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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
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ

Koniec kultury myğli zwiĆzany jest z degeneracjĆ sâów: gdzie jċzyk upada,
zastċpuje go twórczoğý obrazkowa. Stefan Kisielewski

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Ostatnio nie masz czasu na nic.
W przyszáym tygodniu teĪ nie bĊdzie wiĊkszych zmian. Wyjazdy,
zaáatwianie waĪnych spraw i to
wszystko, oczywiĞcie jak zawsze,
na ostatnią chwilĊ. Dobrze by byáo,
gdybyĞ nadrobiá wreszcie wszystkie
zalegáoĞci i wyszedá na prostą. PamiĊtaj o wáaĞciwym odĪywianiu siĊ,
to waĪne przy intensywnym dziaáaniu. MiáoĞü - káótliwa natura. Finanse - czekają CiĊ wydatki.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W pracy trochĊ mniej pracy. MoĪe
nawet uda Ci siĊ wyjechaü na parĊ
dni. Zostaw laptopa w domu i caákowicie siĊ wyluzuj. W tygodniu
moĪesz spodziewaü siĊ przykrej
sprzeczki z bliską osobą, dlatego
unikaj konÀiktowych sytuacji i niepotrzebnych napiĊü. Saáatką z pomidorów na kolacjĊ zastąp od czasu do czasu pizzĊ i kieábasĊ. BĊdzie
Ci siĊ lĪej spaáo. MiáoĞü - nigdy nie
mów nigdy. Finanse - zawsze moĪe
byü gorzej.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
W tym tygodniu moĪesz spodziewaü siĊ nadal wielu zajĊü w pracy i
niewiele odpoczynku. BĊdzie Ci teĪ
doskwieraü samotnoĞü, bo bliscy,
zajĊci swoimi pilnymi sprawami, nie
bĊdą poĞwiĊcaü Ci za duĪo czasu.
Mimo wszystko nie traü dobrego
humoru i nie zadrĊczaj otoczenia
swoim narzekaniem. Wystrzegaj
siĊ przeziĊbienia, o które jesienią
áatwo. MiáoĞü - typ nudziarza. Finanse - kilka groszy wiĊcej

RAK
22 czerwca - 22 lipca
TydzieĔ zapowiada siĊ bardzo aktywnie. Nie tylko ze wzglĊdu na
niespodziewaną wizytĊ dawno niewidzianych znajomych, ale przede
wszystkim ze wzglĊdu na natáok pilnych spraw, jakimi obarczy CiĊ szef
i koledzy, którzy nagle bardzo pilnie
bĊdą potrzebowali Twojego zastĊpstwa. PomóĪ, ale nie daj siĊ za bar-

dzo wykorzystywaü. Ciepáy bulionik
na obiadek poprawi Ci humor. MiáoĞü - nie rozpĊdzaj siĊ zbytnio. Finanse - moĪe bĊdzie jakaĞ premia?

LEW

Czas przygotowania: ok. 40
minut; iloěý porcji: ok. 4; koszt: ok.
11,00zà.
•
•
•
•
•

Skàadniki:
6 duħych ziemniaków
15 szt. grzybów
150 g ħóàtego startego sera
3 zĂbki czosnku
olej, sól, pieprz

Przygotowanie:
Obrane i opàukane ziemniaki kroimy na cienkie plasterki
rki i obgotowujemy przez 3
minuty w gotujĂcej
siĉ, posolonej wodzie. Odcedzamy
ziemniaki i osuszamy na baweànianej
ěciereczce. Oczyszczone i umyte grzyby
kroimy na plasterki.
Rozgrzewamy olej
na patelni, dodajemy
y
rozgniecione 2 zĂbki
ki
czosnku. Do rozgrza-anego, aromatyzowa-

24 paĨdziernika - 21 listopada
a
Záa pogoda, nawaá pracy i narzekający na wszystko bliscy nie bĊdą nastrajaü CiĊ optymistycznie. Postaraj
siĊ jednak, by to nie wpáynĊáo negatywnie na Twoją koncentracjĊ i humor. Dobrze by byáo, gdybyĞ znalazá
kilka minut w ciągu dnia, Īeby chociaĪ w spokoju napiü siĊ herbaty. ZamieĔ czarną na zieloną, korzystniej
wpáywa na organizm. MiáoĞü - staraj
siĊ. Finanse - czyĪby lekka hossa?

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
NajbliĪszy tydzieĔ bĊdzie zdecydowanie Twoim tygodniem. BĊdziesz
miaá duĪo energii, chĊtniej niĪ zwykle
pójdziesz do pracy, a bliscy przygotują Ci miáą niespodziankĊ. Nawet
pomoĪesz niezdecydowanemu koledze w podjĊciu waĪnej decyzji. Nie
zapominaj o telefonie do przyjacióá.
W niedzielĊ pozwól sobie na peáen
relaks - moĪe basen, moĪe kino lub
jakiĞ maáy wypad? MiáoĞü - nie krĊü
nosem. Finanse - koniec z marnotrawstwem.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
No i znowu wszystko odáoĪyáeĞ na
póĨniej. W gáowie Ci tylko wycieczki
i inne
przyjemnoĞci. Niezwykáe wydarzenia nadchodzącego tygodnia
zmobilizują CiĊ do pracy. PamiĊtaj
jednak, by dobrze siĊ wysypiaü i
o regularnym ruchu, najlepiej na
ĞwieĪym powietrzu, nawet jeĞli
dzieĔ bĊdzie cháodny. Od czasu
do czasu wracaj do wspomnieĔ z
najlepszych lat. MiáoĞü - nie szukaj
na siáĊ. Finanse - moĪe trzeba by
rozstaü siĊ z niektórymi wspóápracownikami?

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Czy Ty zawsze musisz mieü ostatnie sáowo? Wielu konÀiktów moĪna
by uniknąü, ale Ty musisz wtrąciü
swoje trzy grosze. W nadchodzącym tygodniu postaraj siĊ trochĊ
wyciszyü, záagodnieü i ustąp. Koledzy w pracy i bliscy w domu podziĊkują Ci za Twoją áagodnoĞü. A tak
na marginesie - w domu nie musisz
ciągle leĪeü na kanapie przed tv,
pozmywaj, zetrzyj kurze, wyrĊcz
innych. I przygotuj siĊ do swojej
uroczystoĞci. MiáoĞü - przestaĔ
analizowaü. Finanse - przydaáby siĊ
nowszy sprzĊt.

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Zapiekanka ziemniaczana z
grzybami

SKORPION

23 lipca - 23 sierpnia
Zdecydowanie musisz wczeĞniej
wstawaü, bo do pracy pĊdzisz
ostatnio na záamanie karku. W najbliĪszym tygodniu nie pozwalaj sobie na nawet kilkuminutowe spóĨnienia. Szef juĪ i tak krĊci nosem.
Musisz teĪ bardziej skupiü siĊ na
problemach bliskich, a nie zbywaü
ich byle czym. Wspólna kolacja to
najlepszy moment, aby spokojnie
omówiü wiĊksze i mniejsze problemy. MiáoĞü - tylko Ci pozazdroĞciü.
Finanse - raczej nie licz na dodatkowy grosz.

nego czosnkiem
oleju
dodajemy
pokrojone grzyby
i smaħymy, aħ siĉ
zarumieniĂ. Do startego sera ħóàtego
dodajemy zgnieciony zĂbek czosnku i pieprz, dokàadnie mieszamy.
Ħaroodporne naczynie smarujemy
masàem i ukàadamy warstwowo
ziemniaki, na to grzyby i posypujemy serem ħóàtym, powtarzamy do
wyczerpania skàadników. Wkàadamy
do rozgrzanego piekarnika o temp.
200 stopni C i pieczemy ok. 20 minut.
Smacznego!
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KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Na odlegáoĞü bije od Ciebie przygnĊbieniem i smutkiem. Zacznij wreszcie
postrzegaü Īycie trochĊ inaczej, bo
otoczenie juĪ CiĊ nie wytrzymuje.
Postaraj siĊ nieco wiĊcej uĞmiechaü i
nie rób ze wszystkiego problemu. Nie
musisz byü zawsze mediatorem i „¿ltrem”. No i przestaĔ kaĪdy problem
braü na siebie. WiĊcej optymizmu.
MiáoĞü - podejmij jakąĞ decyzjĊ. Finanse - zainwestuj w swoje zdrowie.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Zamiast siĊ miotaü i ciskaü, lepiej
idĨ na spacer, uspokój siĊ i podejmij decyzjĊ. W nadchodzący tydzieĔ
wejdziesz z nową nadzieją i niezáym
pomysáem. Warto byĞ go dobrze
przeanalizowaá, a potem wcieliá w
Īycie. Kiedy jesteĞ zdenerwowany,
postaraj siĊ wyciszyü. Nie zapomnij,
Īe bliscy nie muszą znosiü Twojego
záego nastroju. Na skoáatane nerwy
dobrze robi lekka praca np. w jesiennym ogródku. MiáoĞü - nigdy nie traü
nadziei. Finanse - Twoja wina.

Multiserwis Sp. z o.o. to przedsiĊbiorstwo istniejące w Polsce od
1991 roku, naleĪące do niemieckiego koncernu Bil¿nger Industrial
Services GmbH. Zatrudnia ponad 2800 pracowników.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

MONTERÓW RUSZTOWAĘ / POMOCNIKÓW
MONTERA RUSZTOWAĘ
WYMAGANIA:
•
wymagane uprawnienia do montaĪu rusztowaĔ – dotyczy montera
•
brak lĊku wysokoĞci
•
dyspozycyjnoĞü
•
mile widziana znajomoĞü jĊzyka angielskiego lub niemieckiego
ZAPEWNIAMY:
•
pracĊ w ¿rmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•
atrakcyjny system wynagrodzeĔ
•
transport i zakwaterowanie
•
peány zakres ubezpieczeĔ zdrowotnych i emerytalnych w Polsce
•
atrakcyjny pakiet socjalny
Oferty – CV/ Kwestionariusz osobowy prosimy kierowaü na poniĪszy adres:
Multiserwis Sp. z o.o.
Oddziaá plettac Rusztowania
ul. Jana Pawáa II 23
63-500 Ostrzeszów
tel. 62-5959160
e-mail: kadry@plettac.pl

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr
med.Ewa
EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.

Specjalista alergolog i pediatra

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

tel. 603-85-70-30
0603-85-70-30
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

RYBY
20 lutego - 20 marca
Nadchodzące dni mogą CiĊ trochĊ
zaskoczyü. MoĪe rozpieraü CiĊ wigor
i chĊü do podejmowania nowych wyzwaĔ. Nawet szef i koledzy z pracy
to zauwaĪą, a rodzina bĊdzie wprost
zachwycona. Postaraj siĊ, aby ten
dobry nastrój i twórcza energia
trwaáy jak najdáuĪej. Niech drobne
sprzeczki, jakie mogą siĊ zdarzyü,
nie zmącą Twojego dobrego nastawienia. MiáoĞü - gorąca herbatka i
duĪo czuáoĞci. Finanse - szykuje siĊ
jakaĞ zmiana.
Kultury myĞli i umiejĊtnoĞci piĊknego ich formuáowania oraz fascynujących spotkaĔ z ksiąĪką
Īyczy
Wasza wróĪka

ZBIORNIKI
BETONOWE
NA SZAMBA, GNOJÓWKĉ,
GNOJOWICĉ, DESZCZÓWKĉ,
DO OCZYSZCZALNI ĝCIEKÓW

ZBIORNIKI
RETENCYJNE, POĩAROWE

STUDNIE
WODOMIERZOWE
POJ. OD 3 TYS L. ATEST PZH

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT ORAZ MONTAĩ
TEL. 603 609 347

Firma Mayr Polska sp. z o.o.
zatrudni

Kontrolera jakoĤci
Wymagania:
•
Wyksztaácenie min. Ğrednie techniczne
•
UmiejĊtnoĞü obsáugi rĊcznych narzĊdzi kontrolno-pomiarowych
•
Bardzo dobra znajomoĞü rysunku technicznego oraz umiejĊtnoĞü
czytania dokumentacji technicznej
•
DoĞwiadczenie na w/w stanowisku
•
ZnajomoĞü zagadnieĔ wspóárzĊdnoĞciowej techniki pomiarowej
•
ZnajomoĞü zagadnieĔ wzorcowania narzĊdzi pomiarowych bĊdzie dodatkowym atutem
Zakres obowiązków:
•
Pomiary manualne detali za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych
Obsáuga wspóárzĊdnoĞciowych maszyn pomiarowych (DEA,
•
oprogramowanie PC-DMIS)
•
Odbiór jakoĞciowy bieĪącej produkcji
•
Opracowywanie raportów kontroli z pomiarów
•
Nadzór nad wyposaĪeniem kontrolno-pomiarowym
Wspóápraca z wydziaáem produkcyjnym odnoĞnie wykonywanych
•
pomiarów
•
Nadzór nad dokumentacją jakoĞciową

Operatora frezarki CNC
Wymagania:
•
ZnajomoĞü rysunku technicznego
•
DoĞwiadczenie na w/w stanowisku
Podania proszĊ skáadaü w sekretariacie ¿rmy – Rojów, ul.HetmaĔska 1,
tel. 62 7322800

