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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.

IV liga

23.03.2011

Tabela po 17. kolejce

UDANY MECZ INAUGURUJĄCY RUNDĉ WIOSENNĄ
Victoria Ostrzeszów – LKS Goãuchów 2:0
Wyniki 17. kolejki - 20 marca

1

Sokóá Kleczew

17

38

41-14

2

Stal Pleszew

17

31

23-15

3

Páomyk KoĨminiec

17

31

38-31

4

Victoria WrzeĞnia

17

30

34-20

5

Obra KoĞcian

17

30

27-16

17

29

28-20

Stal Pleszew

1-0

Biaáy Orzeá KoĨmin

6

Centra Ostrów Wlkp.

Victoria WrzeĞnia

1-1

Sokóá Kleczew

7

Korona Piaski

17

26

27-21

Zryw Dąbie

2-2

Olimpia Koáo

8

Dąbroczanka PĊpowo

17

24

28-25

Sparta Miejska Górka

1-2

Obra KoĞcian

9

Biaáy Orzeá KoĨmin

17

21

28-35

Victoria Ostrzeszów

2-0

LKS Goáuchów

10

Olimpia Koáo

17

21

23-33

Páomyk KoĨminiec

3-3

Korona Piaski

11

LKS Goáuchów

17

20

25-26

Sparta Konin

0-2

Dąbroczanka
PĊpowo

12

SKP Sáupca

17

20

22-26

Centra Ostrów Wlkp.

3-2

SKP Sáupca

fot. S. Szmatuáa

13

Sparta Konin

17

19

16-27

14

Victoria Ostrzeszów

17

18

20-31

15

Sparta Miejska Górka

17

12

14-32

16

Zryw Dąbie

17

9

20-42

Hor oskop

ul. Parkowa 1, Grabów nad Prosną
tel.: 62 730-53-23; kom.: 601 702 502
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GR A

Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

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

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

BARAN

Rak

21.03-20.04

22.06-22.07

W dalszym ciągu jesteś nieprzewidywalny i czarujący, uwielbiający ciągle
coś nowego, oryginalnego. W pędzie
za nowymi, ekscytującymi wydarzeniami zatrzymaj się na chwilę, złap oddech i zastanów się, gdzie tak pędzisz.
Poświęć trochę czasu na spokojne
przemyślenie, czy jesteś zadowolony
z tego, co masz przy sobie, na miejscu
i bądź uczciwy w tych rozważaniach
wobec siebie. Może to tylko Twój postrzelony charakter każe Ci gnać nie
wiadomo dokąd i nie wiadomo po co.
Finanse – oby tak dalej. Miłość – mniej
wariacji.

Imponujesz innym swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Jeśli ktoś
rozważa wybór różnych kandydatów
na ważne stanowisko, nikt inny tylko
Ty przychodzisz mu na myśl. Będziesz
musiał jednak pokonać tę wadę, która
w przeszłości tak bardzo utrudniała
Ci życie – tendencja do cofania się w
decydującym momencie o krok lub
dwa. Pomoże Ci w tym Twój wspaniały
dowcip. Wszyscy będą pod wrażeniem
Twojego talentu i czaru. Finanse – chyba lekki wzrost. Miłość – oczarowanie.

Lew
23.07-22.08

BYK
21.04-20.05
Musisz bardzo mocno skoncentrować
się na pracy. Potrzebujesz do tego ciszy
i spokoju, które w Twojej sytuacji ciągle
jeszcze są prawie nieosiągalne. Telefony dzwoniące do Ciebie bez ustanku,
ludzie, którzy ciągle czegoś od Ciebie
chcą (jakby nie mieli swojego życia bez
Ciebie), to wszystko raczej nie pozwala na skupienie. Ale, ale… Telefony
można wyłączyć na jakiś czas, ludziom
delikatnie zasugerować, że jesteś bardzo, ale to bardzo, zajęty. Internet też
można zostawić na później. I wreszcie
zacząć pracować jak należy. Finanse
– chyba będą lepsze. Miłość – idzie
wiosna.

Bardzo lubisz podróże w dalekie kraje.
Jesteś przy tym jednym z niewielu ludzi, którzy Ciągle chcą się uczyć i przy
okazji swoich podróży przykładasz
się bardzo, aby poznać język, kulturę,
zwyczaje, kuchnię, religię i wszystkie, nawet najdrobniejsze, szczegóły,
składające się na obraz obyczajowości
kulturowej miejsca, które odwiedzasz.
Może już niedługo będziesz mógł zrealizować jedno ze swoich marzeń o
takiej cudownej podróży, tym cudowniejszej, że z ukochaną osobą. Finanse
– można wydać trochę ponad normę.
Miłość – czuć powiew wiosennego
wiaterku.

Panna
23.08-22.09

BliĮničta
21.05-21.06
W Twoim życiu wszystko zmienia się
bardzo szybko. Czekają Cię teraz: nowi
przyjaciele, nowa, zupełnie inna rzeczywistość i pełno niespodzianek. Nareszcie otoczą Cię ludzie, którzy docenią Twoją inteligencję, Twoje poczucie
humoru i Twój ogromny optymizm.
Czekają Cię dni pełne przyjemnych
zdarzeń, bez nudy. Będziesz roztaczał
wokół siebie blask zadowolenia z życia
i nawet rozjaśniał innym ich szare chwile. Pamiętaj, że tego blasku nie ubywa
podczas dzielenia się nim z innymi.
Finanse – mogłoby być lepiej. Miłość
– bardzo radosna.

Wszystko, co zdarzy się teraz w sprawie
przyjaźni i miłości, będzie prawdopodobnie trwało wiele lat. Nie obawiaj się
tego, bo nawet jeśli gdzieś pogubiłeś
właściwą drogę w swoich osobistych
relacjach, to los powinien obdarzyć Cię
nadzwyczajną wiedzą, co należy z tym
fantem zrobić. Zaczniesz więcej rozmyślać i zupełnie inaczej postrzegać
i rozumieć sprawy życia, śmierci i zjawisk niewytłumaczalnych rozumem.
Czasami będziesz wiedział wcześniej
coś, co nie zostało jeszcze powiedziane. Finanse – takie sobie, ale nie ma
katastrofy. Miłość – uduchowiona.

Waga
23.09-22.10

OKNA
PCV-5 i 6 komorowe P

stolarka drewniana
DRZWI, ROLETY
CENA Z MONTAĩEM

530,00zá.
1435
1460
Adres: DOMEX KRASZEWICE
UL. KALISKA 19,
63-522 KRASZEWICE
TEL. 62/7312453
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Dojdziesz do wniosku, że na każdym
polu – w domu i w pracy, musisz brać
sprawy w swoje ręce. Musisz stać się
generałem i wprowadzić i tu, i tam prawie wojskowy porządek, inaczej ważne rzeczy wymkną się spod kontroli.
Nie jest to dla Ciebie ani trudne, ani
obce. Jesteś całkowicie gotowa na to
wyzwanie i nawet z chęcią podejmiesz
się szefowania domownikom i współpracownikom. Finanse – za wcześnie
na wiosenny rozkwit. Miłość – na dwoje babka wróżyła

SKORPION
23.10-21.11
Jesteś jak zwykle urzekający, ruchliwy
i gorący, a może nawet trochę w go-

rącej wodzie kąpany. A trzeba teraz
trochę więcej czasu poświęcić swojemu zdrowiu, może pójść na urlop,
może zafundować sobie małą odnowę
biologiczną, zadbać bez pośpiechu
o swoje sprawy domowe, zapłacić rachunki. Spokojne poukładanie wszystkich spraw będzie wymagało nie lada
wysiłku od ruchliwego Skorpiona, ale z
pewnością się opłaci. Finanse – raczej
stabilnie. Miłość – może trochę spokojniej?

STRZELEC
22.11-21.12
Właściwie możesz teraz zrobić prawie
wszystko, co chcesz. Twoja umiejętność przekonywania i bardzo dobra
komunikatywność sprawiają, że trudne do przeprowadzenia sprawy stają
się zupełnie bezproblemowe i łatwe.
Wyjdź więc ze swojego kącika i zacznij
z rozmachem wykorzystywać swoje
naprawdę ogromne umiejętności i
możliwości przede wszystkim w pracy.
Jest czas, abyś pokonał bariery, które
do tej pory wydawały się nie do pokonania. Finanse – znakomicie, nie popsuj tego. Miłość – niestety, trochę na
bocznym torze.

KOZIOROįEC
22.12-19.01
Odpowiedz sobie na pytanie, czy jesteś zadowolony ze swej pracy i życia
w ogóle. Jeśli w Twoim życiu zawodowym zachodzą zmiany, które nie do
końca akceptujesz, zacznij się rozglądać za czymś lepszym. A w życiu osobistym wystarczy tylko odrobina wysiłku
z Twojej strony i wszystko ułoży się po
Twojej myśli, a jednocześnie całe Twoje otoczenie będzie zadowolone.
Finanse – coraz lepiej. Miłość – radosna jak wiosna.

WODNIK
20.01-18.02
Poczujesz ogromną potrzebę kochania i tego wszystkiego, co się z kochaniem wiąże – magii, gorączkowych
emocji, bujania w obłokach, różowych
okularów, motyli w brzuchu, marzeń,
poezji i bajecznie kolorowych chwil z
ukochanym. To wszystko właśnie na
Ciebie czeka – wystarczy tylko sięgnąć
ręką i nie bać się stracić głowy dla tego
jedynego. Finanse – kredyty trzeba
zwracać. Miłość – prawie jak tsunami.

RYBY
19.02-20.03
Bądź mądry i w pełni świadomy swojej
profesjonalności. Włóż trochę więcej
wysiłku w promocję samego siebie,
bo nikt nie zrobi tego lepiej niż Ty sam.
Bądź gotowy do negocjacji i działaj.
Ruszaj do przodu i z karierą, i z miłością, bo jak mówił E. Stachura: „od
stania w miejscu niejeden już zginął,
niejeden zginął już kwiat”. Finanse –
troszkę ubyło. Miłość – więcej odwagi
i wiosennego ciepełka.
Tygodnia już prawdziwie wiosennego,
czyli pełnego słońca i ciepła
życzy wasza Wróżka

