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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

Oto klucz do sz
szczċğcia: nie braý rzeczy zbyt tragicznie, robiý co moīecie
najlepszego w danej chwili, īycie uwaīaý za grċ, a ğwiat za boisko.
Robert Baden-Powell

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Relacje międzyludzkie bywają trudne,
dlatego przydałoby się więcej luzu i
dystansu. Nie przejmuj się tak tym,
co mówią czy robią inni. Nie staraj się
przekonywać znajomych, co będzie
dla nich lepsze, bo i tak świata nie zbawisz. Uważaj na zmiany pogodowe - to
nie jest dobry czas, by zakładać wiosenną kurtkę, nie chowaj też jeszcze
głęboko cieplejszych swetrów, by nie
nabawić się nieprzyjemnego przeziębienia. Miłość - puść wolno - jeśli ma
wrócić, wróci. Finanse - ładna górka.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Zmiany, które szykuje Ci nadchodzący tydzień, mogą wprowadzić niezłe zamieszanie. Będziesz się musiał
zmierzyć z kilkoma niespodziewanymi decyzjami, co będzie wymagało
od Ciebie dojrzałości i spokoju. Nie
przejmuj się i nie popadaj w histerię,
nerwy nie są dobrym doradcą. Jeśli
przebrniesz przez tę chmurę gradową
z uśmiechem, niebo szybko się rozjaśni i wszystko zacznie układać się po
Twojej myśli. Pamiętaj, by nie zwątpić
w siebie i swoich bliskich. Miłość - dużo
rozmawiaj. Finanse - licz dobrze.

BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca
Ostatnio dajesz się łapać dziwnym
kryzysom i zwątpieniu. Możliwe, że
zmienna i bardzo kapryśna pogoda
nie wpływa na Ciebie kojąco, ale to nie
powód, by siebie atakować. Postaraj
się na spokojnie i nie pod wpływem
emocji wymienić wszystkie rzeczy,
które są w Tobie obiektywnie dobre.
Nie przejmuj się też komentarzami
nieżyczliwych ludzi i dziwnymi porównaniami, to nie ma sensu i powoduje
niepotrzebne frustracje. Pamiętaj, że
każdy ma wady, dlatego w najbliższym
czasie skup się na wyolbrzymianiu zalet. Miłość - nie bój się zrobić drugiego
kroku. Finanse - stabilnie.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Informacja, która do Ciebie dotrze, w
końcu wprowadzi trochę pogody w
Twoje życie, bo ostatnio było jakoś szaro, a i Ty nie starałeś się tego zmienić.
Postaraj się, by to nie była chwilowa
euforia, dobrze by było, gdybyś rozpogodził się na dłużej, bo rodzina i
znajomi mają już trochę dość Twoich
ciągłych „spadków formy”. No i warto
przyjrzeć się trochę diecie, lato tuż,
tuż, a Ty chyba nadal masz kilka kilogramów za dużo, zwłaszcza teraz, po
świętach. Może przydałby się jakiś spacer albo jogging? Miłość - nie narzekaj!
Finanse - coraz lepiej.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Twoje ciągłe mówienie o sobie i powtarzanie w kółko tych samych, nieco ubarwionych, historii może być naprawdę
męczące. Kiedy ostatni raz odezwałeś się
do kogoś, by zapytać co u niego? Kiedy
rozmawiałeś z kimś na temat inny niż Ty
sam? Drogi Lwie, jesteś na dobrej drodze, by wypłoszyć wszystkich bliskich i
życzliwych Ci ludzi z otoczenia. Skup się
też bardziej na pracy, czasem niewinnie
wyglądające przeoczenie może mieć
opłakane skutki. Miłość - nie tylko nią
człowiek żyje. Finanse - bywało lepiej, ale
nie ma co biadolić.

PANNA
24 sierpnia - 22 września
Obrażanie się chyba nie jest najlepszym
sposobem komunikacji. Zwłaszcza gdy
nie jest się dzieckiem ze szkoły podstawowej. Może powinnaś po prostu odezwać się do osoby, z którą masz jakiś
(nieco wymyślony przez siebie) konflikt
i wszystko normalnie wyjaśnić? Twój
problem z komunikacją i otwieraniem

się przed ludźmi może być źródłem nieprzyjemnych niedomówień, a co za tym
idzie, pogorszenia stosunków w pracy i
w gronie najbliższych znajomych. Panno,
naprawdę nie masz już dwunastu lat…
Miłość - jeśli czekasz, aż zapuka do Twych
drzwi, możesz się nie doczekać. Finanse
- coraz lepiej.

WAGA
23 września - 23 października

go, ale zaufaj sobie i postaraj się wziąć
sprawy w swoje ręce. Jeśli czujesz, że
tak właśnie powinieneś postąpić, zaufaj
intuicji. To dla Ciebie raczej dobry czas
na podejmowanie drobnych decyzji.
Czasami małe zmiany mogą wiele naprawić i polepszyć. Pamiętaj też, by skupić
się bardziej na swoim zdrowiu, aby nie
opuściły Cię siły fizyczne. Może warto dla
rozluźnienia wybrać się na siłownię? Miłość - dobre słowa dużo znaczą. Finanse
- dołek, by usypać górkę.

jemnych zdarzeniach i odkreślić przeszłość grubą kreską. Rozpamiętywanie
nic Ci nie da, a po tak długim czasie jest
to już trochę dziecinne. W pracy pojawią się nowe okazje, które powinieneś
jak najlepiej wykorzystać. Nie bój się
czasem pomyśleć tylko o sobie. Zastanów się, co teraz będzie dla Ciebie
najlepsze i tak właśnie zrób. Miłość posłuchaj głosu serca. Finanse - chyba
nie ma powodów do obaw.

WODNIK

RYBY

21 stycznia - 19 lutego

20 lutego - 20 marca

Chyba minęło już wystarczająco dużo
czasu, byś mógł zapomnieć o nieprzy-

W końcu uda Ci się uporać z zadaniami,
na które zawsze brakowało albo ocho-

8.04.2015

ty, albo czasu. Poczujesz się jak nowo
narodzony, bo spadnie z Ciebie ciężar
zalegających spraw. Ten przypływ
pozytywnej energii i nadmiar wolnego czasu wykorzystaj tak, jak lubisz.
Od pracy trzeba się niekiedy zupełnie
uwolnić, także myślami. Dobrze by
było, gdybyś zmienił coś w swoim otoczeniu. Może najwyższy czas na gruntowne wiosenne porządki i odświeżenie otoczenia? Miłość - nie przejmuj się
za bardzo. Finanse - jest to jakaś myśl…
Abyśmy w grze zwanej życiem umieli
odnaleźć jak najwięcej radości i
przyjaznych współgraczy
Wasza wróżka

ŚWIĄTECZNE GOTOWANIE W BISKUPICACH ZABARYCZNYCH

W pracy wiele się wyjaśni. Sytuacja, która na początku wydawać się będzie dość
niekorzystna, przybierze całkiem pozytywny obrót. Będziesz też mogła liczyć
na szczęśliwe zbiegi okoliczności, ale
pamiętaj, by nie nadużywać życzliwości
losu i to, co możesz, bierz w swoje ręce.
Pod koniec tygodnia będziesz miała
bardzo otwarty umysł - może to dobry
czas, by zacząć nowe, długo obmyślane
projekty? Miłość - postaraj się nie demonizować drobnostek. Finanse - jeszcze
chwila cierpliwości, a w portfelu grosz
zagości.

SKORPION
24 października - 21 listopada
Drogi Skorpionie, jak zwykle próbujesz narzucić komuś siebie i swoje
racje. To nie jest w porządku, bo nie
zostawiasz ludziom miejsca na ich
przemyślenia i decyzje. Zastanów się,
czy robiąc wszystko po swojemu, nie
działasz zbyt egoistycznie. Może wcale to, co wymyśliłeś, nie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. Zanim
przejdziesz do samodzielnego działania, może chociaż postaraj się wysłuchać innych ludzi? Miłość - po co się
tak siłować? Finanse - zanim wydasz,
sprawdź ile masz.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Ostatnio zaniedbałeś chyba trochę
kontakty z bliskimi znajomymi. Praca
pracą, związek związkiem, ale wygospodarować chwilę, by pogadać z
ludźmi, którzy zawsze mieli dla Ciebie
czas i dobre słowo, też by się przydało.
Jeśli ktoś się na Ciebie gniewa, zastanów się, co może być tego powodem.
Warto też byś wrócił do zdrowego odżywiania - święta mocno dały się we
znaki Twojemu żołądkowi… Miłość
- jak w bajce? Finanse - czas zrobić odważny ruch.

KOZIOROŻEC
22 grudnia - 20 stycznia
Na horyzoncie widać nowe okazje. To
nic dziwnego, że obawiasz się nieznane-

21 marca w Wiejskim Domu Kultury
w Biskupicach Zabarycznych odbyá siĊ
pokaz Ğwiątecznego gotowania. PoáączyliĞmy tradycje naszych babü z nowoczesnoĞcią. MoĪna byáo podziwiaü
„chatĊ wiejską”, w której byáy: baranki z
masáa, mazurki, baby wielkanocne, ser
biaáy, smalec, ogórki kwaszone i oczywiĞcie swojski chleb i kieábasa. PokazaliĞmy teĪ, jak moĪna przygotowaü bigos
i Īurek w 7 minut. MoĪna byáo oczywiĞcie takĪe skosztowaü tych przepysznych daĔ. Przybyáo bardzo duĪo goĞci,
z czego jesteĞmy ogromnie zadowoleni.
WĞród zgromadzonych byá nowo wybrany soátys wsi pan Tomasz Skoczylas z
rodziną, mieszkaĔcy wioski i okolicznych miejscowoĞci oraz delegacja z
Sieroszewic. Dla kaĪdego byáy prezen-

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

ty oraz wiele
niespodzianek
m.in. konkursy
(muzyczny
i
wielkanocny)
z nagrodami.
Pomysáodawcą
imprezy
byáo niedawno
powstaáe Stowarzyszenie
Przyjacióá Kotáowa i Okolic
„Wspólne Dobro” z siedzibą
w Kotáowie.
Nasze Stowarzyszenie powstaáo w
grudniu ubiegáego roku z inicjatywy gru-

py zapaleĔców, ludzi chcących dawaü
radoĞü innym. Za cel nadrzĊdny obraliĞmy sobie pomoc spoáecznoĞci lokalnej
w trzech obszarach dziaáania: kulturalnym, spoáecznym i edukacyjnym. DziaáalnoĞü Stowarzyszenia oparta jest na
pracy spoáecznej jego czáonków. Byáa to
pierwsza impreza zorganizowana przez
Stowarzyszenie, tym bardziej wiĊc cieszy fakt, Īe wszyscy miáo spĊdzili czas.
To oczywiĞcie dopiero początek.
JuĪ teraz zapraszamy dzieci na festyn pt. „Zajączek wielkanocny”,
który odbĊdzie siĊ 19 kwietnia, o
godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych. Na
dzieci czeka wiele atrakcji: gry i zabawy
oraz sáodkie upominki.

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Murzynek
Czas przygotowania: ok. 15 minut (bez pieczenia); iloěý porcji: ok.
10; koszt: ok. 11 zà.











Skàadniki
125 g masàa
1/4 szklanki mleka
2/3 szklanki cukru
2 àyħki kakao
2 jajka (ħóàtka + biaàka)
1 szklanka mĂki
1 àyħeczka proszku do pieczenia
nutella
draħe do
dekoracji

miksujemy wszystko na gàadkĂ masĉ.
Biaàka ubijamy na sztywno i delikatnie mieszamy z ciastem. Przekàadamy
do formy i wstawiamy do piekarnika
nagrzanego do 180 stopni na ok. 40
minut (patyczek wbity w upieczone
ciasto po wyjĉciu powinien byý suchy). Wystudzone ciasto smarujemy
grubĂ warstwĂ nutelli i dekorujemy
rozkruszonymi draħami.
Smacznego!

Masào rozpuszczamy w garnuszku, dodajĂc mleko,
cukier i 2 ħóàtka.
Miksujemy wszystko na gàadkĂ
masĉ. Proszek do
pieczenia mieszamy z mĂkĂ i dodajemy do uzyskanej
masy. Ponownie

NAJTAýSZE SYSTEMY
ALARMOWE
I TELEWIZJA
PRZEMYSãOWA

