymi Izabela Dziewięcka i jej też
burmistrz powierzył ponownie stanowisko zastępcy kierownika USC.

Na odbywającej się 27 marca ostatniej sesji Rady Miejskiej nastąpił finał
sprawy. Najpierw radni stosownymi
uchwałami odwołali obie panie z pełnionych stanowisk, a po przerwie podjęto
uchwały powołujące je na te same stanowiska. Można powiedzieć, że przez
trzy kwadranse w USC był wakat. Po
co zatem całe zamieszanie? Szkoda, że
wcześniej, nie oglądając się na wojewodę, a tym bardziej prokuratora, przeoczono procedury. Takie odwoływanie i
powoływanie na pewno nie jest miłe dla
osób pełniących te funkcje, a ponadto
stwarza komplikacje natury prawnej.
Już słychać głosy, że skoro prokurator
podważył zasadność pełnienia funkcji
przez kierownika urzędu, to również
sprawowane przez niego w tym czasie
wszelkie czynności należałoby uznać
za nieważne. A skoro tak, to trzeba by
np. unieważnić śluby udzielone w tym
okresie w ostrzeszowskim USC. Według
padających na sesji zapewnień, takiej
obawy nie ma. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście jest to zbyt śmiała teza

K. Juszczak

Dziki w mieście

Dzik jest dziki, dzik jest zły…
Te, które późnym popołudniem, w piątek 28 marca złożyły wizytę naszemu miastu,
stanowiły chyba wyjątek, bo wcale nie były wrogo nastawione ani do ludzi, ani do
przejeżdżających samochodów. Jednak nie zawsze tak bywa.
Stadko dzików najpierw spokojnie przekopywało poszycie na skraju lasu klasztornego, a potem, jakby nigdy nic, wyszło na ulice. Ot, taki wiosenny rekonesans. Nie
niepokoił ich ani uliczny gwar, ani błysk fleszy (wielu było amatorów utrwalenie niecodziennej sytuacji), ani podchodzący blisko ludzie. Wykazywały iście stoicki spokój.
Próbowały nawet zaglądać do zaparkowanych aut. Trudno powiedzieć, co zwabiło
je do miasta. Prawdopodobnie zwietrzyły, że wśród ludzkich siedzib łatwiej znaleźć
pożywienie. Być może ktoś z okolicznych mieszkańców wcześniej je dokarmiał, a
może uciekły z czyjejś hodowli?

(dokończenie na str. 24)

WIELICZKO PHU
Najniższe ceny opon!

Ekspresowa wymiana
z wyważeniem gratis.
Osobowe, dostawcze, ciężarowe.

Z pamiętnika matki
– Ostrzeszów, 26 marca
2008r.
SZKOŁA PODSTAWOWA
Samotność w ławce, samotność w
klasie, samotność na przerwie…
„Nie kręć nochalem” – nauczycielka
nie lubi widoku zlęknionego malca. Teraz nie tylko kpiny kolegów, ale i brak
zrozumienia u pani…
Plączą się nogi, cichnie głos, oczy
nie patrzą, zgarbione plecy malca
dźwigają balast istnienia.
„Będę walczył”.
Szerokie wejście do szkoły, chodnik zapełniony młodzieżą.. „No dalej,
chodź, głąbie”! ”Dzikus”, „Czubek”,
Nochal”. Na dzień dobry - pięścią w
brzuch, dla zabawy - ręką w twarz, dla
przykładu - kopniak, im więcej gapiów,
tym lepiej.
Na koniec roku wspólne klasowe
zdjęcie. Pomiędzy radosnymi twarzami ta jedna smutna … z nochalem jak
u Pinokia, z zaciśniętymi z bólu wargami…
Gdy tego dnia wrócił ze szkoły, miał
dzikie, przerażone oczy. Trząsł się. Nie
mówił nic. Podciągnął bluzę, opuścił
spodnie - na całym ciele czerwone,
głębokie nakłucia okolone siniakami.
„Syneczku, co oni ci zrobili?”

(dokończenie na str. 2)

KWIETNIOWA DZIEWCZYNA
Zuzanna

KLIMATYZACJE
Obsługa układów klimatyzacji
manualnych i klimatronik.
Osobowe, ciężarowe, autokary.

Komputerowa diagnostyka
silników i układów
elektronicznych wszystkich typów pojazdów
ABS, ESP, AIR BAG, AS itd.

Urzędowe
złomowanie
pojazdów.
Transport
gratis.

Tachografy,
legalizacja i naprawa.
Cyfrowe i analogowe;
części zamienne.

Syców ul. Szosa Kępińska 77, tel. 062 785 20 29, 062 785 26 60
Czynne od poniedziałku do soboty od 7.00 do 20.00

Może ta wstrząsająca historia,
która dzieje się tu i teraz, obok nas,
uchroni Twoje dziecko przed naigrawaniem ze strony rówieśników, a
może dzięki niej Twoje dziecko stanie
w obronie słabszego i nie pozwoli go
zadręczyć, może ktoś się opamięta…
Pokażcie to swoim nastoletnim
dzieciom, porozmawiajcie z nimi. O
tolerancji, o miłości, o dobru, o człowieczeństwie. Takich rozmów nigdy
nie jest za dużo i nigdy nie jest na nie
za późno.

fot. W. Juszczak

