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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.

Noworoczny horoskop
BARAN
21 marca - 20 kwietnia

Ten rok będzie bardzo ciekawy. Zaskoczą Cię
nieprzewidziane, a nawet bardzo dziwne wydarzenia. Istnieje duża szansa na odniesienie
sukcesu. Być może spotka Cię też nagroda za
Twoją pracowitość, potrzebna będzie też refleksja nie tylko nad sobą samym, ale również
nad kwestiami egzystencjalnymi. Wszystko
w życiu ma swój początek i koniec. Świętujcie, cieszcie się, bawcie, nie skupiajcie się na
sprawach mało ważnych. Ogólnie będzie to
dobry rok. Szczególnie zaś druga połowa.
Byk
21 kwietnia - 20 maja

Ten rok będzie dla Was, drogie
Byki, rokiem, który przyniesie zakończenie
pewnych ważnych spraw, zamknięcie pewnych rozdziałów, które już dawno powinny
zostać zamknięte. Jeśli w Waszych myślach
znajduje się poczucie winy, warto sprawdzić,
co się za tym kryje. Odkryjecie też w sobie
dużą zdolność empatii, dzięki czemu będziecie w stanie uszczęśliwić przynajmniej kilka
osób. Poza tym przyda się zajrzeć w głąb siebie – tam zmagazynowane są Wasze dobre
moce. Kiedy ujrzą światło dzienne, poczujecie się naprawdę wspaniale. Pierwsza połowa roku lepsza od drugiej, choć koniec roku
też przyniesie dużo dobrego.
BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca

Czasem nie warto odkładać
spraw na później. Ten rok jest więc odpowiedni na załatwianie przeróżnych spraw.
Jest szansa na uzdrowienie w relacjach z
innymi i z samym sobą. Otworzą się przed
Wami nowe możliwości, nowe perspektywy.

Jednak aby zostały zrealizowane, potrzebna
jest Wasza szczerość. Zakłamanie, wcześniej czy później, działa destrukcyjnie. Pod
względem finansowym stabilizacja, więc nie
przesadzaj z wydawaniem – zapasy szybko
topnieją. Sprawy rodzinne ulegną poprawie
i, jeśli się postarasz, wrócą dawne dobre relacje. Środek roku może być trochę gorszy.
Uważaj na fałszywych przyjaciół, których
sporo kręci się wokół Ciebie.
RAK
22 czerwca - 22 lipca

Postarajcie się uważnie rozważyć każdy „układ”, w jaki zamierzacie wejść.
Czasami trzeba pozostać przy swoich ideałach, nawet jeśli zostaje się przy nich samemu. Walczcie o wartości, „mamona” potrafi
zabrać szczęście. Przemyślcie dokładnie, czy
chcecie porzucić samych siebie jedynie dla
nagrody, która wcale nie musi być korzystna. Rozmyślając nad tym w głębi własnego
serca, macie szansę uzyskać wewnętrzną
harmonię. Mimo lekkich burz w pierwszych
miesiącach, będzie to dla Was dobry rok.
Warto to wykorzystać. W rodzinie i w miłości
sielanka.
LEW
23 lipca - 23 sierpnia

Istnieje duża szansa na pomyślność w życiu
uczuciowym, może zrodzi się jakaś prawdziwa przyjaźń lub nawet miłość. Trzeba
jednak przyjrzeć się osobom z otoczenia, nie
wszyscy bowiem są szczerzy i mają dobre
intencje. Dlatego potrzebny jest dystans i
czas. Pewne sprawy rozwiążą się dopiero
ok. maja. Ten rok będzie dobrym czasem na
wyrażanie siebie poprzez jakąkolwiek twórczość. Połączenie intelektu z uczuciowością
może przynieść naprawdę dobre rezultaty
nie tylko natury duchowej, ale również finan-

sowej. Na przedwiośniu mogą pojawić się
drobne kłopoty zdrowotne – w tym okresie
dbaj o siebie więcej niż zwykle.
PANNA
24 sierpnia - 22 września

To będzie rok przemian. Czas odrodzenia.
Zamiast walczyć, powinniście raczej pójść
za swoimi marzeniami i ideałami. Ten rok da
Wam wszelkie ku temu możliwości. Życie ciągle nas czegoś uczy. Warto przyjąć tę naukę.
Możecie teraz wejść na kolejny stopień wiedzy i doświadczenia. Trzeba z tego skorzystać. Nie wolno też bać się wyzwań i odważnie stawić im czoło. Wasze decyzje powinny
zjednać Wam nawet wrogów, a przyjaciół
pomnożyć.
Tegoroczne dokonania przysporzą Wam
nie tylko pieniędzy, ale i chwały. Naprawdę
zapowiada się dobry rok, ale wiele zależeć
będzie od Was.
WAGA
23 września - 23 października
To będzie intensywny rok, który przyniesie
wiele zmian. Trzeba tylko mu na to pozwolić. Warto zastanowić się, czy aby na pewno
wszystko trzeba tak dokładnie analizować.
Zbytnia kontrola i „sztywność” może doprowadzić do Waszej samotności i izolacji połączonej z dużym smutkiem. Jeśli potraficie
się z tym uporać, codzienność obdaruje Was
fantastycznymi niespodziankami. Otwórzcie
się na życie – jest naprawdę piękne. Czerpcie
z niego z zaufaniem i radością. Ten rok da
Wam wielką szansę na szczęście.
SKORPION
24 października - 21 listopada
Nadchodzą zmiany na lepsze. Macie teraz
możliwość wyjścia poza własne iluzje i poza
iluzje stworzone przez innych. Słuchajcie

„Tylko dobrzy ludzie potrafią czynić dobro”

Korepetycje
z chemii
tel. 0504 659 000
„MAT KORKI”
Profesjonalne korepetycje z
matematyki w domu ucznia
lub nauczyciela
tel. 0516 173 891

Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej im. Józefa Kulli serdecznie dziękuje Panu Staroście
Lechowi Janickiemu, Wicestaroście
Pani Zofii Witkowskiej, Wójtowi p.
Jerzemu Przygodzie oraz innym
wieloletnim przyjaciołom naszej
szkoły: p. Zdzisławowi Poprawie, p.
Mieczysławowi Matyszkiewiczowi,
p. Sławomirowi Kuźnikowi, p. Januszowi Brejowi, p. Markowi Kubiakowi, p. Andrzejowi Kuźnikowi, p. Sławomirowi Walczakowi, p. Jerzemu
Pilawskiemu, p. Grzegorzowi Feiga,
p. Elżbiecie Zujewskiej, p. Arturowi
Jedrzejewskiemu, p. Władysławowi
Kocójowi, p. Markowi Sembereckiemu, p. Krzysztofowi Skupinowi,
p. Henrykowi Bochyńskiemu, p.

Ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
w Ostrzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz
nieczystości stałych z osiedli spółdzielni zlokalizowanych:
ul.Kwiatowa- 9 budynków
ul.Grunwaldzka - 1 budynek
os.Zamkowe - 16 budynków
os.Piastów - 4 budynki
W ofercie należy podać:
1.Aktualną koncesję na wywóz nieczystości stałych
2. Aktualne pozwolenie na korzystanie z wysypiska składowania
śmieci
3.Wyposażenie osiedli Spółdzielni w kontenery
4.Podanie kosztu wywozu 1m3 śmieci brutto z gospodarstw
domowych
5. Wskaźnik nagromadzenia śmieci na jednego mieszkańca / rok
6. Koszt wywozu 1 m3 śmieci przemysłowych brutto.
7. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu samochodowego-specjalistycznego do wywozu śmieci w systemie kontenerowym
8. Określenie kosztu wywozu śmieci luzem na miesiąc
Oferty należy składać do 04 stycznia 2008 do godz.11:00 w Spółdzielni os.Zamkowe 15 pok.nr16.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 stycznia o godz.12:00.
Informacje pod nr telefonu (062) 7303146

Jarosławowi Batorowi, p. Arturowi
Dziembowskiemu, p. Tomaszowi
Gruszce, p. Maciejowi Mielcarkowi, p. Krystianowi Wiorkowi, p. Tadeuszowi Mikosiakowi, p. Janinie
Maciej, p. Natalii Adamskiej, p. Jolancie Wesołowskiej za finansowe
wsparcie organizowanej przez nas
zabawy andrzejkowej, z której dochód, jak co roku, przeznaczamy na
potrzeby uczniów.
Dziękujemy za okazaną pomoc
i z okazji Nowego Roku życzymy
pomyślności
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej
im. J. Kulli
w Mąkoszycach

swojego serca i podążajcie za jego głosem.
Intuicja będzie Wam bardzo pomocna. Czeka
Was wspaniała przygoda, w którą możecie
wejść z ufnością dziecka, ale nie z naiwnością.
Nie porównujcie się z innymi, gdyż to może
doprowadzić Was jedynie do dylematów
moralnych. Nie jest to Wam do niczego potrzebne.
Będzie to też dla Was rok „rodzinny” – rozluźnione ostatnio więzi uda się, przy dobrej woli
wszystkich, odpowiednio zacieśnić.
STRZELEC
22 listopada-21 grudnia

Będzie to intensywny rok. Pamiętajcie o
tym, że nie ma trudności, z którymi byście
sobie nie poradzili. Macie szansę odkryć
swoją wewnętrzną siłę. Macie również szansę poznawać ludzi lub rzeczy takimi, jakie są
naprawdę. Warto też podzielić się swoim bogactwem, również tym duchowym, z innymi,
wtedy dopiero poczujecie prawdziwą radość.
Nie bierzcie jednak na swoje barki problemów innych ludzi, możecie ich wspierać, ale
nie dźwigajcie ich bagażu. Trochę czasu trzeba będzie poświęcić na podratowanie zdrowia, które szczególnie w połowie roku może
ulec lekkiemu pogorszeniu.

KOZIOROŻEC
22 grudnia-20 stycznia

Ten rok to czas stabilizacji, wejścia w głąb
siebie, zwyczajności. Warto jednak puścić to,
co już było, aby móc cieszyć się tym, co jest.
Przeszłość, bez względu na to, jaka była, już
przeminęła i nic się na to nie poradzi. Nie warto więc trzymać się jej kurczowo. Nikomu to
na dobre nie wyjdzie. Czas, aby zacząć przeżywać to, co się dzieje tu i teraz. Trzeba spojrzeć na życie prze różowe okulary, pesymizm
nie jest receptą na zło tego świata. W pracy

zawodowej również stabilizacja. Jednak jeśli
podjęliście się całkiem nowych zadań, mogą
okazać się dalece nietrafione i przysporzyć
Wam kłopotów, z którymi ciężko będzie się
Wam uporać. Uwaga na zdrowie!
WODNIK
21 stycznia-19 luty

Macie szansę połączyć w sobie dwie wielkie siły: męską i kobiecą, które mieszczą się
w każdym człowieku. Ich zjednoczenie da
Wam moc. Wasza gotowość i siła sprawi,
że będziecie mogli zaufać sobie i innym. Z
ciemności zawsze rodzi się światło – warto
o tym pamiętać. Możecie w pełni rozwinąć
skrzydła. To dobry czas na samorealizację.
Odnajdziecie w sobie umiejętność tworzenia i dowodzenia, pracy i relaksu, co z kolei
sprawi, że przejdziecie przez kolejne dni
2008 roku w harmonii i dostatku. W miłości
duża namiętność.
RYBY
20 lutego- 20 marca

W nadchodzącym roku potrzebne Wam
będą dystans, rozwaga i ostrożność, znajdą się bowiem ludzie, którzy będą chcieli
wyprowadzić Was w pole dla własnej korzyści. Strzeżcie się ich. Przy podejmowaniu
decyzji niech Was wspiera, oprócz rozumu,
także głos serca. Nie pozwólcie, aby ktoś
decydował za Was. Wykorzystajcie wiedzę i
doświadczenia, jakie do tej pory zdobyliście,
aby osiągnąć właściwy cel. Jeżeli uda Wam
się oddzielić ziarno od plew, dokonacie naprawdę ważnych i przynoszących wymierne
korzyści, rzeczy. W rodzinie i uczuciach dobra stabilizacja.

Przyszłość na 2008 rok
przepowiadała Kletsima

NIEŚĆ POCIECHĘ KOLĘDĄ
Odrobina rozmowy, uśmiechu, muzyki, to wystarczy, by nieść pociechę choremu człowiekowi. Doskonale rozumie to p. Heniu, który przygrywając na akordeonie i harmonijce ustnej od lat niesie radość chorym z ostrzeszowskiego szpitala. W
ostatnich dniach na szpitalnym korytarzu głównie rozbrzmiewały kolędy, w śpiewaniu których grupę pacjentów wspierał p. Karol.
K.J.

Podziękowanie
W imieniu Kobylogórskiego Ośrodka Kultury pragnę serdecznie podziękować za wszelkiego rodzaju pomoc przy
organizacji koncertu kolęd i piosenek
bożonarodzeniowych pt. „Z kolędą
przez świat”, który odbył się w dniu 9
grudnia 2007 roku w hali sportowej w
Kobylej Górze. Dzięki osobom prywatnym i firmom, które wsparły dobrym
słowem, gestem i czynem mogliśmy
podarować Państwu kolejna muzyczną
imprezę. Te gorące podziękowania składamy na ręce
- Pani Jolanty Szmatuły i całej redakcji
„Czasu Ostrzeszowskiego”
- Wójta Gminy Kobyla Góra p. Jerzego
Przygody
- Pana Krzysztofa Gąsiorka - Prezesa firmy Plettac
- Pana Ireneusza Ślęzaka
- Dyrektora Hali Sportowej w Kobylej
Górze
- Pana Józefa Burego
- Pana Stanisława Pokusy
- Pani Saviny Sieraczek
- Pana Aleksandra Miszkieły
Taka pomoc zachęca i mobilizuje nas
do organizacji kolejnych muzycznych
niespodzianek.
Izabela Frankowska - Grabarczyk
dyrektor KOK

Podziękowanie
„Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim
jest, nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II
Święta Bożego Narodzenia, to
okres, w którym szczególnie cenne
jest dla wszystkich nas rodzinne ciepło i oznaki serdeczności ze strony
bliskich. Dla większości rodzin, a
zwłaszcza dla dzieci jest to również
czas obfitości i prezentów. W tym
roku, po raz kolejny dzięki Państwa
hojności w czasie Świat Bożego
Narodzenia przynieśliśmy radość
uczniom naszej szkoły. W dniach 14 i
15 grudnia br. społeczność uczniowska Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
wspólnie z dyrekcją, panią pedagog, radą rodziców i samorządem
uczniowskim przygotowała i przeprowadziła akcję: „Uśmiech na święta „.
W akcji wzięło udział 70 uczniów,
którzy zbierali produkty w 6 sklepach w Ostrzeszowie.
Zebrane produkty spożywcze,

słodycze, owoce przekazaliśmy młodzieży z rodzin najuboższych uczących się w Gimnazjum nr 2. Dzięki
Państwa hojności obdarowaliśmy 56
rodzin. Dlatego też pragniemy przekazać wyrazy podziękowania dla
wszystkich, którzy otworzyli serca i
włączyli się do akcji. Dziękujemy za
każdy gest dobroci, ofiarności i życzliwości, który znaczy bardzo wiele.
Jednocześnie chcemy podziękować
kierownictwu oraz pracownikom
sklepów EKO, POLO, PSS Społem ul.
Zamkowa oraz PSS Społem pl. Borek, Żabka przy ul. Grunwaldzkiej
oraz Pani Beacie Nasiadek za wyrażenie zgody oraz pomoc w realizacji
przedsięwzięcia, bez czego akcja
nie cieszyłaby się takim powodzeniem. Dzięki Państwa przychylności
i zaangażowaniu mogliśmy podarować„Uśmiech na święta” osobom,
które tego potrzebują.
Społeczność uczniowska, dyrekcja, pedagog, rada rodziców
oraz samorząd uczniowski
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie

