20

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Hor oskop
Lew

STRZELEC

23.07-22.08

22.11-21.12

Nawet jeĞli masz absolutną racjĊ,
nie musisz jej tak dobitnie wyraĪaü
i to zarówno w pracy, jak i w domu.
WáóĪ wiĊcej wysiáku w to, aby siĊ
dobrze bawiü i aby inni dobrze
bawili siĊ z Tobą. BĊdziesz miaá
bardzo dobrą intuicjĊ i bĊdziesz
dokáadnie wiedziaá, kiedy w Twoim
związku nadejdzie czas na skáadanie deklaracji. Finanse – trochĊ siĊ
zachwiaáo. MiáoĞü – niepewnoĞü…

Marzysz o prostszym Īyciu, w
którym miaábyĞ wiĊcej czasu dla
przyjacióá, rodziny, ukochanej osoby. BĊdziesz rozwaĪaá, jaki rodzaj
zmian naleĪaáoby wybraü, aby móc
speániü swoje marzenia. W pracy nie dawaj siĊ wciągaü w plotki
i ceĔ swoje sáowo. Twoje „tak”
niech oznacza dokáadnie „tak”, a
nie „byü moĪe”. Finanse – pieniądze szczĊĞcia nie dają, ale… MiáoĞü – wymaga przede wszystkim
szczeroĞci.

Postaraj siĊ zrobiü wszystko, aby
mieü dobre samopoczucie i móc
dobrze siĊ bawiü z przyjacióámi,
którzy są naprawdĊ Ğwietni. Nie
miej poczucia winy, jeĞli poĞwiĊcisz niekiedy wiĊcej czasu na zabawĊ niĪ na rutynowe, codzienne
prace. Przed Tobą czas peáen
rozmów, ruchu, moĪe podróĪy.
Finanse – zainwestowaáeĞ ostro,
ale chyba trafnie. MiáoĞü – nie dokazuj.

Panna

KOZIOROįEC

BYK

21.04-20.05
BĊdziesz bardzo zajĊty i bĊdziesz
chciaá robiü w pracy wiele rzeczy
naraz. Nie podejmuj w tym tygodniu Īadnych waĪnych Īyciowych
decyzji. One wymagają wiĊcej
czasu, wiĊcej rozmów i gáĊbszych
przemyĞleĔ. W miáoĞci nie bądĨ
tak bardzo zaborczy. Czasem warto daü komuĞ wolnoĞü i zobaczyü,
co z nią zrobi. Finanse – budĪet w
miarĊ stabilny. MiáoĞü – czas pokaĪe.

BliĮničta
21.05-21.06
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Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253A

tel. 62 739 65 77
508 701 329
emi8411@wp.pl

Finanse – spróbuj coĞ odáoĪyü. MiáoĞü – do zakochania jeden krok.

BARAN
21.03-20.04

TWIERDZA – MOTOR

16.02.2011

BĊdziesz miaá dobry okres w sprawach zawodowych. Bardzo mocno
bĊdziesz siĊ teĪ udzielaá w Īyciu
towarzyskim. W planowaniu podróĪy lub innych miáych zajĊü rozrywkowych wykaĪesz siĊ prawdziwym
talentem. Nieprzychylne komentarze, z którymi moĪesz siĊ zetknąü,
po prostu ignoruj. Postaraj siĊ táumaczyü ich autorów nadmiernym
stresem, zmĊczeniem czy záym
samopoczuciem. Finanse – lekko
w górĊ. MiáoĞü – nie szalej.

Rak

22.06-22.07
Bardzo istotne dla Twojej przyszáoĞci bĊdzie teraz Twoje aktywne
dziaáanie. Planuj Īycie, zwáaszcza
wydatki, patrząc bardziej perspektywicznie. Nie warto robiü czegoĞ,
co bĊdzie dawaáo natychmiastowy
efekt, ale marnej jakoĞci. Lepiej
uczyniü kroki zmierzające do systematycznego poprawiania Īycia
przez dáugie lata. I nie zapominaj,
Īe warto czasami daü komuĞ drugą szansĊ, nawet jeĞli wszystkim
wokóá wydaje siĊ, Īe ten ktoĞ na
to nie zasáuguje. Finanse – tylko
planowo. MiáoĞü – moĪe warto zaufaü?

23.08-22.09
JeĞli w pracy zdarzy Ci siĊ popeániü báąd, nie przejmuj siĊ i pamiĊtaj, Īeby potraktowaü to jako
naukĊ na przyszáoĞü. Nie moĪesz
równieĪ ostro ingerowaü w popeánianie báĊdów przez Twoich bliskich, dorosáych bliskich. Oni takĪe mają prawo uczyü siĊ na swoich
báĊdach. MoĪesz tylko bardzo siĊ
staraü swoim dziaáaniem sprawiü,
aby przy tych báĊdach nie raniono
siĊ nawzajem. Finanse – moĪe
zdarzyü siĊ maáy kryzysik. MiáoĞü
– otwórz oczy.

Waga

23.09-22.10
Masz obecnie ogromną potrzebĊ
wolnoĞci i fantazji we wszystkim,
co robisz. Bardzo potrzebujesz
relaksu i odnowy. NajchĊtniej rzuciábyĞ wszystko, wyáączyá telefon
i ruszyá w Ğwiat po przygodĊ. Mogáaby to byü przygoda Twojego Īycia, wyzwolenie od nudy i rutyny,
których tak bardzo nienawidzisz.
Aby poddaü siĊ temu pragnieniu,
potrzebna jest caákowita zmiana
myĞlenia, priorytetów, podejĞcia
do emocji. Nie jest to áatwe, ale
moĪe warto. Finanse – powinno
byü lepiej. MiáoĞü – czasami wymaga poĞwiĊceĔ.

SKORPION
23.10-21.11

Masz przy sobie wielu oddanych
ludzi, idących z Tobą krok w krok.
Tobie zwykle trudno jest obdarzaü
ludzi zaufaniem na kredyt i zazwyczaj muszą na to dobrze zapracowaü. Tym razem jest jednak inaczej. BĊdziesz czuá siĊ naprawdĊ
dobrze z bliskimi ludĨmi, bĊdziesz
im ufaá, bĊdziesz siĊ z nimi dobrze
bawiá i równieĪ dobrze pracowaá.

22.12-19.01

BĊdziesz jak zwykle bardzo zajĊty. A na dodatek wiele ludzi wokóá
bĊdzie liczyáo na Twoją mądroĞü i
prĊĪnoĞü. NajchĊtniej podzieliábyĞ
siĊ pracą z jakimĞ sobowtórem,
gdybyĞ go posiadaá. Niestety bĊdziesz musiaá sprostaü wszystkim
zadaniom sam. Wykonasz wszystko na czas i otrzymasz zasáuĪone
podziĊkowania. Finanse – nie bądĨ
skąpiradáem. MiáoĞü – uwaga, robi
siĊ cháodno.

WODNIK
20.01-18.02

Potrzebujesz wiĊcej ciszy, prywatnoĞci i spokoju. Spokojnie i bardzo
dobrze poukáadają siĊ Twoje prywatne i zawodowe relacje. Na czas
burzliwych dyskusji, ogromnego
poĞpiechu, ruchu, podróĪy i przygód musisz jeszcze trochĊ poczekaü. Finanse – nie kupuj wszystkiego, na co masz ochotĊ. MiáoĞü
– wkrótce siĊ okaĪe.

RYBY

19.02-20.03
Chcesz koniecznie poprawiaü nastrój innym ludziom. NajchĊtniej
pomalowaábyĞ ich Ğwiat na kolorowo. PomyĞl równieĪ trochĊ o sobie
i chwytaj wszystkie barwy, którymi
Twoje Īycie maluje los. W Twoich
sprawach zawodowych i sprawach
osobistych caáy czas idzie ku lepszemu. Finanse – masz gest, oby
nie za szeroki. MiáoĞü – potrzebuje
pielĊgnowania.
Wielu miáych chwil
w nadchodzącym tygodniu
Īyczy
Wasza wróĪka

PRYWATNY
GABINET
DERMATOLOGICZNY
lek. med. Marzenna Grobel

al. WolnoĞci 1A
Ostrzeszów

•
•

porady lekarskie
mikrodermabrazja
Poniedziaáek 16.00 – 17.00
Czwartek 16.00 – 18.00
tel. 603 878 082

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr
med.Ewa
EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.
Specjalista alergolog i pediatra

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

tel. 603-85-70-30
0603-85-70-30
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

