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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:
Mo

BudzĆc siċ kaīd
kaīdego dnia, wyruszasz w drogċ. ZasypiajĆc, moīesz
przeliczyý przeby
przebyte kilometry rozmów, zachwytów, kâopotów, rozmyğlaĕ. Jeğli kaīdego ranka wiesz, dokĆd i dlaczego tam chcesz dotrzeý,
czeka ciċ radoğý nienadaremnej drogi.
— Agnieszka Bieĕkowska

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
W najbliĪszych dniach wreszcie
otrzymasz nadwyĪkĊ pozytywnej
energii. Wykorzystaj to na „wypchniĊcie” zalegających od dáuĪszego czasu i spĊdzających Ci
sen z powiek spraw. Warto teĪ od
czasu do czasu wczeĞniej wstaü i o
kilka godzin wydáuĪyü sobie dzieĔ
(nie noc jak dotychczas praktykujesz). W ĞwiĊta wskazane, abyĞ
pozwoliá sobie na maáe obĪarstwo.
MiáoĞü – cierpliwoĞci. Finanse –
okazja!

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Czas powróciü z wirtualnej rzeczywistoĞci i zaangaĪowaü siĊ
bardziej w prawdziwe Īycie. Przez
pracĊ i komputer ostatnio trochĊ
siĊ wyalienowaáeĞ i nawet nie
wiesz, Īe na wyciągniĊcie rĊki
czeka na Ciebie zupeánie nowe
towarzystwo i maáe zmiany. Twoja nadgorliwoĞü w pracy zostanie
nagrodzona przychylnoĞcią szefa.
MiáoĞü – nie przegap okazji. Finanse – lepszy rydz niĪ nic.

BLIĭNIČTA
21 maja - 21 czerwca
Chyba pozwoliáeĞ, aby do Twojego uporządkowanego zazwyczaj
Īycia wkradáo siĊ trochĊ baáaganu. W ĞwiĊta bĊdziesz miaá czas,
by odpocząü, zregenerowaü siáy i
przywróciü áad, przede wszystkim
w swoich myĞlach. PamiĊtaj, Īeby
pomimo Ğwiąt nie zaniedbywaü
diety, przecieĪ nie chcesz, aby te
kilka tygodni wyrzeczeĔ poszáo na
marne! MiáoĞü – wiosenne porządki. Finanse – maáy wydatek.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Ostatnio pasmo powodzeĔ daáo Ci
siáĊ do realizowania planów, których początkowo siĊ trochĊ obawiaáeĞ. Bardzo dobrze. To dobry
czas, abyĞ zaryzykowaá i postawiá
wszystko na jedną kartĊ. UwaĪaj
jednak, aby Twój optymizm i entuzjazm nie zostaá Ĩle odebrany.
ZnajdĨ czas, by wysáuchaü racjĊ
drugiej strony i nie narzucaj swojego zdania. MiáoĞü – wiĊcej przestrzeni. Finanse – planowanie idzie
Ci znakomicie.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
ĝwiĊta koniecznie spĊdĨ z rodziną i odwiedĨ starych znajomych.
To bĊdzie dla Ciebie dobry czas,
aby wyciszyü siĊ wewnĊtrznie i
odpocząü od silnych emocji, które
ostatnio determinują Twoje myĞli
i plany. Zastanów siĊ teĪ, czy nie

wpáywasz zbyt absorbująco na
otoczenie. Czasem dobrze jest
powiedzieü mniej niĪ zbyt duĪo.
MiáoĞü – pohamuj emocje. Finanse – ostatnio tylko one są stabilne.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Maáa zmiana wizerunku dobrze
by Ci zrobiáa, odĞwieĪyáoby CiĊ
to zewnĊtrznie, jak i wewnĊtrznie.
UwaĪaj, najbliĪszy tydzieĔ nie bĊdzie dla Ciebie dobry, jeĞli chodzi
o podejmowanie wiĊkszych decyzji. JeĞli moĪesz, wstrzymaj siĊ lub
poproĞ zaufaną osobĊ o radĊ. W
ĞwiĊta ostroĪnie z domową kuchnią – bardzo áatwo przesadziü! MiáoĞü – zapach nowoĞci. Finanse –
nagroda za starania.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

Zastanów siĊ, czy czasem nie
lepiej jest ustąpiü i wycofaü siĊ,
zanim sprawy zajdą zbyt daleko.
Ostatnio dopadáo CiĊ lekkie przesilenie i zbyt szybko poddajesz
siĊ nerwowym nastrojom. Postaraj siĊ wiĊcej serca wkáadaü
w relacjĊ z innymi, przecieĪ tak
naprawdĊ jesteĞ osobą bardzo
towarzyską. MoĪe wspólne przygotowania Ğwiąteczne poprawią
Twoje stosunki z rodziną? MiáoĞü
– zazgrzytaáo. Finanse – nadspodziewanie dobrze.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Nadmierna záoĞliwoĞü i ciągáe zaczepki nie prowadzą do niczego
dobrego. Zatrzymaj siĊ i zastanów,
czego tak naprawdĊ chcesz. MoĪe
warto czasem podjąü ostateczną decyzjĊ i wcieliü w Īycie duĪe
zmiany, których od dáuĪszego
czasu Ci brakuje? W najbliĪszym
czasie otrzymasz pozytywną wiadomoĞü. MiáoĞü – chcesz czy nie?
Finanse – odczuwalna poprawa.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Niektórzy ludzie wpáywają na nas

FIRMA
Z OKOLIC
WIERUSZOWA

ZATRUDNI
TAPICERÓW

destrukcyjnie. Rozejrzyj siĊ i zastanów czy w najbliĪszym otoczeniu nie ma kogoĞ, kto zbyt
negatywnie i nachalnie na Ciebie
wpáywa. Czasem warto ograniczyü
na jakiĞ czas kontakt z niektórymi
osobami, ale wszystko z umiarem i
delikatnie. MiáoĞü – wolnoĞü myĞli.
Finanse – dobrze, stabilnie, mądrze.

DO SERCA PRZYTUL PSA...
Na własny kąt oraz miskę strawy czekają:

Piękne dwie 2-letnie suczki SYBERIAN HUSKY. Bardzo łagodne dla ludzi, a w szczególności dla dzieci.
LESZEK - około 2-letni mały, kochany kudłaty piesek. Bardzo spokojny i łagodny dla
otoczenia.

KOZIOROįEC
22 grudnia - 20 stycznia
Choü pogoda sprzyja nieprzyjemnym nastrojom i záemu samopoczuciu, nie poddawaj siĊ – w koĔcu to stan przejĞciowy i lato kiedyĞ
przyjdzie. Postaraj siĊ na przekór
atmosferze wnieĞü nowoĞü do
swojego otoczenia. Poprawi to
humor nie tylko Tobie, ale i najbliĪszym. MoĪe zmiana kolorów w
mieszkaniu? MiáoĞü – wnieĞ Īycie.
Finanse – nie najgorzej.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Poddawanie siĊ codziennym schematom wpáywa Ĩle na ogólne samopoczucie. W ĞwiĊta postaraj siĊ
poeksperymentowaü
kulinarnie.
MoĪe teĪ warto spĊdziü je inaczej
niĪ dotychczas? ZaproĞ rodzinĊ i
bliskich znajomych. Wspólne dekorowanie jajek moĪe okazaü siĊ
Ğwietną zabawą! MiáoĞü – naturalne ciepáo. Finanse – bez zmian.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Ostatnio trochĊ za bardzo uciekasz przed maáymi problemami.
Skonfrontuj siĊ z nimi i tym samym nie daj im siĊ rozwinąü. Teraz
przydaáoby siĊ poĞwiĊciü trochĊ
czasu na powrót do równowagi.
Nie przejmuj siĊ teĪ krytyką, którą
ostatnio zdarzaáo Ci siĊ sáyszeü.
NajczĊĞciej pada z ust osób zazdrosnych i zakompleksionych.
MiáoĞü – wzajemne wsparcie. Finanse – niespodzianka.
Niech ĞwiĊta bĊdą radosne jak
zieleĔ i kwiaty na wiosnĊ
Tego Īyczy
Wasza wróĪka

Kontakt: 62 732-77-69
lub www.azylzoo.pl

Prosimy o wsparcie - PRZEKAŻ SWÓJ 1%
NR KRS 0000277431

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Pascha wielkanocna
Czas przygotowania: ok. 20 minut (bez chßodzenia); iloęÿ porcji: 12;
koszt: ok. 24zß.
•
•
•
•
•
•
•
•

Skàadniki:
1 kostka margaryny do pieczenia
1 kg twarogu zmielonego
5 ħóàtek
1 szklanka cukru pudru
2 àyħki ħelatyny
100 g rodzynek
100 g migdaàów
sow
wej
100 g mieszanki keksowej

Przygotowanie:
Ħóàtka utrzeý z
a
cukrem pudrem na
Ă
puch, dodaý miĉkkĂ
margarynĉ. Gdy ma-e
sa jajeczna bĉdzie
gàadka, dodaý ser i
dokàadnie wymieszaý..
Ħelatynĉ rozpuěciý w
½ szkl. wody. Do roz-y
puszczonej ħelatyny
dodaý kilka àyħek ma-sy serowej, wymieszaý,,
nastĉpnie poàĂczyýý
z pozostaàĂ masĉ serowĂ i dodaý
bakalie. SzklanĂ miskĉ wyàoħyý gazĂ
i wlaý masĂ serowĂ. Powierzchniĉ

wyrównaý i wstawiý
do lodówki na kilka
godzin. StĉħaàĂ
paschĉ przykryý talerzykiem i odwróciý do góry dnem. ZdjĂý miskĉ i
gazĉ. Paschĉ udekorowaý owocami
lub bakaliami.

Bàyskawiczne warkocze
z biaàej kieàbasy
Czas przygotowania: ok. 20 minut; iloęÿ porcji: 8; koszt: ok. 10zß.

kà d iki
Skàadniki:
• 8 szt. kieàbasy biaàej delikatesowej
• 1 op. ciasta francuskiego
o
• 1 jajko
Przygotowanie:
Piekarnik nastaw
wiamy
na 210 stopni
- termoobieg. Z ciasta
francuskiego wycinamy
ffr
ccienkie paski i owijamy
kieàbaski. Ukàadamy
k
na blaszce i smarujemy
n
rozbeàtanym jajkiem.
rro
Pieczemy do zrumienieP
n
nia.
Smacznego!

Specjalista
reumatolog
Tomasz Kempa

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

ZBIORNIKI
BETONOWE
NA SZAMBA, GNOJÓWKĉ,
GNOJOWICĉ, DESZCZÓWKĉ,
DO OCZYSZCZALNI ĝCIEKÓW

ZBIORNIKI
RETENCYJNE, POĩAROWE

STUDNIE
WODOMIERZOWE

Skutery juī od 1499zâ

PROMOCJA !!!
SUPREM
O
2599Z â

POJ OD 3 TYS L. ATEST PZH

TEL. 60347668
lub 607597339

4.04.2012

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT ORAZ MONTAĩ
TEL. 603 609 347

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
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Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

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

