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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

Dziğ cieĕ wosku ci ukaīe, co ci īycie niesie w darze.
Przysâowie polskie

BARAN

BLIħNIĉTA

21 marca - 20 kwietnia

21 maja - 21 czerwca

ZakoĔczyáeĞ z duĪym sukcesem
waĪny etap. Jest naprawdĊ dobrze. Drobne niedogodnoĞci nie
powinny przysáaniaü radoĞci i
pozytywnego nastawienia. ZacieĞniáy siĊ wiĊzi przyjacielskie
i stanowicie teraz fajną paczkĊ.
Wspólne andrzejki jeszcze to
ugruntują. Altruizm górą i tak trzymaü! MiáoĞü - dojrzewa. Finanse
- na huĞtawce.

Dzieją siĊ ostatnio wokóá Ciebie dziwne rzeczy. KtoĞ chyba czegoĞ Ci zazdroĞci. Postaraj siĊ nie „wkrĊcaü” w
te intrygi i bądĨ po prostu sobą. Masz
wystarczająco duĪo siáy wewnĊtrznej,
by sobie z tym poradziü. Skorzystaj z
zaproszenia na andrzejki i baw siĊ „bez
kwasów”. MiáoĞü - zabawa trwa. Finanse - raczej na plusie.

RAK
22 czerwca - 22 lipca

BYK
21 kwietnia - 20 maja
No, Byczku, pokazaáeĞ, nam co
CiĊ naprawdĊ staü. To powód do
dumy. IdĨ za ciosem i rób swoje.
Teraz jesteĞ na fali, ale z falami
róĪnie bywa, pilnuj, by nie zmieniáy siĊ w baáwany. OkaĪ wiĊcej
serca najbliĪszym, przecieĪ ich
kochasz. MoĪe poszalejcie trochĊ
podczas wieczoru andrzejkowego. MiáoĞü - ma róĪne oblicza. Finanse - szykuje siĊ doáadowanie.

PoradziáeĞ sobie z trudnymi zadaniami
i wreszcie uwierzyáeĞ w siebie. Drobne
„wpadki” nie powinny CiĊ stresowaü,
takie rzeczy zdarzają siĊ kaĪdemu. Zatroszcz siĊ trochĊ o najbliĪszych, mógábyĞ czĊĞciej wáączaü siĊ do pomocy.
Zorganizuj coĞ andrzejkowego. MiáoĞü
- mimo jesieni - ocieplenie. Finanse miáy dla ucha szelest banknocików.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Oj, ugáaskali CiĊ, i to bardzo dobrze,
áagodnoĞü jest o wiele lepsza od

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Ziemniaki w szynce
Czas przygotowania: ok. 30
minut; iloěý porcji: ok. 10; koszt: ok.
10 zà.
•
•
•
•

Skàadniki:
10 maàych ziemniaków
10 plastrów szynki szwarcwaldzkiej
2 àyħka ostrej musztardy
2 àyħka miodu

ziemniak obwinĂý szynkĂ i ukàadaý
na blasze wyàoħonej papierem
pergaminowym. Piekarnik nagrzaý
do temperatury 200 stopni i piec
ziemniaczki ok. 15 minut do zarumienienia.
Smacznego!

agresji, nawet Lwy powinny o tym pamiĊtaü. Pora teĪ zadbaü trochĊ siebie,
moĪe wypadzik do fryzjera lub gabinetu odnowy? Na jesieĔ to siĊ przydaje.
Andrzejkowa zabawa teĪ wskazana.
MiáoĞü - ale siĊ dzieje! Finanse - portfel nadal chudnie?

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
PodjĊáaĞ waĪną decyzjĊ. Czy byáa
sáuszna, to siĊ dopiero okaĪe. Teraz
zajmij siĊ nowymi rzeczami i potraktuj
je caákiem serio. Nie odkáadaj teĪ niczego na póĨniej. Pora wykonaü badania kontrolne - zdrówko trochĊ szwankuje. Czy masz plan na andrzejkowy
wieczór? MiáoĞü - na razie niezagroĪona. Finanse - powinno iĞü na lepsze.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

JeĞli ktoĞ z PaĔstwa chciaáby wyhodowaü dyniĊ olbrzymią, ma szansĊ
wygraü nasiona takiej dyni, pozyskane
przez hodowcĊ-hobbystĊ - pana Adama Binka. Pan Adam, który w tym roku
z sukcesem (7. i 8. miejsce) uczestniczyá w konkursie na X DolnoĞląskim
Festiwalu DyĔ, przekazaá nieodpáatnie
20 wyselekcjonowanych nasion „z
rodowodem” dla czytelników „Czasu
Ostrzeszowskiego”.
Aby wziąü udziaá w losowaniu
nagród - nasion naleĪy odpowiedzieü
na dwa pytania.
1. Jakie gminy wchodzą w
skáad powiatu ostrzeszowskiego?
2. Gdzie odbyá siĊ X DolnoĞląski Festiwal Dyni 2013 (pisaliĞmy
o tym w nr. 43. „CzO” na str. 5.).

Na odpowiedzi - na kartkach pocztowych, z naklejonym obrazkiem dyni
wyciĊtym z tej strony, czekamy do 5
grudnia. Prosimy o wpisanie na kartce
z odpowiedziami swoich danych (imiĊ,
nazwisko, adres, nr telefonu).
WĞród uczestników, którzy
poprawnie odpowiedzą na pytania,
rozlosujemy 10 nagród - po dwa,
cenne!, nasiona dla kaĪdego.

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

nie teĪ moĪna znaleĨü radoĞü i piĊkno. WeĨ siĊ za coĞ konkretnego, a
chandra zaraz odpuĞci. I zainteresuj
siĊ bliskimi, oni teĪ nie czują siĊ najlepiej. MoĪe wspólnie przygotujecie
andrzejkowe wróĪby, tak dla relaksu.
MiáoĞü - nie odpychaj. Finanse - zaszalej.

KOZIOROĩEC

RYBY

22 grudnia - 20 stycznia

20 lutego - 20 marca

ZaskoczyáeĞ chyba sam siebie. To
wyciszenie jest zdumiewające, ale
na pewno Ci siĊ podoba. Twojemu
otoczeniu równieĪ. I wszystkim wychodzi na dobre. Staraj siĊ jak najszybciej nadrobiü zalegáoĞci w pracy, wtedy odczujesz peáną lekkoĞü
i bĊdziesz mógá poddaü siĊ czarom
wieczoru andrzejkowego. MiáoĞü - w
blasku Ğwiec…. Finanse - w sam raz.

Limit uĪalania siĊ nad sobą zostaá juĪ
dawno wyczerpany. To lekka przesada, Īeby tak koncentrowaü siĊ na
sobie. Brak empatii to ostatnio Wasza wada gáówna. Rozejrzyjcie siĊ i
dostrzeĪcie potrzeby bliskich, wtedy
i sami poczujecie siĊ lepiej. A andrzejkowych wróĪb nie traktujcie tak
bardzo serio. MiáoĞü - ja i ten drugi.
Finanse - w normie.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

SKORPION

W
ramach
profilaktyki HIV/
AIDS, wynikającej z
Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS
na lata 2012-2016,
Wojewódzka Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu zorganizowała konkurs na logo hasła
„Nie daj szansy AIDS”.
Konkurs skierowany był do uczniów
gimnazjów - klas I, II, III, województwa
wielkopolskiego.
Zadanie polegało na wykonaniu
przez uczniów logo nawiązującego do
hasła „Nie daj szansy AIDS”. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfika-

ZrealizowaáeĞ trudny projekt, moĪesz
byü z siebie dumny. Nie zastanawiaj
siĊ, czy warto byü perfekcjonistą - to
siĊ zawsze opáaca, nawet jeĞli ktoĞ
to wykorzysta. Mistrz to mistrz. A ile
radoĞci sprawiáeĞ pewnym osobom sam to zauwaĪyáeĞ. Pora na „oblewanie” sukcesu. MoĪe na andrzejkach?
MiáoĞü - oj, ten temperament. Finanse
- spodziewany przypáyw.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Pora pomyĞleü o sobie i to kompleksowo - od badaĔ, poprzez zakupy

Przygotowanie:
Ziemniaki umyý
(nie obieraý), wstawiý
do garnka z wodĂ i
gotowaý ok. 15 min.
Odlaý ostroħnie wodĉ.
Szynkĉ szwarcwaldzkĂ
posmarowaý musztardĂ i miodem. Kaħdy

WYGRAJ NASIONA
DYNI OLBRZYMKI

nowych, porządnych ubraĔ, aĪ do
gabinetu kosmetycznego wáącznie.
Nie moĪna siĊ tak „zapuszczaü”. To
do Ciebie zupeánie niepodobne. A
moĪe zrelaksujesz siĊ na wieczorze
andrzejkowym u przyjacióá? MiáoĞü serce zadrĪaáo. Finanse - starczy na
zainwestowanie w siebie.

Powoli siĊ poprawia i to zarówno zdrowotnie, jak i nastrojowo. Ponura jesieĔ
nie ma takiej siáy, jaką jej przypisywaáaĞ. WziĊáaĞ siĊ w garĞü i wszyscy
odetchnĊli. Na andrzejkach u znajomych na pewno poszalejesz, a moĪe
poznasz kogoĞ interesującego? MiáoĞü - swe humory ma. Finanse - lekko
nadwerĊĪone.

24 paĨdziernika - 21 listopada

MIAàEĝ
ĝ WYPADEK LUB
STRACIàEĝ W WYPADKU
BLISKĄ OSOBĉ
PomoĪemy Ci uzyskaü naleĪne
odszkodowanie za szkody powstaáe
na skutek:
• wypadku komunikacyjnego
• wypadku przy pracy
• wypadku w gospodarstwie rolnym
• báĊdu medycznego
• potkniĊcia lub poĞlizgniĊcia
PomoĪemy Ci równieĪ odzyskaü
odszkodowanie za szkodĊ
majątkową powstaáą na skutek:
• uszkodzenia pojazdu
• poĪaru, powodzi
• katastrofy budowlanej
Ponadto dochodzimy odszkodowaĔ
z ubezpieczeĔ rolnych oraz
z ubezpieczeĔ turystycznych

Dochodzimy
odszkodowaĔ za
zdarzenia powstaáe
po 10 sierpnia 1997r.
Dokonujemy bezpáatnej analizy sprawy
Nie pobieramy Īadnych opáat wstĊpnych
tel. 62 730-22-27
j.plachta@rependat.pl
www.rependat.pl

27.11.2013

Jesienna szaroĞü nawet Wodnikom
daje siĊ we znaki, ale to jeszcze nie
powód, by tak utyskiwaü. W szarzyĨ-

Przyjemnych spotkaĔ
w andrzejkowy wieczór i miáych
przepowiedni z wosku
Īyczy
Wasza wróĪka

Podsumowanie konkursu na logo hasła
„Nie daj szansy AIDS”
cyjnych, reklamowych, promocyjnych,
itp. związanych z tematyką HIV/AIDS na
obszarze województwa wielkopolskiego.
7 listopada w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie odbyło się podsumowanie etapu
powiatowego.
Laureatami konkursu „Nie daj szansy
AIDS” zostali:
I miejsce - Maciej Wajerowski z
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie,
II miejsce - Alan Ciepliński z Gimnazjum w Grabowie nad Prosną.
Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w
Ostrzeszowie.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostrzeszowie

