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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.

KWIATY DLA KAROLINY

12.11.2014

Ach, co to był za ślub!

Miło nam poinformować,
że 6 września 2014 roku,
w kościele w Grabowie nad
Prosną, na ślubnym kobiercu
stanęli i powiedzieli sobie
sakramentalne „tak”:
Od prawej stoją: Karolina Giwerska oraz wiceprezes i prezes Stowarzyszenia.

Często narzekamy, że nie mamy
wpływu na sprawy publiczne, że
decyzje, które zapadają, zależą od
układów towarzyskich, korporacyjnych czy partyjnych. I często takie
narzekanie jest usprawiedliwianiem
naszej bierności w życiu publicznym.
Zapominamy przy tym, że oddajemy
pole bez walki.
Ktoś powie - no dobra - ale my przecież zawarliśmy kontrakt z tymi, którzy nas reprezentują. Kontrakt z radnymi, burmistrzami, wójtami, że
będą działali w naszym imieniu i dla
naszego dobra. Zawarliśmy kontrakt
wyborczy z nimi i teraz spokojnie
możemy zasiąść na widowni.
Jednak czy naprawdę możemy?
Problemem jest jakość tej naszej
władzy przedstawicielskiej. Powinniśmy wybierać najlepszych, najbardziej
godnych. A jak wybieramy? Często
dajemy się omamić pięknym haseł-

kom wymyślanym przez PR-owców.
Pięknym hasełkom i kolorowym plakatom, za którymi nie ma zupełnie nic.
Ale felietonik miał być o kwiatach,
o kwiatach dla Karoliny. Należą się jej.
To właśnie ona jest głównym architektem zwycięstwa Stowarzyszenia
Ekologicznego przed Samorządowym
Kolegium Odwoławczym w Kaliszu.
A dzięki temu sądowemu orzeczeniu
istnieje realna szansa zablokowania
budowy fermy norek w Komorowie.
Przed nami jeszcze długo droga.
Karolino, przyjmij nasze podziękowanie, obiecany wierszyk i kwiaty.
Mówiła norka krowie
że chce żyć w Komorowie
a na to krowa
chcesz dożyć tam jutra
zrezygnuj z futra.
Stowarzyszenie Ekologiczne
„Gniazdo”

Daria Dudek
i Jacek Wal
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich
wspólnych planów.
redakcja
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje
zdjęcie ślubne ukazało się na
łamach „CzO”, przynieś lub
przyślij swoją ślubną fotografię
do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje.
Zapraszamy!

Daria i Jacek

RYSUNKI PACHNĄCE JAK KWIATY NA ŁĄCE

Nadali niewłaściwy PESEL?
Jedną z formalności administracyjnych po urodzeniu dziecka jest nadanie numeru PESEL, który służy identyfikowaniu naszego dziecka jako
osoby fizycznej. Nadanie takiego
numeru jest bardzo istotne, gdyż we
współczesnych realiach bez identyfikatora PESEL właściwie nie można
załatwić żadnej sprawy. Składa się on
z 11 cyfr, które nie są przypadkowe,
ponieważ każda z nich niesie jakąś
informację o osobie. Cyfry pierwsza
i druga przedstawiają końcówkę roku
urodzenia, trzecia i czwarta odpowiadają za miesiąc urodzenia, piąta i szósta informują o dniu urodzenia. Z kolei
cyfry od siódmej do dziesiątej zawierają liczbę porządkową z oznaczeniem
płci, a jedenasta to liczba kontrolna
systemu informatycznego. Czy w tak
ważnej sprawie, jak nadanie numeru
PESEL może wkraść się błąd?
Wnuczka pana Romana przyszła
na świat w ostrzeszowskim szpitalu
6 października br. Po czterech tygodniach rodzice dziecka udali się do
USC w Ostrzeszowie, by odebrać
nadany jej przez urząd PESEL. Kiedy
wrócili do domu, dziadek dziewczynki

dostrzegł, że numer jest niepoprawny
i zawiera błędne dane. Jego zdaniem,
początek - 143006 wskazywał na to,
że dziecko owszem urodziło się 6 dnia
miesiąca, ale jakiego miesiąca - trzydziestego?
- A przecież rok ma tylko dwanaście miesięcy. Wynika więc z tego,
że w numerze zgadza się tylko dzień
i rok. Jak można z jedynki zrobić
trójkę? Numer PESEL wiąże nas przecież na całe życie - mówi mieszkaniec
Grabowa.
Okazuje się, że dzieci urodzone
w 2000 r. i później do cyfry oznaczającej miesiąc urodzenia mają dodawaną liczbę 20 celem odróżnienia
ich od osób, które urodziły się przed
rokiem 2000, kolejne cztery cyfry
oznaczają liczbę porządkową i płeć
osoby (płeć żeńska: 0, 2, 4, 6 i 8;
płeć męska: 1, 3, 5, 7 i 9), a ostatnia
liczba jest cyfrą służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego
numeru ewidencyjnego.
Na szczęście tym razem nie doszło
do żadnej pomyłki!
A. Ławicka

Zabieraj dzieci do lokalu wyborczego. Nigdy nie jest za
wcześnie, żeby zobaczyć, jak działa demokracja.

Hanna Stanisławska (NAGRODA).

Namalowanie kwiatów na łące
wcale nie jest tak proste, jakby się
mogło wydawać. Mogą coś o tym
powiedzieć laureaci XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, zatytułowanego „KWIATY NA ŁĄCE”. Na
konkurs, zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku, nadeszło mnóstwo prac z całej Polski. Nie mogło
wśród nich zabraknąć rysunków
wykonanych przez młodych plastyków z Ostrzeszowa i Kobylej Góry.

Warto było wziąć udział w konkursie, bowiem aż 9 prac zostało zauważonych przez jury. W kat. wiekowej
14-16 lat nagrody przyznano Kindze
Mielcarek (KOK - Kobyla Góra) oraz
Hannie Stanisławskiej (OCK Ostrzeszów). W grupie „najstarszych”,
czyli wśród młodzieży 17-20-letniej, nagrodę otrzymała Aleksandra
Morta (OCK). Ponadto nasza młodzież zdobyła cztery wyróżnienia.
W kat. 11-13 lat wyróżnione zostały:
Paulina Klepacz (OCK) oraz Zuzanna

Oliwia - córeczka państwa Doroty i Stanisława Kędziów z Wieruszowa,
ur. 4.11.2014r., 3000g
synek państwa Ilony Mrugalskiej i Szymona Matusiaka z Godziętów,
ur. 6.11.2014r., 3400g

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

Kinga Mielcarek (NAGRODA).

Aleksandra Morta (NAGRODA).

Stanisławska (OCK), w kat. 14-16 lat
- Nikol Górecka (OCK), w kat. 17-20
lat - Magdalena Mielcarek (OCK).
Ponadto prace najmłodszych - Olgi
Paleskiej i Nikoli Filipiak (obie KOK),
zakwalifikowane zostały do pokonkursowej wystawy.
Trzeba dodać, że w rybnickim konkursie nie stopniuje się nagród, a przyznaje równorzędne nagrody, wyróżnienia i kwalifikacje do wystawy.
Wielkie brawa dla utalentowanej
młodzieży, która sztukę malowania
kwiatów na łące opanowała do perfekcji, w czym także zasługa Elżbiety
Lubińskiej, prowadzącej z nią zajęcia.
K.J.

