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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: Jeīeli
Mott
zabaâaganione biurko jest znakiem zabaâaganionego
zabaâaganio
umysâu,
umysâu znakiem czego jest puste biurko?
iurko?
Albert Einstein
BARAN

21 marca - 20 kwietnia
Grunt to dobrze rozpatrzeü wszystkie
„za i przeciw”. Postaraj siĊ nie podejmowaü nieprzemyĞlanych decyzji, nie
oceniaj zbyt szybko ludzi i ich zachowaĔ.
NajbliĪsze dni nie bĊdą sprzyjaáy Twoim obiektywnym ocenom. Zastanów siĊ
dwa razy, bo nagáoĞü i pochopnoĞü mogą
doprowadziü do wielu nieporozumieĔ. MiáoĞü – zachowaj dystans. Finanse – coraz
stabilniej.

BYK

21 kwietnia - 20 maja
ZmĊczenie, stres związany z pracą i
ocháodzenie z koĔcem lata i Tobie dają siĊ
we znaki. MoĪe warto wziąü sobie rady i
uwagi bliskich do serca? Dobrze by Ci zrobiáo kilka spotkaĔ ze starymi znajomymi.
Nie zamykaj siĊ na ludzi, bo przecieĪ nie
wszystko w Īyciu trzeba i moĪna zrobiü w
pojedynkĊ… MiáoĞü – bo do tanga trzeba
dwojga. Finanse – czas na odpoczynek.
-

BLIħNIĉTA

21 maja - 21 czerwca
Nowe znajomoĞci, zawarte w ostatnich
dniach, dadzą Ci duĪo pozytywnej energii i chĊci do twórczego dziaáania. UwaĪaj
jednak, Īeby nie popaĞü w zbyt duĪą ufnoĞü czy nawet naiwnoĞü. Postaraj siĊ na
tyle wywaĪyü towarzyski entuzjazm, Īeby
zostaáy Ci siáy na realizacjĊ waĪnego
projektu. Terminy gonią! MiáoĞü – pozory
mylą. Finanse – niespodzianka?

RAK

22 czerwca - 22 lipca
WrzesieĔ zacznie siĊ dla Ciebie nadspodziewanie dobrze. Otrzymasz ciekawą
propozycjĊ ze strony, w którą ostatnio
nie spoglądasz. PrzyjĊcie jej otworzy dla
Ciebie wiele nowych perspektyw, jednak
wiadomo, Īe wszystko wymaga wysiáku.
JeĞli siĊ zdecydujesz, musisz liczyü siĊ z
dodatkowymi obowiązkami i, co za tym
idzie, ograniczeniem czasu wolnego. MiáoĞü – wypoĞrodkuj. Finanse – wiele zaleĪy od Ciebie.

czymĞ zaleĪy. Nie staraj sobie wmawiaü,
Īe dobrze jest, jak jest. Postaraj siĊ ze
spokojem rozwaĪyü co zrobiü, aby byáo
jeszcze lepiej. Drobne ryzyko to czĊĞü
Īycia. Wystarczy siĊ odwaĪyü… MiáoĞü
– musisz zawalczyü. Finanse – drobny
kryzys.

WAGA

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Informacje, które „przypáyną” do Ciebie wraz z początkiem wrzeĞnia, zrobią
duĪe zamieszanie. Natáok sáów i niedopowiedzenia mogą wyprowadziü CiĊ z
równowagi. Jednak to tylko pozory. JeĞli
postarasz siĊ starannie i powoli „czytaü” wszystkie wiadomoĞci, znajdziesz
ich zupeánie inny sens. PamiĊtaj, Īeby z
dystansem podejĞü do opinii znajomych.
MiáoĞü – wiele zaleĪy od Ciebie. Finanse
- bądĨ ostroĪny.

SKORPION

24 paĨdziernika - 21 listopada
Dobre chĊci i plany pomocy Ĩle wprowadzone w Īycie czĊsto przyczyniają siĊ do
jeszcze wiĊkszego konÀiktu. Czasem naleĪy po prostu siĊ wycofaü i wyczekaü.
MoĪe lepiej nie angaĪowaü siĊ zbyt mocno w sprawĊ, w której nie wiesz wszystkiego? Zastanów siĊ teĪ, czy Twoje intencje związane z pomocą byáy do koĔca
szczere i bezinteresowne… MiáoĞü – maáo
ciepáa. Finanse – nadchodzi dobry okres.

STRZELEC

22 listopada - 21 grudnia
Wreszcie wychodzisz na prostą! Wiara
w siebie i mądre pomysáy sprawiáy, Īe
wszystko zaczĊáo ukáadaü siĊ po Twojej
myĞli. Nie bądĨ zbyt skromny i przyznaj

Przelewanie swoich frustracji na drugą
osobĊ nie naleĪy do najlepszych rozwiązaĔ. NastĊpnym razem, kiedy przyjdzie
Ci do gáowy taki pomysá, postaraj siĊ
opanowaü, policzyü do dziesiĊciu, zjeĞü
coĞ sáodkiego i zająü siĊ czymĞ, co sprawia Ci duĪą radoĞü. To o wiele prostszy
i przyjemniejszy sposób radzenia sobie
z niewielkimi chandrami. JeĞli to nie wystarczy, zaproĞ znajomych na wspólny
spacer, ale pamiĊtaj – nie obwiniaj innych
za drobne niepowodzenia. MiáoĞü – peánia
lata we wrzeĞniu. Finanse – bądĨ cierpliwy.

Chàodnik z zielonych
ogórków
Czas przygotowania: ok. 30
minut; iloěý porcji: ok. 6 szt.; koszt:
ok. 7zà.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PANNA

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Pomimo Īe najlepiej czujesz siĊ w stabilnym i poukáadanym rytmie, nadszedá
moment, gdy trzeba coĞ zmieniü. Zwáaszcza Īe od dáuĪszego czasu bardzo Ci na

Skàadniki:
1 litr maělanki
6 szt. ogórków zielonych gruntowych
2 zĂbki czosnku
1 ěrednia cebul
1 àyħeczka soli
500 g ziemniaków
4 plasterki wĉdzonego boczku
pieprz czarny mielony, do smaku
koperek do przybrania

Zapraszamy codziennie

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

ZBIORNIKI

Drzwi wewnĊtrzne

Páytki

RETENCYJNE, POĩAROWE

Drzwi zewnĊtrzne

Panele Ğcienne

STUDNIE
WODOMIERZOWE

Panele podáogowe

Wykáadziny

Myje 22B (koÙo Ostrzeszowa)
62/ 732 00 89

KOZIOROĩEC

22 grudnia - 20 stycznia
Nadchodzące ocháodzenie moĪe spowodowaü nie tylko osáabienie ¿zyczne, ale
i psychiczne. Lepiej zawczasu zadbaü o
jedno i drugie, poniewaĪ záe samopoczucie w duĪej mierze moĪe wpáywaü na
nastrój. Zaopatrz siĊ w zestaw witamin.
Przydaáoby siĊ równieĪ trochĊ wiĊcej
ruchu, Īeby z dobrym samopoczuciem
wejĞü w nadchodzącą jesieĔ. MiáoĞü –
dobry ruch! Finanse – stabilnie dobrze.

WODNIK

21 stycznia - 19 lutego
Chyba przeoczyáeĞ doĞü waĪną dla Ciebie
i bliskich datĊ. Zastanów siĊ, jak najlepiej wybrnąü z tej sytuacji i nie uciekaj
przed przyznaniem siĊ do báĊdu. Osoba,
której mogáeĞ sprawiü przykroĞü, wcale
nie ma do Ciebie Īalu. Nie myĞl negatywnie, wtedy wszystko nabierze jaskrawszych kolorów. Dobry czas dla Ciebie
nadchodzi; tuĪ, tuĪ. MiáoĞü – czasem wystarczy przyznaü siĊ do báĊdu. Finanse
– nie bój siĊ.

• MONTER MASZYN
I URZćDZEĘ ROLNICZYCH
Wymagania :
• Wiek do 30 lat
• Mile widziane wyksztaácenie Ğrednie

• SPAWACZ

(ewentualnie spawacz do przyuczenia)

OFERUJEMY:
Atrakcyjny system wynagrodzenia,
praca w zgranym i dynamicznym zespole
Oferty CV ze zdjĊciem i list motywacyjny proszĊ przesyáaü
na e-mail : biuro@agrotop.com.pl , kontakt telefoniczny:
(62) 732-09-38

RYBY

20 lutego - 20 marca
W stu procentach wykorzystaáeĞ znaki,
które niedawno dawaá Ci los. Zastanów
siĊ, co dalej? Co jeszcze moĪna zrobiü,
aby usprawniü swoje funkcjonowanie?
Czy jeszcze jakaĞ dziedzina Īycia nie zasáuguje na zmiany na lepsze? W wolnej
chwili wybierz siĊ na zakupy. Dobrze Ci
zrobi wniesienie powiewu ĞwieĪoĞci takĪe do wnĊtrza domu. MiáoĞü – sáoĔce za
chmurami. Finanse – powinno byü z dnia
na dzieĔ lepiej.

Optymizmu na początek wrzeĞnia
Īyczy Wasza wróĪka

czek pokroiý w kostkĉ i przyrumieniý na patelni. Ogórki
obraý, przekroiý na póà i wydrĂħyý
gniazda nasienne. Cebulĉ i czosnek
obraý z àupiny. Do blendera daý 4
ogórki, cebulĉ, czosnek, maělankĉ,
sól i pieprz do smaku. Wszystko
zmiksowaý do jedwabistej konsystencji. Wàoħyý na chwilĉ do lodówki.
Podawaý z pokrojonymi w kostkĉ
pozostaàymi ogórkami, ziemniakami
i boczkiem, dekorujĂc koperkiem.
Smacznego!

TWIERDZA – MOTOR
Skutery juī od 1499zâ

PROMOCJA !!!
SUPREM
O
2599Z â

Przygotowanie:
Ziemniaki obraý, pokroiýý
w drobnĂ kosteczkĉ i ugoto-waý w osolonej wodzie. Boo-

ZBIORNIKI
BETONOWE
Poniedziaáek – Piątek 8:00 – 18:00
8:00 – 14.00
Sobota
10:00 – 13:00
Niedziela

Firma handlowo - produkcyjna z siedzibą w NiedĨwiedziu k/Ostrzeszowa
poszukuje do pracy na
stanowiska:

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką

LEW

23 lipca - 23 sierpnia

w koĔcu, Īe to gáównie Twoja zasáuga.
Jeszcze przez dáugi czas caáy zespóá bĊdzie z Ciebie bardzo dumny. IdĨ za ciosem i wykorzystaj dobry czas. MoĪe to
zaowocowaü czymĞ wiĊcej. MiáoĞü – sielankowo. Finanse – dobre perspektywy.
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SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr
med.Ewa
EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.
Specjalista alergolog i pediatra

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

POJ OD 3 TYS L. ATEST PZH

tel. 603-85-70-30
0603-85-70-30

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT ORAZ MONTAĩ

poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

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

