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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.

Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ

Īadna noc nie moīe byý aī tak czarna, īeby nigdzie nie moīna byâo odszukaý
choý jednej gwiazdy. Pustynia teī nie moīe byý aī tak beznadziejna, īeby nie
moīna byâo odkryý oazy. Pogódĩ siċ z īyciem, takim jakie ono jest. Zawsze
gdzieğ czeka jakağ maâa radoğý. IstniejĆ kwiaty, które kwitnĆ nawet w zimie.
Phil Bosmans

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Twoje starania nie poszáy na
marne; zostaáeĞ doceniony, pochwalony i wyróĪniony. Starasz
siĊ, jak moĪesz i, jak widzisz,
to siĊ opáaca. Sprawdzasz siĊ
teraz w wielu dziedzinach. Koniecznie zrób z tego uĪytek. I
nie bądĨ taki skromny, moĪesz
Ğmiaáo manifestowaü swoją radoĞü. MiáoĞü - ostateczne decyzje wymagają dogáĊbnego przemyĞlenia. Finanse - kufereczek
stóweczek daj, BoĪe.

BYK
21 kwietnia - 20 maja

Zawsze wszystko robisz na
ostatnią chwilĊ, ale kiedy juĪ
skoĔczysz, to wszyscy są peáni
podziwu dla Twojego dzieáa. W
przyszáym tygodniu nadarzy Ci
siĊ kilka fajnych okazji do zawodowego rozwoju. Skorzystaj
z nich, nawet jeĞli uznasz, Īe
nic Ci to nie da. Spróbuj bardziej otworzyü siĊ na nowoĞci.
Nie przegap teĪ innych przyjemnych rzeczy. MiáoĞü - czy
partner sobie za duĪo nie pozwala? Finanse - juĪ po strachu.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca

tygodnia moĪesz czuü lekkie
ogólne osáabienie. Wtedy zrelaksuj siĊ koniecznie na spacerze lub przy dobrej ksiąĪce
czy ¿lmie. Spróbuj znaleĨü teĪ
choü chwilĊ dla bliskich i przyjacióá. MiáoĞü - nie przymykaj
oka na kaĪdy wybryk. Finanse
- zostaw sobie trochĊ ,,na czarną godzinĊ”.

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Saàatka z tuďczykiem
i ogórkiem kiszonym
Czas przygotowania: ok. 20 minut; iloěý porcji: ok. 6; koszt: ok. 12 zà.

jedno i drugie. MiáoĞü - báogie
uniesienia. Finanse - dobre i to.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

•

WAGA

Jeszcze dobrze nie zacząáeĞ
pracowaü, a juĪ zaczynasz krĊciü nosem. MoĪe trochĊ wiĊcej
pokory i zdrowego rozsądku.
Spróbuj zapanowaü nad negatywnymi emocjami. Postaraj siĊ
wykazywaü wiĊkszą cierpliwoĞü
i wyrozumiaáoĞü. Nie odkáadaj
teĪ ciągle obiecanej komuĞ wycieczki. Teraz najlepsza pora na
realizacjĊ tego projektu. MiáoĞü tylko sáowa? Finanse - tak sobie.
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23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
ik
WykonaáeĞ sporą robotĊ, ale
dociągnij projekt
do koĔca,
abyĞ mógá zdecydowanie odhaczyü go jako zrealizowany. A
potem kilka dni zasáuĪonego odpoczynku. Pogoda sprzyja, wiĊc
moĪna zorganizowaü jakieĞ grillowanie z przyjacióámi czy piknikową wycieczkĊ rowerową. Ale
uwaĪaj na zdrowie, o przeziĊbienie teraz áatwo. MiáoĞü - czy
wszystko moĪna wybaczyü? Finanse - mogą byü wydatki.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Ostatnio zdecydowanie zmieniáeĞ strategiĊ i styl, co wychodzi
Ci raczej na dobre. Znowu zaczyna siĊ mówiü o Tobie same
pozytywne rzeczy. Ten tydzieĔ,
oprócz pracy, bĊdzie sprzyjaá spotkaniom z przyjacióámi i
wypadom na ,,zieloną trawkĊ”.
Skorzystaj z kaĪdej takiej propozycji. Weekend spĊdĨ z kimĞ
bliskim sercu. MiáoĞü - prawie
jak dawniej. Finanse - ach, te
zakupy!

RYBY
20 lutego - 20 marca

WszedáeĞ w doĞü niebezpieczny i nietypowy ukáad. MoĪe
warto byáoby raz jeszcze dobrze to przemyĞleü, bo w razie
pomyáki konsekwencje mogą
byü przykre. Ale jeĞli siĊ uda, to
bĊdą i pieniądze, i satysfakcja.
Pilnuj, by wszystko robiü uczciwie i zgodnie z prawem. MiáoĞü
- bucha wiosenną ĞwieĪoĞcią.
Finanse - moĪe byü róĪnie.

24.04.2013

Skàadniki:
2 puszki tuđczyka w sosie wàasnym
1 puszka groszku konserwowego
3 ogórki kiszone
1 czerwona cebula
1 maàa czerwona papryka
1 duħe winne jabàko
1 pĉczek szczypiorku
sok z cytryny
2 àyħki majonezu
go
àyħka jogurtu naturalnego
sól, pieprz
cukier

nasienne, a resztĉ
pokroiý w drobnĂ
kosteczkĉ (skropiý
sokiem z cytryny,
aby miĂħsz nie ěciemniaà). Wymieszaý wszystkie przygotowane skàadniki. Dodaý osĂczonego z zalewy
rozdrobnionego tuđczyka. Posypaý
poàowĂ posiekanego szczypiorku.
Odstawiý do lodówki. Przygotowaý
sos: majonez wymieszaý z jogurtem. Dodaý resztĉ szczypiorku. Sos
doprawiý solĂ, pieprzem, cukrem i
sokiem z cytryny. Przed podaniem
polaý saàatkĉ.
Smacznego!

Przygotowanie:
Groszek osĂczyý z
zalewy. Ogórki pokroiý w
paseczki. Cebulĉ obraý,
pociĂý w talarki. Oczyěciý
e
paprykĉ, pokroiý w cienkie
paseczki. Jabàko rozciĂý na
a
ýwiartki, usunĂý gniazda
a

Postaraj siĊ znaleĨü radoĞü
nawet w, wydawaáoby
siĊ, szarych, codziennych
sprawach.
One teĪ potra¿ą lĞniü.
Wasza wróĪka

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia

To powinien byü raczej dobry
tydzieĔ. Pracy trochĊ mniej,
spokoju wiĊcej, a przyjaciele i
bliscy mogą zaskoczyü CiĊ miáą
niespodzianką. Przyjmij ją z entuzjazmem, nawet jeĞli wyda Ci
siĊ nietra¿ona. Liczą siĊ przecieĪ intencje. MiáoĞü - moĪe
jakieĞ kwiatuszki wiosenne? Finanse - nie ma co narzekaü.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Twoja determinacja i samozaparcie nie zawsze odnoszą skutek. Teraz stoisz przed trudnym
zadaniem. Zabrakáo Ci pomysáu,
jak je rozwiązaü. Spróbuj zasiĊgnąü rady kogoĞ Ci Īyczliwego.
Wspólnie na pewno znajdziecie
jakieĞ wyjĞcie. Postaraj siĊ teĪ
znaleĨü czas na sprawy inne
niĪ zawodowe. MiáoĞü - czy Ty
na pewno wiesz, czego chcesz?
Finanse - maáy doáek.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
JakoĞ tak siĊ ostatnio záoĪyáo, Īe
nie moĪesz siĊ wyrobiü na czas
z Īadnym z waĪnych zadaĔ.
Przyczyn jest wiele, ale gáówna
tkwi w Tobie samym. RozmyĞlanie i snucie siĊ z kąta w kąt
niczego nie rozwiąĪą. WeĨ siĊ
w garĞü i… do roboty. Gwiazdy
powinny Ci teraz pomagaü. MiáoĞü - czas zakoĔczyü te dyplomatyczne podchody. Finanse
- jeszcze nie rozbijaj skarbonek.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
To powinien byü raczej pozytywny tydzieĔ. Wiosna tak CiĊ
oĪywi, Īe bĊdziesz miaá aĪ nadmiar energii. Postaraj siĊ wykorzystaü ją na zrobienie czegoĞ
pozytywnego. MoĪe dokoĔcz
porządki, z którymi nie udaáo Ci
siĊ zdąĪyü przed ĞwiĊtami albo
záóĪ wizytĊ komuĞ, kto od dawna na to czeka. A najlepiej zrób

MĊczą CiĊ róĪne dolegliwoĞci, a
Ty uparcie omijasz specjalistów
szerokim áukiem. Chyba zdajesz
sobie sprawĊ, Īe tak nie powinno byü. W tym tygodniu koniecznie udaj siĊ po lekarską poradĊ,
bo takie lekcewaĪenie moĪe
siĊ Ĩle skoĔczyü. NajwyĪsza
pora zrobiü fachowy przegląd i
remont siebie samego. MiáoĞü
- jeszcze moĪna to zmieniü. Finanse - przyzwoicie, ale bez
szaleĔstwa.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia

Nawaá spraw sáuĪbowych przytáoczy CiĊ nieco i pod koniec

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

ZBIORNIKI
RETENCYJNE, POĩAROWE

STUDNIE
WODOMIERZOWE
POJ. OD 3 TYS L. ATEST PZH

TWIERDZA - MOTOR
Skutery juī od 1499zâ

DOWÓZ I SPRZEDAĪ NA TELEFON

PROMOCJA !!!
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TRANSPORT ORAZ MONTAĩ
TEL. 603 609 347
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Do kaĪdego zakupionego
2 kaski, kufer i dowóz GRATIS!!!
Sprzedaż quadów dla dzieci i dorosłych

Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

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

www.twierdza-motor.pl
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

