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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.

Gotuj z „Czasem”

OSK DUDZIAK & KLIMEK
A, B1, B, C, B + E, C + E, T

i panią Agnieszką

KAT. B1 - Prawo jazdy
od 16 lat

Szkolenia dla kierowców - kwalikacja
wstčpna, szkolenia okresowe

ROZPOCZČCIE KURSU NA KAT. B1 i B
7 lipca br., godz. 17.00
- salka przy pawilonie Rolnik

• TANIE BADANIA LEKARSKIE
• Materiaáy szkoleniowe gratis
• KONKURUJEMY ZDAWALNOģCIć A NIE CENć!!!
• Szkolimy autami na benzynĊ!
NIE DIESLAMI!
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NALEĘNIKI Z SERKIEM
MASKARPONE Z NUTü
POMARAĎCZY
Czas: ok. 30 minut; iloęÿ porcji:
12 szt.; koszt: ok. 20zà.
Skàadniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciasto naleęnikowe:
2 jajka
1 szklanka mĂki
2 szklanki mleka
szczypta soli
àyħka oliwy lub
oleju
2 àyħki cukru
cukier waniliowy
Masa serowa:
150g cukru pudru
500g serek mascarpone
200ml ěmietanki
36%
starta skórka po-

marađczy

Przygotowanie:
Naleęniki: do miski wlewamy
mleko, wodĉ, wbijamy jajka, dodajemy cukier i cukier waniliowy,
na koniec sól, wszystko dokàadnie
mieszamy na jednolitĂ gàadkĂ
masĉ. Rozgrzewamy patelniĉ
wysmarowanĂ lekko tàuszczem i
smaħymy naleěniki.
Masa: ubijamy ěmietankĉ z cukrem pudrem,
dodajemy serek oraz startĂ
skórkĉ z pomarađczy i mieszamy.
Na kaħdy naleěnik
nakàadamy masĉ serowĂ,
skàadamy. Przed podaniem
moħna udekorowaý konturĂ z pomarađczy.
Smacznego!

Hor oskop
BARAN

21 marca - 20 kwietnia

Skutery juī od 1499zâ
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SUPREM
O
2599Z â

ncja
gwara
a
i
n
t
NA
e
3 -l
R ATAL ”
į
A
D
SPR ZE ód osobisty
w
„ na do

Pona
d5
on
w sp 0 modeli
a telef
rzed
n
z
ó
w
aż y
tera
* do
nego sku
io
p
u
k
a
z
go
óz
Do kaĪde
fer i dow
u
k
,
i
k
s
a
2k
IS!!!
Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

GR AT

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

6.07.2011

To pełnia lata, a Ty jak na złość się
rozchorowałeś. Nie lekceważ tego i
wykuruj się dobrze. W perspektywie
masz zasłużony odpoczynek, więc
łatwiej Ci pokonywać teraz wszelkie
przeciwności. Nie przemęczaj się i
spokojnie przygotowuj się do wyjazdu. Miłość - opiekuńczy ten Twój
partner. Finanse - masz dużo potrzeb,
a będzie jeszcze więcej

BYK

21 kwietnia - 20 maja
W pracy wszystko powoli się stabilizuje i będzie można nareszcie odetchnąć na ,,zielonej trawce”. Pomyśl
- słońce, woda lub góry, a może po
prostu zacisze z dala od zgiełku i tego
rozkrzyczanego świata… Uzupełnij
wakacyjną garderobę, bo stara już
mocno „wynoszona”. Miłość - wakacyjnie i z przygodami. Finanse - nadal
równowaga.

BLIŹNIĘTA

21 maja - 21 czerwca
Trochę pokrzyżowały się Twoje urlopowe plany, ale zawsze jest jakieś
wyjście awaryjne. Jak się chce, to
spokój można znaleźć wszędzie, najważniejsze, by mieć spokojną głowę.
Zostaw więc codzienne kłopoty w
domu, a zabierz tylko dobry nastrój
i pogodę. Miłość - ktoś chce dać Ci
mata. Finanse - wydawaj rozważniej.

RAK

22 czerwca - 22 lipca
Czy nie czujesz się trochę nieswojo?
Czy nie była to przypadkiem zwykła
zazdrość? Musisz zmienić swój sposób bycia, bo inaczej możesz zostać
z Twoimi problemami zupełnie sam.
Potrzeba Ci więcej empatii i otwartości, a wtedy prawdopodobnie wszystko zacznie się układać. Miłość - w raju

PRYWATNY
GABINET

DERMATOLOGICZNY
lek. med. Marzenna Grobel

•
•

też zdarzają się awanturki. Finanse - z
pustego i Salomon nie naleje.

LEW

23 lipca - 23 sierpnia
Może spróbuj się przestawić na tę
swoją wrażliwszą stronę. Będzie to
wymagało sporo Twojego zaangażowania i wiele pracy nad sobą, ale
może warto. Jeśli jednak stwierdzisz,
że to nie dla Ciebie, to nie rezygnuj od
razu, a spróbuj drugiego podejścia.
Miłość - jest lekiem na całe zło. Finanse - na ten cel nie ma co sknerzyć.

PANNA

24 sierpnia - 22 września
Ważne, by również w trudnych momentach być w zgodzie z sobą i zachować twarz. Masz wiele pozytywnych cech, które pomagają Ci właśnie
tak postępować. To, czego dokonałeś,
a co wydawało się niemożliwe, wzbudza szacunek innych i nic ani nikt nie
jest w stanie Ci tego odebrać. Miłość
- sielanka. Finanse - za wszystko trzeba płacić.

WAGA

23 września - 23 października

STRZELEC

22 listopada - 21 grudnia
Ostatnio znów wykazałeś się współczuciem. Wsparcie okazane bliskiej
osobie w ciężkim momencie bardzo
jej pomogło. W tym tygodniu będziesz miał dużo pozytywnej energii. Zaczniesz planować urlop i da Ci
to dużo radości. Miłość - nie każda
potrzebuje kwiecistej mowy. Finanse - tu wydatek, tam wydateczek i
tak sobie ciągle ubywa.

KOZIOROŻEC

22 grudnia - 20 stycznia
Koniecznie pomyśl o urlopie. Musisz
odpocząć! Ostatnio spadło na Ciebie tyle trudnych spraw, że już naprawdę jesteś zmęczony. I nie bierz
na swoje barki problemów całego
świata. Przecież i tak wszystkiego nie
udźwigniesz. Zrzuć z siebie ciężary i
zacznij swobodnie oddychać. Miłość
- trochę „przywiędła”. Finanse - tutaj
na razie kwitnąco.

WODNIK

21 stycznia - 19 lutego

Trudno żyje się ze świadomością
straty. Każda bardzo boli. Ale Twoje
poczucie rzeczywistości, połączone
z wrodzoną pogodą ducha, pozwoli
Ci przetrwać nawet bardzo trudne
chwile. Głowa do góry, bo po dniach
deszczowych zwykle świeci słońce.
Miłość - prawdziwa nigdy nie umiera.
Finanse - pora lekkich zawirowań.

Jeśli właśnie wróciłeś z urlopu, nie
zmarnuj tego, co zyskałeś, a jeśli
na urlop wybierasz się wkrótce, pamiętaj o pełnym relaksie. A w ogóle
to nie rób nic na siłę i wbrew sobie.
Warto też podtrzymać nowe znajomości, może jakiś wspólny wypadzik? Miłość - bywa bardzo kapryśna.
Finanse - trochę z górki i znowu pod
górkę, samo życie.

SKORPION

RYBY

24 października - 21 listopada
Ważą się losy Twojej pracy i innych
ważnych planów. Niestety, niewiele
tu będzie zależało od Ciebie. Jednak
Twoje zaangażowanie i optymizm,
mogą zdziałać cuda. Niezależnie od
wyników „egzaminu”, możesz już

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr
med.Ewa
EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.

al. WolnoĞci 1A
Ostrzeszów

Specjalista alergolog i pediatra

porady lekarskie
mikrodermabrazja

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

Poniedziaáek 16.00 – 17.00
Czwartek 16.00 – 18.00
tel. 603 878 082

zachwycać się zapachem i smakiem
wakacyjnego odpoczynku. Miłość
- ciepło, troska, fascynacja. Finanse
- od wielu rzeczy teraz zależą.

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

20 lutego - 20 marca
Powoli wszystko się normuje, nadrobiłeś zaległości i braki względem
siebie i chyba odczuwasz pewną
lekkość. Poza tym wiele spraw codziennych zostało rozwiązanych,
więc to też powód do małej radości.
Trzeba jeszcze tylko tę pogodę ducha utrzymać, a wszystko będzie się
wydawać naprawdę łatwe. Miłość pulsowanie. Finanse - bez zapasów,
ale stabilnie.
Chwil słodkich jak miód
życzy Wasza wróżka

Specjalista
reumatolog
Tomasz Kempa

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

