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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

MajĆc wolnoğý, kwiaty, ksiĆīki i ksiċīyc, któī nie byâby w peâni szczċğliwy?
Oscar Wilde

BARAN

BLIŹNIĘTA

21 marca - 20 kwietnia

21 maja - 21 czerwca

Tydzień zapowiada się pracowicie i intensywnie. Będziesz zabiegany i ani na
chwilę nie będziesz mógł sobie ,,pofolgować”. W piątek może wydarzyć się
coś, co skłoni Cię do zastanowienia się
nad sensem życia i Twoją przyszłością.
Możesz też być zmuszony do stawienia czoła realnemu lub wyimaginowanemu wrogowi. To nauczy Cię radzić
sobie z niekomfortowymi sytuacjami.
Na horyzoncie ktoś atrakcyjny… Miłość - kolejne otwarcie? Finanse - miły
prezencik.

Jeśli będziesz pracował jeszcze skuteczniej i wydajniej niż do tej pory,
możesz w tym tygodniu zyskać podziw
kolegów i pochwałę zwierzchników.
Zaprocentuje to w przyszłości na przykład nieoczekiwaną premią. W związku
z tym możesz spodziewać się od szefów jakiegoś trudnego zadania, wymagającego skupienia i cierpliwości.
Pod koniec tygodnia uważaj na zdrowie. Daj odpocząć organizmowi, ale
nie rezygnuj z dalszego doskonalenia
zawodowego. Miłość - czy na pewno
wszystko pod kontrolą? Finanse - niezłe perspektywy.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W tym tygodniu powinno minąć ogólne napięcie i wreszcie się rozluźnisz. W
pracy czekają Cię miłe niespodzianki.
Spotkasz też ciekawych ludzi, którzy
mogą mieć wpływ na Twój zawodowy
sukces. Będą to bardzo cenni współpracownicy. W związku z reorganizacją
będziesz zmuszony zmienić swoje plany zawodowe. Życie prywatne także
dostarczy miłych doznań. Mogą to być
początki nowej przyjaźni lub przychylni Ci znajomi. Miłość - nie ma tego złego, coby na dobre nie wyszło. Finanse
- tylko wydatki Ci w głowie.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Niestety, będziesz zmuszony całkowicie i radykalnie zmienić swoje plany w
tym tygodniu. Na szczęście wyjdą Ci
one na dobre i sprawią, że w niedalekiej
przyszłości poprawisz swoją pozycję
materialną. Możesz też w tym tygodniu
śmiało przypominać się starym znajomym i zapomnianym przyjaciołom.
Warto zacieśniać i cementować więzi.
Pod koniec tygodnia unikaj wszelkich
awantur i nawet drobnych sprzeczek,
to nie wyjdzie Ci na zdrowie, a tylko
zwarzy harmonijną, domową atmosferę. Miłość - dobre, przyjacielskie rela-

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Kolorowy sernik na zimno, z morelami
Czas przygotowania: ok. 120
minut; iloěý porcji: ok. 12; koszt: ok.
26,00 zà.
Skàadniki







Masa serowa:
1kg sera o smaku waniliowym
1/2 szklanki cukru
2 àyħeczki cukru wanilinowego
7 àyħeczek ħelatyny
6 opakowađ galaretek w róħnym
kolorze

Wierzch:
 2 opakowania galaretki morelowej
 okoào ½ kg moreli
Przygotowanie
Kaħdy kolor galaretki osobno
rozpuěciý w 250ml gorĂcej wody. Odstawiý do ostygniĉcia, a nastĉpnie w
chàodniejsze miejsce, aby galaretka
stĉħaàa.
Stĉħa àĂ
galaretkĉ
wyjĂý z naczynia i pokroiý na drobne kawaàki.
Masa - ħelatynĉ wsypaý
do rondelka
i zalaý 1/3
3
szklanki zimnejj
wody, odstawiý,
ý,

aby napĉczniaàa. Nastĉpnie podgrzaý jĂ na maàym ogniu, ciĂgle mieszajĂc, aħ siĉ rozpuěci, zdjĂý z ognia.
Ser wymieszaý mikserem z cukrem
i cukrem wanilinowym. Do ħelatyny
dodaý 2-3 àyħki sera i wymieszaý.
Nastĉpnie dodaý jĂ do pozostaàego
sera i dokàadnie wymieszaý. Do masy
serowej dodaý pokrojone, kolorowe
galaretki i delikatnie wymieszaý. Masĉ wyàoħyý do tortownicy i wyrównaý.
Wierzch - galaretki morelowe
rozpuěciý w 750ml gorĂcej wody
i odstawiý do ostygniĉcia. Morele
przekroiý na póà i wyciĂgnĂý pestki.
Uàoħyý je na wierzchu masy serowej i zalaý tĉħejĂcĂ
galaretkĂ. Sernik wstawiý
do lodówki na parĉ godzin, najlepiej na noc.
Smacznego!

cje. Finanse - oszczędzaj na urlop.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Zapobiegliwość, staranność, a nawet,
co zaskakujące, pedanteria będą Twoimi towarzyszkami w tym tygodniu.
Wszystko po to, aby nie zaniedbać
ostatnich zawodowych sukcesów. Pamiętaj jednak, że przykładając się do
pracy, nie powinieneś lekceważąco odnosić się do kolegów, bo to może sprawić, że poczują się w pewnym stopniu
niedowartościowani, a nawet popsuć
Twoje dobre relacje ze współpracownikami. Miłość - sprytne zagranie. Finanse
- oby tak dalej.

PANNA
24 sierpnia - 22 września
Mimo że zamiast pracy poświęcisz się
bardziej spotkaniom towarzyskim i
imprezom, czeka Cię świetny tydzień
w pracy i w uczuciach. Śmiało możesz
odetchnąć i nareszcie zacząć żyć pełnią
życia. Baw się i bądź szczęśliwa. Należy
Ci się trochę beztroski i wyluzowania,
ile w końcu można pracować. Jeśli czujesz, że masz pracy serdecznie dość, to
po prostu zrób sobie wolne, pora urlopowa już się zaczęła. Miłość - cudownie.
Finanse - znośnie.

WAGA
23 września - 23 października
W pierwszych dniach tygodnia możesz
spodziewać się samych pozytywnych
wiadomości i miłych zdarzeń, np. sukcesów w pracy i pewnej odmiany, na
plus, w życiu osobistym. Musisz być
jednak czujna i nie pozwolić, by ominęły Cię bokiem. Dobrze by było, gdybyś
bardziej uruchomiła swoją kreatywność i aktywność umysłową. Planety są
Ci w tym tygodniu bardzo przychylne.
Warto to wykorzystać. Najwyższy czas
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pomyśleć o urlopie. Miłość - może lato
przyniesie zmiany? Finanse - zacznij
trochę odkładać.

SKORPION
24 października - 21 listopada
Niestety, dla Skorpiona nie mam dobrych wiadomości. Czeka Cię kolejny
trudny tydzień. Zmniejszy się zatem
Twoja ochota na towarzyskie spotkania. Skupisz się bowiem na swoich problemach. Uważaj na rywali w pracy, bo
może zdarzyć się, że nagle przyjdzie
im do głowy, by troszkę Ci zaszkodzić
i osłabić Twoją pozycję, jak również napsuć Ci krwi. Miłość - znowu Ci się nie
powiodło, ale to głównie Twoja wina.
Finanse - pamiętaj, że zlecenia trzeba
realizować, więc nie przesadzaj z ich
braniem.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Czeka Cię dynamiczny i ciekawy tydzień. Jesteś w dobrej formie, więc
powinieneś dać sobie radę z każdym
problemem, zarówno w pracy, jak i
w domu. Przyjaciele i bliscy znajomi
zdziwią się, gdy prawie codziennie będziesz ich odwiedzał lub przynajmniej
dzwonił, by zapytać, jak się mają. Pamiętaj jednak, że nadmierna aktywność mocno wyczerpuje; możesz to
dotkliwie odczuć po przejściu tej emocjonalnej hossy. Zachowaj więc umiar.
Miłość - to chyba nigdy się nie zmieni.
Finanse - powinno być nieźle.

KOZIOROŻEC
22 grudnia - 20 stycznia
Nadarza się okazja, by nareszcie zrealizować swoje zawodowe pomysły.
Pamiętaj jednak, by w odpowiednim
momencie troszkę zwolnić tempo. Nie
powinieneś też zbytnio przeciążać się
pracą i chyba czas nareszcie pomyśleć
o odpoczynku. Ten tydzień powinieneś
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poświęcić na spotkania z przyjaciółmi;
zdecydowanie więcej czasu spędzaj też
z bliskimi. Oni teraz bardzo będą potrzebować Twojego wsparcia i dobrej
rady. Miłość - wy się nic nie zmieniacie.
Finanse - załatwiłeś pilną sprawę.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Nareszcie nadchodzi dobry okres, by
naprawić nawarstwione przez lata
zaległości i przynajmniej częściowo
ponaprawiać stare błędy. Możesz też
śmiało odświeżyć dawne znajomości i
przypomnieć się długo niewidzianym
przyjaciołom. Należałoby też powolutku zabrać się za uzdrawianie relacji z
otoczeniem. Postaraj się też jakoś przeprosić tych, których kiedyś zraniłeś.
Pod koniec tygodnia dopadnie Cię niebywała chęć działania, musisz uważać,
by nie przesadzić z wysiłkiem, przecież
nie jesteś turem! Miłość - ożywienie. Finanse - składaj ziarnko do ziarnka.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Teraz będziesz miał wyjątkowo dobre
kontakty z ludźmi, a to pozwoli Ci na
czerpanie dobrodziejstw z bliskich
przyjaźni i ciekawych znajomości.
Może się też zdarzyć, że, ku swojemu
zaskoczeniu, spotkasz życzliwego kolegę, który poratuje Cię całkiem sporą sumką gotówki. W tym tygodniu
bardzo mile widziane: błyskotliwość,
kreatywność i profesjonalizm. Nie powinieneś też sobie pozwolić na stany
rozleniwienia umysłowego. Miłość
- i co Ci to dało? Finanse - na kłopoty,
przyjaciel.
Oby wolność, książki, księżyc i kwiaty, których pełno teraz dookoła, wprowadzały nas w zachwyt i dawały poczucie
szczęścia.
Wasza wróżka

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