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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
GßÓWNIE DLA PAĒ

ale i panowie przy okazji czegoĝ o „swoich”
paniach mogĄ siĉ dowiedzieû
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ

Jestem samolubna, niecierpliwa i trochċ niepewna
siebie. Popeâniam bâċdy, tracċ kontrolċ i jestem
czasami trudna do zniesienia. Ale jeğli nie potraÀ sz
znieğý mnie, kiedy jestem najgorsza, to cholernie
pewne, īe nie zasâugujesz na mnie, gdy jestem
najlepsza. Marilyn Monroe

WAGA

WODNIK

23 wrzeĞnia
- 23 paĨdziernika

21 stycznia - 19 lutego

To czas, w którym wiĊkszoĞü rzeczy ukáadaü siĊ bĊdzie dokáadnie po
Twojej myĞli. UwaĪaj, by euforia, gdy
jesteĞ na szczycie, nie przesáoniáa Ci
niektórych niebezpieczeĔstw i problemów, na które warto zwróciü uwagĊ. Nie lekcewaĪ podpowiedzi swojej intuicji, ona rzadko CiĊ zawodzi.
Wtajemnicz w swoje sprawy partnera, razem áatwiej bĊdzie Wam dziaáaü
i tworzyü, a dziĊki temu poczuje siĊ
potrzebny i dowartoĞciowany. MiáoĞü
- partnerstwo. Finanse - jest plan.

By uporządkowaü pewne sprawy,
zwáaszcza te bardziej skomplikowane, przyda Ci siĊ ogólna równowaga
organizmu. BĊdziesz musiaáa zrobiü
porządki w sprawach sercowych i w
pracy, bo ogólny chaos nie wpáywa
na Ciebie zbyt dobrze. Masz wiele
szczĊĞcia i powinnaĞ je wykorzystaü
dając i biorąc. Nie zaprzątaj sobie
gáowy plotkami i drobnymi záoĞliwoĞciami. BądĨ ponad tym i codziennie
üwicz wybaczanie i pozytywne myĞlenie. MiáoĞü - zacznijcie od początku. Finanse - czeka CiĊ nagroda.

SKORPION

RYBY

BARAN

RAK

24 paĨdziernika - 21 listopada
d

20 lutego - 20 marca

21 marca - 20 kwietnia

22 czerwca - 22 lipca

JesteĞ w dobrym momencie Īy-

DostaáaĞ wskazówki od Īyczliwych
osób, teraz áatwiej bĊdzie Ci zaáatwiü pewne sprawy. BĊdzie to wymagaáo od Ciebie sporo silnej woli
i konsekwencji, ale jesteĞ w stanie
sama duĪo w swoim Īyciu zmieniü,
oczywiĞcie na lepsze. W najbliĪszych dniach nie pozwól, by wątpliwoĞci braáy górĊ, bĊdziesz miaáa
duĪo energii i zapaáu, by realizowaü
swoje najmniejsze plany. Ogranicz
kontakty z toksycznymi osobami,
które sukcesywnie wysysają z Ciebie energiĊ i dobry nastrój! MiáoĞü
- czas pomyĞleü tylko i wyáącznie o
sobie. Finanse - w normie.

To, co jest Ci potrzebne, to determinacja, siáa i zdecydowanie. Najlepiej dla Ciebie bĊdzie, jeĞli pewne
sprawy bezpowrotnie pozamykasz.
Dostaniesz taką szansĊ od losu,
musisz tylko mieü wewnĊtrzne przekonanie, Īe naprawdĊ tego chcesz.
To trudne, ale ze wsparciem bliskich
i zdrowym rozsądkiem uda Ci siĊ
wiele zdziaáaü. Nie rób nic wbrew
sobie. Otwórz siĊ na nowe doĞwiadczenia i nie karm przeszáoĞci, to
boli! MiáoĞü - trudne, ale moĪliwe.
Finanse - jest zapas.

W Īyciu kaĪdego czáowieka są takie
momenty, w których ostatecznie trzeba siĊ z kimĞ lub czymĞ poĪegnaü.
Zamiast próbowaü, postaraj siĊ przyjąü to do wiadomoĞci i pogodziü siĊ
ze smutkiem. On minie. Nie da siĊ
zrobiü nic, by w tym momencie záagodziü emocje, wiĊc nie walcz z nimi i
jeĞli masz na to ochotĊ, po prostu wyrzuü je z siebie. Popatrz w przyszáoĞü
z nadzieją. Agresja i frustracja w niczym nie pomogą, staraj siĊ myĞleü
„tak musiaáo byü”. MiáoĞü - pogódĨ siĊ
z rzeczywistoĞcią. Finanse - przyjmij
zlecenie.

LEW

STRZELEC

23 lipca - 23 sierpnia

22 listopada - 21 grudnia

JesteĞ w doĞü dziwnym momencie
Īycia. Wiele decyzji, które podejmiesz, moĪe promieniowaü skutkami
na dalsze plany. Nie rób niczego pochopnie. Postaraj siĊ podchodziü do
ludzi i spraw z wiĊkszym dystansem,
nie angaĪuj siĊ od razu caáym sercem, bo są tacy, którzy bĊdą chcieli
to wykorzystaü. Zastanów siĊ, co
teraz byáoby dla Ciebie najlepsze,
czy Twojej sytuacji nie uzdrowiáby
normalny i stabilny związek z kimĞ,
kto siĊ Tobą zaopiekuje? MiáoĞü cierpliwoĞci i rozwagi. Finanse - w
koĔcu przypáyw!

W tym szybkim i czĊsto niezbyt
uczciwym Ğwiecie naiwnoĞü dziecka
i prostolinijnoĞü czĊsto pomagają Ci
w trudnych sytuacjach. UwaĪaj jednak, by nie przysáoniáy Ci racjonalnego myĞlenia. Nie otwieraj siĊ teĪ
zbyt przed nowo poznanymi osobami, mogą chcieü wykorzystaü Twoje
sáaboĞci. Od pewnych osób i spraw
musisz siĊ zdystansowaü, by poznaü
prawdĊ i dowiedzieü siĊ, w jakim
stopniu dotyczy ona Ciebie. PamiĊtaj jednak, by nigdy nie przestawaü
wierzyü w ludzi. Znasz przecieĪ wiele
bardzo dobrych osób. MiáoĞü - cierpliwoĞü i uĞmiech. Finanse - stabilniej.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Chyba w koĔcu udaáo Ci siĊ znaleĨü
„swoje miejsce”. To zdecydowanie
dobry czas w Twoim Īyciu (uczuciowym i zawodowym). PielĊgnuj
wsparcie i zaangaĪowanie, które
wkáada w związek Twój partner. Pod
koniec tygodnia spadnie na Ciebie
wiĊcej niĪ zwykle Īmudnych obowiązków, bĊdzie Ci potrzebny spokój i opanowanie, a ze wszystkim
zdąĪysz jeszcze przed czasem. PamiĊtaj, by nie zarywaü nocy, bo to
moĪe rozstroiü CiĊ emocjonalnie.
MiáoĞü - jak w bajce! Finanse - coraz
lepiej.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Przed Tobą czas na podjĊcie trudnych wyborów. BĊdziesz musiaáa
zdecydowaü, czy posáuchasz serca
czy rozumu. Zastanów siĊ, co bĊdzie dobre dla Ciebie w przyszáoĞci
i nie kieruj siĊ gorącymi, chwilowymi emocjami. Czasem wartoĞciowe
cechy ukryte są bardzo gáĊboko, postaraj siĊ je odkryü w drugiej osobie
i cierpliwie czekaü na jakiĞ znak. PamiĊtaj jednak, by w kaĪdej sytuacji
zachowaü dumĊ i godnoĞü. MiáoĞü
- uczucie czy dobre wspomnienia?
Finanse - uzupeánianie braków.

Czeka CiĊ trudny wybór - niekoniecznie sercowy, ale bĊdzie wymagaá od Ciebie wielu przemyĞleĔ.
MoĪe CiĊ to teĪ kosztowaü wiele
róĪnych emocji, z którymi nie zawsze bĊdziesz umiaáa sobie poradziü. Nie przejmuj siĊ tym, pozwól
sobie na euforiĊ i ázy i nie wstydĨ siĊ
tego! W otoczeniu masz wiele Īyczliwych osób, które z pewnoĞcią pomogą Ci podjąü najwáaĞciwszą dla
Ciebie decyzjĊ, tylko nie zamykaj
siĊ na ich dobro. MiáoĞü - spotkanie
biznesowe czy randka? Finanse lekkie uszczuplenie.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Nadchodzi dobry czas w Twoim Īyciu
i to on napeáni Twoją gáowĊ nowymi
pomysáami, a duszĊ spokojem i pozytywną energią. PamiĊtaj, Īe jesteĞ
dla innych opoką i oparciem, wielu ludzi liczy siĊ z Twoim zdaniem i choü
czasem bywa to mĊczące, czĊsto od
Ciebie zaleĪy samopoczucie innych
osób. PamiĊtaj o tym, ale nie pozwól,
by sprawy innych zbyt mocno CiĊ
wypalaáy. ZnajdĨ teĪ czas na odpoczynek i relaks. Jest coraz cieplej,
koniecznie wybierz siĊ na samotny
spacer. MiáoĞü - miáo i ciepáo. Finanse
- dobre pomysáy są dobrze opáacane.
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cia - moĪesz wiele osiągnąü. Nie
podejmuj jednak zbyt pochopnych
i szybkich decyzji. Zatrzymaj siĊ
teĪ na dáuĪej przy niektórych osobach, pojawiających siĊ w Twoim
Īyciu. Zwolnij, a zobaczysz to,
czego w poĞpiechu nie uda siĊ
dostrzec. Daj sobie wiĊcej czasu i
przemyĞl pewne sprawy, nie uciekaj od wáasnych myĞli, w koĔcu i
tak CiĊ dogonią. JesteĞ teraz silna i ze wszystkim poradzisz sobie
nawet w pojedynkĊ. MiáoĞü - daj
szansĊ sobie i jemu. Finanse - nie
zapomnij, co jest waĪniejsze.
By mĊĪczyĨni rozumieli psychikĊ
i potrzeby kobiet,
nie tylko 8 marca
Īyczy
Wasza wróĪka

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Kurczak w ęmietanie z kurkami
Czas przygotowania: ok. 20 minut; iloěý porcji: 2; koszt: ok. 11 zà.
•

Skàadniki
2 piersi z kurczaka doprawione
solĂ i pieprzem

•
•
•
•
•
•

Sos:
200 g kurek
200 ml ěmietany30%
1 ěrednia cebula
masào do smaħenia
sól, pieprz do smaku
u
àyħkĉ posiekanejj
natki pietruszki

kosteczkĉ cebulĉ, podsmaħamy aħ
siĉ lekko zeszkli i dodajemy wczeěniej
oczyszczone kurki. Smaħymy razem,
aħ kurki zmiĉknĂ. Do kurek wlewamy
ěmietankĉ i czekamy, aħ siĉ zagotuje,
co jakiě czas mieszajĂc. Ěmietana powinna zgĉstnieý. Doprawiamy solĂ i
pieprzem, na koniec wrzucamy posiekanĂ natkĉ pietruszki. Mieszamy
i gotowe.
Smacznego!

Przygotowanie
Piersi z kurczaka
myjemy. Doprawiamy
solĂ i pieprzem. Smaħymy na maěle na wolnym ogniu z obu stron
okoào 5 min. Zdejmujemy z patelni. Na tĉ
samĂ patelniĉ dajemy
masào i wrzucamy
pokrojonĂ w drobnĂ
Ă

ZBIORNIKI BETONOWE
NA SZAMBA, GNOJÓWKĉ, GNOJOWICĉ,
KANAâY
DESZCZÓWKĉ, DO OCZYSZCZALNI
SAMOCHODOWE
ĝCIEKÓW, RETENCYJNE, POĩAROWE,
STUDNIE WODOMIERZOWE
poj. od 3 tys. l - atest PZH

kontakt

603 609 347

ZAPEWNIAMY TRANSPORT ORAZ MONTAĩ
SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr n. med. Ewa Duczmal
Specjalista alergolog i pediatra

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B
WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030

NAJTAýSZE SYSTEMY
ALARMOWE
I TELEWIZJA
PRZEMYSãOWA

