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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.
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BARAN

21 marca - 20 kwietnia
W kolejnych dniach sierpnia Twoje Īycie nabierze zaskakującego
tempa. Zapragniesz rzuciü siĊ w
wir przygody i z przyjemnoĞcią
wypróbujesz nowe, dotąd Ci nieznane formy aktywnego wypoczynku. Swoje niewyczerpane pokáady
energii wykorzystaj takĪe w pracy,
co przyniesie dodatkowe korzyĞci i
zyski. MiáoĞü – wiĊcej cierpliwoĞci.
Finanse – chyba bĊdzie coraz lepiej.

BYK

21 kwietnia - 20 maja

Miej oczy szeroko otwarte! Na
Twojej Īyciowej drodze moĪe CiĊ
teraz czekaü wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Dopadną CiĊ
powaĪne wątpliwoĞci, dotyczące
Twojego stosunku do pewnej osoby, ale nie wypowiadaj siĊ na ten
temat w duĪym gronie znajomych.
MoĪesz bowiem staü siĊ obiektem
plotek MiáoĞü – potrzebujesz czasu
dla siebie. Finanse – miej siĊ na
bacznoĞci!

BLIħNIĉTA

21 maja - 21 czerwca

To dobry czas na speánienie swoich marzeĔ! Twoje dotychczasowe
pomysáy na przyszáoĞü staną siĊ
bardziej realne. UwaĪaj jednak,
Īeby nie przekombinowaü! Zanim podejmiesz pewne kroki do
wcielenia swoich planów w Īycie,
upewnij siĊ, Īe inwestycja w ich
realizacjĊ jest pewna, a ryzyko nie
jest zbyt wysokie. MiáoĞü – Amor
ma ciĊ na celu. Finanse – niespodziewane zyski

RAK

22 czerwca - 22 lipca
Zadbaj o kontakty ze swoimi znajomymi oraz o wartki przepáyw nowinek. Dobre relacje z innymi ludĨmi
mogą znacznie Ci pomóc w rozwoju
kariery. W tym czasie przyda Ci siĊ
Twoja zdolnoĞü logicznego myĞlenia, a takĪe umiejĊtnoĞü wyáuskiwania najcenniejszych i najbardziej
przydatnych informacji. MiáoĞü –
posáuchaj swego serca. Finanse –
nie rozpĊdzaj siĊ!

LEW

23 lipca - 23 sierpnia
Twój upór moĪe Ci teraz bardzo zaszkodziü! Choü trudno bĊdzie Ci w
to uwierzyü - są sytuacje, których
nawet Ty nie potra¿sz zrozumieü.
Zamiast niepotrzebnie siĊ wĞciekaü, odetchnij gáĊboko i przeczekaj
ten gorący okres. Pohamuj swoją
uszczypliwoĞü, wówczas niektóre problemy same siĊ rozwiąĪą.
MiáoĞü – przestaĔ skupiaü siĊ na
sobie. Finanse – chwilowa stabilizacja.

PANNA

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
W tym tygodniu otrzymasz niezwykle interesującą propozycjĊ. Zanim
podejmiesz decyzjĊ co do podjĊcia
wyzwania, zastanów siĊ i pomyĞl
dwa razy. Nie kieruj siĊ emocjami.
Najlepiej bĊdzie, jeĪeli siĊgniesz po
radĊ kogoĞ zaufanego. Nie daj siĊ
namówiü na coĞ, co bĊdzie miaáo
funkcjonowaü wbrew Twoim zasadom. MiáoĞü – zmieĔ front. Finanse
– jest dobrze.

WAGA

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

Czeka CiĊ miáa niespodzianka.
MoĪe stary dobry przyjaciel zapuka do Twych drzwi, a moĪe po prostu spotkasz kandydata na przyjaciela. I w jednym, i w drugim
dostrzeĪesz mnóstwo zalet. OdĞwieĪenie Waszych relacji wpáynie
korzystnie na dalszy ciąg waszej
znajomoĞci. JuĪ niebawem docenisz, jak istotną rolĊ w Īyciu odgrywa przyjaĨĔ. MiáoĞü – rozbudĨ
swoje zmysáy. Finanse – ciĊĪka
praca siĊ opáaca!

SKORPION

24 paĨdziernika - 21 listopada
Na początku tygodnia gwiazdy nie
bĊdą CiĊ rozpieszczaü. BĊdziesz
pod presją i czeka CiĊ wiele zadaĔ
do wykonania, przez co dopadnie
CiĊ przemĊczenie. Weekend zapowiada siĊ bardziej optymistycznie,
nie zapominaj jednak o codziennych obowiązkach, tak aby nie
narobiü sobie zalegáoĞci. MiáoĞü –

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką

wielkie szaleĔstwo. Finanse – nie
przesadzaj z wydatkami!

STRZELEC

22 listopada - 21 grudnia
Masz ostatnio bardzo wygórowane
mniemanie o sobie… I sáusznie!
Wykazujesz siĊ pracowitoĞcią oraz
samodzielnoĞcią. JeĪeli w tym tygodniu bĊdziesz pielĊgnowaü swój
zapaá i nadal bĊdziesz wierzyü w
siebie, weekend moĪe przynieĞü
Ci wiele niespodzianek. PamiĊtaj
jednak, Īe we wszystkim naleĪy
zachowaü umiar! MiáoĞü – cud,
miód! Finanse – pomyĞl o oszczĊdnoĞciach.

KOZIOROĩEC

22 grudnia - 20 stycznia
Porozpieszczaj siĊ trochĊ! Po okresie ciĊĪkiej pracy oraz gimnastykowaniu siĊ nad naprawieniem
swoich stosunków rodzinnych,
zasáugujesz na chwilĊ dla siebie.
Udaj siĊ na zabiegi kosmetyczne,
do kina lub na jakiĞ wykwintny posiáek do restauracji. To z pewnoĞcią poprawi Twoje samopoczucie.
MiáoĞü – chwilowe burze. Finanse
– czas to pieniądz!

14.08.2012

Saàatka z selerem
naciowym
Czas przygotowania: ok. 20 minut, iloěý porcji: ok. 6, koszt: ok. 15 zà.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skàadniki:
seler naciowy
3 jajka ugotowane na twardo
urydzy
puszka kukurydzy
ki konser15 dag szynki
wowej
1 ogórek
zielony
jogurt
naturalny
np. grecki
majonez
ketchup
sól, pieprz

umyý pod bieħĂcĂ
wodĂ i pokroiý na paseczki ok.
2-3mm. Szynkĉ, ogórek i jajka pokroiý w drobnĂ kosteczkĉ. Wszystko
wymieszaý, dodajĂc odsĂczonĂ kukurydzĉ, jogurt, majonez i ketchup.
Doprawiý do smaku.
Smacznego!

Przygotowanie:
a
ßodygi selera

WODNIK

21 stycznia - 19 lutego
Ten tydzieĔ daje Ci szansĊ na to,
by zaskoczyü otaczających CiĊ ludzi. WykaĪ siĊ pomysáowoĞcią i dobrym smakiem. Twoje dokonania,
a takĪe inwencja twórcza na pewno na dáugo pozostaną w pamiĊci
Twoich bliskich, którzy o Twoich
zasáugach przypomną sobie w
najbardziej korzystnym dla Ciebie
momencie. MiáoĞü – rybka záapie
siĊ w sieü. Finanse – od ziarnka,
do ziarnka…

RYBY

20 lutego - 20 marca
Gwiazdy Ci sprzyjają, ale Ty takĪe musisz wykazaü inicjatywĊ! Nie
przesiaduj godzinami przed telewizorem czy komputerowym monitorem. ZamieĔ wygodny dres na coĞ
eleganckiego, zadzwoĔ do znajomych i wyjdĨ na miasto! Zmobilizuj siĊ do dziaáania, bowiem juĪ
niedáugo czeka CiĊ wiele zadaĔ
specjalnych. MiáoĞü – skoĔcz z rutyną! Finanse – nie musisz siĊ tak
ograniczaü.

Tygodnia peánego energii i radosnego nastroju, równieĪ tego
wewnĊtrznego Īyczy
Wasza WróĪka.

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

Specjalista alergolog i pediatra

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

Bank Spóádzielczy w OleĞnicy jest jednym z
najwiĊkszych i najszybciej rozwijających siĊ banków
spóádzielczych w Polsce, stanowi najwiĊkszy bank
spóádzielczy w poáudniowo-zachodniej czĊĞci kraju.
Obecnie posiada 20 placówek poáoĪonych na terenie
województwa dolnoĞląskiego i wielkopolskiego.

Bank Spóádzielczy w OleĞnicy poszukuje osoby do pracy
w Oddziale Banku w Mikstacie na stanowisko

związane z obsáugą kredytów
Zakres zadaĔ:
•
aktywna sprzedaĪ produktów i usáug bankowych,
profesjonalna i kompleksowa obsáuga klienta wg standardów Banku,
•
•
analiza potrzeb i rozszerzanie zakresu wspóápracy z dotychczasowymi klientami,
•
kreowanie pozytywnego wizerunku Banku.
Wymagania:
wyksztaácenie wyĪsze magisterskie o specjalnoĞci: ekonomia, ¿•
nanse lub bankowoĞü,
•
min. 1 rok doĞwiadczenia przy obsáudze klienta w instytucji ¿nansowej,
•
umiejĊtnoĞü interpretacji sprawozdaĔ ¿nansowych,
•
znajomoĞü obsáugi komputera (MS Of¿ce),
•
komunikatywnoĞü oraz wysoka kultura osobista,
•
prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
•
zatrudnienie na podstawie umowy o pracĊ,
•
ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracĊ,
•
zdobycie doĞwiadczenia w instytucji ¿nansowej,
•
specjalistyczne szkolenia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyáanie aplikacji na adres: Bank
Spóádzielczy w OleĞnicy, ul. Wrocáawska 36, 56-400 OleĞnica lub
kadry@bsolesnica.pl

TWIERDZA – MOTOR
Skutery juī od 1499zâ

PROMOCJA !!!
SUPREM
O
2599Z â

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

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

ZBIORNIKI
RETENCYJNE, POĩAROWE

STUDNIE
WODOMIERZOWE
POJ OD 3 TYS L. ATEST PZH

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT ORAZ MONTAĩ
TEL. 603 609 347
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Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

GR AT

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

