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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.

Hor oskop

BARAN
21.03-20.04
Nareszcie zrozumiesz, Īe Twój
partner, tak jak Ty, potrzebuje wiĊcej swobody, odrobinĊ wiĊcej wolnoĞci i niezaleĪnoĞci. Nie moĪna
dawaü sobie wiĊcej praw niĪ partnerowi. Poza tym czas najwyĪszy,
by zrobiü wiosenne porządki w
biurku i w ogóle w swoim otoczeniu. Finanse – oj, te wydatki! MiáoĞü
– wiĊcej swobody.

dziesz siĊ syciá tymi uczuciami.
WaĪne bĊdzie, jak wyglądasz (ze
wszystkimi detalami), jak mówisz,
co i jak robisz. A wiĊc, Lewku, zadbaj o szczegóáy A im bardziej
bĊdziesz siĊ stawaá przedmiotem
uznania, ba, nawet westchnieĔ páci
przeciwnej, tym wiĊkszą bĊdziesz
wzbudzaá zazdroĞü nieĪyczliwych.
Od tych wiĊc jak najdalej. Finanse
– bardzo dobre. MiáoĞü – gloria i
chwaáa.

BYK

Panna

21.04-20.05

23.08-22.09

Obecny ukáad planet pozwala na
podpisywania nowych umów, waĪnych dokumentów. Ruszaj wiĊc
Ğmiaáo z miejsca i nie czekaj, aĪ
ktoĞ Tobą potrząĞnie i obudzi CiĊ z
lĊkliwego marazmu. JesteĞ wystarczająco silny, by samodzielnie uruchomiü „start” swojej wewnĊtrznej
maszyny. Z drobnych spraw – pomyĞl o kimĞ, kto tĊskni. Finanse
– raczej ku lepszemu. MiáoĞü – caáy
czas ogromna.

Nie szukaj powodu swojego smutku i niezadowolenia w innych ludziach. Zaakceptuj rzeczywistoĞü i
swoje wczeĞniejsze wybory. Uspokój swoją duszĊ i nie pozwól, aby
sprawy, które i tak nie mogą siĊ
nigdy zmieniü, zakáócaáy Twój spokój wewnĊtrzny. Finanse – na razie
stabilizacja. MiáoĞü – wiĊcej spokoju, mniej pretensji.

23.09-22.10

BliĮničta
21.05-21.06
JesteĞ tak bardzo zajĊty, Īe potrzebowaábyĞ bliĨniaka, Īeby wszystko
ogarnąü. BĊdziesz teraz zasypywany nowymi zadaniami, nowymi
ludĨmi, z którymi przyjdzie Ci pracowaü. PamiĊtaj, aby w relacjach
z najbliĪszymi byü spontanicznym.
ĝmiaáo mów tym, których kochasz,
jak bardzo ich kochasz i jak bardzo
cieszy CiĊ kaĪda chwila z nimi spĊdzona. Finanse – tu przybywa, tam
ubywa. MiáoĞü – wiĊcej spontanicznoĞci.

KaĪda grupa, w której mógábyĞ pracowaü, jest dobra na swój sposób.
Nie naleĪy wiĊc decydowaü o tym,
co siĊ bĊdzie robiü na podstawie
swojej sympatii do ludzi. W Īyciu
prywatnym jeszcze nigdy nie czuáeĞ takiej potrzeby niezaleĪnoĞci.
MoĪe to doprowadziü do porzucenia osoby, z którą jesteĞ związany
dziwnym, dáugoletnim związkiem;
to wymaga rozwaĪenia. Finanse
– trzeba szanowaü kaĪdy grosz.
MiáoĞü – dylematy.

22.06-22.07
W pracy pójdzie teraz lepiej. W miáoĞci teĪ zaczyna siĊ dobry okres.
Peáen komfort psychiczny bĊdzie
zapewniaáa Ci myĞl, Īe nawet
gdyby dziaáo siĊ coĞ záego, to jest
przy Tobie ktoĞ, kto Ci pomoĪe.
Zatroszcz siĊ bardziej o siebie (o
duszĊ i ciaáo), to i bliscy bĊdą mieli
z Ciebie wiĊcej poĪytku. Finanse
– dają radĊ. MiáoĞü – peána bliskoĞci i oddania.

Lew

SKORPION
Zastanów siĊ, czy szukasz solidnej miáoĞci, czy teĪ przyjemnoĞci
na jedną noc. PoniewaĪ dla Ciebie
przyjaĨĔ, zaufanie i prawdziwa bliskoĞü są priorytetowymi wartoĞciami w związku, nie decyduj siĊ
pochopnie na pierwszego lepszego
partnera. Poczekaj, rozejrzyj siĊ,
wyrusz trochĊ poza obrĊb swojego
najbliĪszego otoczenia, a przekonasz siĊ, Īe taki czáowiek, o jakim
marzysz, naprawdĊ istnieje. Finanse – szastanie na lewo i prawo…
MiáoĞü – Twój wybór.

STRZELEC

23.07-22.08

22.11-21.12

W tym tygodniu bĊdziesz czuá miáoĞü, podziw za Twoją pracĊ i bĊ-

Mufinki
nadziewane
konfiturami
Czas przygotowania: ok.
10 minut, ilość porcji: ok. 10
szt., koszt: ok. 7zł.

KOZIOROįEC
22.12-19.01

Składniki:

Wszystko w Twoim Īyciu bĊdzie
siĊ teraz krĊciü wokóá miáoĞci,
nowych interesów, nowych pasji.
Gwiazdy kaĪą Ci podjąü takie decyzje, które doprowadzą CiĊ do
zmiany trybu Īycia i sposobu myĞlenia. BĊdziesz bardziej niĪ kiedykolwiek ekscytowaá siĊ wszystkim, co nowe. BĊdzie to tym
áatwiejsze i przyjemniejsze, im
szybciej zapomnisz o przykrych
rzeczach. Finanse - caákiem, caákiem. MiáoĞü - peána nowoĞci.

•
•
•
•

400g mąki
2 jajka
180g cukru
2 płaskie łyżeczki proszCzęść ciasto przełożyć do
foremek (po jednej łyżce
stołowej na foremkę), dodać po łyżeczce konfitur
i przykryć resztą ciasta.
Włożyć do wcześniej
nagrzanego piekarnika
i piec około 20 minut w
temperaturze 180 stopni.
Mufinki kakaowe – do
ciasta dodać kakao.

WODNIK
Skup teraz caáą swoją uwagĊ na
pracy, karierze i zaprezentowaniu
siĊ w sprawach zawodowych z
jak najlepszej strony. Na spotkaniach nie siedĨ jak cicha myszka,
tylko Ğmiaáo i jasno mów o swoich
pomysáach i planach. Umacniaj
swoją przyjaĨĔ z ludĨmi, którzy
z Tobą pracują. SpĊdzaj z nimi
wiĊcej czasu, na bieĪąco wyjaĞniaj nieporozumienia, a sukces
bardzo prawdopodobny. Finanse
- coraz lepiej. MiáoĞü - na drugim
planie.

Skutery juī od 1499zâ
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tel. 62 739 65 77
508 701 329
emi8411@wp.pl

Przygotowanie:

Tomasz Kempa
Przyjmuje w przychodni Esculap
ul. Dworcowa, Ostrzeszów
w Ğrody od godz. 9.00
Rejestracja: tel. 62/732-23-90

PIELôGNACJI PSÓW

NIKO

Byü moĪe wkrótce bĊdziesz musiaá zdecydowaü, czy związaü siĊ
z czáowiekiem, którego zaczynasz darzyü gáĊbokim uczuciem,
ale z którym związanie bĊdzie
wymagaáo przeniesienia siĊ daleko od rodziny i miejsca, w którym
wyrosáeĞ i które kochasz. Gwiazdy zapraszają CiĊ do odkrywania
nowych terytoriów, nowych przygód i tej nowej wielkiej miáoĞci, ale
wybór naleĪy do Ciebie. Finanse
- nie ma zmartwienia. MiáoĞü - co
tu robiü?

-

1435
1460
Adres: DOMEX KRASZEWICE
UL. KALISKA 19,
63-522 KRASZEWICE
TEL. 62/7312453

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

tel. 603-85-70-30
0603-85-70-30
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

tel. 606 916 577

PCV-5 i 6 komorowe P

530,00zá.

dr
med.Ewa
EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.
Specjalista alergolog i pediatra

pn. - pt. 10-18; sob. 9-14

OKNA
CENA Z MONTAĩEM

strzyĤenie
trymowanie
küpiele
porady

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY

Ostrów Wlkp., ul. Kościuszki 33

Dobrych wyborów
w codziennym Īyciu
Īyczy
Wasza wróĪka

stolarka drewniana
DRZWI, ROLETY

Specjalista
reumatolog

W misce zmieszać wszystkie
produkty sypkie, dodać jajka, mleko, olej i zmiksować na gładką masę.

SALON

19.02-20.03

Smacznego!

ku do pieczenia
100 ml mleka
100 ml oleju
1 łyżeczka cukru waniliowego
konfitury

•
•
•
•

Nadchodzi czas, kiedy razem ze

TWIERDZA – MOTOR

Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

i panią Agnieszką

RYBY
23.10-21.11

Rak

Gotuj z „Czasem”

wspóápracującymi z Tobą przyjacióámi moĪesz dokonaü wielkich
rzeczy. Wystarczy tylko siĊ nie
baü i w odpowiednim momencie
powiedzieü „tak” zamiast „nie”. W
Īyciu prywatnym bądĨ bardziej
spontaniczny, a Ğwiat otworzy
przed Tobą wrota do prawdziwych
przyjemnoĞci. Finanse – portfelik
troszkĊ schudá. MiáoĞü – przyjemna i radosna.

20.01-18.02

Waga

11.05.2011

R
O
M
O
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A
!!!

Najtaęsze
w mieĤcie okna
6-komorowe!
Pomiar i wycena – gratis!
Szeroki wybór drzwi wewnętrznych
i zewnętrznych
Ostrzeszów
ul. Kolejowa 12, tel. 730-15-02
Ostrów Wlkp.
ul. Odolanowska 116, tel. 736-10-06
Odolanów
ul. Kaliska 5, tel. 733-25-13

Sprawdź naszą ofertę, naprawdę warto!

OK NA DR Z W I

skład fabryczny

PRYWATNY
GABINET

KâOPOTY
ZE SâUCHEM?

DERMATOLOGICZNY

zapraszamy na

lek. med. Marzenna Grobel

al. WolnoĞci 1A
Ostrzeszów

BEZPâATNE BADANIE
SâUCHU
bez skierowania

Ostrzeszów ul. Zamkowa 24
(ARS MEDICA) w czwartki godz 9- 11
Grabów nad Prosnð ul. Mickiewicza 1,
II i IV czwartek m-ca godz 13- 15
Rejestracja nr tel.: 604 44 54 40 lub 62 78 22 685
Posiadamy podpisaną umowĊ z NFZ

•
•

porady lekarskie
mikrodermabrazja
Poniedziaáek 16.00 – 17.00
Czwartek 16.00 – 18.00
tel. 603 878 082

