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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.

waniu w siebie. Miłość - na pewno zatęsknisz. Finanse - jest raczej ok.

Horoskop
Baran
21 marca - 20 kwietnia

Baranie, po prostu padasz już ze zmęczenia, ale na szczęście w najbliższym tygodniu będziesz mieć dużo wolnego czasu,
bo wyjedziesz na upragnione wakacje.
Pamiętaj, by zabrać olejek do opalania,
ciepłą kurtkę. Nie zabieraj, jak co roku, całej fury szpanerskich ciuchów, bo potem i
tak połowy z nich nie zakładasz, a walizek
dźwigać przecież nie lubisz. Nie przesadzaj też z hulankami. Miłość - osiołkowi w
żłoby dano. Finanse - ostrożnie z wakacyjnymi szaleństwami.
Byk
21 kwietnia - 20 maja

Ten tydzień powinien być bardzo dobry.
Kilka dni wakacyjnego wypoczynku sprawi, że kiedy wrócisz do pracy, będziesz
pełen energii i kreatywności. Na urlopie
pamiętaj, aby nie przesadzać ze słoneczkiem i uważaj na lody z niewiadomego
źródła - o salmonellę w czasie lata nietrudno. Postaw na aktywny wypoczynek graj w piłkę, biegaj lub po prostu spaceruj.
Miłość - wakacyjny flircik nikomu jeszcze
nie zaszkodził. Finanse - starczy i na zimne
drinki, i na ciekawą wystawę.
Bliźnięta
21 maja - 21 czerwca

Przygotowania do wakacyjnego wyjazdu
w pełni. Ale wśród raczej przyjemnych
czynności z nim związanych mogą zdarzyć
się też sytuacje nerwowe, bo na przykład
może się okazać, że ktoś zapomniał spakować parasola (tak na wszelki wypadek)
lub, że wybrałeś jednak zbyt małą walizkę
i trzeba się będzie przepakowywać. Niech
te drobne nieporozumienia nie wpłyną na
Twój urlopowy nastrój. Nie przesadzaj z
leżeniem „na patelni”. Miłość - nie musisz
koniecznie oglądać się za każdym, kto ma
trochę odkrytego ciała. Finanse - wakacje
to dobry czas, by wydać trochę grosza.
Rak
22 czerwca - 22 lipca

No! Fajnie. Ten tydzień będzie raczej trudny. Bo po urlopie będziesz marzył tylko
o tym, żeby wziąć jeszcze jeden. Szkoda,
że wolnych dni nie wykorzystałeś „na
maksa” , bo przez to teraz jesteś znowu
zmęczony. I nie zaprzątaj sobie głowy wyimaginowanymi problemami. Po prostu
„wyluzuj”. Postaraj się znaleźć dobre strony tej sytuacji. Miłość - to nie tylko wakacyjny flirt. Finanse - rozeszły się jakby bez
Twojego udziału.
Lew
23 lipca - 23 sierpnia

Na drugi raz, grillując z przyjaciółmi, lepiej
posmaruj się preparatem odstraszającym
komary i innych krwiopijców. Z ostatnim
brzydkim ukąszeniem miałeś nie lada
problem. Na szczęście dobrze się skończyło. Nie przesadzaj też podczas tych
wakacji z alkoholem, bo nie jest to dobry
doradca. Koniecznie zorganizuj spotkanie z dawno niewidzianymi przyjaciółmi.
Wystrzegaj się samotnych powrotów do
domu późnym wieczorem. Miłość - piękne ciało to nie wszystko. Finanse - nawet
troszkę zaoszczędziłeś.
Panna
24 sierpnia - 22 września

Dużo zawodowych zobowiązań odłożyłaś na później. I dobrze. To pozwoli Ci
na razie spokojnie wypocząć i zaleczyć
przypadłości, które Cię ostatnio dręczą.
Pamiętaj jednak, żeby tych zaległości nie
nagromadziło się zbyt dużo, bo przy Twojej, czasem chorobliwej, ambicji możesz
nie dać sobie rady jeśli będziesz chciała
ze wszystkiego wywiązać się jak zwykle
perfekcyjnie. Wystrzegaj się hałaśliwych i
podejrzanych osobników. Miłość - mogłabyś się trochę odprężyć. Finanse - znowu
kredycik?
Waga
23 września - 23 października
Koniecznie pomów z szefem i spróbuj
wynegocjować jakąś chociaż minimalną
podwyżkę. Ostatnio szef bardzo Cię docenił i coraz chętniej zasięga Twojej rady
i konsultacji, której Ty nigdy nie odmawiasz. W czasie urlopu dobrze by było za-

jąć się po prostu nicnierobieniem. Możesz
się też ewentualnie poświęcić jakiemuś
relaksującemu hobby. Nie przesadzaj ze
słoneczkiem. Smaruj koniecznie twarz dobrym kremem z filtrem. Miłość - lojalność
to Twoja mocna strona. Finanse – zaryzykuj, może się uda.
Skorpion
24 października - 21 listopada
Oj, Skorpionie, tak to się naprawdę nie
robi. Czyżbyś sobie zafundował darmowe wakacje? Na drugi raz wykaż się może
trochę większym taktem i nie nadużywaj
gościnności przyjaciół. Ty też masz wady.
Jeśli planujesz wakacyjny wyjazd, to zorganizuj go sobie sam i nie fatyguj wszystkich wkoło. Na słoneczne dni konieczne
są okulary słoneczne, a w czasie deszczu
przyda się parasol lub płaszcz nieprzemakalny. Miłość - w co Ty się pakujesz? Finanse -cienko w tym Twoim portfelu.
Strzelec
22 listopada - 21 grudnia

W tym roku raczej nici z urlopu. Będziesz
miał taki młyn, że z trudem znajdziesz
czas nawet na prozaiczne czynności.
Szef wykorzysta Twoją pracowitość do
granic możliwości, zlecając Ci coraz to
nowe zadania. Gdyby jednak udało Ci się
wykroić kilka dni na wyjazd, to pod żadnym pozorem nie zabieraj zaległej pracy
i nie obciążaj sobie głowy dodatkowymi
zmartwieniami. Masz po prostu porządnie
odpocząć i być zadowolony z wypoczynku. Miłość - puść czasem oczko do kogoś
atrakcyjnego. Finanse - kup sobie jakiś
ładny drobiazg.
Koziorożec
22 grudnia - 20 stycznia

Postaraj się, aby zaplanowany urlop był
naprawdę urlopem, a nie tylko się tak nazywał. Zostaw sprawy zawodowe w pracy
i koniecznie wyłącz (a najlepiej zgub) telefony komórkowe. Poświęć się tylko temu,
co lubisz i na co masz ochotę. Czytaj książki, relaksuj się na łonie natury i nie zamartwiaj się ciągle, jak sobie bez Ciebie radzą
współpracownicy - jakoś będą musieli, to
nie są małe dzieci. Pomyśl też o zainwesto-

GIEãDA PODRõCZNIKÓW
SPRZEDAM
Książki do 3 kl. Gim. nr2: fizyka, geografia,
historia, j. polski, j. niemiecki, biologia, religia, WOS, t. 0667 331 822
Książki do kl. II i III, Gimnazjum nr 2 w
Ostrzeszowie; książki do kl. V SP nr 2 w
Ostrzeszowie, t. 730-48-09
Książki: chemię, do I klasy liceum i technikum, podręcznik + zbiór zadań, j. angielski
ForMat pre-intermediate i Say Yes 2; j. polski
do I i II gimnazjum - „Mowa polska” i „Kto czyta, nie błądzi”, t. 0663 579 465
Książki: Historia - ,,Od dziejów najdawniejszych do schyłku starożytności”, zakres
podst., cz. 1, wyd. Operon, 10zł; historia
- ,,Średniowiecze ‘’ zakres podst., cz. 2, wyd.
Operon, 15zł; j. niemiecki - ,,Schritte International”, wyd. Hueber, 18zł; j. polski - ,,
Przeszłość to dziś”, cz. 1, wyd. Stentor, 15zł;
chemia - kształcenie w zakresie podst., podręcznik, wyd. WSiP, 14zł, t. 0721 761 408, po
20.00
Książki do klasy 1 Gimnazjum nr 2: j. polski,
„Przygoda z czytaniem”, ćwiczenia – J. Detka i M. Jas, komplet, 15zł; ściąga z lekturami,
5zł; religia ”Słowo Boga jest blisko ciebie”,
D. Jackowiak, 10zł; matematyka, R. Kalina,
wyd. 10Zł; historia, Nowa Era, komplet, 20zł;
geografia, „Przestrzeń geograficzna, w której
żyjemy, człowiek”, B. Pobosik, wyd. SOP, komplet, 15zł; technika, podręcznik, U. Białka,
wyd. Operon, 13zł; 2 ćwiczenia do muzyki, T.
Wójcik, wyd. Mac, 15zł, t. 0694 079 312
Książki do SP w Grabowie n.Prosną, 4,5,6 kl.
i 2 kl gim w Grabowie, t. 0669 869 122
Książki do gimnazjum, liceum i technikum,
t. 0669 194 462
Książki do gimnazjum: j. polski dla kl. 3
„Kto czyta, nie błądzi”, A. Kowalczykowa i K.
Mrowcewicz; historia dla kl. 2 i 3, „Razem
przez wieki”, G. Wojciechowski; Muzyka w
gimnazjum, A. Kreiner-Bogdańska; Biologia
XXI, cz. 1 i 2, WSiP; j. angielski, Adwentures
(„Pre-Intermidiate”), New Snapshot („Starter”, „Elementary”), Opportunites („Upper
Intermidiate”); Niemiecki dla klasy pierwszej
(“Dach Fenster”), t. 0669 194 462

Książki do liceum i technikum: j. angielski, New Opportunites („Pre-Intermidiate”),
Channnel your English („Pre-Intermidiate”); j.
niemiecki; “Passwort Deutsch 1”; j. polski dla
kl. II, cz. I „Przeszłość to dziś”; Matematyka dla
klasy 2, Nowa Era; fizyka; Zamkom; historia
„Czasy nowożytne” dla kl. 2, zakres podst.,
Operon; Biologia dla kl. 1; zakres rozszerzony,
Operon; „Geografia i człowiek” dla kl. II, zakres podst., Operon, t. 0669 194 462
Książki do 1 kl. technikum informatycznego ZS nr 2 w Ostrzeszowie, t. 0722 066 706
Książki: SP, kl. 6 (j. polski, j. niemiecki), kl. 5
(historia, j. niemiecki), kl. 4 (plastyka, j. niemiecki); gimnazjum: j. polski, matematyka,
historia, j. niemiecki, religia, t. 0696 960 875
Książki do II kl, gimnazjum: j. niemiecki,
biologia, geografia, fizyka, matematyka,
chemia, historia; książki do I kl, gimnazjum:
biologia, geografia, WOS, fizyka; książki do III
kl., gimnazjum: matematyka, j. polski, t. 0500
568 459
Książki do II kl., Gim. nr 1: fizyka, chemia,
biologia, historia, j. polski, geografia + ćw.
35zł, t. 0781 296 020
Książki do IV klasy SP nr 2 w Ostrzeszowie,
t. 0783 666 766
Podręczniki do SP nr III, klasa III, IV, 3zł/szt.,
t. 0888 375 828
Nieużywane książki do 1 klasy LO w tym
rozszerzona chemia i biologia, t. 0696 236
994
Książkę dla kl V SP, plastyka, St. Stopczyk,
wyd. WSiP; książki do gimnazjum: fizyka,
Zbiór zadań dla gimnazjum, L. Bober, wyd.
Żak; geografia, Moje miejsce w Europie - UE,
cz. 2, wyd. SOP; j. angielski, Say Yes 1, 2, 3
– ćw.; książki do liceum lub technikum: informatyka, cz. 1, zakres rozsz., wyd. WSiP; przedsiębiorczość, Podstawy przedsiębiorczości,
cz. 1, zakres podst., wyd. MAC; chemia, cz. 1,
zakres podst.+ rozsz., wyd. WSiP; j. angielski,
ForMat - Pre-Intermediate +ćw.; WOS, zakres
podst., wyd. Operon; j. polski, Przeszłość to
dziś, wyd. Stentor, wszystkie 5 części; j. niemiecki, Passwort Deutsch 1, 2, 3 +ćw., t. 0661
754 002

Książki do gimn.: j.angielski Energy 2,3 i 4,
KOSS cz.1 do WOSu, j. niemiecki Der Die Das
dla kl. 3. do SP: Der, Die, Das dla kl. 4 i 6 do
ponadgimn: Geografia cz.1, D.Makowska, PO
G.Adamczyk, B.Breitkopf, Z.Worwa, Matematyka 1 W.Babiański, L,Chanko, D.Ponczek,
Matematyka, 2 Babiański Chanko, Czarnowska i Janocha, Chemia, podst., Późniczek i
Kluz, Przeszłość to dziś, cz.1 K. Mrowcewicz,
j. niemiecki, Aless klar, podst, cz.1a, Historia,
podst., cz.1, t. 0791 650 967
Książki do kl. VI SP nr 2: przyroda, religia,
matematyka, historia, j. polski, 40zł, t. 0669
518 004
Podręcznik dla klasy II SP: „Jezus jest z
nami”, 5zł; dla kl III: Religia „Bóg Ojciec w życiu ludzi”, 3zł; Zbiór zadań matematycznych
dla kl. I - III „Jak pomyślę, to obliczę”, 6zł; dla
kl IV SP: matematyka „Krok po kroku”, 6zł;
religia „Słuchamy Boga”, 7zł; przyroda (nowa
Era), 6zł; religia „W szkole Pana Jezusa”, 5zł;
„Muzyka i my”, 4zł; plastyka S. K. Stopczyk i
B. Neubart, 6zł; dla kl V SP: „Historia i społeczeństwa”, 7zł; matematyka „Krok po kroku”,
5zł; religia „Boży plan zbawienia w liturgii kościoła”, 5zł; technika, B. Stanecka i C. Stanecki,
4zł; dla kl. VI SP: Plastyka, S. K. Stopczyk, 7zł;
dla kl. I gim.: religia „Słowo Boga jest blisko
Ciebie”, 4zł; religia „W moim kościele”, 5zł; dla
kl. II gim.: religia „W życiu i w prawdzie”, 5zł;
matematyka „Wokół nas”, 5zł; dla kl. III gim.:
religia „W miłości Ojca”, 5zł, t. 0696 846 624
„Moja muzyka”, podręcznik dla klas 4-6, E.
Korowajczyk; j. polski „Między nami”, podrecz. Dla kl. 4, A. Łuczak, A. Murdzek; Matematyka, podr. Dla. kl. 4, P. Zarzycki i M. Dobrowolska; Historia i społeczeństwo, podr. Dla kl.
IV, t. Małkowski, t. 0505 513 522

KUPIê
Książki do klasy II LO oraz podręcznik do j.
polskiego „Skarb w słowa zaklęty”, podręcznik do plastyki dla gimnazjum „W tym cała
sztuka”, podręcznik do religii dla kl. I gim
„Szukam was”, t. 0511 626 633
Książki do VI klasy SP nr 2 w Ostrzeszowie,
t. 0783 666 766
Książki do SP nr 2, 5 klasa, t. 0668 540 114

Wodnik
21 stycznia - 19 lutego

SprawdĨ wyniki na
www.money.pl zakáadka
emerytury i wybierz stabilny
i bezpieczny fundusz emerytalny

GENERALI
Odprężony po urlopie wrócisz do codzienności z zupełnie innym nastawieniem. Będziesz pełen optymizmu i nowych planów
na przyszłość. Przestaną (przynajmniej
na jakiś czas) dokuczać Ci ciężkie myśli. I
będziesz zupełnie wyluzowany. Nie pozwól, aby nabrana podczas urlopu dobra
energia zbyt szybko z Ciebie wyparowała.
Postaraj się podchodzić do wszystkiego z
większym dystansem i myśl pozytywnie.
Miłość - może trochę więcej taktu? Finanse - i znowu ten gest.
Ryby
20 lutego - 20 marca

0509 239 302

-Remonty mieszkaĔ
-Docieplanie budynków
-Adaptacja poddaszy
-Malowanie, szpachlowanie
-Panele

tel. 0606 989 354
Usáugi wykoĔczeniowo – budowlane

Chyba już Ci się należy urlop, bo czujesz
cały rok w organizmie. Wakacyjny wyjazd
zaplanuj tak, aby służył nie tylko Tobie.
Koniecznie uważaj na kąpieliska, bo nie
wszystkie przecież nadają się do korzystania z nich. W górach nie zbaczaj z wyznaczonego szlaku i nie eksperymentuj z
samotnymi wypadami w nieznane. Pamiętaj, by raczej nie jeździć ,,stopem”. Pociągi
są pewniejsze. Postaraj się całkowicie wyluzować w czasie urlopu. Strój, który nosisz w pracy, zostaw w szafie, a postaw na
wygodę i komfort. Miłość - uważnie obserwuj partnera. Finanse - kilka groszy więcej
niż kieszonkowe.

-szpachlowanie
-tynki, tynki szlachetne
-ocieplenia
-regipsy i inne
tel. 0886 633 674

Tynki gipsowe z
agregatem,
tel. 0696 439 423

wróĪka Kletsima

Atrakcyjny zawód

TECHNIK
LOGISTYK
zapewni Tobie
POLICEALNA SZKOáA SáUĪB
LOGISTYCZNYCH
w Ostrzeszowie
ul. Kraĕcowa 7, tel. 732-07-75
SZKOáA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOáY PUBLICZNEJ

Leczenie
rwy kulszowej,
dysków
i skrzywieĔ
krĊgosáupa.
RównieĪ przypadki
zagroĪone operacją.
Zespóá specjalistów, Kalisz,
tel. 062 765-35-85; 0604 320 274

Materiaäy budowlane
Xpustaki keramzytowe
Xstropy
Xkominy
kominy
Xschody
schody
Xrolokasety
rolokasety
Xnadproża
nadproża
Xpustaki
pustaki ceramiczne
Xelementy
elementy prefabrykowane
pustaki szlakowe
Xpustaki
Xcement
cement

tel. 0609 580 716

ATRAKC
YJ

NE CEN
Y! ! !

Transport - HDS

ul. Sikorskiego (kierunek Köpno), Ostrzeszów
PrĊĪnie rozwijająca siĊ sieü saloników prasowych MEDIA PRESS Sp. z o.o.

PR
AC
A!
z Ostrzeszowa i okolic
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C
A
PR

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

Zarządzającego salonikiem prasowym
Wymagania:
doĞwiadczenie w sprzedaĪy bezpoĞredniej,
•
dobra znajomoĞü pakietu Ofﬁce,
•
mile widziane umiejĊtnoĞü obsáugi kasy ﬁskalnej oraz praca na podobnym
•
stanowisku.
Oferujemy:
pracĊ w dynamicznie rozwijającej siĊ ﬁrmie,
•
atrakcyjne wynagrodzenie,
•
dodatkowo premiĊ uzaleĪnioną od osiąganych wyników,
•
wewnĊtrzne szkolenia.
•
Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyáaü na adres:
MEDIA PRESS Sp. z o.o.
ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin
z dopiskiem „praca - salonik”
lub adres elektroniczny: biuro@mediapress.biz.pl
W ofertach prosimy o zamieszczenie klauzuli:” WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

