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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
Jaki bċdzi
bċdzie nowy rok?

Nigdy nie moīna przewidzieý rano, co siċ
stanie wieczorem.

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
To bĊdzie intensywny rok, który
przyniesie wiele zmian. Trzeba tylko
mu na to pozwoliü. Warto zastanowiü
siĊ, czy aby na pewno wszystko trzeba tak dokáadnie analizowaü. Zbytnia
kontrola, ambicja i skupianie siĊ na
drobnych rzeczach mogą doprowadziü do Waszej samotnoĞci i izolacji
poáączonej z duĪym smutkiem i frustracjami. JeĞli bĊdziecie w stanie
siĊ z tym uporaü, codziennoĞü obdaruje Was fantastycznymi niespodziankami. Otwórzcie siĊ na Īycie
– jest naprawdĊ piĊkne. Czerpcie z
niego z zaufaniem, radoĞcią i optymizmem. Starajcie siĊ doceniaü to,
co jest, a nie czekaü na to, co moĪe
byü. Ten rok da Wam wielką szansĊ
na szczĊĞcie.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Ten rok bĊdzie dla Was, drogie Byki,
rokiem, który przyniesie zakoĔczenie pewnych waĪnych spraw,
zamkniĊcie pewnych rozdziaáów,
które juĪ dawno powinny zostaü zamkniĊte. JeĞli w Waszych myĞlach
znajduje siĊ poczucie winy, warto
sprawdziü, co siĊ za tym kryje. Odkryjecie teĪ w sobie duĪą zdolnoĞü
empatii, dziĊki czemu bĊdziecie w
stanie uszczĊĞliwiü przynajmniej
kilka osób. Poza tym przyda siĊ zajrzeü w gáąb siebie – tam zmagazynowane są Wasze dobre moce. Kiedy ujrzą Ğwiatáo dzienne, poczujecie
siĊ naprawdĊ wspaniale. Pierwsza
poáowa roku lepsza od drugiej, choü
jego koniec, pomimo drobnych zawirowaĔ, teĪ przyniesie duĪo dobrego.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Nadchodzą zmiany na lepsze. Macie teraz moĪliwoĞü wyjĞcia poza
wáasne iluzje i poza iluzje stworzone
przez innych. DuĪo bĊdzie zaleĪaáo
od Was, dlatego sáuchajcie swojego serca i podąĪajcie za jego gáosem. Intuicja bĊdzie Wam bardzo
pomocna. Czeka Was wspaniaáa
przygoda, w którą moĪecie wejĞü z
ufnoĞcią dziecka, ale nie z naiwnoĞcią. Nie porównujcie siĊ z innymi,

nie twórzcie báĊdnych domysáów i
nadinterpretacji, gdyĪ to moĪe doprowadziü Was jedynie do dylematów moralnych i frustracji. Nie jest to
Wam do niczego potrzebne. BĊdzie
to teĪ dla Was rok „rodzinny” – rozluĨnione ostatnio wiĊzi uda siĊ, przy
dobrej woli wszystkich, naturalnie
zacieĞniü.

RAK

PANNA

STRZELEC

WODNIK

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

22 listopada - 21 grudnia

21 stycznia - 19 lutego

BĊdzie to intensywny rok. PamiĊtajcie o tym, Īe nie ma trudnoĞci, z
którymi byĞcie sobie nie poradzili.
Macie szansĊ odkryü swoją wewnĊtrzną siáĊ. Macie równieĪ szansĊ
poznawaü ludzi lub rzeczy takimi, jakie są naprawdĊ. Warto teĪ podzieliü
siĊ swoim bogactwem, równieĪ tym
duchowym, z innymi, wtedy dopiero poczujecie prawdziwą radoĞü.
Nie bierzcie jednak na swoje barki
problemów innych ludzi, moĪecie
ich wspieraü, ale nie dĨwigajcie ich
bagaĪu. Przydaáoby Wam siĊ teĪ trochĊ otworzyü, uwolniü emocje i nie
baü siĊ bliĪszych relacji, to wniesie
nową jakoĞü w Wasze Īycie. TrochĊ
czasu trzeba bĊdzie poĞwiĊciü na
podratowanie zdrowia, które, szczególnie w poáowie roku, moĪe ulec
lekkiemu pogorszeniu.

To bĊdzie rok przemian.
Czas odrodzenia. Zamiast czekaü,
powinniĞcie raczej pójĞü Ğmiaáo za
swoimi marzeniami i ideaáami. Ten rok
da Wam wszelkie ku temu moĪliwoĞci.
ĩycie ciągle nas czegoĞ uczy. Warto
przyjąü tĊ naukĊ. MoĪecie teraz wejĞü
na kolejny stopieĔ wiedzy i doĞwiadczenia. Trzeba z tego skorzystaü. Nie
wolno teĪ baü siĊ wyzwaĔ i odwaĪnie
stawiü im czoáa. Wasze decyzje powinny zjednaü Wam nawet wrogów,
a przyjacióá pomnoĪyü. Tegoroczne
dokonania przysporzą Wam nie tylko
pieniĊdzy, ale i chwaáy. W Īyciu uczuciowym teĪ szykują siĊ staáe zmiany.
NaprawdĊ zapowiada siĊ dobry rok,
ale wiele zaleĪeü bĊdzie od Was.

Macie szansĊ poáączyü w sobie dwie
wielkie siáy: mĊską i kobiecą, które
mieszczą siĊ w kaĪdym czáowieku.
Ich zjednoczenie da Wam moc. Wasze zrozumienie i siáa sprawią, Īe
bĊdziecie mogli zaufaü sobie i innym
bardziej niĪ kiedykolwiek. Z ciemnoĞci zawsze rodzi siĊ Ğwiatáo – warto
o tym pamiĊtaü. MoĪecie w peáni
rozwinąü skrzydáa. To dobry czas na
samorealizacjĊ. Odnajdziecie w sobie
umiejĊtnoĞü tworzenia i dowodzenia,
pracy i relaksu, co z kolei sprawi, Īe
przejdziecie przez kolejne dni 2015
roku w harmonii i dostatku. W miáoĞci
duĪa namiĊtnoĞü. Wiosennym problemom szybko stawicie czoáa.

WAGA

Ten rok to czas stabilizacji, wejĞcia
w gáąb siebie, zwyczajnoĞci. Warto
jednak puĞciü to, co juĪ byáo, aby móc
cieszyü siĊ tym, co jest. PrzeszáoĞü,
bez wzglĊdu na to, jaka byáa, juĪ przeminĊáa i nic siĊ na to nie poradzi. Nie
warto wiĊc trzymaü siĊ jej kurczowo.
Czas, aby zacząü przeĪywaü to, co
siĊ dzieje tu i teraz. Trzeba spojrzeü
na Īycie przez róĪowe okulary, pesymizm nie jest receptą na záo tego
Ğwiata. W pracy zawodowej równieĪ
stabilizacja. Jednak jeĞli podjĊliĞcie
siĊ caákiem nowych zadaĔ, mogą
okazaü siĊ dalece nietra¿one i przysporzyü Wam káopotów, z którymi
ciĊĪko bĊdzie siĊ Wam uporaü. Uwaga na zdrowie!

22 czerwca - 22 lipca
Postarajcie siĊ uwaĪnie rozwaĪyü
kaĪdy „ukáad”, w jaki zamierzacie
wejĞü. Czasami trzeba pozostaü
przy swoich ideaáach, nawet jeĞli
pozostaje broniü ich w pojedynkĊ.
Walczcie o wartoĞci, „mamona” potra¿ zabraü szczĊĞcie. PrzemyĞlcie
dokáadnie, czy chcecie porzuciü
samych siebie jedynie dla nagrody,
która wcale nie musi byü korzystna.
RozmyĞlając nad tym w gáĊbi wáasnego serca, macie szansĊ uzyskaü
wewnĊtrzną harmoniĊ. Mimo lekkich burz w pierwszych miesiącach,
bĊdzie to dla Was dobry rok. Warto
to wykorzystaü. W rodzinie i w miáoĞci prawie sielanka, jednak nic nie
ma bez staraĔ.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Ten rok bĊdzie bardzo ciekawy. Zaskoczą CiĊ nieprzewidziane, a nawet
bardzo dziwne wydarzenia. Istnieje
duĪa szansa na odniesienie sukcesu. Byü moĪe spotka CiĊ teĪ nagroda za Twoją pracowitoĞü, potrzebna
bĊdzie takĪe reÀeksja nie tylko nad
sobą samym, ale równieĪ nad kwestiami egzystencjalnymi. Wszystko
w Īyciu ma swój początek i koniec.
ĝwiĊtujcie, cieszcie siĊ, bawcie, nie
skupiajcie siĊ na sprawach maáo
waĪnych. Ogólnie bĊdzie to dobry
rok, choü latem mogą pojawiü siĊ
przejĞciowe problemy, które bĊdą
wymagaáy od Was wiĊcej siáy i wytrwaáoĞci.

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

NAJTAýSZE SYSTEMY
ALARMOWE
I TELEWIZJA
PRZEMYSãOWA

RYBY

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia

20 lutego - 20 marca
W nadchodzącym roku potrzebne Wam bĊdzie dystans, rozwaga i
ostroĪnoĞü, znajdą siĊ bowiem ludzie,
którzy bĊdą chcieli wyprowadziü Was
w pole dla wáasnej korzyĞci. StrzeĪcie
siĊ ich. Przy podejmowaniu decyzji
niech Was wspiera, oprócz rozumu,
takĪe gáos serca. Nie pozwólcie, aby
ktoĞ decydowaá za Was. Wykorzystajcie wiedzĊ i doĞwiadczenia, jakie do
tej pory zdobyliĞcie, aby osiągnąü wáaĞciwy cel. Nie starajcie siĊ byü teĪ zbyt
niezaleĪni i dumni, pomoc zaufanych
osób czasem wiele znaczy. JeĪeli uda
Wam siĊ oddzieliü ziarno od plew,
dokonacie naprawdĊ waĪnych i przynoszących wymierne korzyĞci, rzeczy. W rodzinie i uczuciach caákowite
zmiany niosące za sobą stabilizacjĊ.
PomyĞlnoĞci w 2015 roku
Īyczy
Wasza wróĪka

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada

Istnieje duĪa szansa na pomyĞlnoĞü
w Īyciu uczuciowym, moĪe zrodzi
siĊ jakaĞ prawdziwa przyjaĨĔ lub
nawet miáoĞü. Trzeba jednak przyjrzeü siĊ osobom z otoczenia, nie
wszyscy bowiem są szczerzy i mają
dobre intencje. Dlatego potrzebny
jest dystans i czas. Pewne sprawy
rozwiąĪą siĊ dopiero ok. maja. Ten
rok bĊdzie dobrym czasem na wyraĪanie siebie poprzez jakąkolwiek
twórczoĞü. Poáączenie intelektu
z uczuciowoĞcią moĪe przynieĞü
naprawdĊ dobre rezultaty nie tylko natury duchowej, ale równieĪ
¿nansowej. PamiĊtaj jednak by nie
niecierpliwiü siĊ zbyt w Īadnej dziedzinie Īycia. Nie wywieraj presji i
nacisków. Na przedwioĞniu mogą
pojawiü siĊ drobne káopoty zdrowotne – w tym okresie dbaj o siebie wiĊcej niĪ zwykle.
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Czasem nie warto odkáadaü spraw
na póĨniej. Ten rok jest wiĊc odpowiedni na zaáatwianie przeróĪnych
zalegáoĞci. Jest szansa na uzdrowienie w relacjach z innymi i z samym
sobą. Otworzą siĊ przed Wami nowe
moĪliwoĞci, nowe perspektywy, pod
warunkiem, Īe Wy otworzycie siĊ na
Īycie inaczej niĪ do tej pory. Teraz
potrzebna jest Wasza szczeroĞü.
Zakáamanie, wczeĞniej czy póĨniej,
dziaáa destrukcyjnie. Pod wzglĊdem
¿nansowym moĪe byü trochĊ sáabiej,
wiĊc nie przesadzaj z wydawaniem
– zapasy szybko topnieją. Sprawy
rodzinne powinny ulec poprawie i, jeĞli siĊ postarasz, wrócą dawne dobre
relacje. Początek roku moĪe byü trochĊ gorszy. UwaĪaj na faászywych
przyjacióá, których sporo krĊci siĊ
wokóá Ciebie.

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Faworki na piwie
Skàadniki
•
5 ħóàtek
•
ok. 3 szklanki mĂki
•
1/2 szklanki piwa
a
•
smalec do smaħenia
Przygotowanie
Do miski wsypujemy 2
1/2 szklanki mĂki, dodajemy poàowĉ piwa i ħóàtka,
mieszamy aħ caàoěý siĉ
poàĂczy. Jak ciasto jest za
gĉste dodajemy piwo, jak za
rzadkie dosypujemy mĂkĉ.
Waàkujemy. Wycinamy paskii
z przeciĉciem. Przekàadamy
y
jeden koniec faworka przezz
przeciĉcie i smaħymy na tàuszz-

czu do zbrĂzowienia. Posypujemy
cukrem pudrem.
Smacznego

