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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
BARAN
21 marca - 20 kwietnia

Święta tuż, tuż, a Ty jeszcze nie wymyśliłeś, co komu kupić w prezencie.
Najwyższa pora. Warto też uporządkować sprawy zawodowe, żeby nie
odkładać wszystkiego na ostatnią
chwilę. I koniecznie nie nadwerężaj
zdrowia. Miłość- czar trwa. Finanse
– dobrze, że wpadło parę groszy.

BYK
21 kwietnia - 20 maja

Ostatnio masz trochę zaległości i czas
najwyższy, by się za to konkretnie
zabrać. Ponure dni wpływają niekorzystnie również na innych, więc nie
zrzucaj całej winy na pogodę.
Przydałby się jasny plan dnia i trochę
samodyscypliny. Miłość – słodycz pomieszana z goryczą. Finanse – może
odrobina szaleństwa?

BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca

Ktoś wreszcie trochę Cię
utemperował – chwała mu za to.
Może wyciągniesz jakieś wnioski i
przestaniesz uważać się za supergwiazdę. Czeka Cię miłe spotkanie
i nie popsuj wszystkiego, pozbądź
się tej udawanej słodyczy. Po prostu
bądź sobą. Miłość – jak w serialu. Finanse – ma się ten gest.

RAK
22 czerwca - 22 lipca

Udało Ci się zyskać fajnych kumpli i może będzie z tego
przyjaźń. Ty też będziesz miał na to
wpływ. Może zaplanujecie wspólnego sylwestra? A może jakiś wspólny
wieczór przedświąteczny? Twój dobry nastrój widać również w pracy,
a to poprawia ogólną atmosferę. Mi-

łość – czy to jest kochanie? Finanse
– lepiej.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia

Twój optymizm wpływa
korzystnie na innych. Masz więc do
spełnienia ważną misję – aby nikt z
Twojego otoczenia przed świętami
nie zwieszał nosa na kwintę. Pomyśl
też o zakupach. Wszystko na ostatnią chwilę to po prostu chaos. Miłość
– nadal maj. Finanse – leciutka bessa.

PANNA
24 sierpnia - 22 września

Jest trochę zaległości w
pracy, ale na pewno sobie z nimi poradzisz. Trzeba tylko myśleć pozytywnie. W domu za to prawie sielanka.
Wszyscy doceniają to, co zrobiłeś i są
z Ciebie dumni. Może warto już teraz
sprawić radość dzieciom i świątecznie
udekorować dom? Miłość - wymaga
pielęgnacji. Finanse – starczy.

WAGA
23 września - 23 października

Masz sporo rzeczy do zrobienia i czasami jest trudno, ale za to
ile satysfakcji i miru wśród ludzi. To w
życiu jest bardzo ważne. Idą święta,
więc może będzie chwila wytchnienia. A wtedy znajdziesz czas dla najbliższych i wynagrodzisz im swoją
częstą nieobecność. Miłość – nic na
siłę. Finanse – wydawaj z głową.

SKORPION
24 października - 21 listopada
Twój ostatni wyczyn narobił Ci
trochę kłopotu, ale chyba wybrałeś słuszne rozwiązanie. Teraz sprawy potoczą się
już właściwym torem. Jeśli do tego dojdzie

Twoje zdyscyplinowanie wewnętrzne, to
sukces murowany. Miłość – jeszcze nie teraz. Finanse – bez rewelacji, ale może…

Wróżka Kletsima

STRZELEC

Firma plettac
Distribution Sp. z o.o.
w Ostrzeszowie

22 listopada - 21 grudnia
Krzątanina, bieganina, praca, dom, a gdzie reszta życia? Wyluzuj
i daj się ponieść fantazji, chociaż przez
chwilę bądź romantyczny. Wieczór przy
świecach, odprężenie, muzyka i ktoś
bliski, kogo ostatnio pomijasz w swoich
planach. Miłość – sercem patrz. Finanse
– od przybytku głowa nie boli.

poszukuje
Usługi elektryczne
instalacje
odgromowe
tel. 0509 113 780

KOZIOROŻEC

stróża nocnego
do pilnowania placu
magazynowego.
Kontakt telefoniczny
062 586 06 40

22 grudnia - 20 stycznia
Nie denerwuj się tak świętami. Daruj sobie mycie okien i szorowanie szafek. To można zrobić w każdej
chwili. Przemęczenie zabiera radość.
Więc pomyśl o dobrych stronach tych
kilku wolnych dni i ciesz się przedświąteczną atmosferą. Miłość – więcej
czułości. Finanse – kapitalik mały, ale
odnawialny.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Trochę zapuściłeś mieszkanie, niedługo zapomnisz, jak wygląda
porządek. A święta bliziutko. Trzeba
się zmobilizować i przynajmniej trochę
poskładać. W pracy raczej spokojnie,
no, może maleńki zgrzyt, ale bezbolesny. Miłość – błahostki nie muszą wywoływać sporów. Finanse – kufereczek
stóweczek by się przydał.

RYBY
20 lutego - 20 marca

Cieszysz się ze swojego
świątecznego wyjazdu lub przyjazdu
gości. Dobrze, że tak się to ułożyło.
Ostatnio wiodłeś dość monotonny
żywot, a to zawsze jakieś urozmaicenie. Zdrowie też się stabilizuje, ale
dbałości o nie nigdy za dużo. Miłość

Usáugi Ogólnobudowlane
i WykoĔczenia WnĊtrz

Montaż

szpachlowanie, malowanie,
adaptacja poddaszy, panele,
zakáadanie páytek,
ocieplanie budynków, tynki

paneli
podłogowych

Schody,
balustrady
z drewna

tel. 0660 717 876 po 18.00

tel. 0512 349 501

t. 0693 317 293

– razem na dobre i na złe.
Finanse – na świąteczne zakupy wystarczy.

Usługi:
budowlane, wykończeniowe,
hydrauliczne, elektryczne,
brukarskie

Możliwość negocjacji cen
tel. 0603 537 812

Poszukuję DJ
na zabawę
sylwestrową
tel. 731-75-01; 0602 535 424

Jeśli zakupy to tylko w EKO…
Majonez 400ml Winiary
Kawa Woseba mocca 500g
Przyprawa Kucharek 200g
Piwo Tyskie puszka 0,5l
Filet z kurczaka
Margaryna Smakowita
Margaryna Palma
Jaja ĈwieĔe
Filety Ĉledz. po cygaþsku
Mandarynka (siatka 1kg)
Schab bez koĈci

- 3,99
- 7,99
- 1,59
- 2,29
- 10,99
- 2,69
- 1,39
- 2,49
- 6,99
- 2,99
- 14,90

Promocja weekendowa 19-20 grudnia
èwiartka z kurczaka

- 3.99

Niech Wigilia
i Święta Bożego
Narodzenia upłyną
spokojnie
i radośnie aby
marzenia zmieniły
się w rzeczywistość
a sukcesy przerosły
oczekiwania...

… tu lubię zakupy

