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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.
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ąwiïteczny horoskop
BARAN
21 marca - 20 kwietnia

Drogi Baranie! Czas wreszcie pomyśleć o przygotowaniach do Świąt
– Twój rozrywkowy nastrój, mimo
adwentu, wciąż nie ustaje. A przecież Święta to szczególne dni w roku.
Rodzina też liczy trochę na Twoją
pomoc. Nie zapomnij o prezentach
od serca – wszyscy Twoi bliscy na nie
zasłużyli. Mamie ogromną przyjemność sprawią naprawdę dobre perfumy – tylko musisz utrafić w odpowiedni zapach. Tata też ma potrzeby
w tym kierunku. Dla Ciebie prezent
już dawno „zaklepany” u Świętego
Mikołaja.
Byk
21 kwietnia - 20 maja

Pod koniec roku zbierzesz plon swojej rzetelnej pracy – czeka Cię premia!
Mając dodatkową „kasę” możesz
rozrzucić się trochę z prezentami.
Nie ukrywajmy, dotąd nie było z tym
najlepiej. Najbliższej osobie ofiaruj
pod choinkę coś absolutnie niepraktycznego, może to być coś z biżuterii
albo np. wielka maskotka. Pamiętaj
też o innych bliskich i postaraj się
sprawić im radość. Oni też myślą o
Tobie i to bardzo!
BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca

Dobrze, że przełamałeś trochę gorszą passę. Podziękuj osobie, która Ci
w tym pomogła. Długi świąteczny
weekend pozwoli Ci całkowicie wrócić do sił. Pozwól sobie na lenistwo

i lekkie obżarstwo. Nie daj sobie
odebrać radości przeżywania Świąt,
nawet jeśli ktoś Ci w tym czasie dokuczy. Okres przedświąteczny to
też okazja do pogodzenia się kimś,
kogo tak naprawdę nawet trochę
lubisz .
RAK
22 czerwca - 22 lipca

Kolejne dni będą kontynuacją dobrej koniunktury – nie zmarnuj
tego swymi „humorkami”. Sprawy
sercowe zaczynają się układać po
myśli Was obojga – adwent, a potem święta są doskonałą okazją, by
jeszcze bardziej ocieplić wasze stosunki. Choinka, kolędy, świece – to
doskonałe tło do zwierzeń, wyznań,
pojednań… ale przedtem pomyśl
też o porządkach w domu i włóż trochę wysiłku w przygotowania.
LEW
23 lipca - 23 sierpnia

Już pora, byś zaczął myśleć o upominkach pod choinkę. Jest dość
dużo osób, którym musisz coś sprezentować. Kupowanie na ostatnią
chwilę może wprowadzić zamęt i w
końcu będziesz tak zmęczony, że kupisz byle co i wydasz nadspodziewanie dużo pieniędzy. Naprawdę możesz tego uniknąć. Dobrze, że trochę
powściągnąłeś swój języczek, kiedy
jest się sympatycznym, zyskuje się
też sympatię otoczenia – pamiętaj o
tym, zwłaszcza przy wigilijnym stole. Czasami jednym słowem można
zburzyć wspaniałą atmosferę. W te
Święta musi Ci się to udać.

Panno, ostatnio popadasz w nadmierną egzaltację, a do pracy zatrudniłaś chyba niewłaściwych ludzi
i może się okazać, że Twoje wysiłki
pójdą na marne, bo zawiodą Cię
współpracownicy. Idą Święta, więc
pora, aby zająć się bliskimi i sprawić
im przyjemność, przede wszystkim
poświęcając im więcej czasu. Twoje
pociechy naprawdę bardziej ucieszą
się z pluszowego miśka danego z sercem niż z ekskluzywnego, drogiego
przedmiotu, który jest tylko oznaką
snobizmu. Nie stroń od wspólnego
śpiewania kolęd – to jednoczy rodzinę.
WAGA
23 września - 23 października
Droga Wago, Twoje emocje nadal
biorą górę nad rozsądkiem, pracuj
nad sobą. Pamiętaj, że warto czasami się wycofać, ustąpić, a nie stawiać
wszystko na ostrzu noża. Inni też są
ludźmi i mają swoje problemy. Pępkiem świata nie można być zawsze.
Włącz się do przedświątecznych
prac w domu, ale przede wszystkim
zachowaj swój humor i nie podłamuj
się z byle powodu. A jeśli dopada Cię
pogodowa chandra, ubierz wcześniej choinkę – jej blask i zapach
dodadzą Ci optymizmu i wigoru.
Będzie ok.
SKORPION
24 października - 21 listopada
Nareszcie zrozumiałeś, że w życiu

tel. 062/ 597-15-35
Dzwonić:
pon., wt. 8.00 – 9.00
śr., pt. 17.00 – 20.00
Sobota w różnych porach
Niedziela po południu

nie tylko trzeba brać, ale też, a może
przede wszystkim, dawać coś z siebie. Prezenty, które już kupiłeś, są
naprawdę trafione i ucieszą Twoich
bliskich. Jeszcze kilka musisz wybrać,
ale na pewno Ci się uda. Pamiętaj, aby
je ładnie zapakować – to też świadczy o osobie, która nimi obdarowuje.
Przyda Ci się kilka spokojnych dni, by
przemyśleć pewne sprawy. Święta
będą do tego doskonałą okazją
STRZELEC
22 listopada-21 grudnia

Zrobiłeś już przedświąteczny rachunek sumienia, a teraz trzeba jeszcze
uporać się z rzeczywistymi rachunkami – koniec roku to najwyższa pora,
by uregulować należności. A ponieważ dobra passa finansowa trwa,
więc nie będzie z tym kłopotów. W
Święta znajdziesz ukojenie i spokój w
gronie najbliższych Ci osób. To będą
naprawdę piękne dni
A poza tym Mikołaj ma dla Ciebie
piękny prezent!

KOZIOROŻEC
22 grudnia-20 stycznia

Pomyśl wreszcie o sobie - przyda się
wizyta u fryzjera, warto też kupić sobie jakiś „odświętny” ciuch – te, które
niezmiennie od kilku lat zakładasz na
Święta, są już naprawdę trochę sfatygowane. Kilkudniowy odpoczynek
wpłynie na poprawę formy i zregenerowanie trochę już nadwątlonych sił.
Bliscy są Ci bardzo życzliwi, postaraj
się to zauważyć i okaż im więcej ciepła. W pracy stabilizacja - przynajm-

niej w czasie Świąt przestań o niej
myśleć.
WODNIK
21 stycznia-19 luty

Hola, hola, chyba za bardzo się rozpędziłeś w wydawaniu pieniędzy!
Dobrze wiesz, że drogie prezenty
nie zastąpią miłości. Lepiej poświęć
swoim bliskim trochę więcej czasu
i zainteresuj się ich sprawami – nawet nie wiesz, jak oni na to czekają,
i przestań się dąsać, zapanuj też nad
swoim wybuchowym charakterkiem, przynajmniej w Święta reaguj
na wszystko z uśmiechem, przecież
to tak ważne dni i powinny pozostać
w pamięci jako te najpiękniejsze w
roku.
W pracy powodzenie!!
RYBY
20 lutego- 20 marca

Rybko, coś za bardzo oddaliłaś się od
rzeczywistości, a przecież gołąbki
same do gąbki nie lecą. Pora otworzyć oczy i włączyć się do pomocy.
Stać Cię na wiele, zwłaszcza teraz,
kiedy sytuacja „sercowa” uległa radykalnej poprawie. Wyzwól swoje
energetyczne zasoby, a osiągniesz
sukces i wzbudzisz podziw otoczenia. Wieczory świąteczne zapowiadają się naprawdę romantycznie. Postaraj się, by współgrał z tym klimat
Twojego mieszkania.

Z choinkowej bombki wróżyła
i przyszłość przepowiadała wróżka
Kletsima

Nowa taryfa opłat za wodę

Otwarty Fundusz
Emerytalny
r
Ko
zy
st
ny

ODZ zaprasza na kursy- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie
wewnątrzzakładowym. Bezpieczna
obsługa-wymiana butli gazowych
w wózkach oraz kursy prawa jazdy
wszystkich kategorii.

PANNA
24 sierpnia - 22 września

Zgodnie z art. 24, ust. 7 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U.Nr 123, poz. 858 z dnia 11.07.2006) ZAKŁAD BUDŻETOWY
WODOCIĄG BUKOWNICA zawiadamia odbiorców wody, że z
dniem 01.01.2008r.
WPROWADZA DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW NOWĄ TARYFĘ
OPŁAT ZA WODĘ
Cena 1m3 wody = 1,80 + VAT

Ośrodek Doskonalenia
Zawodowego
Zbigniew Tarchalski
Grabów Wójtostwo 2
Tel. 607576480;
0627305204

Przyjmę pracowników
do zakładu
kamieniarskiego,

Ubezpieczenia

t. 0509 056 730

Skorzystaj z naszej oferty, a
unikniesz podwyżki składki ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i
ciągników, na rok 2008. Partnerzy:
Concordia, Hestia, HDI, TUW, Generali, Cigna i wiele innych
ul. Kolejowa 9 (u Biela),
Grabów n/Prosną
tel. 0500 362 525,
062 730-73-89
Czynne: pn. – pt. 10.00 – 16.00

Usługi w zakresie ciesielsko –
dekarskim
Wykonujemy również
wykończenia dachów po
innych firmach
Dachówka, blacha, więźba itd.
Tel. 0721 832 414

Jan Komin

pal!
REMEDIUM Nie
Wystarczy jedna
Profesjonalna pomoc psychologiczna

- diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
- diagnoza i terapia logopedyczna
- terapia uzależnień i pomoc członkom rodzin z problemem uzależnień
- badania psychologiczne kierowców (PSYCHOTESTY)
Terapia dzieci nadpobudliwych psychoruchowo (rejestracja: 0660 790 062)

Ostrzeszów, ul. Armii Krajowej 1 (przy obwodnicy)
tel. 062/ 730-10-78; 0695 406 765

terapia,
tel. 0606 175 919

Dekoracja
sal weselnych,
profesjonalna oprawa sal
okolicznościowych
tel. 695 686 964

Zacząłeś pracę, dostałeś
wezwanie z ZUS-u lub
pracujesz, a nie wybrałeś
jeszcze funduszu.
Nie chcesz zostać wylosowany?

ZADZWOŃ

a pomożemy Ci korzystnie
wybrać.
Wybierz przed losowaniem.
Masz czas tylko do 10 stycznia!

tel. 0509 239 302

Sklep dla dzieci i
młodzieży

3-10-13

zaprasza
W ofercie:

- dobrej jakości odzież
- asortyment dziecięcy
- markowe kosmetyki
- przeceny świąteczne

ul. Powstańców Wlkp. 11a,
(naprzeciw Polleny)
Ostrzeszów

