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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

Do sukcesu ni
nie ma īadnej windy. Trzeba iğý po schodach. Emil Oesch

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Chyba w koĔcu znalazáeĞ swoją
wáasną Īyciową ¿ lozo¿ Ċ, która pomaga Ci mierzyü siĊ z codziennymi
trudnoĞciami. PamiĊtaj jednak o
konsekwencji. Nie rezygnuj, gdy namnoĪą siĊ nieprzyjemnoĞci. Baran
wie najlepiej, jak áatwo daü siĊ pokonaü huĞtawkom nastrojów. MoĪe
warto zaáoĪyü zeszyt, w którym bĊdziesz spisywaá wáasne záote myĞli
na wypadek pochmurnych dni? JuĪ
pod koniec tygodnia przyjdzie Ci siĊ
zmierzyü z trudnoĞciami, ale jeĞli zechcesz, poradzisz sobie z nimi w kilka godzin. MiáoĞü - dawaü jest lepiej
niĪ braü. Finanse - mniej oczekiwaĔ
- wiĊcej radoĞci.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W domu spokojnie. Ale niektóre
Byki caákowicie zapomniaáy o swoim
máodszym rodzeĔstwie. Ono naprawdĊ potrzebuje doĞwiadczonych rad
i solidnego „kopa” (wbrew pozorom
mogą siĊ broniü lub oddaü). Po tej
braterskiej pomocy naleĪy szybko
zamknąü siĊ w áazience na kilkugodzinną kąpiel. W pracy moĪesz mieü
káopot z podjĊciem sáusznej decyzji,
bo obie wydają siĊ identycznie atrakcyjne. Posáuchaj intuicji i zdaj siĊ na
„pierwszą myĞl”. MiáoĞü - coraz jaĞniej i cieplej. Finanse - Wymagana
odrobina sprytu.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Drogi BliĨniaku, absolutnie nie moĪesz pozwoliü, by ktoĞ, na kim Ci
zaleĪy, Ĩle CiĊ traktowaá. ZaangaĪowanie to jedno, a zdrowy rozsądek to
drugie. Przez nieprzyjemne sytuacje
w związku tracisz pewnoĞü siebie
i zapaá do pracy, a co za tym idzie,
znów jesteĞ bardziej zmĊczony i podenerwowany. JeĞli nie ma chĊci do
wspóápracy, zbyt wiele nie zdziaáasz.
W weekend umów siĊ ze znajomymi, dobry ¿ lm i wino poprawią Twoje
samopoczucie. Jest szansa, Īe poznasz kogoĞ bardzo interesującego
w najmniej spodziewanym momencie… MiáoĞü - odwaĪ siĊ. Finanse jest dobrze.

UwaĪajcie dziewczyny na cudne lwie
postury tych dĪentelmenów, a wy,
mĊĪczyĨni, strzeĪcie siĊ kocich spojrzeĔ Lwic. NaleĪy jednak pamiĊtaü,
Īe z rykiem wiąĪe siĊ albo katastrofa,
albo coĞ przyjemnego. BĊdziesz miaá
szansĊ podjąü pewne ryzyko, zastanów siĊ jednak, czy naprawdĊ są Ci
potrzebne aĪ tak mocne emocje. MiáoĞü - pomyĞl, zanim zadziaáasz. Finanse - maáe zadáuĪenie?

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Piekielnie ambitne Panny powinny
przystopowaü, bo, niestety, stają siĊ
nudne. Czas oĪywiü trochĊ siebie i
przy okazji towarzystwo. Zmiana fryzury i wystrzaáowy ubiór zapewnią
samo centrum zainteresowania. Panny o mocno introwertycznym usposobieniu powinny koniecznie nauczyü
siĊ opowiadaü kawaáy i wybraü siĊ
na dobrą, huczną domówkĊ, nawet
wbrew sobie. Koniec stycznia sprzyja zawieraniu znajomoĞci. MiáoĞü sama nie zapuka do drzwi. Finanse
- nie duĞ grosza.

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Dla paĔ Wag najlepiej bĊdzie, jak
zapomną o wiecznych dietach, bo
mogą znów odebraü sobie tĊ niezwykáą przyjemnoĞü objadania siĊ takimi
delicjami jak karnawaáowe przysmaki. Waga nie zawsze musi byü aĪ tak
wywaĪona - moĪe teĪ czasem podelektowaü siĊ dobrym drinkiem czy
ciachem z kremem. Panom Wagom
doradzam wiĊkszą wstrzemiĊĨliwoĞü
od hucznych zabaw i piĊknych kobiet
- co za duĪo to niezdrowo... MiáoĞü nie masz 16 lat. Finanse - stabilnie.

22 czerwca - 22 lipca

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

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Choü na takiego nie wygląda, Lew
jest czuáy, ale gdy juĪ ruszy na áów,
moĪe pokazaü nie tylko pazurki...

24 paĨdziernika - 21 listopada

poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

NAJTAýSZE SYSTEMY
ALARMOWE
I TELEWIZJA
PRZEMYSãOWA

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

Odczujesz brak naleĪytego wypoczynku. Wysiáek, jaki naleĪaáo wáoĪyü w wiele (trzeba przyznaü caákiem
udanych) przedsiĊwziĊü, da o sobie
znaü. Dlatego najwaĪniejszą sprawą na dziĞ jest dostosowanie trybu
Īycia do aktualnych moĪliwoĞci psycho¿zycznych. Nic na siáĊ. BĊdziesz
odczuwaá mocne podenerwowanie
z powodów od Ciebie niezaleĪnych.
Jedno z podjĊtych zadaĔ zakoĔczy
siĊ niepowodzeniem, ale nie zaáamuj
siĊ i nie wracaj do záych nawyków
(równieĪ tych myĞlowych!) MiáoĞü spokojem wiĊcej zdziaáasz. Finanse
- …wiĊc zrób coĞ.

Wodniku, nie poddawaj siĊ uczuciu
¿ aska. DuĪo gorsze są miáe záego
początki. Sukces okupiony sumienną
pracą bĊdzie dwukrotnie wartoĞciowy, a Ty juĪ znów siĊ niecierpliwisz!
ZmĊczenie bĊdzie dawaü siĊ we
znaki, ale nie na tyle, by popadaü w
zamĊczającą wszystkich histeriĊ.
WiĊcej optymizmu! Z nim zawsze
bardziej do twarzy. MiáoĞü - rozmawiaü trzeba szczerze. Finanse - nie
páacz, dziaáaj i planuj.

STRZELEC

U Ryb duĪo spokojniej. Niestety
Ryby z II dekady lutego nie znoszą tego. Uwielbiają byü wiecznie

22 listopada - 21 grudnia
U Strzelca znów dobrze - jak zwykle:
post czy karnawaá, liczy siĊ dobra zabawa. Strzelec to juĪ staáy bywalec
wszelkich imprez. Proszony czy nie,
zawsze dobrze siĊ bawi, wiĊc dobrze gdy jest, bo on naprawdĊ potra¿
„rozbujaü táum”. Drogie Strzelce - tak
trzymaü. Nie zapominajcie jednak,
Īe „papierkowa robota” sama siĊ nie
zrobi, a terminy gonią nawet w karnawale. A i w domku zalegáoĞci trochĊ
siĊ porobiáo… MiáoĞü - mimo wszystko stabilizacja mile widziana. Finanse
- drobne wydatki

KOZIOROĩEC
WAGA

RAK
Rak powinien uwaĪaü, Īeby nie zacháysnąü siĊ arogancją i zadufaniem
w sobie. Raki urodzone pod tą lepiej
wychowaną gwiazdą mogą siĊ spodziewaü juĪ wkrótce miáych niespodzianek, zarówno ¿nansowych, jak
i tych osobistych. Reszta powinna
przeprosiü i wziąü siĊ w garĞü, przyznawanie siĊ do báĊdów, nie jest
aĪ takie straszne. A poza tym pora
pomyĞleü o wioĞnie; juĪ ją widaü…
MoĪe jakieĞ przedwiosenne zakupy
albo wizyta u kosmetyczki lub fryzjera. MiáoĞü - i tutaj trochĊ przesadziáeĞ. Finanse – no, áadnie, áadnie.

SKORPION

22 grudnia - 20 stycznia
W najbliĪszym czasie KozioroĪcom
do szczĊĞcia potrzeba bĊdzie niewiele: peány brzuszek i wáasna skorupa,
ciepáy kącik i spokój w zupeánoĞci
wystarczą. Nie pozwól, by ktokolwiek
ten spokój zmąciá i narobiá baáaganu „na Twoim podwórku”. Wszelkie
ewentualne spory bagatelizuj i rozwiązuj pokojowo. Pod koniec tygodnia, wedáug planów, zupeány spokój,
wrĊcz nuda, ale moĪe jednak coĞ niezwykáego siĊ wydarzy? MiáoĞü - o co
chodzi? Finanse - dziura?

RYBY
20 lutego - 20 marca
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chore i wymĊczone. NaleĪaáoby
przestaü, bo same „wpĊdzacie siĊ
do grobu”. Te mocniejsze „sztuki”
niech zadbają o zdrowie i zafundują sobie odrobinĊ wypoczynku,
a te wiecznie narzekające niech
wezmą siĊ w kupĊ i zaczną siĊ cieszyü tym, co jest, bo gorzej moĪe
byü zawsze. Dobrze teĪ, by w tym
tygodniu Ryby czujnie i czĊsto
sprawdzaáy swoją skrzynkĊ e-mail lub na listy. Pewne sprawy nie
zniosą przeoczenia. MiáoĞü - aĪ za
dobrze, trzeba byü czujnym. Finanse - nie najgorzej.
AbyĞmy, idąc po schodach w
pogoni za sukcesem, znaleĨli czas
na zatrzymanie i zachwycenie siĊ
Īyciem.
Wasza wróĪka

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Buàka z nadzieniem na ciepào
Czas przygotowania: ok. 10 minut; iloěý porcji: 2; koszt: ok. 7zà.
Skàadniki
• 2 buàki
• 1 pomidor
• 1/2 czerwonej papryki
• odrobina cebuli
• maày plasterek sera ħóàtego
• plaster boczku
• 2 jajka
• przyprawy: pieprz,,
sól, bazylia, oregano
• koperek lub szczypiorek
Przygotowanie
Odkrój górĉ buàki,
ěrodek wydrĂħ. Pomidory, paprykĉ i cebulĉ
pokrój w kosteczkĉ.
Przypraw i dokàadnie
wymieszaj. Na dnie buàki

uàóħ póà plasterka sera ħóàtego, na
to poàóħ farsz z pomidorów, papryki i
cebuli. Nastĉpnie pozostaàĂ poàówkĉ
sera i plasterek boczku. Na samym
kođcu wbij jajko i posyp odrobinĂ
soli i pieprzu. Zapiekaj w piekarniku
przez okoào 10 minut do momentu, aħ
biaàko siĉ zetnie. GotowĂ buàkĉ posyp
koperkiem lub szczypiorkiem.
Smacznego!
g

