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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.

Wodnik
21 stycznia - 19 lutego

Horoskop
Baran
21 marca - 20 kwietnia
Nareszcie wakacje! Chyba odpowiada Ci
taki sposób spędzania wolnego czasu,
bo raczej nie garniesz się do smażenia na
,,plażowej patelni” i uprawiania sportu.
Chwali Ci się, że dużo spacerujesz i zrezygnowałeś z nadmiernego imprezowania. Pamiętaj, żeby dobrze się wysypiać i
nie zapominaj o porządnym odżywianiu
się. Miłość - kogo Ty chcesz oszukać. Finanse - nieoczekiwany zastrzyk gotówki
Byk
21 kwietnia - 20 maja
Chyba trochę przesadziłeś z tymi sportami podczas urlopu. Na szczęście skończyło się to tylko zakwasami i bólem
nieprzyzwyczajonych do ruchu mięśni.
W tym tygodniu musisz bardziej się
oszczędzać i raczej nie porywaj się na
trudne i wymagające wysiłku zadania. Z
umiarem też korzystaj z komputera, no i
zawsze miej przy sobie butelkę z wodą
mineralną. Miłość - czarujesz, czarujesz… Finanse - zero.
Bliźnięta
21 maja - 21 czerwca
W czasie deszczowych dni podczas urlopu też można się świetnie bawić. Nie
musisz koniecznie cały czas smażyć się
na słońcu. Możesz zorganizować spotkanie z przyjaciółmi lub iść do kina, można
też udać się na jedno czy kilkudniową
wycieczkę i zwiedzić interesujące zabytki. Pamiętaj o parasolu lub przeciwdeszczowej pelerynce. W słoneczny dzień
siedź raczej w cieniu, a jeśli już chcesz
się opalać, to tylko rano lub po południu. Miłość - przestań nareszcie kręcić.
Finanse - lubisz luksus.
Rak
22 czerwca - 22 lipca
Chyba ostatnio przesadzasz z napojami
wyskokowymi. Skutki Twojej ostatniej
,,imprezy” odczuwasz do teraz i nawet
nie zauważyłeś, że nastało naprawdę

upalne lato, które można wykorzystać
również nie będąc na urlopie. Wybierz
się nad rzekę lub na miejski basen, albo
po prostu poleż sobie na leżaczku we
własnym ogródku. Nie przesadzaj z
alkoholem i w nocy raczej śpij. Miłość
- brawurą nic nie wskórasz. Finanse – jakoś pieniążki Cię nie bardzo lubią.

więc nie narzekaj, tylko ją sobie lepiej
zorganizuj. Podczas urlopu pamiętaj o
kremie z filtrem, swobodnym ubieraniu
się i pilnuj dokumentów. Miłość - wszystko będzie dobrze. Finanse -nieźle.

Lew
23 lipca - 23 sierpnia

Te wakacje mogą być naprawdę miłe, daj
tylko trochę więcej z siebie. Nie grymaś,
że to za gorąco, to znów pada deszcz. Zamiast tego popilnuj czyichś (lub swoich)
dzieci, zorganizuj im fajną zabawę i weź
w niej udział. Możesz też rozbić namiot
i w polowych warunkach spędzić kilka
dni. Nie zapomnij zabrać ze sobą preparatu na komary i dobrej książki. Codzienne duże porcje lodów też nie są raczej
wskazane - przeziębisz albo żołądek,
albo gardło. Miłość - długie nogi to nie
powód do romansu. Finanse - podratowałeś trochę ten swój budżecik.

Oj, strułeś się ostatnio i to nie na żarty.
Czy Ty naprawdę musisz stołować się
w jakichś podejrzanych, przydrożnych
knajpach. Wystrzegaj się ich koniecznie
i najlepiej wykup sobie obiad w ośrodku, w którym spędzasz wakacje. A jeśli
już jesteś po urlopie, to gotuj obiady
w domu - dietetyczne. Pamiętaj też o
tym, że wakacje to nie tylko słońce i leżenie plackiem na plaży. Wybierz się do
lasu czy nad jezioro. Trochę aktywnego
wypoczynku też by Ci nie zaszkodziło.
Miłość – uważaj, co robisz. Finanse - nie
gub pieniędzy.
Panna
24 sierpnia - 22 września
Nie rozdrabniaj swoich umiejętności,
perfekcjonizmu i zawodowstwa dla jakichś niedobitków. To, co teraz robisz, to
zupełnie nie Twój styl i koniecznie z tym
skończ. Wybierając się na urlop, pamiętaj nie tylko o walizkach i biletach, ale na
dworcach, lotniskach i w portach uważaj, byś nie wsiadł do innego samolotu,
statku czy pociągu. Uważaj też bacznie
na swoje dzieci, bo Twoja opinia jako rodzica i tak już nie jest najlepsza. Miłość
-czy Ty nigdy nie flirtujesz? Finanse - na
chudy portfel raczej nie możesz narzekać.
Waga
23 września - 23 października
Zrób wreszcie porządek z zaległościami, które nagromadziły się przez lata.
Przejrzyj swoje stare zapiski i ,,wyrzuć”
sentymenty. Każdy niepotrzebny papier
niech raczej ląduje w koszu, a nie z powrotem w szufladzie biurka. Twoja praca naprawdę nie jest ponad Twoje siły,

Skorpion
24 października - 21 listopada

Strzelec
22 listopada - 21 grudnia
Mimo wszystko jednak uda Ci się może
w tym tygodniu wygospodarować kilka
dni urlopu. Nie będzie ich wystarczająco
dużo, by porządnie odpocząć, ale pozwolą Ci się miło zrelaksować na łonie
natury. Pamiętaj, żeby to był odpoczynek, a nie tylko walka z chwastami na
działce czy kopanie ogródka u teściów.
Po prostu wystaw leżak, usiądź na nim
i relaksuj się. Miłość - w przydomowym
ogródku na pewno jej nie znajdziesz. Finanse - strój plażowy niezbędny.
Koziorożec
22 grudnia - 20 stycznia
Może raczej nie psuj sobie urlopu zamartwianiem się mało ważnymi drobiazgami. Warto żebyś choć raz w roku machnął ręką na pewne sprawy i wyluzował
się, ciesząc się słoneczkiem i wakacjami
Mimo że tropikalne upały to nie jest to,
co Koziorożce lubią najbardziej, to jednak
nadchodzący tydzień powinien minąć
miło i raczej spokojnie. Pij dużo płynów
i bądź na pełnym luzie. Miłość - lubisz samotność? Finanse - raczej niezłe.

GIEãDA PODRõCZNIKÓW
SPRZEDAM
Książkę dla 5 kl SP: plastyka, S.
Stopczyk, wyd. WSiP, t. 0661 754 002
Książki do gimnazjum: fizyka, Zbiór
zadań dla gimnazjum, L. Bober; geografia, Moje miejsce w Europie - UE, cz.
2; j. angielski, Say Yes 1, 2, 3 - ćwiczenia,
t. 0661 754 002
Książki do liceum lub technikum:
informatyka, cz. 1, zakres rozsz.; przedsiębiorczość, Podstawy przedsiębiorczości, cz. 1, zakres podst.; chemia,
cz. 1, zakres podst. + rozsz.; j. angielski, ForMat Intermediate +ćwiczenia;
WOS, zakres podst., wyd. Operon; j.
polski, Przeszłość to dziś, wyd. Stentor - wszystkie 5 części); j. niemiecki,
Passwort Deutsch 1, 2, 3 +ćwiczenia, t.
0661 754 002
Podręczniki dla kl 1 i 3, Już w szkole,
cz.1 i 2, wyd. Nowa Era, 20zł/komplet, t.
0667 046 691
Różne książki do klasy 1, 2, 3 gimnazjum, t. 0696 960 875
Książki dla 4 kl SP w Mąkoszycach,
50zł, t. 0601 431 225, 731-67-48
Podręczniki: gimnazjum: biologia,
M. Kłyś, cz. 1; Matematyka wokół nas, A.
Drążek, B. Grabowska, Z. Szadkowska,
cz. 1; podręczniki do SP: Matematyka
krok po kroku, kl. IV, V i VI; przyroda,
M. Marko- Worłowska, F. Szlajfer, kl. IV;
przyroda, J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer, kl. V; przyroda, A. Czerny, K. Grzybowska – Mnich, H. Lach, kl. VI; j. polski,
To lubię, M. Jędrychowska Z.A. Kłakówna, kl. V; j. niemiecki, Der Die Das, kl. IV,
V i VI; Atlas świat wokół nas przyroda,
kl. IV-VI, t. 0669 516 210

Książki do kl. I gimnazjum: Zrozumieć świat, wyd. Zamkom; Matematyka
dla kl. I gimnazjum, wyd. Sens, To lubię,
Wydawnictwo Edukacyjne; Biologia
XXI, wyd. WSiP; Słowo Boga jest blisko
Ciebie”, KOSS (wersja rozsz. i podst.,
wyd. Civitas; Mowa polska, wyd. Stentor, Kto czyta, nie błądzi, wyd. Sentor;
historia, wyd. Nowa Era, t. 0600 797
322
Książki do technikum i liceum: matematyka 1, Babiański, Chańko, Ponczek; Chemia - kształcenie w zakresie
podst., Poźniczek, Kluz; Biologia - anatomia i fizjologia człowieka, cz. 1, Pietraszewska, Stachowiak, Strzałko; Rysunek zawodowy dla szkół zasadniczych,
Maksymowicz; Podstawy konstrukcji
maszyn - zbiór zadań, Malik, t. 0605 825
202
Książki do kl. V, SP nr 1, 5zł/szt., t.
0665 361 337
Książki do klasy II SP nr 2 w Ostrzeszowie, t. 0605 845 957
Książki do liceum: Matematyka dla
kl. 1, 2, 3 liceum i technikum, R. Kalina, T. Szymański, F. Linke; Geografia 2,
podr. dla liceum i technikum, J. Angiel,
S. Bednarek, S. Chmielewski, W. Lernart; chemia organiczna 2, M. Litwin,
Sz. Styka – Wlazło, J. Szymańska, podr.
dla liceum i technikum; Biologia cz. 1
i 2, A. Kornaś, M. Kłyś, R. Konieczny, L.
Śliwa, A. Joachimiak, A. Kornaś, M. Kłyś,
podr. dla liceum i tech.; Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje historia XIX i XX,
cz. III, G. Szelagowska; Matura 2005, j.
angielski, J. Gąsiorkiewicz – Kozłowska,
poz. Podst; Biologia – zadania i arkusze
egzaminacyjne, Matura 2 Nowa Era,
E. Urbańska, Informator maturalny od
2005r; Biologia cz. 1,2, wyd. Omega,
Matura 2005, Biologia, Maturalnie, że

zdasz – zakr. podst. I rozszerz, A. Czubaj, A. Jerzmanowski, R. Skoczylas i
inni; Passwart Deutsch 2, podr. do j.
niemieckiego, t.730-37-02
Książki do gimnazjum: j. polski
Mowa polska, kl. 1,3, M. Danielewiczowa; Kto czyta, nie błądzi, lit. I kult.,. kl.
2,3, A. Kowalczykowa, K. Mrowcewicz;
Historia, kl. I Razem przez wieki, S. Jankowiak; Przestrzeń geograficzna, w
której żyje człowiek, podr. geografii, cz.
I, B. Domosik, K. Kardas, B. Modzelewska; podr. Chemia, Z. Kluz, K. Łopata;
Biologia tom 1,2, podr., M. Roberts; Fizyka, t. 1,2, podr., K. Dobson; Streszczenie, problematyka, T. Nowacka, lektury
gimnazjum 1; Matematyka, podr. dla kl.
1,2,3, Matematyka krok po kroku, wyd.
Rozpolonia, t. 730-37-02
Książki do SP: Historia, kl. IV, Z naszych dziejów, J. Centkowski, A. Syta;
historia do kl. 5, Świat przed wiekami,
A. Koczerska, E. Wipszycka; historia do
kl 6 Polska w latach świetności i upadku
XIV i XVIIIw, S. Szostkowski; geografia 5,
A. Czerny, podr. kl 5; geografia 6, H. Powęska, podr. kl. 6; j. polski 4 Gramatyka
i Ortografia, J. Wójcik; j. polski 6, Gramatyka i ortografia, M. Jaworski; geografia
4, F. Szlajfer; podr. do matematyki dla
kl. 5,6, I. I ty zostaniesz Pitagorasem, S.
Durgoliwka, S. Łeski; Bądź bezpieczny
na drodze, podr. Z ćw kl. 4-6, L. Bogacka-Osińska, Ściąga do kl. 6, B. Wojnar
– opracowania z lektur, t. 730-37-02

KUPIê
Książki do 1 kl., nauczanie zintegrowane „JA, TY, MY” Joanna Białobrzeska, J.
niemiecki Ich und du, M. Kazubska, E.
Krawczyk PWN, Religia „Jezus nas kocha”, t. 0782 278 956

Gabinet Lekarski
Specjalista kardiolog
Michaá BogudziĔski
konsultacje,ekg,echo serca,
testy wysiákowe

Musisz teraz bardziej się mobilizować i
nie chodzi tu o pracę - tę możesz na razie sobie trochę odpuścić, ale powinieneś więcej wakacyjnego czasu spędzać
z bliskimi. Woda, góry, rzeka czy nawet
zwykłe muzeum to dobry sposób na
rodzinne spędzenie czasu. Pamiętaj o
aparacie fotograficznym i pieniądzach
– przy Twoim obecnym roztargnieniu
nigdy nie wiadomo. Na obiad można iść
do niedrogiej, ale koniecznie sprawdzonej restauracji. Miłość - znów nie potrafisz zdecydować. Finanse – oj, lubisz ty
pieniążki. Wydawać!.

ul.Zamkowa 24,63-500
Ostrzeszów-Ars Medica
przyjĊcia w piątki 2 razy
w miesiącu po godzonie 17:00
rejestracja telefoniczna:
0606 659 021

Ryby
20 lutego - 20 marca

Budowa
domów

Może byś się tak, droga Rybko, zdecydowała, gdzie masz ochotę spędzić tegoroczne wakacje, bo jak tak dalej pójdzie,
to zakończysz je na wypadach ,,palcem
po mapie” Jeśli już się zdecydujesz, to
koniecznie zabierz ze sobą dobry humor.
Przyda się też latarka, ostry nożyk i plasterki. Środki przeciwbólowe też możesz
zapakować do podręcznej podróżnej
torby. I nie rezygnuj z ukochanego kapelusika, to nic, że już dawno wyszedł z
mody. Miłość - partner też chce wakacji.
Finanse – przydadzą się drobne zakupy..

1 -rodzinnych
w stanie surowym
i pod klucz
tel. 0691 057 725
www.fachmar.pl

wróĪka Kletsima

Zespół

Restauracja
zatrudni
kucharza/kucharkę
tel. 0667 903 521

RANDEZ VOUS
oferuje usługi w zakresie
wesel, studniówek, zabaw

tel. 0664 427 533; 732-78-68

MERCEDESEM

Do ćlubu

tel. 0669 393 467
SATOBRUK
Układanie kostki brukowej
i kamienia granitowego.
Fachowe doradztwo.
Tanio i solidnie!

Drobne usługi
remontowo-budowlane
układanie płytek

NISKIE CENY

tel. 0600 325 784

tel. 0665 161 042

Usáugi fryzjerskie
u klienta

Kompleksowe remonty
i wykańczanie wnętrz!!!

„Efekt”
tel. 0603 943 678

malowanie, tapetowanie,
glazura, terakota, itd.

tel. 0606 957 307

STUDIO

fryzjersko - kosmetyczne
- fryzjerstwo
damsko - męskie
- makijaże okolicznościowe
- kompleksowa
stylizacja paznokci

- TIPSY OD 70Zá

ul. Armii Krajowej 1 (obwodnica)
Ostrzeszów
tel. 0603 596 484

REMEDIUM
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

