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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

Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ:

Potrzeba nieustannej odnowy umysâów i serc, aby przepeâniaâa je miâoğý i sprawiedliwoğý, uczciwoğý i oarnoğý,
szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie
o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
— Jan Paweâ II (Karol Wojtyâa)
BARAN

21 marca - 20 kwietnia

Gwiazdy sprzyjają ostatnio młodszym
Baranom we flirtowaniu na lewo i prawo. Nie zapominaj, że wszystko trzeba w życiu robić z umiarem nawet (a
może szczególnie) wtedy, kiedy tak
rewelacyjne masz powodzenie u płci
przeciwnej. Lepiej nie spalać całej swojej uroczej energii dla szerokiej rzeszy
wielbicieli, a raczej skoncentrować się
na celu, który chce się ustrzelić. Miłość
– to nie błahe flirty. Finanse – będą
wkrótce bardzo potrzebne.

BYK

21 kwietnia - 20 maja

Jeśli masz dzieci, to jest teraz najlepszy czas, aby nauczyć je, co to jest i
jak ważny jest w życiu człowieka wartościowego patriotyzm, a jeśli jesteś
młodym i wolnym człowiekiem, to
nie żałuj w zabieganiu codziennym
jednej krótkiej chwili na refleksję nad
tym, jak może i jak powinno wyrażać
się uczucie Twojej tożsamości narodowej. Może wywiesisz flagę, aby uhonorować nadchodzące święto? Miłość
– różne ma imię. Finanse – spokojnie
i stabilnie.

BLIŹNIĘTA

21 maja - 21 czerwca

Po raz kolejny zmierzysz się z jakąś
zmianą w Twoim życiu. Zmienisz całkowicie swoje plany, może swoje myślenie, może swój wygląd zewnętrzny
(fryzura, ubiór) i to tak, że będziesz

zupełnie nie do poznania, może pracę, a może nawet partnera. Nie rób
tego zbyt pochopnie i pod wpływem
impulsu czy emocji. Emocje nigdy nie
sprzyjały racjonalnym wyborom. Miłość – wymaga kompromisu. Finanse
– malutkie oszczędzanie potrzebne od
zaraz.

RAK

22 czerwca - 22 lipca

Zapowiada się słodki, uroczy tydzień
w gronie najbliższych. Choć będzie on
wymagał od Ciebie dużego zaangażowania w tworzenie miłej i radosnej atmosfery, to z pewnością owoce Twoich
wysiłków będą znakomite. Będziesz
tak zadowolony z efektów swoich działań, że nie pożałujesz ani jednej chwili
i ani odrobiny energii poświęconej
na przygotowanie wspólnej zabawy.
Miłość – zachwycisz ją. Finanse – jakiś
zastrzyk gotówki by się przydał.

LEW

23 lipca - 23 sierpnia

Finanse w miarę opanowane lub przynajmniej do stabilności blisko, więc
zaraz lżej na duszy. Możesz spokojnie
znowu przywdziać skórę lwa, nosić
wysoko, dumnie głowę i roztaczać wokół swój urok, wdzięk i czar. Nie unikaj
towarzyskich spotkań, bo będziesz
się naprawdę dobrze bawił i tak samo
dobrze będziesz bawił innych (szczególnie płeć przeciwna będzie zachwycona). Miłość – jak muzyka, lekka i
przyjemna. Finanse – jeszcze trzymaj
się planu.

PANNA

24 sierpnia - 22 września

Zwykle to Panna służy wszystkim wokół
swoim czasem, umiejętnościami i pomysłowością. Tym razem jakby Cię coś odmieniło i zaczynasz wyraźnie ujawniać
swoją bardzo roszczeniową postawę
wobec otoczenia. Trochę zachowujesz
się jak rozkapryszona gwiazda filmowa,
dla której woda w basenie jest za mokra,
a piasek pustynny za suchy. Twoi bliscy
będą (nie bez powodu) zaskoczeni. Miłość – wciąż Ci mało. Finanse – tu też
mało.

WAGA

23 września - 23 października

Ostatnio wzięłaś się za poprawę swojej
formy fizycznej i całkiem nieźle Ci to
idzie. Dobrze by było, gdyby starczyło
Ci wytrwałości w tym postanowieniu
na dłużej. Będziesz czuć się coraz lepiej i
nawet bardziej radośnie. Postaraj się nie
robić z małych rzeczy dużych problemów, do czego masz jak to Waga pewną
tendencję, bo wtedy na własne życzenie
stracisz wigor i ochotę do czegokolwiek.
Miłość – czeka na Ciebie. Finanse – trochę jesteś rozrzutna.

SKORPION

24 października - 21 listopada

Znowu będziesz o coś walczył. Nie wyrywaj się zbyt szybko ze swoim krytycznym zdaniem w pracy, bo wtedy Twoi
przeciwnicy będą dobrze wiedzieć,
czego mogą się po Tobie spodziewać.
Pozwól im nadal myśleć, że jesteś „łatwy
do urobienia”, a to możesz jedynie osiągnąć przez milczenie na przedpolu walki
i wyrzucenie z siebie wszystkich argumentów dopiero w czasie właściwego
starcia. Miłość – tu nie walcz. Finanse
– całkiem nieźle.

STRZELEC

22 listopada - 21 grudnia

Trochę za bardzo rozpraszasz się na drobiazgi, a trzeba teraz skoncentrować się
na rzeczach najważniejszych i istotnych
dla dalszego komfortu życia. Nadchodzą większe, ale konieczne wydatki,
więc zrób wszystko, aby zorganizować
jak najwięcej środków. Nie obawiaj się
zmian, które nadchodzą, bo już wkrótce będziesz bardzo zadowolony. Miłość
– aż brakuje na nią czasu. Finanse – nie
narzekaj, tylko zbieraj.

KOZIOROŻEC

22 grudnia - 20 stycznia

Jak na Koziorożca przystało, ciągle masz
w głowie pełno pomysłów i na szczęście

jesteś prawdziwą inspiracją dla swoich
bliskich, którzy od czasu do czasu pozwalają sobie na pewne rozprężenie,
ale bardzo doceniają Twoje dobre oko i
dobrą rękę do wielu spraw, Twoje tempo i zaangażowanie. Czas przyniesie Ci
ogromną satysfakcję, bo gwiazdy będą
sprzyjać realizacji dużych przedsięwzięć.
Miłość – czego nie robi się dla kochanych
ludzi. Finanse – potrzeby coraz większe.

WODNIK

21 stycznia - 19 lutego

Nikt tak jak Ty nie potrafi docenić wolności, w każdej jej postaci i walki o nią. Będziesz się wzruszał myśląc o tych (może
Twoich przodkach), którzy kiedyś z narażeniem życia szli („choć im iść nikt nie
kazał…”) walczyć o to, abyś teraz mógł
żyć w niepodległym kraju. Inni, patrząc
na Ciebie, będą mogli się uczyć patriotyzmu i szacunku dla tych, którzy walczyli
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o wolną Polskę.
Miłość – do ojczyzny zawsze ważna. Finanse – da się wytrzymać.

RYBY

20 lutego - 20 marca

Naprawdę nie masz nieskończonych
zasobów sił, aby trwonić je na rozwiązywanie wykreowanych jakby na własne
żądanie problemów innych ludzi, którzy
nieustannie oczekują Twojego wsparcia.
Chyba musisz zacząć delikatnie unikać
ludzi z wyraźnymi cechami „wampirów”
emocjonalnych i pozwolić sobie chwilowo na komfort psychiczny i zajmowanie
się tylko swoimi sprawami. Miłość – to
niezapominanie o sobie. Finanse – wciąż
równo.
Miłego tygodnia, a szczególnie długiego weekendu, z odrobiną
patriotycznej refleksji
życzy Wasza wróżka

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Sznycel z cebulký
Czas przygotowania: ok. 20 min;
iloěý porcji: ok. 4 szt.; koszt: ok. 20zà.
Skàadniki:
70 dag szynki surowej
3 cebule
szklanka mleka
4 zĂbki czosnku
sól
mĂka
olej do smaħenia
Przygotowanie:
Miĉso pokroiý w
porcje i cienko rozbiý.
Do mleka wcisnĂý
czosnek i moczyý w
nim miĉso ok. 4 godziny. Cebulĉ pokroiý
w talarki, usmaħyý
na oleju, doprawia•
•
•
•
•
•
•

jĂc solĂ. Miĉso
odcedziý, obtoczyý w mĂce
i smaħyý na
r oz g r z a n y m
oleju. Na miĉso poàoħyý usmaħonĂ
cebulĉ.
Smacznego!

PRYWATNY
GABINET

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY

DERMATOLOGICZNY
lek. med. Marzenna Grobel

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

al. WolnoĞci 1A
Ostrzeszów

Specjalista alergolog i pediatra
Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

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

•
•

porady lekarskie
mikrodermabrazja
Poniedziaáek 16.00 – 17.00
Czwartek 16.00 – 18.00
tel. 603 878 082
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Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

GR ATIS

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

