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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.

9.04.2008

Złote Gody w Kraszewicach
W niedzielę 6 kwietnia w Kraszewicach odbyła się piękna uroczystość
mająca na celu uhonorowanie par
małżeńskich z terenu gminy, obchodzących Złote Gody. Uroczystość z
udziałem lokalnych władz rozpoczęła
się w kościele parafialnym. Po mszy
świętej Jubilaci udali się do restaura-

W SPRAWIE ŚLUBÓW NIE
WSZYSTKO JASNE
W artykule „Śluby do unieważnienia?”,
który ukazał się przed tygodniem, nakreślona została dość niepewna sytuacja
prawna kierownika ostrzeszowskiego
Urzędu Stanu Cywilnego, spowodowana zastosowaniem przez władze miasta
niewłaściwego sposobu wyboru na tę
funkcję. Zamiast rozpisać konkurs, zdecydowano o mianowaniu pani kierownik,
co zakwestionowała Prokuratura. To spowodowało, że czynności podejmowane w
kwestionowanym okresie (ok. 1,5 rocznym), w tym udzielanie ślubów, stanęły
pod znakiem zapytania. By ustalić, jakiego typu wątpliwości zgłasza Prokuratura,
poprosiłem o wypowiedź zajmującą się
wspomnianą sprawą prokurator Mariolę
Perę z Prokuratury Okręgowej w Kaliszu.
„Zwrócimy się do burmistrza Ostrzeszowa, by ustalić, jakie działania wykonywała w kwestionowanym czasie kierownik
USC, dopiero potem możemy zdecydować
o dalszym postępowaniu. Jeżeli chodzi o
sprawy dotyczące małżeństw, możliwość
działania Prokuratury jest ograniczona
przepisami. Nie mamy uprawnień do
kierowania powództwa w sprawach nie
majątkowych. Są pewne wątpliwości,
dziś jednak wiemy tylko, że trzeba ustalić,

cji Łużyczanka, gdzie w miłej atmosferze, przyjmując gratulacje i medale
przyznane przez prezydenta RP, oraz
wspominając dni minione, spędzili to
niezwykłe niedzielne popołudnie.
Złote Gody obchodzili:
Teresa i Władysław Bednarkowie
Helena i Lucjan Cegiełkowie
Józefa i Marian Duzińscy
Czesława i Marian Frakowscy
Teresa i Mieczysław Frakowscy
(p. Mieczysław niestety zmarł w
marcu 2008r.)
6. Aniela i Stanisław Gilakowscy
7. Telimena i Stanisław Gołdynowie
8. Helena i Edward Janczakowie
9. Janina i Edmund Karkoszkowie
10. Genowefa i Stanisław Kocembowie
11. Helena i Jan Piaskowscy
12. Danuta i Jan Pilarczykowie
13. Marianna i Jan Salamonowie
14. Teresa i Jan Szlachtowie
15. Natalia i Krzysztof Szuletowie
16. Honorata i Zygmunt Więcławowie
17. Wanda i Piotr Wróblowie
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jakie decyzje pani kierownik podejmowała i czy jest konieczne podważanie tych
decyzji i w jakim trybie. Każda z nich będzie rozpatrzona indywidualnie, nie można jednym pozwem czy wnioskiem tego
rozstrzygnąć. Tyle co otrzymaliśmy informację, że uchwała potwierdzająca wybór
Anny Wolnej na kierownika USC została
podjęta. My zwracamy się do burmistrza
o informacje, jakie decyzje były podejmowane i w jakim zakresie. Będzie trzeba
indywidualnie sprawdzić, czy w danej
sprawie jest podstawa do działania przez
prokuratora, czy nie.
Przepisy regulujące tryb powołania
kierowników m.in. USC zmieniły się w
2005r. Nie było jeszcze wówczas jednolitego stanowiska orzecznictwa w tej sprawie, w tej chwili są takie orzeczenia sądu.
Powołanie jest nieprawidłowe, dlatego te
wnioski do Prokuratury. Na dziś sprawa
nie jest zamknięta, również w temacie
ślubów. Spodziewam się otrzymać zestawienie spraw, którymi się pani kierownik
zajmowała i wtedy będziemy to po kolei
badać – częściowo w prokuraturze w
Ostrzeszowie, częściowo w Kaliszu.”
Do sprawy na pewno powrócimy, gdy
Prokuratura Okręgowa będzie mogła coś
więcej na ten temat powiedzieć. Póki co,
pewne jest tylko to, że nic nie jest przesądzone.

Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego” gratuluje złotym Jubilatom i życzy
wielu jeszcze pięknych chwil, dni i lat,
przeżytych w zdrowiu, pełnych miłości i szacunku.

Primaaprilisowy żart
Ponieważ nasz konkurs na wytypowanie artykułu, który był żartem na 1
kwietnia, jeszcze trwa, nie możemy
dziś jeszcze podać, co tym żartem było.
Przedłużamy jednak nasz konkurs do
piątku -11 kwietnia. Jest szansa na
nagrodę - poprawnych odpowiedzi, jak
dotąd wpłynęło bardzo mało!

Tu można kupić „Czas
i zostawić ogłoszenie

Ostrzeszowski”

W zakładzie introligatorskim „ROMI” mieszczącym się w pawilonie na os. Zamkowym nr 19A w Ostrzeszowie, można, co oczywiste,
oprawić książki, dokumenty i prasę oraz obrazy, a także kupić „Czas
Ostrzeszowski” oraz zostawić ogłoszenia drobne.
red.

K.J.

Prawdziwym jest nie tylko dziecko skaczące na jednej nodze, ale i roztrząsające tajemnice przedziwnej
bajki życia. Janusz Korczak

Franciszek – synek państwa Anny i Mariusza Walczybaków z Międzyborza,
ur. 28.03.2008, waga 3600
Alan –
synek państwa Lidii i Leszka Jastrzębskich z Kraszewic,
ur. 29.03.2008, waga 3100
Jakub –
synek państwa Agaty i Szymona Michniewskich z Giżyc,
ur. 29.03.2008, waga 3430
Magdalena – córeczka państwa Edyty i Marcina Czajkowskich z Bledzianowa,
ur. 31.03.2008, waga 2750
synek państwa Anny i Jacka Oszczędów z Wieruszowa,
ur. 31.03.2008, waga 3820
synek państwa Wioletty i Ryszarda Pastusiaków z Mikstatu,
ur. 01.04.2008, waga 3340
córeczka państwa Agnieszki i Arkadiusza Kupisów z Czajkowa,
ur. 02.04.2008, waga 3550
Jan –
synek państwa Ewy i Karola Grelów ze Żdżar,
ur. 02.04.2008, waga 3200

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

