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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

są nieodzowne.

20 lutego - 20 marca

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada

Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ

Jak tam byâo, tak tam byâo, zawsze jakoğ byâo. Jeszcze nigdy tak nie byâo, īeby
jakoğ nie byâo. Jaroslav Hasek

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
PowinieneĞ wiĊcej wysiáku wáoĪyü
w pracĊ nad sobą. Te niekontrolowane wybuchy emocji stają siĊ nie
do zniesienia. Wycisz siĊ trochĊ i
czĊĞciej idĨ na kompromis. W tym
tygodniu moĪesz mieü okazjĊ do
poznawania nowych i zacieĞniania starych przyjaĨni. Nie zmarnuj
ani minuty, bo druga taka szansa
moĪe siĊ nie nadarzyü i moĪesz
,,przespaü” coĞ wspaniaáego. W
domu przydaáoby siĊ maáe, po albo
przedurlopowe, sprzątanko. MiáoĞü - nie ta, to inna. Finanse - niepostrzeĪenie pieniąĪki „wyszáy”?

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Czeka CiĊ raczej pozytywny tydzieĔ. MoĪe jakieĞ miáe spotkanie
z kimĞ, kogo lubisz, a moĪe jakaĞ
nowa, ciekawa znajomoĞü? Niestety, moĪe pojawiü siĊ teĪ drobna
dolegliwoĞü ¿zyczna, której nie
powinieneĞ lekcewaĪyü. W sprawach zawodowych kilka niewielkich napiĊü, związanych z sezonem urlopowym, a poza tym miáa
atmosfera. MiáoĞü - coĞ Ci zrzedáa
mina. Finanse - moĪe byü lekkie
zaáamanie.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Chyba nie po to wziąáeĞ sobie
urlop, by spĊdziü go w zadymionym pokoju przed komputerem i
ekranem telewizora. Wakacje są
po to, by z nich korzystaü w sposób
aktywny. Zrezygnuj z ,,áomotania”
w nie najmądrzejsze gry komputerowe i wybierz siĊ na jakąĞ wycieczkĊ, poczytaj dobrą ksiąĪkĊ i
jak najczĊĞciej przebywaj na ĞwieĪym powietrzu. MiáoĞü - nie igraj
z ogniem. Finanse - czyĪby szykowaáo siĊ coĞ ekstra.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Chyba nadszedá czas, by przestaü
myĞleü tylko o sobie i zacząü myĞleü o innych i to nie dlatego, Īe
taka ,,opieka” moĪe coĞ Ci daü na
przyszáoĞü, ale dlatego, Īe tak siĊ
powinno postĊpowaü i Īe to daje
poczucie realizacji siebie. Rozej-

rzyj siĊ i ustal, komu z Twojego
otoczenia potrzebna jest pomoc.
Kiedy zajdzie koniecznoĞü, postaraj siĊ sáuĪyü nie tylko dobrym
sáowem i radą. MiáoĞü - nie sáuchaj
podszeptów szatana. Finanse wiĊcej hojnoĞci.

STRZELEC

23 lipca - 23 sierpnia
To bĊdzie dziwny tydzieĔ. Mogą
wydarzyü siĊ rzeczy, które raczej
nie bĊdą CiĊ cieszyü. MoĪesz czuü
siĊ zawiedziony, rozzáoszczony i
dziwnie niespokojny. Koáo soboty wszystko powinno siĊ w miarĊ
ustaliü. NajwaĪniejsze, Īeby nie
rozczulaü siĊ nad sobą, a wziąü
siĊ do jakiejĞ konkretnej roboty. W
sferze ducha teĪ moĪe pojawiü siĊ
lekki niepokój. Wtedy „wyáącz siĊ” i
trochĊ pomedytuj MiáoĞü - szturm
moĪe okazaü siĊ nieskuteczny. Finanse - raczej kiepskawo.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

To bĊdzie raczej dobry tydzieĔ.
W pracy powinno Ci siĊ wszystko
udaü. W dziaáaniach pozazawodowych równieĪ nie bĊdziesz miaá
na co narzekaü. UwaĪaj jednak na
drobne zdrowotne dolegliwoĞci i
w Īadnym wypadku ich nie lekcewaĪ. W lecie teĪ ludzie chorują.
JeĞli trochĊ zaniedbasz pracĊ, nikt
Ci nie bĊdzie miaá tego za záe. Pilnuj teĪ walizki, gdy bĊdziesz wyjeĪdĪaá. Dowód osobisty zawsze
miej przy sobie. MiáoĞü - to nie
gorzka herbata. Finanse - caákiem
fajnie.

22 grudnia - 20 stycznia
To bĊdzie ciĊĪki, ale raczej pomyĞlny tydzieĔ. W pracy przybĊdzie, niestety (lub „stety”), obowiązków, ale Ciebie to w Īaden
sposób nie zniechĊci, bo lubisz
nowe wyzwania i jesteĞ usatysfakcjonowany, gdy moĪesz siĊ
speániü na niwie zawodowej. Twój
szef nadal jest dla Ciebie peáen
podziwu za fachowoĞü i pracowitoĞü. Nie zmarnuj tej opinii przez
taki drobiazg jak spóĨnianie siĊ do
pracy. MiáoĞü - nieĞmiaáo siĊ rozwija. Finanse – odbiáeĞ siĊ.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

Twoje pogodne usposobienie i
optymizm sprawiają, Īe lepiej niĪ
inni radzisz sobie z problemami
dnia codziennego i jesteĞ przez
wszystkich lubiany. Czasami jednak trzeba coĞ z siebie wyrzuciü,
wtedy czáowiek czuje siĊ „uwolniony” i jest gotów do jeszcze wyĪszych lotów. Wokóá Ciebie są osoby, którym moĪesz zaufaü i które
chĊtnie CiĊ wysáuchają, pomogą i
wesprą. Nie lekcewaĪ coraz czĊstszych migren. Tu pomoĪe tylko
lekarz. MiáoĞü - trochĊ za, trochĊ
przeciw. Finanse - niektóre wydatki

*

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

22 listopada - 21 grudnia

KOZIOROĩEC

Czy Ty w ogóle zdajesz sobie sprawĊ, jaki jesteĞ Ğwietny. Chyba nie,
bo zawsze stoisz gdzieĞ na boku i
nigdy nie grasz pierwszych skrzypiec. NajwyĪszy czas to zmieniü.
Masz wszelkie predyspozycje, by
podbiü Ğwiat. Wykorzystaj zatem
swoje walory i speánij swoje marzenia. Ten tydzieĔ moĪe okazaü
siĊ bardzo do tego odpowiedni.
Musisz tylko bardziej uwierzyü w
siebie. PamiĊtaj jednak o zdrowiu.
MiáoĞü - moĪe nareszcie bezwarunkowa? Finanse - chyba idzie ku
lepszemu.

298zł/t*
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Nareszcie moĪesz gáĊboko odetchnąü. Wszystko ukáada siĊ raczej
po Twojej myĞli. W pracy zrealizowaáeĞ trudne zadanie, urlop caákiem fajnie siĊ potoczyá, bliscy są
Īyczliwi i wszystko gra. Ty jednak
jesteĞ jakiĞ smutny i nieswój. MoĪe
nadszedá czas na caákowitą szczeroĞü i otwarcie siĊ przed kimĞ, kto
CiĊ zrozumie? Taka „spowiedĨ”
moĪe byü oczyszczająca. MiáoĞü
- moĪesz sam siebie zaskoczyü.
Finanse - zaczyna siĊ ukáadaü.

LEW

Kostka
granitowa „10”

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY

RYBY

powyżej 1t

nie przeprze
Twój mózg czuje siĊ wyraĨnie
pracowany. Ciągle zadajesz mu
jakieĞ trudne áamigáówki do rozwiązywania, rozstrzygasz waĪkie problemy i czytasz tylko ksiąĪki naukowe. MoĪe czas, by daü mu nieco
odpoczynku. Spróbuj spĊdziü choü
jeden dzieĔ bez angaĪowania siĊ w

6.08.2014

wielką politykĊ, bez czytania trudnych ksiąĪek i rozwikáywania zawiáych zadaĔ. Po prostu daj sobie na
luz. Czasami dobrze byü „przeciĊtniakiem”. MiáoĞü - trochĊ przystopuj. Finanse - miáe záego początki.
ĩeby zawsze jakoĞ byáo
Īyczy
Wasza wróĪka

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Dħem agrestowy
Czas przygotowania: ok. 75 minut; iloěý porcji: ok. 6; koszt: ok. 10 zà.
•
•

Skàadniki
2 kg dojrzaàego agrestu
40 dag cukru

Przygotowanie
Owoce przebieramy,
ramy, pàuczĂc i
odrzucajĂc szypuàki.
i.
Na dno garnka
wylewamy niewielkĂ iloěý wody,
wkàadamy agrest,
r oz g o t o w u j e m y,
czĉsto mieszajĂc,
by siĉ nie przypalià.
Gdy owoce utworzĂ
jednolitĂ papkĉ,
przecieramy je przezz
o
sito lub uħywamy do
tego celu blendera.
a.
y
Masĉ przekàadamy

do garnka, smaħymy, aħ zgĉstnieje,
pod koniec dodajemy cukier, smaħymy jeszcze chwilkĉ. GorĂcy przelewamy do sàoiczków, zakrĉcamy i
stawiamy do góry dnem.
Smacznego!
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Twoi bliscy biją na alarm i namawiają CiĊ do odpoczynku, ale Ty jesteĞ na ich proĞby gáuchy jak pieĔ.
Teraz dodaáeĞ sobie do wszystkich
obowiązków remont mieszkania
czy jakieĞ inne „roboty” i zamiast
korzystaü z wolnych chwil bĊdziesz biegaá ze Ğcierką i sprzątaá
po fachowcach. Musisz radykalnie
zmieniü swój sposób myĞlenia i
przekierowaü go na siebie. MiáoĞü
- przychylne oko. Finanse - zachowaj umiar w wydawaniu.
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