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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.

WYMYģL HASáO, ZAPROJEKTUJ LOGO,
WYPROMUJ NASZ POWIAT I WYGRAJ !!!
Zarzċd Powiatu w Ostrzeszowie zaprasza
do udziaâu w konkursie na hasâo i znak graﬁczny
promujċcy Powiat Ostrzeszowski
Preferowane bĐdċ hasâa krótkie (do 40 znaków), treĤciwie oddajċce
charakter i walory powiatu oraz nadajċce mu Ĥwieİe spojrzenie. Oczekujemy projektów logo jak najpeâniej okreĤlajċcego specyﬁkĐ naszego
regionu w nowoczesnej i dynamicznej formule. ZwyciĐskie hasâo i logo
wykorzystywane bĐdċ w szeroko pojĐtych dziaâaniach promocyjnych
oraz umieszczone w nowej, ulepszonej witrynie internetowej naszego
Powiatu. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkaĚców Powiatu Ostrzeszowskiego, a w szczególnoĤci do dzieci i mâodzieİy.
Na propozycjĐ hasâa i logo czekamy do 15 kwietnia 2008 roku. Zgâoszenia prosimy
przesyâaþ pod adres e-mail promocja2@wp.pl lub przekazaþ osobiĤcie do Wydziaâu
Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju z dopiskiem KONKURS.

NA ZWYCIďZCÓW CZEKAJĊ ATRAKCYJNE NAGRODY
M.IN. MINI WIEįA
Prosimy o zapoznanie siĐ z regulaminem konkursu, który udostĐpniony jest na stronie internetowej powiatu (www.powiatostrzeszowski.pl). Dodatkowe informacje moİna
uzyskaþ w Wydziale Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, tel. (062)732-00-66.

Centrum Edukacji i Pracy MäodzieĔy OHP - MäodzieĔowe Biuro Pracy w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10 tel. 062-502-38-33
oraz MäodzieĔowe Centrum Kariery w Ostrzeszowie

zaprasza na

BEZPãATNE szkolenie pt. „Jak zostaè wolontariuszem?” Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w siedzibie
MãODZIEēOWEGO CENTRUM KARIERY
OSTRZESZÓW ul. Zamkowa 17, e – mail: mckostrzeszow@vp.pl
bñdĒ telefoniczny, pod nr. 062 732 02 20
od poniedziaäku do piñtku w godz. 7.45 – 15.45.
Przewidywany termin szkolenia 16.04.2008 r.

Baran
21 marca - 20 kwietnia
Baranie, koniecznie musisz zmienić
trochę repertuar swego ,,wygłupu”,
bo Twoje przestarzałe dowcipy i
zgrane powiedzonka nikogo już nie
śmieszą, nawet w prima aprilis. Szkoda, że zrezygnowałeś ze znajomości
z osobą, którą lubiłeś. Ona jednak
nie daje za wygraną. Jesteś samotnikiem, ale na dłuższą metę bez ludzi
żyć się nie da. Może jednak przestań,
doszukiwać się w każdym tylko wad
i zacznij patrzeć na ludzi bardziej wyrozumiale. Każdy ma zalety i wady.
Ty też, drogi Baranku. Miłość - mniej
zgryźliwości. Finanse -unormowane.
Byk
21 kwietnia - 20 maja
Cieszy Cię zieleniąca się już trawka,
mikroskopijne listeczki, pojawiające
się na drzewach i bociany, które już
przyleciały. Lubisz wiosnę i dlatego
jesteś ostatnio w niezłym nastroju.
Nawet przelotna, wiosenna ulewa
nie jest w stanie popsuć Ci wiosennej
radości. Twoje ostatnie działania w
pracy są też jakby bardziej zdecydowane i energiczne. Może ta energia
to zasługa jedzonych ostatnio regularnie warzyw. Tak trzymać! Miłość słoneczko świeci. Finanse - wszystko
gra.
Bliźnięta
21 maja - 21 czerwca
Zachwyca Cię to, co raczej nie powinno. Nic Cię nie cieszy i wszystko
negujesz. Ciągle jesteś pochmurny i
z wszystkiego niezadowolony. To już
wiosna, czas przegonić te chmury z
twarzy, znaleźć radość w sobie i cieszyć się pięknem świata oraz ciepłem
słoneczka. Na poprawę humoru dobry jest też długi spacer, dobra książka lub ulubiony film. Miłość - tylko
uśmiech. Finanse - bądź kreatywny.
Rak
22 czerwca - 22 lipca

Wyraźnie ucieszyłeś się, kiedy wyszło słoneczko. Nawet poszedłeś na
spacer, ale niestety bez płaszczyka i
teraz siedzisz w domu i kichasz. Herbatka z cytrynką i witaminki szybko
postawią Cię na nogi. Musisz pamiętać, że żakiet, marynarka czy wiosenny prochowiec wciąż jeszcze się
przydają i skutecznie chronią przed
chwilowymi kaprysami aury. Uważaj
na siebie, a zanim zaczniesz znowu
korzystać z uroków wiosny, jest okazja do nadrobienia zaległości kulturalnych. Miłość - przeziębiłeś gardło,
a nie uczucia. Finanse - kup sobie lub
bliskiej osobie jakiś miły drobiazg.
Lew
23 lipca - 23 sierpnia

Musisz być bardziej kreatywny, bo
ostatnio myślisz tylko o tym, jak
by tu uniknąć i obowiązków i ile Ci
jeszcze zostało dni urlopu. Szef zaczyna tracić cierpliwość! Słoneczko,
zamiast Cię mobilizować, usypia Cię
i rozleniwia. Czyżby za mało zdrowej
diety? Warto by się jednak nieco bardziej zmobilizować, to i urlop będzie
przyjemniejszy, bo zasłużony. Miłość
- milutko. Finanse - zmniejsz wydatki.
Panna
24 sierpnia - 22 września

Czy Ty, droga Panno, masz depresję?
Ostatnio tak właśnie się zachowujesz.
Siedzisz tylko w domu, właściwie
sprawiasz wrażenie ciężko chorej.
Nawet w prima aprilis zachowałaś
jakąś zrezygnowaną powagę. Twoje życie się zmieniło, to fakt, ale nie
możesz teraz ciągle rozpamiętywać
tego, że ktoś Cię kiedyś skrzywdził.
To wcale dobrze nie wpływa ani na
Twoją samoocenę, ani na stan Twojego ducha. Zacznij działać i znów
ciesz się życiem. Ty to przecież potrafisz jak nikt inny. Miłość - potrzebujesz opieki. Finanse - może jednak
weź się z jakaś solidną robotę.
Waga
23 września - 23 października

NAUCZYCIELU !!!

JUŻ CZAS POMYŚLEĆ O NABYCIU NOWYCH KWALIFIKACJI,
KTÓRE PRZYDADZĄ CI SIĘ W NOWYM ROKU SZKOLNYM

STUDIUM DOSKONALENIA
MENEDŻERÓW OŚWIATY
W KALISZU
zaprasza na:
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne
„Wychowanie fizyczne w szkole”
Studia nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Wychowanie fizyczne” we
wszystkich typach szkół.
Czesne: 3000 zł (całość, płatne w ratach)

Początek studiów: maj 2008

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne
„Resocjalizacja i socjoterapia ”
studia nadające kwalifikacje:
•
do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych
i do pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie,
•
do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” oraz do kurateli
sądowej.
Czesne 2900 zł (całość, płatne w ratach)

Początek studiów: maj 2008

Kurs dla kandydatów na kierowników i wychowawców placówek
wypoczynku dla dzieci i młodzieży

CENTRUM WOLONTARIATU

Horoskop

NAUCZYCIELU !!

Więcej snu, mniej leków przeciwbólowych, więcej owoców i warzyw,
mniej makijażu, więcej słoneczka,
które grzeje najmocniej w południe,
ale trzeba wcześniej wstać, żeby to
poczuć. A Ty, droga Wago, wciąż nie
umiesz zrezygnować z zarywania
nocy. Stop! Musisz z tym skończyć.
Bo wiosnę i jej urok będziesz widziała z perspektywy pierzyny. A to
wcale nie jest korzystna perspektywa. Wychodź na spacery, wystawiaj
twarz na ciepłe promienie i zażywaj
witaminki D. Miłość - chyba się nie
,,odkochałaś”. Finanse - już niedługo
się poprawią.
Skorpion
24 października - 21 listopada
Poprawiła się pogoda, więc i Twój
nastrój jeszcze bardziej się rozjaśnił.
Wiosna Cię uskrzydla, ale nie przesadzaj z wiosennymi szaleństwami,
bądź ostrożny i czujny. Zamiast samemu ,,zabierać” się na motorowe
przejażdżki, idź z rodziną na spacer
do lasu lub nad rzekę. Twojemu partnerowi powinno się to spodobać.
Pomoc w obowiązkach domowych
też nie zawadzi. Mile widziany jest
też sympatyczny, wiosenny drobiazg
ofiarowany partnerowi bez okazji.
Miłość - promieniejecie. Finanse - nie
narzekaj.
Strzelec
22 listopada - 21 grudnia
Jesteś zapracowany jak nigdy dotąd.
Ważne spotkania, narady i podróże
zabierają Ci ostatnio mnóstwo czasu.
Całe szczęście, że jesteś zdyscyplinowany i umiesz się zorganizować.
Czujesz jednak, że jesteś przemęczony i przydałby Ci się długi i zasłużony
urlop. Niestety, wakacje dopiero za
trzy miesiące. Musisz zatem zastąpić
je na razie weekendowymi wypadami za miasto i relaksem w domu. Miłość - od lat nic się nie zmienia. Finanse - całkiem dobrze.
Koziorożec
22 grudnia - 20 stycznia
Na wiosnę postanowiłeś, drogi Koziorożcu, trochę wziąć się za siebie
i zadbać o zdrowie i urodę. Pytanie

Początek kursu: maj 2008
Czas trwania kursu: dla kierowników - 1 dzień
dla wychowawców - 3 dni
Czesne: 95zł
Proponujemy również inne studia podyplomowe od jesieni 2008:
Pedagogika przedszkolna i opiekuńczo-wychowawcza
•
Oligofrenopedagogika
•
Wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczość
•
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkol•
nej
Studia nadające kwalifikacje pedagogiczne dla absolwentów studiów
•
licencjackich i magisterskich
Diagnoza i terapia pedagogiczna
•
Logopedia
•
Matematyka w szkole
•
Przyroda w szkole
•
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
•
Muzyka w szkole i plastyka w szkole
•

OFERTA WAKACYJNA SDMO GNIEZNO
OSTATNIA SZANSA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU W TYM ROKU
SZKOLNYM !!!

Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania
„Menedżer w oświacie”
Organizacja studiów:
Forma turnusowa – 3 tygodnie w Gnieźnie
I zjazd: 6-9.06.2008r.
II zjazd: 23.06-4.07.2008r.
III zjazd: 7-12.07.2008r.
Koszt: 2500 zł (całość, płatne w ratach)
Zakwaterowanie: w uczelnianym hotelu
od 23 zł za dobę
62-800 KALISZ, ul. Kwiatowa 4
tel./fax: 062 757 26 63, 062 757 14 91
e-mail: studium@zapis.net.pl
62-200 GNIEZNO, ul. Pstrowskiego 3a
tel./fax: 061 425 53 13
e-mail: sdmo@sdmo.edu.pl
www.sdmo.edu.pl
tylko, czy starczy Ci zapału, aby wytrwać w swoim postanowieniu. Bo
z Twoją silną wolą to różnie bywa.
Dobrze by było, abyś jednak zrobił
coś dla siebie i na przykład zrzucił
parę kilo lub zmienił fryzurę, albo
też odświeżył garderobę. Przyda się
taka wiosenna odnowa. Ostatnio, co
zupełnie do Ciebie niepodobne, nie
zdenerwowała Cię nawet wpadka w
pracy. Może nareszcie udaje Ci się
nie przejmować bzdurami. Tylko tak
dalej! Miłość - podgrzej trochę uczucia. Finanse - wszystko układa się po
Twojej myśli.
Wodnik
21 stycznia - 19 lutego
Twój snobizm przekracza już granice
przyzwoitości. Wierz mi, Wodniku,
że na świecie są naprawdę ważniejsze sprawy niż blichtr, modne kluby i
drogie rzeczy. Miłość, rodzina, radość
życia czy zwykła rozmowa mogą z
powodzeniem zastąpić te wszystkie
,,błyskotki”. Radzę Ci, Wodniku, za-

Serdecznie zapraszam
Dyrektor SDMO
prof. dr Lechosław Gawrecki
GWSHM „Milenium”
trzymaj się na sekundę, idź do lasu,
zrób coś niezwykłego, na przykład
pobiegaj boso po trawie. Ogranicz
też używki, a zastąp je zdrową sałatką
z warzyw lub owoców. Miłość - masz
tendencję do rozrabiania. Finanse koniec z kosztownymi wydatkami.
Ryby
20 lutego - 20 marca
Oj, droga Rybko, coś ostatnio zrobiłaś
się wymagająca i niezbyt znosisz, jeśli
ktoś ma odmienne od Ciebie zdanie. Tak
nie może dłużej być, bo stajesz się przez
to nieznośna i powoli wszyscy zaczynają mieć dość Twojej buty i zarządzania.
Wiosna powinna nastroić Cię spokojnie
i pogodnie, i mam nadzieję, że tak będzie. Jesteś osobą wrażliwą, ale czasem
zdarza Ci się coś,, chlapnąć” i wtedy możesz sprawić komuś przykrość. Musisz
się koniecznie tego wystrzegać. Miłość
- masz cierpliwego partnera. Finanse nie możesz kręcić nosem.
wróĪka Kletsima

