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Trasko- Inwest sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie
zatrudni osobĊ na stanowisko:

Zapewniamy transport i montaĔ

SAMODZIELNY KSIČGOWY
Wymagania:
 Z\NV]WDáFHQLH Z\ĪV]H Z REV]DU]H HNRQRPLL ¿QDQVyZ OXE
UDFKXQNRZRĞFL
 SU]\QDMPQLHMOHWQLHGRĞZLDGF]HQLHZEUDQĪ\NVLĊJRZHM
 ]QDMRPRĞü]DVDGSURZDG]HQLDSHáQHMNVLĊJRZRĞFL
 ]QDMRPRĞüSU]HSLVyZNVLĊJRZ\FK

Nasze produkty sð znakowane
znakiem jakoćci CE i produkowane
sð zgodnie z normð PN-EN 12839:2012

Ryszard Kamiĕski

pracownik Àrmy
meblarskiej

W moim domu staramy siċ, by
podtrzymywaý tradycje przekazane
nam przez rodziców i dziadków. Nie
moīe zabraknĆý 12 potraw, których
kaīdy musi spróbowaý. ObowiĆzkowym elementem jest teī sianko pod
obrusem oraz dzielenie siċ opâatkiem.
Zawsze zostawiamy przy stole wolne
miejsce dla „zbâĆkanego wċdrowca”.
Przez wiele lat co roku mieliğmy
īywĆ choinkċ, jednak teraz zdecydowaliğmy siċ na sztucznĆ. Ubieramy jĆ
razem, starajĆc siċ jĆ z roku na rok modyÀkowaý.
Gdy Wigiliċ spċdzamy caâĆ rodzinĆ
z dzieými, to prezenty zawsze chowamy pod drzewkiem. Najmâodsi siċ
z tego zawsze cieszĆ i nadal wierzĆ,
īe to gwiazdor je tam poâoīyâ. Dzieci
z niecierpliwoğciĆ wyczekujĆ pierwszej
gwiazdki, by jak najszybciej zasiĆğý do
stoâu, a nastċpnie, zaraz po jedzeniu,
otworzyý wszystkie prezenty.
Dla mnie magicznĆ atmosferċ Boīego Narodzenia tworzĆ wszelakie
przygotowania do ğwiĆt, poczĆwszy
od kupowania i pakowania prezentów,
gotowanie, a skoĕczywszy na podaniu
do stoâu. Dlatego uwaīam, īe spċdzanie tego czasu gdzieğ poza domem,
na przykâad w jakimğ pensjonacie czy
hotelu, odebraâoby mi radoğý Gwiazdki.

Drodzy
zyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.
Pro
omocja trwa do 28.02.2017r.
o
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ĞwiĆteczne tradycje

Dominik FrĆszczak,
Dariusz Trzeciak, Damian
Biegalski, Andrzej Hoâoğ,
Hubert Przybyâ
uczniowie ZS nr 1

Jest wiele wigilijnych tradycji w naszych domach. ObowiĆzkowym elementem jest sianko pod obrusem, karp
i pozostaâe 11 potraw, wielka choinka
ubierana przez wszystkich czâonków
rodziny i âamanie siċ opâatkiem.
Tradycyjnie prezenty znajdujĆ siċ
pod choinkĆ i otwieramy je dopiero,
gdy juī wszyscy sĆ najedzeni.
Najlepsza z wigilijnych potraw to
karp - zawsze oprawiany przez naszych ojców. Jednak musimy spróbowaý wszystkich daĕ znajdujĆcych
siċ na stole.
Boīe Narodzenie spċdzamy nie
tylko z rodzinĆ, ale równieī z przyjacióâmi. Wieczorem, po wieczerzy wigilijnej,
spotykamy siċ w wiċkszym gronie, by
przeâamaý siċ opâatkiem i spċdziý ze
sobĆ ğwiĆteczny czas. Póĩniej wybieramy siċ na pasterkċ do koğcioâa.
Zdarzaâo siċ, īe na ğwiċta wyjeīdīaliğmy do rodzin w innym mieğcie,
ale nigdy do jakiegoğ oğrodka. Taki
wyjazd „na gotowe” odbiera radoğý
z Boīego Narodzenia i jest pozbawiony
ğwiĆtecznego klimatu.
Ğwiċta nie mogĆ byý nieudane to taki czas, w którym patrzymy na
wszystko przychylniejszym wzrokiem
i po prostu wszystko siċ udaje.

Maria Stasiak
emerytka

Ğwiċta Boīego Narodzenia, czyli
pieczenie pierniczków z dzieými - wielka frajda, wszystkie 12 daĕ, ryby, duīo
ludzi przy stole, sianko pod obrusem,
wolne miejsce dla przybysza. Po prostu
duīe, ciepâe i rodzinne ğwiċtowanie.
W moim domu zawsze byâa duīa,
īywa i bardzo kolorowa choinka. W tym
roku, niestety, bċdzie sztuczna, ale nie
mniej kolorowa i magiczna. Zawsze
ubieramy jĆ z dzieými, bo to dla nich
duīo radoğci i zabawy. Co roku kâadliğmy pod niĆ piċknie zapakowane
prezenty, jednak w tym roku pojawi
siċ u nas gwiazdor, który bċdzie je
wrċczaâ. Oczywiğcie czas na nie przyjdzie dopiero po wieczerzy i wspólnym
ğpiewaniu kolċd.
Raz zdarzyâo mi siċ spċdziý ğwiċta
poza domem, w hotelu, gdzie wszystko
byâo juī przygotowane i dziċki temu
doğwiadczeniu wiem, īe to nie dla
mnie. Ğwiċta w domu sĆ o wiele lepsze, samodzielne przygotowywanie
potraw, ich zapach unoszĆcy siċ po
caâym domu, to wszystko tworzy tċ
niezapomnianĆ magicznĆ atmosferċ,
dziċki której czujemy, īe ten czas jest
szczególny.

Graīyna PanÀl
uczennica ZS nr 2

ĞwiĆt nie byâoby bez choinki
i ozdób wewnĆtrz i na zewnĆtrz domu.
Gdy widzċ ozdobione drzewka i budynki, to czujċ magiċ ğwiĆt.
W moim domu obchodzimy tradycyjne ğwiċta, duīo gotowania, 12
potraw na stole i kaīda z nich musi
zostaý spróbowana, dzielenie siċ opâatkiem z wszystkimi bliskimi, prezenty,
pasterka. Ten czas jest bardzo rodzinny, ciepây, moīna dostrzec otaczajĆce
nas piċkno i miâoğý.
Choinka co roku ta sama, sztuczna - jednak staramy siċ ubieraý jĆ za
kaīdym razem inaczej. Jest duīa, īeby
mogâo siċ pod niĆ zmieğciý jak najwiċcej prezentów. Prezenty wrċczamy
sobie nawzajem, ale do tego czasu leīĆ
poukâadane pod drzewkiem.
Wydaje mi siċ, īe spċdzanie Wigilii
poza domem, w jakimğ oğrodku, nie
oddaje magii ğwiĆt. Gdy jedziemy „na
gotowe”, to tracimy pewnĆ czĆstkċ
tej atmosfery.
Ğwiċta nie mogĆ byý nieudane,
poniewaī kaīdy stara siċ, by byâo jak
najlepiej i jak najmilej. Trudno siċ w takiej atmosferze kâóciý czy narzekaý.
Czċsto wspominam jedne ze
ğwiĆt w dzieciĕstwie - napisaâam list
do gwiazdora i zawiesiâam go na lodówce, okazaâo siċ, īe pod choinkĆ
leīaâo wszystko to, o czym marzyâam.

Dorota Pawâowska
szwaczka

Ğwiċta muszĆ byý przede wszystkim rodzinne. To jest czas, w którym
odrywamy siċ od codziennych spraw
i problemów, siadamy przy jednym
stole i po prostu cieszymy siċ swojĆ obecnoğciĆ. Naleīy pamiċtaý, īe
poğwiċcony czas to najlepszy prezent. Dzieci bardzo wyczekujĆ zabaw
z rodzinĆ, rodzicami i wâağnie na tym
powinny polegaý ğwiċta.
Marzy mi siċ īywa wielka choinka, ale w domu mam nieco mniejszĆ
i sztucznĆ. Nie zabrakâo na niej bombek
i wielu lampek. Jest piċkna, bo ubieraây
jĆ moje dzieci.
Zdarza siċ, īe na stole pojawia siċ
wiċcej potraw, niī przewiduje tradycja,
jednak nigdy nie moīe ich byý mniej
niī 12. Domownicy muszĆ spróbowaý
kaīdej z nich. Zanim jednak zasiĆdziemy do stoâu, kaīdy bierze opâatek
i dzieli siċ nim z bliskimi. Po wieczerzy
ğpiewamy wspólnie kolċdy i otwieramy
prezenty. Na ten moment najbardziej
czekajĆ dzieci, jednak my, doroğli, teī
siċ z tego cieszymy.
W przeszâoğci bardziej czekaliğmy
na Wigiliċ niī w dzisiejszych czasach.
Teraz wszystko jest dostċpne od rċki
przez caây rok, a kiedyğ wiele rzeczy
jedliğmy tylko podczas ğwiĆt.

