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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.

Druga odsłona amatorskich rozgrywek
I i II ligi tenisa stołowego już w
najbliższy weekend

Amatorska liga tenisa stołowego zainaugurowała w ubiegłym roku. W
wyniku tych rozgrywek, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, organizator Uczniowski Klub Sportowy „Piast” Ostrzeszów, działający przy Gimnazjum nr1 w
Ostrzeszowie podzielił tegoroczne pingpongowe zmagania na amatorską I ligę
i amatorską II ligę. Pierwsza odsłona obu lig nowego sezonu 2009/2010 została przeprowadzona 5 grudnia 2009 roku. Pingpongiści I ligi rozegrali pierwsze
swoje spotkania, które już dały obraz możliwości grających zawodników. Natomiast gracze II ligi walczyli o pierwsze cenne punkty w drodze do uzyskania
awansu do amatorskiej I ligi sezonu 2010/2011.
W najbliższy weekend rozegrana zostanie druga edycja amatorskiej I i II ligi.
Rozgrywki obu lig organizator przeprowadzi 16 stycznia 2010 roku (sobota) w
sali Gimnazjum nr 1 Ostrzeszów (wejście od podwórza szkolnego). Zawodnicy I
ligi zmagać się będą o godz. 14.00, natomiast zawodnicy II ligi sprawdzą swoje
umiejętności o godz. 14.00
Informacje dotyczące II Klasyfikacyjnego Turnieju Amatorskiej II Ligi:
Drugi turniej odbędzie się również 16 stycznia 2010 (sobota) o godz. 16.00.
Zgłoszenia przyjmujemy w dniu zawodów, do godz. 15.45 lub tel. 0502 230
994,
e-mail; tenisluk@poczta.onet.pl do dnia 04.12.2009. Wpisowe wynosi: dorośli - 15 zł, uczniowie szkół ponadpodstawowych – 5zł, uczniowie szkół podstawowych - 2 zł.
Regulamin zakłada, iż po trzech turniejach, zostanie wyłoniona klasyfikacja
końcowa, w wyniku której najlepsi zawodnicy otrzymają prawo gry w amatorskiej I lidze przyszłego sezonu.
Wszystkie informacje szczegółowe (klasyfikacje, regulaminy, informacje,
zdjęcia) na stronie; www.tenis-ceglarek.pl
W imieniu UKS „Piast” Ostrzeszów serdecznie zapraszamy.
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VIII Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Starosty Ostrzeszowskiego

Turniej z udziałem zespołów seniorskich z terenu powiatu ostrzeszowskiego
rozpocznie się 24 stycznia 2010r. o godz. 9.00 w hali sportowej w Doruchowie.
Serdecznie zapraszamy kibiców
Organizatorzy

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ OSIR NA STYCZEŃ/LUTY 2010r.
Lp.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Data

1.

Kulig połączony z ogniskiem

Styczeń

Okolice
Bałczyny

19.01.2010r.

2.

Wyjazd na lodowisko i „Figloraj”

Styczeń

Stary
Ochędzyn

22.01.2010r.

3.

Zjazd saneczkowy dla dzieci

Styczeń

Bałczyna

27.01.2010r.

4.

Wyjazd na narty i pływalnię

Styczeń

Czarna
Góra

29.01.2010r.

5.

Wyjazd na narty

Luty

Czarna
Góra

20.02.2010r.

Firma ThyssenKrupp Xervon Norway
oraz
Firma Szkolenia - A Z
zapraszają do GdaĔska na KURS

z drewna

Usãugi ciesielskie
i dekarskie

ChĊtnych zapraszamy na stronĊ:

Tanie usäugi
fryzjerskie

Studio Zdrowia i Urody „ Aga”

dzwoý:
wtorek - piðtek 10.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00

- manicure,
- makijaże (studniówkowe, karnawałowe),
- tipsy, żele na naturalną płytkę (od 50zł),
- microdermabrazja,
- VACU FIT (kapsuła ujędrniająco - odchudzająca).

Masz problem
z komputerem?

Czynne: wtorek – piątek w godz. 9.00 – 20.00
sobota 9.00 – 16.00

!

Zadzwoń

Ostrzeszów, ul. Piekary 1
tel. 502 462 336

Tel. 721 039 583

Przewóz
osób

y jn
c
n

Możliwość przyjęcia w sobotę po uprzedniej telefonicznej rejestracji.

REJESTRACJA TELEFONICZNA
Tel. 504 58 27 58 LUB 062 586 12 44

SFB Polska Sp. z o.o

• kontrola jakoćci dostaw, procesów i wyrobów gotowych
• przeprowadzanie auditów procesu i produktu
• wspieranie kierownika jakoćci w czasie kontroli wejćç
•
•
•
•
•
•

znajomoćç jõzyka angielskiego
znajomoćç rysunku technicznego
umiejõtnoćç logicznego myćlenia i samoorganizacji
dobra znajomoćç pakietów biurowych (MS Excel, MS Access)
pracowitoćç i odpowiedzialnoćç
umiejõtnoćç pracy w grupie

MILE WIDZIANE:
•
•
•
•
•

jõzyk niemiecki
studia wyēsze techniczne
znajomoćç przyrzðdów pomiarowych
umiejõtnoćç programowania w dowolnym jõzyku
znajomoćç wymagaý ISO TS 16949

Jeśli chcesz pracować w młodym, dynamicznym zespole,
skontaktuj się z Małgosią.
Wyślij swoje CV i list motywacyjny na: m.bujak@sfb-polska.pl
Małgorzata Bujak; tel: 62 732 24 05

✂KUPON ✂
✂

ZADANIA:

„ćWIAT ēAKA”

Diagnoza – Terapia – Profilaktyka
w zakresie:
- wczesnej interwencji logopedycznej
- terapii neurologopedycznej i pedagogicznej
- reedukacji i kompleksowej rehabilitacji osób po
udarach we współpracy z firmą Kinezis
Rejestracja telefoniczna - 0603 943 700
Ostrzeszów, ul. Grunwaldzka

RABATOWY
(ważny do końca
ferii zimowych)

Upoważnia do
jednorazowej 20% zniżki

✂

KONTROLERA JAKOģCI

Centrum Pomocy Edukacyjnej

Kinezis
Gabinet fizjoterapii i masażu

Kompleksowa
rehabilitacja pacjenta
Rehabilitacja ruchowa
– Masaż – Fizykoterapia

Centrum Pomocy Edukacyjnej

AT ŻAKA
ŚWI

✂

t. 696 506 780

e

KINEZIS

✂

ci¿te, rbane
transport gratis

ZESPÓà MUZYCZNY

Afekt

✂

Drewno opaãowe

10:00 - 21:00
10:00 - 15:00

OTWARTY
pn. śr. pt. – 14.00 – 20.00
wt. czw. 8.00-14.00

n e
ko c

WYMAGANIA:

tel. 604 461 638

Bermuda Gold!
z podwójnym efektem brązującym

/NA WPROST BLOKU NR 1 NA OSIEDLU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ/

re ny
u
k

| Al. WolnoĈci 5/7 | 63-500 Ostrzeszów
Jesteśmy szybko rozwijającą się firmą, która zajmuje się usługami montażowymi dla przemysłu motoryzacyjnego. Do naszego
zespołu poszukujemy

Jarczak

w domu ucznia lub nauczyciela

Nowe lampy

gorąco zaprasza
- szeroki zakres usług kosmetycznych:

tel. 668 228 829

(możliwość wystawienia rachunku)

693413365

OSTRZESZÓW
UL. GRUNWALDZKA 2A

www.szkolenia-az.pl

Profesjonalne
korepetycje
z matematyki

kom.

GABINET STOMATOLOGICZNY
E-DENT
EWA FROĘ

tel. 724 463 767

tel. 0508 165 098
tel./fax 62 732-05-85

627304304

Wesela, wieczorki, imprezy
okolicznościowe
tel. 663 488 793 i 693 318 460

tel. 665 149 678

KURS I EGZAMIN W JĉZYKU POLSKIM
Terminy kursu: 16.01.2010

kompleksowo

Ostrzeszów ul. Zygmunta Starego 8

PiĊkna opalenizna w parĊ minut!

gładzie
zabudowy g-k
usługi glazurnicze
montaż paneli, drzwi
malowanie, tapetowanie
instalacje elektryczne

kurs bezpieczeĔstwa pracy na wysokoĞciach powyĪej
5 m wg norm norweskich.

klimatyzowane
Ergoline

w godz.

Usługi remontowo – wykończeniowe

PARAGRAF 46C DLA MONTERÓW RUSZTOWAē

Solarium

w soboty

✂

t. 512 512 312
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czynne od poniedziałku do piątku

Informujemy również, że dnia 06.02.2010r. z okazji
750-lecia OSTRZESZOWA odbędą się „JUBILEUSZOWE
ZAWODY NARCIARSKIE NA BAŁCZYNIE”

•
•
•
•
•
•
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tel.

Bieżące informacje dotyczące poszczególnych imprez dostępne na stronie internetowej www.osir-ostrzeszow.pl.
Zgłoszenia przyjmowane są do 3 dni przez każdą z imprez pod nr. tel. 62-730-2765, 62-586-04-01 wew. 21, lub pod adresem mailowym sport@zec-ostrzeszow.pl
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Łukasz Ceglarek

Schody
parapety

.ROF]\NL

tel. 0661 590 693
Gabinet: ul. Grunwaldzka
(„Świat Żaka”)
- dojazd do klienta

