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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.

Hor oskop
BARAN

Lew

21.03-20.04

23.07-22.08

Jeśli coś nie pasuje Ci w pracy, chcesz
dokonywać natychmiast gwałtownych
zmian. Chcesz przewrócić wszystko
do góry nogami, aby działało dokładnie tak, jak sobie zaplanowałeś. Twoi
współpracownicy mogą się poczuć
niepewnie, mogą się poczuć nawet trochę zagrożeni, nie nadążając za Twoimi
zakręconymi pomysłami. Powinieneś
chyba jednak bardziej spokojnie się
zastanowić, zanim cokolwiek powiesz.
Zachowaj swoją energię, opanuj emocje i pamiętaj o wszystkich możliwych
konsekwencjach takiego zachowania,
że powie się coś szybciej, niż się pomyśli. Pamiętaj, że co innego jest być
zmiennym w miłości, a co innego być
nieprzewidywalnym w pracy. Finanse
–niewzruszone. Miłość – zmienna jest.

Jest ktoś, kto tak bardzo Cię fascynuje, że nie możesz oderwać od niego
wzroku. W jego obecności czujesz
dziwne motyle w całym ciele. Będzie
teraz dobry czas, aby się z nim spotkać.
Przygotuj się na to, że spotkanie może
być bardzo burzliwe – raz gorące jak
afrykańskie słońce, to znów lodowate
jak lody Arktyki. Za wszelką cenę zachowaj spokój, bo spotkanie to może
mieć duży wpływ na nadchodzące lata.
Finanse – może coś się zmieni. Miłość
– gorąca jak karnawał w Rio.

BYK
21.04-20.05

TWIERDZA – MOTOR
Skutery juī od 1499zâ
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GR ATIS

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

Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

PRYWATNY
GABINET

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY

DERMATOLOGICZNY

dr
med.Ewa
EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.

lek. med. Marzenna Grobel

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

BliĮničta
21.05-21.06
Będziesz miał dużo do zrobienia, ale jeśli się wszystko uda, to będzie to jeden
z najlepszych interesów Twojego życia.
Będziesz miał dużo ochoty i energii do
pracy. Nie będziesz musiał pracować
sam. W grupie dobrych kolegów wykonacie wszystko perfekcyjnie i na czas.
Wykaż trochę więcej zaufania w stosunku do współpracowników i więcej wiary w ich umiejętności. Finanse – mogą
okazać się wspaniałe. Miłość – wymaga
cierpliwości i zachodu.

Rak
22.06-22.07
Wydajesz się być jakby bardziej pewny siebie, bardziej przyjazny i bardziej
kochający. Znajdujesz więcej przyjemności we wszystkim, co robisz, a jesteś
bardzo aktywny. Twoje zadowolenie
sprawia, że lepiej wyglądasz, a co za
tym idzie, stajesz się bardziej popularny
i przyciągasz całą gromadę chętnych do
zaprzyjaźniania czy nawet zakochania.
No cóż, wypada tego nie zmarnować.
Finanse – ciut lepiej. Miłość – może rozkwitnąć.

al. WolnoĞci 1A
Ostrzeszów

Specjalista alergolog i pediatra

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

Pamiętaj, że Twoje prywatne życie jest
tylko Twoją sprawą i innym nic do tego.
Ludziom wokół Ciebie Twoje towarzyskie i romantyczne zachowania wydadzą się nagle bardzo dziwaczne. Nie
będzie to zupełnie pozbawione podstaw, ponieważ rzeczywiście nastąpią
zmiany w Twoim myśleniu. Stwierdzisz,
że ciężko harowałeś i należy Ci się kilka
dni obijania. Zmieni się także Twój gust,
jeśli chodzi o partnera. Będziesz wybierał takich, którzy zupełnie nie pasują do
wizerunku zgodnego z Twoimi dotychczasowymi upodobaniami.
Finanse – takie sobie. Miłość – wiosna
może przynieść zmiany.

•
•

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

KâOPOTY
ZE SâUCHEM?
zapraszamy na
BEZPâATNE BADANIE
SâUCHU
bez skierowania

Ostrzeszów ul. Zamkowa 24
(ARS MEDICA) w czwartki godz 9- 11
Grabów nad Prosnð ul. Mickiewicza 1,
II i IV czwartek m-ca godz 13- 15
Rejestracja nr tel.: 604 44 54 40 lub 62 78 22 685
Posiadamy podpisaną umowĊ z NFZ

Specjalista
reumatolog
Przyjmuje w przychodni Esculap
ul. Dworcowa, Ostrzeszów
w Ğrody od godz. 9.00
Rejestracja: tel. 62/732-23-90

OKNA
PCV-5 i 6 komorowe P

CENA Z MONTAĩEM

530,00zá.
1435
1460
Adres: DOMEX KRASZEWICE
UL. KALISKA 19,
63-522 KRASZEWICE
TEL. 62/7312453

Nie narzekaj, że masz dużo roboty.
Wykorzystaj wszystkie możliwe okazje
zawodowe, które się teraz nadarzają.
Możesz naprawdę być bardzo konkurencyjny za sprawą swojej niezwykłej
lojalności, atrakcyjności i oczywiście
kompetencji. Jeśli dochodzi do zasadniczej różnicy zdań, to inni boją się
zmierzyć z Tobą twarzą w twarz. I choć
jesteś daleki od wbijania przeciwnika w
glebę, to czasami można odnieść wrażenie, że jesteś zdolny do wszystkiego.
Finanse – już trochę lepiej. Miłość – jak
zwykle piękna na początku.

Waga
23.09-22.10
Pozostań opanowany, spokojny i wyważony przez cały tydzień, który może
obfitować w bardzo dziwne wydarzenia. Niektórzy z tego znaku pośpiesznie podejmą decyzję o rozwodzie, zaś
inni tak samo szybko będą chcieli wziąć
ślub. Gwiazdy pchają Wagę do czynienia pospiesznych zmian, ale wystarczy
naprawdę parę sekund zastanowienia,
aby nie popełnić największego błędu
swojego życia. Finanse – niestety, lekko
w dół. Miłość – duża niewiadoma.

SKORPION
23.10-21.11
Wielkimi krokami nadchodzą zmiany.
Mogą pojawić się przejściowe kłopoty
z budżetem. Może nadszedł czas otworzyć własny biznes? Należy to robić
z rozmysłem i maksymalną uwagą. Jeśli już posiadasz własną firmę (bardzo
ważną dla Ciebie), to nie pozostawiaj
jej pod nadzorem niekompetentnych
ludzi, którzy nie posiadają dostatecznej
wiedzy, żeby zrozumieć, jak firma ta powinna działać. Finanse – małe kłopoty.
Miłość – w tle.
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STRZELEC
22.11-21.12
Nikt tak dobrze jak Ty nie wie, ile ofiary,
poświęceń i trudów trzeba ponieść, aby
w końcu poczuć się szczęśliwym. Tobie
potrzebne jest tylko uświadomienie
sobie, jak bardzo szczęśliwy jesteś w tej
chwili. Nie oglądaj się za siebie, przestań się bawić w sentymentalne rozpamiętywanie, tylko ruszaj do przodu i łap
okazje, które po prostu obficie spadają
Ci z nieba po to, abyś w miłości i przyjaźni czuł się naprawdę fantastycznie.
Finanse – ok. Miłość – bajecznie.

KOZIOROįEC
22.12-19.01
Jesteś i zawsze byłeś domatorem. Lubisz spokój i najchętniej zaszyłbyś się
w swoich czterech ścianach, pozostając
z dala od zgiełku, hałasu i tłumu. Aby
Twój dom pozostał nadal wspaniałym
domem, aby Twoja rodzina pozostała
nadal tym, co najważniejsze w życiu,
aby Twój ukochany pozostał nadal
Twoją najbliższą osobą, postaraj się być
najbardziej kochającym, najbardziej
troskliwym i najmilszym człowiekiem
pod słońcem. Twoje obecne zachowanie będzie ważyło na Twoje domowe
życie przez długie lata. Finanse – duże
wydatki. Miłość – piękna i głęboka.

WODNIK
20.01-18.02
Nie ryzykuj swojego szczęścia, zdrowia
i spokoju ducha po to tylko, aby wygrywać za wszelką cenę. Postaraj się
uświadomić sobie swoje prawdziwe
priorytety oraz wszystko, co mogłoby
ewentualnie ograniczać Cię w realizacji
przyszłych trudnych zadań. Zawsze potrafiłeś doskonale uczyć się na swoich
błędach, więc bez lęku zacznij wykorzystywać swój talent, nie oglądaj się na
cudze pomysły, bo one niekoniecznie
muszą być lepsze od Twoich. Finanse
– mogłoby być lepiej. Miłość – wymaga
więcej czasu.

RYBY
19.02-20.03
Zwykle spokojny i opanowany, teraz
mówisz całym ciałem, emanujesz niesamowitą energią. Dokładnie przyjrzyj
się obiektowi, w którym ulokujesz swoje uczucia. Ponieważ będą one bardzo,
bardzo głębokie, lepiej byłoby nie popełnić błędu w wyborze, tym bardziej
że będziesz zwracać uwagę wszystkich
ludzi, których spotkasz, nie tylko tych
dobrych, uczciwych, wrażliwych i godnych Ciebie. Finanse – tak sobie. Miłość
– ostrożnie.
Tygodnia bez wielkich zmartwień
życzy Wasza wróżka

MARCOWE DNI
NIECODZIENNE
Jesteśmy już na półmetku marca – miesiąca przełomu, kiedy to na świętego
Kazimierza (4 marca) wiosna z zimą się przemierza, kiedy jest jeszcze na tyle
zimno, że trzeba uważać, by się nie przeziębić, a już na tyle ciepło, że chciałoby
się wyjść na, nieco zdradliwe o tej porze, słońce bez wierzchnich ciepłych okryć,
zrzucić zimowe ciężkie buty i „wdychać” wiosnę. W
Marzec obfituje też w dni niezwykłe, czczące kogoś lub coś. Najsłynniejszy
z nich to oczywiście Dzień Kobiet, ale jest i wiele innych, czasami bardzo „egzotycznych”. Przypomnijmy je:

MARZEC

Tomasz Kempa

stolarka drewniana
DRZWI, ROLETY

Panna
23.08-22.09

16.03.2011

1 - Międzynarodowy Dzień Obrony
Cywilnej
1 - Międzynarodowy Dzień Walki przeciw Zbrojeniom Atomowym
1 - Dzień Puszystych
3 - Międzynarodowy Dzień Pisarzy
5 - Dzień Teściowej
8 - Dzień Kobiet
8 - Światowy Dzień Nerek
8 - ONZ - Dzień Praw Kobiet i Pokoju
na Świecie
10 - Dzień Mężczyzn
10- Dzień Dentysty
11- Dzień Sołtysa
11 – Dzień Chorego
14 - Światowy Dzień Liczby Pi
14 - Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu
wobec Tam
15 - Europejski Dzień Konsumenta
17 - Światowy Dzień Morza
17- Dzień św. Patryka
18 - Dzień Słońca
20 - Międzynarodowy Dzień Inwalidów
i Ludzi Niepełnosprawnych

20 - Międzynarodowy Dzień Astrologii
20 - Dzień bez Mięsa
21 - Pierwszy Dzień Wiosny
21 – Dzień Wierzby
21 - ONZ - Międzynarodowy Dzień
Walki z Dyskryminacją Rasową
21 - Międzynarodowy Dzień Poezji
21 - Dzień Wagarowicza
22 - ONZ - Światowy Dzień Wody
22 - Dzień Ochrony Bałtyku
23 - ONZ - Światowy Dzień Meteorologii
23 - Światowy Dzień Lasu
23 - Dzień Windy
24 - Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
24 - Narodowy Dzień Życia
25 - Dzień Świętości Życia (katolickie)
27 - Zmiana czasu z zimowego na
letni
27 - Międzynarodowy Dzień Teatru
27 - Ogólnopolski Dzień Wolnej Konkurencji
29 - Dzień Metalowca
Miłego świętowania!

