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KIERMASZ JESIENNY W ZIELONYCH BARWACH
przygotowane przez wystawców stoiska.
*
Otwarcie wystawy z uroczystym
przeciêciem wstêgi przez przedstawicieli w³adz, nast¹pi³o w samo po³udnie
5 paŸdziernika. By³y dyrektor szko³y
- Stanis³aw Grzesiak przypomnia³
historiê tego typu wystaw, siêgaj¹c¹
1993r. Dot¹d by³o siedem takich
przedsiêwziêæ – 5 wystaw i 2 ma³e
kiermasze ogrodnicze. Ta wystawa ma
nawi¹zywaæ do tamtych tradycji.
Choæ by³ to „Kiermasz jesienny”
to i tak ton¹³ w zieleni – zieleni kwiatów, roœlin i drzewek. W pierwszej sali
dominowa³y owoce, g³ównie jab³ka w
kilkunastu odmianach, by³y te¿ bukiety u³o¿one z kwiatów. W sali sportowej jeszcze bardziej zielono, a to za
spraw¹ wiêkszych roœlin, bylin, iglaków i kwiatów, prezentowanych przez
wystawców z Ostrzeszowa, Kobylej
Góry, Osieka…

Główna nagroda w loterii trafiła do
(dokończenie na stronie 20.) pp. Romanowskich z Olszyny.

PAŹDZIERNIKOWA DZIEWCZYNA
Zieleń dominowała

Po
siedmiu
latach
przerwy
znów ostrzeszowianie mieli okazjê
uczestniczyæ w wystawie ogrodniczej,
zorganizowanej przez Zespó³ Szkó³ mr3.
Nie by³a to „Polagra” ani nawet „Ma³a
Polagra”, a jedynie KIERMASZ JESIENNY – tak bowiem nazwano tê trzydniow¹
imprezê
wystawienniczo-handlow¹.
Swe produkty z bran¿y ogrodniczo-rolniczej prezentowa³o 20 wystawców. Nie
jest to znacz¹ca liczba, nawet w skali
powiatu, lecz na pewno uczestnicz¹cy
w kiermaszu wystawcy prezentowali
- choæ w pigu³ce - to, z czego w dziedzinie ogrodnictwa Ziemia Ostrzeszowska
s³ynie. Wa¿ne te¿, ¿e kiermasz trafi³ do
mieszkañców miasta, którzy doœæ licznie, czêsto ca³ymi rodzinami, odwiedzali

OLEJ
NAPĘDOWY
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Spółka TULCON S.A z siedzibą w Ostrzeszowie, specjalizująca się w generalnym
wykonawstwie obiektów budowlanych poszukuje kandydatów na stanowisko:

Od kandydatów oczekujemy:
- biegłej znajomości języka rosyjskiego w mowie i piśmie
(znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem)
- min. średniego wykształcenia

WIELICZKO PHU
Najniższe ceny opon!

Ekspresowa wymiana
z wyważeniem gratis.
Osobowe, dostawcze, ciężarowe.

KLIMATYZACJE

ASYSTENT/ASYSTENTKA ZARZĄDU
Miejsce pracy: Ostrzeszów

Dominika

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

(062) 734 30 92
501 078 706

Obsługa układów klimatyzacji
manualnych i klimatronik.
Osobowe, ciężarowe, autokary.

Komputerowa diagnostyka
silników i układów
elektronicznych wszystkich typów pojazdów
ABS, ESP, AIR BAG, AS itd.

- doświadczenia na podobnym stanowisku
- uczciwości i sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań
Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe oraz możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane są proszone o kontakt telefoniczny pod numerem
telefonu 062 732 20 86
lub wysłanie swojego listu motywacyjnego oraz CV na adres:
TULCON S.A.
Ul. Kościuszki 20
63-500 Ostrzeszów
lub adres e-mailowy: kadry@tulcon.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz.
U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )

Urzędowe
złomowanie
pojazdów.
Transport
gratis.

Tachografy,
legalizacja i naprawa.
Cyfrowe i analogowe;
części zamienne.

Syców ul. Szosa Kępińska 77, tel. 062 785 20 29, 062 785 26 60
Czynne od poniedziałku do soboty od 7.00 do 20.00

