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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.

Horoskop

GALA - BAU
Firma remontowo - budowlana

BARAN
21 marca - 20 kwietnia

Nie przejmuj się gorszym samopoczuciem – to wiąże się z marcową pogodą
- raz słoneczko, raz śnieżek, ale teraz już
na pewno będzie lepiej. Poza tym w sferze oczekiwań wszystko idzie po Twojej
myśli, jest się więc z czego cieszyć. Zaplanuj wyjazd np. na koncert. Miłość
– robi się coraz ciekawiej. Finanse – lekkie wahnięcie.

Strachy na lachy! Póki co, wszystko układa się po Twojej myśli i oby tak dalej.
Jeszcze trochę niepewności i wszystko
się wyjaśni. Najbliżsi są z Tobą i trzymają za Ciebie kciuki, a to bardzo ważne.
Nadchodzące dni raczej bez większych
wstrząsów. Miłość – czy te oczy mogą
kłamać? Finanse – stopniały, ale nie do
końca.

Malowanie,
tynkowanie, płytki,
regipsy,

Usługi w zakresie:

tel. 0784 526 856

- ociepleń budynków
- tynków szlachetnych
- glazury i regipsy, sufity podwieszane,
- panele, malowanie, szpachlowanie

• Wymiana olejów,
płynów
• Naprawa zawieszenia
• Naprawy układu
hamulcowego
• Pranie tapicerki

tel. 730-06-90; 0604 151 363

KOZIOROŻEC
22 grudnia - 20 stycznia

BYK
21 kwietnia - 20 maja

Zasłużyłeś na uznanie innych i przynajmniej kilkudniowy wypoczynek.
Postaraj się zrelaksować i odprężyć, dobrze zrobi Ci praca w ogródku lub bardzo długi spacer, np. w poszukiwaniu
wiosny. A może wybierzesz się z kimś,
kogo bardzo lubisz? Miłość – nowe perspektywy. Finanse – inwestuj ostrożnie.

Nareszcie trochę się zrelaksowałeś, ale
trzeba nadal nad tym pracować. Co
wieczór rób sobie rachunek dnia i stale
poprawiaj błędy, może nawet wypisuj
negatywne i pozytywne zachowania
i reakcje, to naprawdę pomaga ukoić
nerwy. Miłość – jeszcze wiele do zrobienia. Finanse – możesz sobie trochę
pofolgować.

DSA Financial Group S.A.
Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
/KIEROWNIK ODDZIAŁU/
Zajmujemy się dystrybuowaniem produktów o charakterze finansowym
oraz pomocą prawną dla osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych.
Od kandydatów wymagamy:
* średniego wykształcenia, *niekaralności, * ukończonych 25 lat,
* zdyscyplinowania , komunikatywności, samodzielności i kreatywności.
Oferujemy: rozwój zawodowy, awans , bezpłatne szkolenia, atrakcyjne
wynagrodzenie dla ambitnych i wytrwałych w realizacji zamierzonych celów.
Jeśli szukasz stałej pracy bądź chcesz dorobić, wyślij swoje CV na adres
biuro.konin@dsa.pl lub zadzwoń tel. 0662 043 535

WODNIK
BLIŹNIĘTA

21 stycznia - 19 lutego

21 maja - 21 czerwca

Nie wtrącaj się tak do wszystkiego, bo
to wcale nie świadczy o Twojej kulturze,
możesz sobie przez to narobić wrogów,
przecież nie każdy lubi takie „wymądrzanie się”. Uszanuj wolę i decyzje innych. Pora trochę się wyciszyć i zastanowić nad swoim postępowaniem. Miłość
– czasami lubi ciszę. Finanse – pieniądze
to nie wszystko.

Starania zaowocowały sukcesem i
wreszcie znalazłeś to, czego szukałeś.
Uważaj, by nie zaprzepaścić szansy,
jaką dał Ci los. Nie stawiaj wygórowanych wymagań, bo tym można łatwo
kogoś zrazić. W Twoim interesie jest,
byś był odbierany jako człowiek łagodny, ale konkretny. Miłość – oddalenie.
Finanse - optymistycznie.

P.P.H.U. GÓRAL, MARYDÓŁ 34
Podbitka dachowa świerkowa różnej grubości i szerokości

RYBY
RAK

od 21zł za m/2 brutto

20 lutego - 20 marca

LEW
23 lipca - 23 sierpnia

Nareszcie będziesz mógł zająć się osobistymi sprawami, które nieco zaniedbałeś. W pracy wyszedłeś na czysto,
więc teraz zajmij się sobą i rozkoszuj się
komfortem „bycia na bieżąco”. Wskazany krótki wypad, choćby tylko weekendowy. Może z kimś miłym sercu? Miłość
– będzie jeszcze cieplej. Finanse – oby
tak dalej.

PANNA
24 sierpnia - 22 września

Zabłysnąłeś i to w wielkim stylu. Teraz tylko tego nie popsuj. Nie możesz
przecież zawieść oczekiwań swoich
„fanów”. Może warto by zorganizować
jakieś spotkanie w szerszym gronie?
Powspominać stare dzieje… Miłość – co
za dużo, to niezdrowo. Finanse – trzeba
jeszcze trochę poczekać.

WAGA

No, Rybko, tym razem miałaś szczęście, ale wyciągnij wnioski i więcej
nie igraj z losem. Stuknęły Ci kolejne
urodziny, a to do czegoś zobowiązuje.
Wiosna doda Ci nowych sił witalnych i
tak potrzebnej energii, spożytkuj je z
głową. Możesz już zacząć planować,
co masz do zrobienia. Miłość – będzie
miło! Finanse – podwyżka!
Wróżka Kletsima

•
•
•
•
•

boazeria świerkowa
listwy wykończeniowe
drewno tartaczne
/ sosna, świerk, buk, dąb../
blachy dachówkowe, trapezowe, płaskie

tel. 0696 480 264, 732-75-61

P.U.H. NIERUCHALSKI proponuje:
1. Wyroby ﬁrmy
ﬁrmy STIHL – VIKING
- pilarki spalinowe i elektryczne
- kosiarki spalinowe i elektryczne
- kosy spalinowe i elektryczne
- myjki wysokociĞnieniowe
- podkaszarki elektryczne
- odkurzacze przemysáowe
- opryskiwacze, dmuchawy, odkurzacze ogrodowe
- noĪyce do Īywopáotu
- czĊĞci zamienne
2. Skutery
Quady
Rowery

Hurt – Detal
Hurt min. 3 szt.

PROMOCJA
O szczegóáy pytaj sprzedawcĊ

SKORPION
24 października - 21 listopada

Ostatnio otrzymujesz same dobre wiadomości i to Cię powinno uskrzydlać. Twoja
walka o sprawę nie poszła na marne i najbliższa przyszłość rysuje się pozytywnie.
Nie popadaj jednak w euforię, na końcowy sukces trzeba jeszcze trochę poczekać. Miłość – jeszcze wiele może się zmienić. Finanse - będzie spokojniej.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia

SCHUDNIJ RAZ,
A DOBRZE!
tel. 0601 561 030
(po 16.00)

REGIPSY
15 lat doświadczenia
Sufity podwieszane, ścianki działowe, ocieplanie i wykończenia
poddaszy.
tel. 0693 431 128

TIPSY
tel. 0697 544 767

Łazienka
od A do Z

Poprowadzę książkę
przychodów
i rozchodów

Kompleksowe
remonty, m. in.
• glazura
• hydraulika
• malowanie

tel. 0695 152 406
HAFT KOMPUTEROWY

tel. 0693 413 355

tel. 0601 534 628

- logo
- napisy
ODZIEŻ OCHRONNA

Materiaäy budowlane

Xstropy systemowe z montażem, stropy teriva
Xschody prefabrykowane

Xpustaki
pustaki keramzytowe
pustaki ceramiczne prod. niemieckiej
Xpustaki

Xpustaki
pustaki szlakowe
Xbloczki
bloczki betonowe
beton towarowy

Xbeton
Xrolokasety
rolokasety
Xnadproża
nadproża
Xelementy
elementy prefabrykowane

Xcement
cement
Więźby dachowe, łaty, deski

tel. 0609 580 716

23 września - 23 października

Twoja kondycja poprawia się z dnia na
dzień, to dobry prognostyk. Być może
uda się przejść okres przedwiośnia bez
większych zawirowań. Nie zapominaj o
unormowanym trybie życia – sen, właściwe odżywianie… i włącz się trochę
do prac domowych, wkrótce wiosenne
porządki. Miłość – pięknym za nadobne. Finanse – krucho.

od 9.00 do 18.00
Ostrzeszów, Świerkowa 3
tel. 0663 416 805

Tanio i solidnie

22 czerwca - 22 lipca

W nadchodzącym tygodniu możesz
spodziewać się raczej dobrych wiadomości i miłych dni. Będzie też czas
na spokojne spędzenie przynajmniej
kilku wieczorów w gronie rodziny.
Skorzystaj z tego i wysłuchaj, co mają
Ci do powiedzenia, zainteresuj się ich
problemami. Miłość – cieplej… Finanse – „spoko”.

CAR – TECH

63-520 Grabów n/Prosną
ul. Kaliska 10
tel. hurt – 0694 253 361
tel. detal – 062/ 730-50-32

ATRAKC
YJ

NE CEN
Y! ! !

Transport - HDS

ul. Sikorskiego (kierunek Köpno), Ostrzeszów

PANELE
P âY T K I DY W A N Y

Myje 22b,

Usługi
ogólnobudowlane
-adaptacja poddaszy
-sucha zabudowa
-glazurnictwo, malarstwo
-tynki, docieplenia
-sieci teleinformatyczne

2 km od Ostrzeszowa

Czysto, pewnie,
profesjonalnie

062 732 02 42

ROBIT, tel. 0606 629 336; 730-47-06
www.robit.pl

