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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
M

Nawet najnieszczċğliwsze
najnieszczċ
īycie ma swoje sâoneczne godziny i swoje uboīuchne
szczċğliw
kwiatki szczċğliwoğci,
rozsiane wğród piasku i kamieni. Hermann Hesse

BARAN

RAK

21 marca - 20 kwietnia

22 czerwca - 22 lipca

Nie szukaj powodu swojego smutku i
niezadowolenia w innych ludziach. Zaakceptuj rzeczywistość i swoje wcześniejsze
wybory. Uspokój swoją duszę i nie pozwól,
aby sprawy, które i tak nie mogą się nigdy
zmienić, zakłócały Twój spokój wewnętrzny. Spróbuj uspokoić nerwy i znaleźć ukojenie poprzez częstsze obcowanie z przyrodą. Finanse - na razie stabilizacja. Miłość
- więcej spokoju, mniej pretensji.

Być może wkrótce będziesz musiał zdecydować, czy związać się z człowiekiem,
którego zaczynasz darzyć głębokim
uczuciem, ale z którym związanie będzie
wymagało przeniesienia się daleko od
rodziny i miejsca, w którym wyrosłeś i
które kochasz. Gwiazdy zapraszają Cię do
odkrywania nowych terytoriów, nowych
przygód i tej nowej wielkiej miłości, ale
wybór należy do Ciebie. Finanse - nie ma
zmartwienia. Miłość - trudny wybór.

BYK
21 kwietnia - 20 maja

LEW

psychiczny będzie zapewniała Ci myśl, że
nawet gdyby działo się coś złego, to jest
przy Tobie ktoś, kto Ci pomoże. Zatroszcz
się bardziej o siebie (o duszę i ciało), to i
bliscy będą mieli z Ciebie więcej pożytku.
Zaplanuj weekend z kolegami. Finanse jakoś się wiedzie. Miłość - pełna bliskości i
oddania.

PODZIĊKOWANIE
Stowarzyszenie Koâo Gospodyĕ Wiejskich w Bierzowie dziċkuje instytucjom, Àrmom, organizacjom i osobom prywatnym, dziċki którym mogâo odbyý siċ II Ğwiċto
Chleba w Bierzowie:
•

STRZELEC

•

22 listopada - 21 grudnia

•

Obecny układ planet pozwala na podpisywanie nowych umów, ważnych dokumentów. Ruszaj więc śmiało z miejsca i nie
czekaj, aż ktoś Tobą potrząśnie i obudzi Cię
z lękliwego marazmu. Jesteś wystarczająco silny, by samodzielnie uruchomić „start”
swojej wewnętrznej maszyny. Z drobnych
spraw - pomyśl o kimś, kto tęskni. Finanse
- raczej lepiej niż gorzej. Miłość - cały czas
nieustająca.

•
•
•
•

KOZIOROŻEC

•

22 grudnia - 20 stycznia

•

23 lipca - 23 sierpnia
Nadchodzi czas, kiedy razem ze współpracującymi z Tobą przyjaciółmi możesz
dokonać wielkich rzeczy. Wystarczy tylko
się nie bać i w odpowiednim momencie
powiedzieć „tak” zamiast „nie”. W życiu
prywatnym bądź bardziej spontaniczny, a
świat otworzy przed Tobą wrota do prawdziwych przyjemności. Mów o swoich
uczuciach i odczuciach. Finanse - portfelik
troszkę schudł. Miłość - przyjemna i radosna.

Wszystko w Twoim życiu będzie się teraz
kręcić wokół miłości, nowych interesów,
nowych pasji. Gwiazdy każą Ci podjąć
takie decyzje, które doprowadzą Cię do
zmiany trybu życia i sposobu myślenia. Będziesz bardziej niż kiedykolwiek ekscytował się wszystkim, co nowe. Będzie to tym
łatwiejsze i przyjemniejsze, im szybciej
zapomnisz o przykrych rzeczach. Finanse
- całkiem, całkiem. Miłość - pełna nowości.

W tym tygodniu będziesz czuł miłość, podziw za Twoją pracę i będziesz się sycił tymi
uczuciami. Ważne będzie, jak wyglądasz
(ze wszystkimi detalami), jak mówisz, co i
jak robisz. A więc zadbaj o szczegóły. A im
bardziej będziesz się stawał przedmiotem
uznania, ba, nawet westchnień płci przeciwnej, tym większą będziesz wzbudzał
zazdrość nieżyczliwych. Od tych więc jak
najdalej. Finanse - ku lepszemu. Miłość majowo i kwieciście.

BLIŹNIĘTA

PANNA

WODNIK

21 maja - 21 czerwca
Jesteś tak bardzo zajęty, że potrzebowałbyś bliźniaka, żeby wszystko ogarnąć.
Będziesz teraz zasypywany nowymi zadaniami, nowymi ludźmi, z którymi przyjdzie
Ci pracować. Pamiętaj, aby w relacjach z
najbliższymi być spontanicznym. Śmiało
mów tym, których kochasz, jak bardzo ich
kochasz i jak bardzo cieszy Cię każda chwila z nimi spędzona. Finanse – tu przybywa,
tam ubywa. Miłość - więcej spontaniczności.

24 sierpnia - 22 września
Nareszcie zrozumiesz, że Twój partner,
tak jak Ty, potrzebuje więcej swobody,
odrobinę więcej wolności i niezależności.
Nie można dawać sobie więcej praw niż
partnerowi. Poza tym czas najwyższy, by
zrobić porządki w biurku i w ogóle w swoim otoczeniu. A w sprawach trudniejszych
widać pozytywne rozwiązanie. Finanse
- oj, te wydatki! Miłość - więcej swobody.

WAGA

SKORPION

RYBY
20 lutego - 20 marca
Zastanów się, czy szukasz solidnej miłości, czy też przyjemności na jedną noc.
Ponieważ dla Ciebie przyjaźń, zaufanie
i prawdziwa bliskość są priorytetowymi
wartościami w związku, nie decyduj się pochopnie na pierwszego lepszego partnera.
Poczekaj, rozejrzyj się, wyrusz trochę poza
obręb swojego najbliższego otoczenia, a
przekonasz się, że człowiek, o jakim marzysz, naprawdę istnieje. Finanse - szastanie na lewo i prawo… Miłość - Twój wybór.

24 października - 21 listopada
W pracy pójdzie teraz lepiej. W miłości też
zaczyna się dobry okres. Pełen komfort

Byśmy wśród trosk i zmartwień często napotykali „kwiatki szczęśliwości”
Wasza wróżka

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Dyrektorom Szkóâ Podstawowych
z MĆkoszyc, Parzynowa i Kobylej
Góry oraz wystċpujĆcej mâodzieīy z
ww. szkóâ,
Pani Dyrektor Gimnazjum w
Kobylej Górze - Ewie Kubiak,
Opiekunowi - Arturowi
Franikowskiemu, Wychowawcy
Rafaâowi Choi, Romanowi
Kubiakowi za oprawċ graÀcznĆ
oraz Uczniom klasy IIb za
przygotowanie serduszek oraz
wolontariat dla Darii,
Zespoâowi Pieğni i Taĕca
Przygodzice oraz Orkiestrze Dċtej
z maīoretkami za uğwietnienie
uroczystoğci swoimi wystċpami,
Przedstawicielom Rad Soâeckich i
Kóâ Gospodyĕ Wiejskich z gminy
Kobyla Góra,
Straīakom i Pocztom
Sztandarowym z poszczególnych
jednostek OSP,
Wszystkim osobom zaangaīowanym
przy pracach organizacyjnych i
porzĆdkowych.
Gazetom lokalnym oraz
portalowi Ostrzeszów Info - za
objċcie uroczystoğci patronatem
medialnym.
Dziċkujemy wszystkim, którzy
uczestniczyli w uroczystoğci,
zaszczycili nas swojĆ obecnoğciĆ i
doâĆczyli do zbiórki dla Darii.
Prezes Stowarzyszenia KGW
w Bierzowie
Maâgorzata Wawrzyniak

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Màoda kapusta z koperkiem i ęmietaný
Czas przygotowania: ok. 20minut; iloěý porcji: ok. 6 szt.; koszt: ok.
11 zà.
•
•
•
•
•

Skàadniki:
2 gàówki màodej kapusty
ěmietana
18%
koperek
sól, pieprz
masào

sól. Z mĂki i ěmietany przygotowaý
zawiesinĉ, dodaý do kapusty, zagotowaý. Pod koniec gotowania wrzuciý
posiekany drobno koper i przyprawiý
pieprzem.
Smacznego!

Przygotowanie:
Kapustĉ
poszatkowaý,
poddusiý chwilĉ na maěle,
podlaý wodĂ
i gotowaý do
miĉkkoěci. Do
gotujĂcej siĉ
kapusty dodaý

NA SZAMBA, GNOJÓWKĉ, GNOJOWICĉ,
KANAâY
DESZCZÓWKĉ, DO OCZYSZCZALNI
SAMOCHODOWE
ĝCIEKÓW, RETENCYJNE, POĩAROWE,
STUDNIE WODOMIERZOWE

dr n. med. Ewa Duczmal
Specjalista alergolog i pediatra

OKNA I DRZWI

WieluĔska 1B

Moskitiery
najniĪsze ceny
10 LAT

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030

•

Wicemarszaâkowi Województwa
Wielkopolskiego - Krzysztofowi
Grabowskiemu,
Paĕstwu Beacie i Zdzisâawowi
Poprawom,
Staroğcie Ostrzeszowskiemu Lechowi Janickiemu,
Wójtowi Gminy Kobyla Góra Wiesâawowi Berskiemu,
Kapâanom paraÀi w Kobylej Górze
- ks. kanonikowi T. Dereziĕskiemu
oraz ks. T. Jeīowi,
Prezesowi Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Stanisâawowi Grzesiakowi,
Spóâdzielni Handlowo-Rolniczej
ROLNIK z Ostrzeszowa oraz
Prezes Mieczysâawie Szymaĕskiej,
Kwiaciarni SAVINA z
Ostrzeszowa,
WiceprzewodniczĆcemu Rady
Powiatu - Mieczysâawowi
Matyszkiewiczowi,
Firmie ZPM POPRAWA,
Hurtowni KRZYĪAK z Kobylej
Górze - Pani Marioli Janickiej,
Firmie PROFI z Grabowa,
Prezesowi Jerzemu Koszarnemu
oraz Panu Kazimierzowi
Jurkiewiczowi,
Firmie gastronomicznej ZARÓD
z Kobylej Góry - Paĕstwu Annie i
Rafaâowi Zarodom,
Radnej Rady Gminy - Beacie
Ziċbie,
Sâawomirowi Mrugalskiemu
- Wicedyrektorowi Szkoây
Podstawowej w Kobylej Górze,

ZBIORNIKI BETONOWE

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY

UWAGA!
NOWY ADRES

•

21 stycznia - 19 lutego

23 września - 23 października
Skup teraz całą swoją uwagę na pracy, karierze i zaprezentowaniu się w sprawach
zawodowych z jak najlepszej strony. Na
spotkaniach nie siedź jak cicha myszka,
tylko śmiało i jasno mów o swoich pomysłach i planach. Umacniaj swoją przyjaźń
z ludźmi, którzy z Tobą pracują. Spędzaj
z nimi więcej czasu, na bieżąco wyjaśniaj
nieporozumienia, a sukces bardzo prawdopodobny. Finanse - coraz lepiej. Miłość
- na drugim planie.

•
•

•

Każda grupa, w której mógłbyś pracować,
jest dobra na swój sposób. Nie należy więc
decydować o tym, co się będzie robić, na
podstawie swojej sympatii do ludzi. W
życiu prywatnym jeszcze nigdy nie czułaś takiej potrzeby niezależności. Może to
doprowadzić do porzucenia osoby, z którą jesteś związany dziwnym, długoletnim
związkiem; to wymaga rozważenia. Finanse - trzeba szanować każdy grosz. Miłość
- dylematy.

13.05.2015

poj. od 3 tys. l - atest PZH

kontakt

603 609 347

Profil
7,8-komorowy
GWARANCJI

Ostrzeszów, Powst. Wlkp. 11A

ZAPEWNIAMY TRANSPORT ORAZ MONTAĩ

NAJTAýSZE SYSTEMY
ALARMOWE
I TELEWIZJA
PRZEMYSãOWA

