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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.

Trudny jĊzyk polski

MASàO MAĝLANE,
CZYLI CO TO JEST PLEONAZM?
Pleonazm to báąd jĊzykowy,
polegający na uĪycia obok siebie wyrazów oznaczających to samo, jakby
podwójne nazwanie, czyli tzw. masáo
maĞlane.
Oto najczĊstsze báĊdy tej kategorii:
- cofnąü siĊ do tyáu - wyraz
cofnąü zawiera peáną informacjĊ, Īe
chodzi o przesuniĊcie siĊ czegoĞ lub
kogoĞ do tyáu (nie moĪna cofnąü siĊ
do przodu);
- miesiąc maj - niepotrzebny jest
tu wyraz miesiąc, bo kaĪdy wie, Īe
maj jest miesiącem. BáĊdna i brzydka
jest wiĊc konstrukcja: W miesiącu
maju kwitną bzy. Jedynie poprawna:
W maju kwitną bzy.
- dnia 1 czerwca - báĊdnie uĪyty
jest wyra
wyraz dnia; nie ma wątpliwoĞci,

KONKURS
A teraz krótki sprawdzianik znajdĨmy pleonazmy
leonazmy w zdaniach:
1. W grupie byáo dziesiĊcioro dzie
dzieci
a
i jedna dorosáa kobieta.
k
2. Máoda dziewczyna poszukuje
pracy.
3. Dym unosiá siĊ ku górze.
4. W naszym rejonie jest sporo
akwenów wodnych.
5. W oddali rozlegáo siĊ szczekanie
psa.
6. Z caáej siáy kopnąá nogą leĪący na
drodze kamieĔ.
7. Tylko autentyczne fakty mają dla
nas znaczenie.

Īe 1 czerwca jest dniem;
- spadaü w dóá - jeĪeli coĞ spada,
to tylko w dóá, nigdy w innym kierunku, wystarczy wiĊc powiedzieü, Īe
coĞ spada;
- kontynuowaü dalej - wyraz
kontynuowaü oznacza - robiü coĞ w
dalszym ciągu, nie potrzebuje wiĊc
podparcia sáowem dalej; powiemy:
Sportowiec kontynuowaá trening;
- tylko i wyáącznie - pleonazm
ten jest mocno zakorzeniony w naszym jĊzyku potocznym, jednak w
o¿cjalnej polszczyĨnie naleĪy uĪyü
albo pierwszego wyrazu, albo drugiego. Oba oznaczają bowiem to samo.
A wiĊc: albo „tylko”, albo „wyáącznie”,
np. Zajmowaá siĊ wyáącznie swoimi
sprawami lub: Zajmowaá siĊ tylko
swoimi sprawami.
8. Narysowaá to na czystej kartce
papieru.
9. Napisaá swoją pracĊ przez miesiąc czasu.
10. Zastanówmy siĊ nad genezą
powstania tego utworu.
Na odpowiedzi, wyáącznie na
kartkach pocztowych, czekamy do
21 maja br. Na kartkĊ prosimy teĪ
nakleiü, umieszczony obok, rysunek
dáugopisu.

Fismoll w
Ostrzeszowie!!!
Koncert na Facebooku:
https://www.facebook.com/
events/872228882857226/
Po wystĊpach w kilku krajach
na tak wielkich i znaczących festiwalach jak Opener (Polska), Eurosonic Noorderslag (Holandia),
The Great Escape (Wielka Brytania) czy Sziget (WĊgry) Fismoll
przybywa do Ostrzeszowa! W sobotĊ, 23 maja, o godz. 20, zagra
w Kawiarni Baszta (ul. Zamkowa
6). Bilety na koncert kosztują 25
zá w przedsprzedaĪy, a w dniu
wystĊpu bĊdą o 5 zá droĪsze.

WYCIECZKA
NA PODLASIE

WYBORY
Pracownia Teatralna
Ostrowskiego Centrum
Kultury NASZ TEATR
przedstawia

Teatr Absurdu
na podstawie
jednoaktówki
Sáawomira MroĪka
„Na peánym
morzu”
Obsada: Osoba 1 - Karol
Walerowicz, Osoba 2 - Krzysztof
Banasiak, Rozbitek 1 - Katarzyna Lisiak, Rozbitek 2 - Tomasz
Gaweáek, Rozbitek 3 - Marcin
Maciaszek, Janina - Dorota Krakowska, Listonosz - Piotr Pilarski,
Adaptacja i reĪyseria - Wielisáawa
Dankiewicz-Czajka

17 maja 2015r.,
godz. 15.00
sala widowiskowa OCK,
wstĊp wolny

IV MISTRZOSTWA
OSTRZESZOWA
W PàYWANIU
KRYTA PàYWALNIA
OCEANIK, UL. KĄPIELOWA
4A, OSTRZESZÓW

24 maja 2015
Program zawodów
8.00 - 8.45 - rozgrzewka
9.00 - starty indywidualne (konkurencje 1-9)
12.00 - uroczyste otwarcie zawodów, dekoracja (konkurencje 1-9)
12.30 - starty indywidualne (konkurencje 10-19)
14.30 - dekoracja (konkurencje
10-19)
16.00 - uroczyste zakoĔczenie
zawodów

- MOJE OLIMPIJSKIE KIBICOWANIE - spotkanie z p. Henrykiem
Dembskim dla gimnazjalistów

Ups! Arka odpáynĊáa 3D
Animacja, fantazy, 86 minut.
Wtorek - 12 V, godz. 17.00 (3D)
ĝroda - 13 V, godz. 17.00 (2D)
Czwartek - 14 V, godz. 17.00 (3D)

Cháopak z sąsiedztwa
USA, thriller, 91 minut.
Wtorek - 12 V, godz. 19.00
ĝroda - 13 V, godz. 19.00
Czwartek - 14 V, godz. 19.00

Avengers: Czas Ultrona 3D
USA, akcja, sci-¿, 140 minut.
Piątek - 15 V, godz. 17.00 (3D dub-

13 maja
OPOWIEDZ NAM O SWOJEJ PASJI
- spotkanie przy kawie dla seniorów
(i nie tylko); godz. 10.00, czytelnia,
I piĊtro.

14 maja
WYJAZD STUDYJNY bibliotekarzy
powiatu ostrzeszowskiego do bibliotek wrocáawskich.
/BIBLIOTEKA NIECZYNNA/

15 maja
O FOTOGRAFOWANIU...

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
GâADZIE
GIPSOWE
SZLIFOWANE
PLANEXEM

BUDOWA DOMÓW
OD PODSTAW
(profesjonalny kosztorys gratis)

OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia
wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

USŁUGI TRANSPORTOWE

SAMODZIELNY MURARZ

towaru, maszyn i urządzeń

podejmie się budowy domu
od podstaw oraz położenia
tynków cementowowapiennych

do 9 ton lub do 120m3
Usługi transportowe, przewóz
samochodów,
przeprowadzki. WYSTAWIAMY FV
tel. 607 612 485

tel. 724 412 448

Poza tym przez caáy tydzieĔ zapraszamy do bezpáatnego korzystania z Internetu, odwiedzenia wystaw
okolicznoĞciowych w holu Biblioteki
oraz na kawĊ/herbatĊ i coĞ sáodkiego!
Razem z nami ĞwiĊtuj ten wyjątkowy czas.
Przekonaj siĊ, Īe biblioteka nie
musi byü nudna.
ZAPRASZAMY!

NIKO

s t r z y İ e n i e, t r y m o w a n i e,
k ċ p i e l e, p r z y c i n a n i e p a z u r ó w
w,
u s u w a n i e i n s e k tó w, i i n n e
Ostrów Wielkopolski,
ul. Paderewskiego 44c
t . 726 13 4 293

odbĊdzie siĊ w kinoteatrze
„Piast”

KIERMASZ WYROBÓW
UĩYTKOWYCH.
W ofercie m.in. biĪuteria, ozdoby
ogrodowe,
kartki okazjonalne i gadĪety na
prezenty.
„Sprawni Inaczej”
- SOSW w Ostrzeszowie
- WTZ Ostrzeszów
- WTZ Doruchów
bing), 19.30 (napisy)
Sobota - 16 V, godz. 17.00 (3D dubbing), 19.30 (napisy)
Niedziela - 17 V, godz. 17.00 (3D
dubbing), 19.30 (napisy)
Wtorek - 19 V godz. 17.00 (3D dubbing), 19.30 (dubbing)
ĝroda - 20 V godz. 17.00 (3D napisy)
19.30 (dubbing)
Bilety: ulg. 13zá (3D - 18zá), norm. 16zá
(3D - 20zá); wtorek - 12zá (3D - 16zá)
Bilet rodzinny - zgodnie z regulaminem 30zá (3D - 40zá)
Okulary na ¿lmy 3D - 4zá przy zakupie
biletu (5zá - zakup bez biletu)
Repertuar kina:
www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line
- www.bilety24.pl

Obecnie poszukujemy osób na stanowiska:

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH
NUMERYCZNIE (CNC)
Miejsce pracy: Ostrzeszów.

•
•
•
•

Opis stanowiska:
obsáuga maszyn sterowanych numerycznie ( tokarki, frezarki, wiertarki)
odczytywanie danych z rysunków technicznych
obsáuga urządzeĔ pomiarowych
wykonywanie detali w seriach

•
•
•
•
•
•
•
•

Wymagania:
wyksztaácenie preferowane Ğrednie techniczne
podstawowa wiedza z zakresu obróbki skrawaniem
dobra znajomoĞü rysunku technicznego
umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ narzĊdziami pomiarowymi
precyzyjnoĞü i dokáadnoĞü w dziaáaniu
umiejĊtnoĞü analitycznego myĞlenia i oceny sytuacji
gotowoĞü pracy w systemie zmianowym
przyjmujemy takĪe osoby do przyuczenia

SPAWACZ

Biblioteka Publiczna MiG
Ostrzeszów

Salon pielęgnacji
ji psów

12 maja 2015 r.,
w godz. 9.00-13.00

Agromet Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie to ¿rma, która od dawna dziaáa na rynku w branĪy metalowej. Szerokie kompetencje ¿rmy w
zakresie obróbki metali opierają siĊ na produkcji elementów do systemów
napĊdowych i czĊĞci dla sektora maszyn rolniczych.

WiĊcej informacji na
stronie:
www.mksoceanik.pl

- w tajniki rzemiosáa wprowadzi
uczniów szkóá Ğrednich p. Grzegorz
Kosmala.

Kiermasz wyrobów
uĪytkowych

Koáo nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie organizuje od 17 IX do 1
X 2015 r.
WYCIECZKĉ NA PODLASIE
W programie m.in.: Augustów,
Suwaáki, Sokóáka oraz rejs gondolami Doliną Rospudy.
W zaleĪnoĞci od liczby
uczestników koszt wycieczki
wyniesie:
- 45 osób - 680 zá
- 40 osób - 700 zá
- 35 osób - 720 zá
Zgáoszenia i wpáaty, po 100 zá
od osoby, w kaĪdy poniedziaáek
do dnia 1 czerwca 2015 r., w biurze zarządu - UMiG Ostrzeszów
(pok. nr 2).
Zarząd

Zapraszamy na TYDZIEē BIBLIOTEK! 2015
12 maja

13.05.2015

Miejsce pracy: Ostrzeszów.

•
•

Wymagania:
umiejĊtnoĞci spawania metodą MIG/MAG oraz metodą MMA (elektrodą otuloną)
aktualne uprawnienia spawalnicze
znajomoĞü zasad rysunku technicznego

•

Dodatkowym atutem bĊdzie:
znajomoĞü zasad obróbki skrawaniem

•

Oferujemy:

Auto do ćlubu

Audi A6 limuzyna
luksusowo wyposaēona,
nowy model
Przewóz osób - VW T4
tel. 602 469 851

USâUGI
WOD - KAN - CO

tel. 505 817 550

•
•
•

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowĊ o pracĊ
moĪliwoĞci rozwoju
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejĊtnoĞci
Zainteresowane osoby prosimy o przeslanie CV oraz listu
motywacyjnego na adres ¿rmy lub adres
e-mail: praca@agromet.pl.
Uprzejmie informujemy, iĪ odpowiemy tylko na wybrane zgáoszenia.

Prosimy o doáączenie nastĊpującej klauzuli: „WyraĪam zgodĊ na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883,
z póĨn. zm.)

