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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.

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
Rada Soáecka wsi Palaty
Centrum Kultury w Grabowie
Jubileuszowy X Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potrwa z GĊsi

PIćTEK, 26 czerwca 2015r., dziedziniec Baszty
Ogólnopolski Festiwal Rocka Progresywnego „BASZTA PROGFEST”
12.00 - 17.00 Przesáuchania konkursowe: AFEKT - KĊdzierzyn KoĨle, BEYOND
THE EVENT HORIZON - PoznaĔ, HEGEMONY - ĩory, KODA - Wrocáaw,
UNDERFATE - Kwidzyn
19.15 - Ogáoszenia wyników konkursu
19.30 - Koncert OSADA VIDA
21.30 - Koncert BESIDES (ZwyciĊzca VIII edycji programu Must Be The Music)

SOBOTA, 27 czerwca 2015r., parking przy ul. Kaliskiej
15.00 - Biesiadne granie
15.45 - WystĊpy wokalne i taneczne dzieci i máodzieĪy
16.15 - Mini Joy
16.45 - STRONG MAN 2015 - Eliminacje wielkopolskie
19.15 - Joy
20.00 - KASIA WILK - koncert
21.45 - MESAJAH - koncert
23.15 - 1.00 - Zabawa pod gwiazdami

ZAPRASZAJĄ NA

VI TURNIEJ
SOâECTW

21 czerwca 2015r.
Palaty – plac zabaw
15.00 - Turniejowe zmagania
17.00 - Szlagier maszyna
20.00 - Zabawa taneczna

13.00 - Uroczyste odsáoniĊcie tablicy upamiĊtniającej Antoniego Wáadysáawa Wodniakowskiego - ul. Gen. Sikorskiego 7
13.00 - 20.00 - Kiermasz Produktów Tradycyjnych i Lokalnych - ul. Zamkowa
13.30 - Korowód dzieciĊcy - konkurs na najáadniejszy strój ĞwiĊtojaĔski
14.00 - Cyrkowe Show - zabawy dla dzieci
14.00 - Aleja Gwiazd Sztuki Kulinarnej - odsáoniĊcie tablicy
15.00 - Miejska Orkiestra DĊta
15.45 - WystĊpny taneczne dzieci
15.55 - WrĊczenie nagród dla dzieci na najáadniejszy strój ĞwiĊtojaĔski oraz
w konkursach „GĊĞ malowana” i „GĊsim piórem pisane”
16.15 - Tort Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników
i Potraw z GĊsi
16.30 - CZADOMAN - koncert
18.00 - WrĊczenie nagród dla KGW
18.30 - Restauratorzy gotują - pokaz gotowania kuchni regionalnej
19.30 - Chór Joyful Gospel i Marszal Project - koncert
20.30 - KATE RYAN - koncert
22.00 - Pokaz fajerwerków
22.10 - 24.00 - Zabawa pod gwiazdami
Imprezy towarzyszące: 28 czerwca 2015r., godz. 12.00 - 18.00 - Intronizacja
Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - strzelnica ul. Cicha

ZAPRASZAMY

CWINT OPEN DAYS
ASTROSHOW
Piknik edukacyjno-naukowy
W imieniu Centrum Wiedzy i Nowych Technologiiim. Jana Pawáa II
w Parzynowie i we wspóápracy z UrzĊdem Gminy i Gimnazjum w Kobylej
Górze zapraszamy

w sobotĊ - 20 czerwca - na piknik edukacyjno-naukowy
CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW
12.00- 18.00 - pokazy, warsztaty, seminaria;
16.00- 17.00 - wideokonferencja z CERN w Szwajcarii
20.30- 2.00 nocne obserwacje astronomiczne
Miejsce: Gimnazjum Kobyla Góra, ul. Kazimierza Tetmajera 1a.
Uczestnicy: máodzieĪ szkolna (szk. podst., gim., Ğrednia), studenci, doroĞli.
Szczegóáy: CWINT: 601-97-70-54, www.parzynow.pl, www.cwint.org.pl
GIMNAZJUM: 62 731-62-11
Grupy zorganizowane prosimy zgáaszaü za poĞrednictwem poczty
elektronicznej: centrumwiedzy@parzynow.pl
W ramach otwartej dla wszystkich imprezy przygotowaliĞmy dla dzieci,
máodzieĪy i dorosáych wiele atrakcji z dziedziny astronomii, kosmologii,
¿zyki i optyki.
• pokazy w najwiĊkszym w Polsce MOBILNYM CYFROWYM PLANETARIUM
• seminaria i warsztaty astronomiczne
• pokazy zaawansowanego sprzĊtu optycznego w tym NOKTOWIZORY
I i II generacji
• sprzĊt optyczny dla myĞliwych
• wideokonferencja z Centrum BadaĔ Jądrowych CERN w Genewie
- bĊdzie moĪna online zwiedziü najwiĊksze na Ğwiecie laboratorium
¿zyki cząstek elementarnych i zajrzeü do potĊĪnych detektorów
poszukujących „boską” cząstkĊ - bozon Higgsa oraz porozmawiaü z
pracownikami CERN
• obserwacje SáoĔca - ciemne i jasne plamy oraz protuberancje na brzegu tarczy sáonecznej
• w porze wieczorno-nocnej na kilku stanowiskach obserwacyjnych
wyposaĪonych w zaawansowane TELESKOPY i LUNETY bĊdziemy
obserwowaü obiekty nocnego nieba: Jowisza z ksiĊĪycami Galileusza,
Wenus, Saturna z pierĞcieniami, i wiele innych interesujących obiektów
w naszej Galaktyce i daleko, daleko poza nią
• testowanie moĪliwoĞci noktowizorów w warunkach ograniczonej widocznoĞci
• wystĊpy artystyczne máodzieĪy gimnazjalnej
CWINT - OTWIERAMY DLA CIEBIE SZEROKO DRZWI DO ĝWIATA
WIEDZY I NAUKI

ZAPRASZAMY - WSTČP WOLNY

na wernisaĪ wystawy

MIEJSKO-GMINNE
ZAWODY
SPORTOWOPOĩARNICZE
MARYDÓà
21 CZERWCA 2015R
Zawody rozegrane zostaną na
terenie naprzeciwko remizy OSP
Marydóá

oraz wiele atrakcji
dla dzieci i dorosáych

Początek zawodów
godz. 15.00
Wielkie emocje, dobra zabawa,
maáa gastronomia i mnóstwo
atrakcji!

ZAPRASZAMY!

NIEDZIELA, 28 czerwca 2015r., parking przy ul. Kaliskiej
Jurassic World
USA, przygodowy, sci-¿, 124 minuty.
Wtorek - 16 VI, godz. 17.15 (3D) i
19.30 (2D)
ĝroda - 17 VI, godz. 17.15 (3D)
Czwartek - 18 VI, godz. 17.15 (3D) i
19.30 (2D)
Piątek - 19 VI, godz. 19.30 (3D)
Sobota - 20 VI, godz. 19.30 (3D)
Niedziela - 21 VI, godz. 15.30 (2D) i
19.30 (3D)
Wtorek - 23 VI, godz. 19.30 (3D)
ĝroda - 24 VI, godz. 17.30 (3D)
Czwartek - 25 VI, godz. 19.30 (3D)
Wiek Adaline
USA, melodramat, 110 minut.
Piątek - 19 VI, godz. 17.30
Sobota - 20 VI, godz. 17.30
Niedziela - 21 VI, godz. 17.45
Wtorek - 23 VI, godz. 17.30
ĝroda - 24 VI, godz. 19.30
Czwartek - 25 VI, godz. 17.30
Fotograf
Polska, sensacyjny, thriller, 120 minut.
FILM Z CYKLU KINO KONESERA bilety w cenie 12zá
ĝroda - 17 czerwca godz. 19.30
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

17.06.2015

Organizatorzy: Jednostka OSP
Marydóá, Zarząd Oddziaáu
Miejsko-Gminnego związku OSP
RP w Ostrzeszowie, Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Po zakoĔczeniu zawodów,
ok. godz. 18.00
ZABAWA TANECZNA!

GALERIA
WRAĩLIWOĝûI
2015
- twórczoĞü podopiecznych
placówek opieki spoáecznej

17 czerwca 2015r.
(Ğroda), godz. 10.00
w salach ekspozycyjnych na parterze ostrzeszowskiego ratusza

Karty parkingowe
waĪne do 30 czerwca
Powiatowy Zespóá ds. Orzekania o NiepeánosprawnoĞci
w Ostrzeszowie informuje, Īe
wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 roku tracą
waĪnoĞü 30 czerwca 2015 r.
Organem wydającym karty
parkingowe jest przewodniczący
Powiatowego Zespoáu ds. Orzekania o NiepeánosprawnoĞci, siedziba -budynek PCPR, ul. Zamkowa
17, 63-500 Ostrzeszów, biuro nr 2,
tel. kontaktowy 627320755;
519332755.

SALON MEBLOWY
RELAX
ul. Zamkowa 50 (obok
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Spóáka TULCON S.A. . posiadająca ugruntowaną pozycjĊ na
rynku budowlanym, w charakterze Generalnego Wykonawcy
Inwestycji w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje
Kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KADR I PâAC

TO NIE BYàO
W MADERZE,
czyli „wpadka”
korekty
Czasami popeánia siĊ báąd
wbrew rozumowi, wbrew danym,
taki nie wiadomo skąd. W poprzednim numerze korekta taki
wáaĞnie báąd popeániáa - zmieniáa
tytuá artykuáu pt. „Matkom serce, piosenkĊ i Īart” redaktora
Krzysztofa Juszczaka, na: „Dla
matek w Maderze”, gdy tymczasem spotkanie paĔ z Klubu Seniorek odbyáo siĊ w sali sesyjnej
starostwa. Za tĊ „nadgorliwoĞü”
przepraszam zarówno panie-seniorki, jak i autora tekstu.
J. Szmatuáa

Auto do ćlubu

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

Wykończenia
wnętrz

regipsy, gładzie, malowanie,
tapetowanie, płytki, panele,
docieplanie budynków, malowanie
elewacji, tynki dekoracyjne
tel. 698 727 158

miejsce pracy: OSTRZESZÓW
Wymagania:
 Wyksztaácenie wyĪsze
 Min. 3 letnie doĞwiadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w
dziale kadr i páac
 Praktyczna znajomoĞü prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów
w zakresie ubezpieczeĔ spoáecznych
 UmiejĊtnoĞü obsáugi programu Páatnik oraz znajomoĞü systemów
kadrowo-páacowych
 Bardzo dobra organizacja pracy wáasnej
 DyspozycyjnoĞü i gotowoĞü do pracy pod presją czasu











Obowiązki
Prowadzenie dokumentacji kadrowo-páacowej
Ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników
Naliczanie wynagrodzeĔ i sporządzanie listy páac pracowników
Dokonywanie rozliczeĔ i sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS,
US, GUS, PFRON
Sporządzanie zestawieĔ, raportów i analiz z zakresu administracji
kadrowo-páacowej
Dekretacja list páac
Wery¿kacja zajĊü komorniczych, sporządzanie odpowiedzi na pisma
komornicze,
dokonywanie potrąceĔ z wynagrodzenia
Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego
i ubezpieczeĔ spoáecznych

Oferujemy:
 MoĪliwoĞü poszerzenia swojej wiedzy oraz doĞwiadczenia
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracĊ
Osoby zainteresowane proszone są o przesáanie
CV na adres e-mail: rekrutacja@tulcon.pl
Prosimy o umieszczenie w zgáoszeniu klauzuli:
„WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych niezbĊdnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych
osobowych, DzU nr 133, poz. 883”

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania siĊ tylko z wybranymi
kandydatami

