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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

na odpowiedniejszy moment i bardziej
sprzyjającą atmosferĊ? I nie stresuj siĊ
z powodu przyjazdu dalszej rodziny na
1 listopada. MiáoĞü - czego Ty wáaĞciwie
oczekujesz? Finanse - nic na siáĊ.

Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ

Prawdziwie opâakiwaý
o
czyjĆğ ğmierý to zatroszczyý siċ o tych, których on
pozostawiâ. Edmund Burke

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Ten tydzieĔ moĪe ob¿towaü w róĪnego
rodzaju niespodzianki. Niestety, nie
zawsze te pozytywne. Los moĪe testowaü Twoją cierpliwoĞü. Zaistniaáe
sytuacje bĊdą wymagaáy od Ciebie
elastycznoĞci i kreatywnoĞci. BĊdziesz
musiaá bardziej niĪ zwykle panowaü
nad emocjami i zachowywaü siĊ nad
wyraz dojrzale, by wszystko „odwróciü”
na swoją korzyĞü. MiáoĞü - bądĨ czujny.
Finanse - przestaĔ ciągle wszystkiego
Īaáowaü.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
To moĪe byü trudniejszy tydzieĔ. BĊdziesz niespokojny i pobudzony, a swoim impulsywnym zachowaniem moĪesz
Ğciągnąü na siebie problemy! A przecieĪ czas przed 1 listopada skáania
do reÀeksji i zadumy, spróbuj siĊ wiĊc
wyciszyü. Dobrze by byáo spotkaü siĊ
z seniorami z rodziny, oni mają w sobie
wiele spokoju. Nie napĊdzaj siĊ przygotowaniami do ĞwiĊta. MiáoĞü - odrobina
szaleĔstwa? Finanse - moĪe byü lepiej.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Znów niby delikatnie tylko zmieniáeĞ
fakty, trochĊ dodaáeĞ, a trochĊ odjąáeĞ,
Īeby wyszáo na Twoje. Niby nic takiego,
ale czy naprawdĊ nawet w tak báahych
sprawach musisz kombinowaü? Mówienie prawdy (caáej) przynosi duĪo

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

lepszy skutek niĪ naginanie swoich
opowieĞci. Bardzo moĪliwe, Īe Twój
rozmówca zna fakty i moĪesz wyjĞü
na niezáego krĊtacza, ale pamiĊtaj, Īe
nigdy nie jest za póĨno, Īeby wszystko
„wyprostowaü”. MiáoĞü - niestety, bywa
i tak. Finanse - chyba wpadnie niezáy
bonus.

Ostatnio humor Ci siĊ poprawia (nareszcie!). Twój ciągáy pesymizm i gorycz
ciĊĪko juĪ byáo znieĞü otoczeniu. Wysyáanie negatywnych sygnaáów „nawet
przez kwiatek” i bez zbĊdnych emocji
nie jest ani motywujące, ani przyjemne.
W pracy zacznie siĊ dziaü i wszystko
nabierze rozmachu (nawet nieco trudnego do opanowania). W Halloween
koniecznie wybierz siĊ na jakąĞ duĪą
imprezĊ, dawno nigdzie nie byáaĞ,
a znajomi juĪ za Tobą tĊsknią. MiáoĞü
- zaskoczona? Finanse - moĪe byü.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
W najbliĪszych dniach, nie ze swojej
winy, moĪesz staü siĊ uczestnikiem
intrygi. BądĨ czujny i nie wierz we
wszystko, co usáyszysz. Zachowaj neutralnoĞü, a szybko i „caáo” wyjdziesz
z tej nieprzyjemnej sytuacji. JeĞli jednak
ulegniesz záoĞliwym podszeptom, dáugo
bĊdziesz musiaá siĊ borykaü z nieprzyjemną i napiĊtą sytuacją wĞród znajomych. Dla rozáadowania emocji moĪe
warto wykombinowaü jakieĞ przebranie
na Halloween i trochĊ siĊ pobawiü?
MiáoĞü - warto spróbowaü. Finanse szykują siĊ wydatki.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Na dniach mogą pojawiü siĊ trudnoĞci w związku. Wiele bĊdzie zaleĪeü
od pracy Was obojga. ObraĪanie siĊ
i „ciche dni” wiele tutaj nie zaáatwią.
Pewne sprawy trzeba stanowczo i raz
a dobrze wyjaĞniü. MoĪe warto zrobiü
jakieĞ ustalenia, które pomogą Wam
siĊ pozbyü tych drobnych, ale jakĪe
irytujących sprzeczek. Nawet z najbardziej utrwalonymi nawykami moĪna
walczyü. A moĪe razem wybierzecie siĊ
na groby bliskich? MiáoĞü - ...a byáo juĪ
tak dobrze! Finanse - zaczyna gromadziü siĊ zapasik.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Zanosi siĊ na ciĊĪki tydzieĔ w pracy.
Twoje, wydawaü by siĊ mogáo, pewne
i dobre projekty i pomysáy nie wszystkim siĊ spodobają. Przeforsowanie
ich moĪe kosztowaü CiĊ sporo trudu
i nerwów. Zastanów siĊ, w którym momencie powinieneĞ odpuĞciü. MoĪe
nie warto aĪ tak bardzo „szarpaü siĊ”
z tą sytuacją. MoĪe lepiej poczekaü

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Dziwne falowania nastroju wpáywają destrukcyjnie i dezorganizacyjnie na otoczenie. Nawet dla wspóápracowników
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Skàadniki:
2 szklanki startej dyni
100g masàa
3 jajka
350 g mĂki (ok. 2 szklanek)
130g cukru
àyħeczka proszku do pieczenia
60g posiekanej czekolady
(gorzkiej i mlecznej)
garěý rodzynek
1 cukier waniliowy

Jesieđ w peàni, wiĉc w kuchni
dynie królujĂ. Tym razem proponujemy dyniowe muffinki.
Z dyni w ykrawamy mniej
wiĉcej 200 -gramowy kawaàek,
oczyszczamy àyħkĂ z miĂħszu,
obieramy i ěcieramy na tarce na
ěrednich oczkach. Nastĉpnie siekamy czekoladĉ, odkàadamy. Pàuczemy rodzynki i zalewamy odro-

Ciasto wykàadamy do papilotek bĂdĥ formy na muffinki. Pieczemy 25 minut w temperaturze
180 stopni.
Smacznego.

binĂ alkoholu, ok. 2 àyħki (ħeby
trochĉ spĉczniaày). Do duħej miski
wbijamy jajka, ubijamy mikserem,
stopniowo dodajĂc cukier, cukier
w a n i l i o w y,
m a s à o ,
nastĉpnie
¾
mĂki
i proszek do
pieczenia.
Wsypujemy
dyniĉ, czekoladĉ i bakalie. Wszystko
ra zem mie s za my, d o dajĂc resz tĉ
mĂki. Ciasto
na
muf finki
powinno mieý
doěý
gĉstĂ
konsystencjĉ.
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ZBIORNIKI BETONOWE
NA SZAMBA, GNOJÓWKĉ, GNOJOWICĉ,
KANAâY
DESZCZÓWKĉ, DO OCZYSZCZALNI
SAMOCHODOWE
ĝCIEKÓW, RETENCYJNE, POĩAROWE,
STUDNIE WODOMIERZOWE
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kontakt
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tel. 603 857 030

ZAPEWNIAMY TRANSPORT ORAZ MONTAĩ

zrobiáeĞ siĊ ostatnio jakiĞ opryskliwy
i áatwo wyprowadziü CiĊ z równowagi.
ĩe podchodzisz do powierzonych Ci
zadaĔ profesjonalnie i powaĪnie bardzo
dobrze, ale nie musisz robiü przy tym
wokóá siebie tyle zamieszania, bo to
niesie ze sobą negatywną energiĊ i w
rezultacie, mimo dobrych intencji, psuje
caáy efekt. MiáoĞü - brak komunikacji to
zgroza. Finanse - nadal dobrze.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Ostatnio przybywa Ci coraz wiĊcej obowiązków w pracy, a niestety... bĊdzie
jeszcze gorzej. Ten tydzieĔ zapowiada
siĊ bardzo pracowicie i ciĊĪko. BĊdziesz zmĊczony i podenerwowany.
RzeczywistoĞü szybko „sprowadziáa”
CiĊ na wysokie obroty i po ostatnim
luĨniejszym okresie w pracy, nie bĊdzie
Ci áatwo wszystkiego dopilnowaü. BĊdą
tego jednak wymagaü od Ciebie teraz
wszyscy naraz, i w domu, i w robocie.
MiáoĞü - nie szukaj winnych. Finanse
- wiele zaleĪy od tego, na ile CiĊ staü.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Wszyscy poirytowani cháodną, dĪdĪystą
pogodą, a Tobie w paĨdzierniku do twarzy. Melancholijne, jesienne miesiące
nastrajają CiĊ dobrze, wrĊcz koją. To
bĊdzie dobry i dynamiczny tydzieĔ.
Sprzyjająca aura popchnie CiĊ do wielu
(nawet niezaplanowanych) dziaáaĔ,
a i drobne niepowodzenia przyjmiesz
z uĞmiechem. Wykorzystaj kaĪdy dzieĔ
nadchodzącego tygodnia. Niech reÀeksje o przemijaniu nie popsują tej

28.10.2015

pozytywnej energii MiáoĞü - i dobrze!
Finanse - czasem wydatki dają satysfakcjĊ.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Mimo ogólnego polepszenia sytuacji
w ostatnim czasie, w tym tygodniu moĪesz byü rozproszony i mieü trudnoĞci
ze skupieniem siĊ na pracy. Ludzie
bĊdą CiĊ irytowaü i trudno Ci bĊdzie siĊ
z nimi dogadaü bez drobnych sprzeczek
i nieporozumieĔ. PamiĊtaj. by staraü
siĊ opanowaü! MoĪe warto na moment
zatrzymaü siĊ, uspokoiü i wewnĊtrznie
wyciszyü np. w ĝwiĊto Zmaráych? MiáoĞü - czáowiek uczy siĊ na báĊdach.
Finanse - No, no, no!

RYBY
20 lutego - 20 marca
Pod koniec tygodnia mogą pojawiü siĊ
napiĊcia. BĊdziesz siĊ czuáa niezrozumiana przez najbliĪsze otoczenie.
Niektóre argumenty moĪesz odebraü
jako atak, dlatego uwaĪaj i nie wdawaj
siĊ w powaĪniejsze dyskusje, bo mogą
siĊ skoĔczyü nawet awanturą. W weekend bĊdziesz miaáa okazjĊ, by zadbaü
o lepsze relacje z rodziną, postaraj siĊ
jej nie zmarnowaü, a wszystkim wyjdzie
to na dobre. MiáoĞü - coĞ zaczyna siĊ
dziaü. Finanse - tĊdy droga.
Na listopadowe ĞwiĊta - pogodnych
wspomnieĔ, pogodnego przeĪywania, pogody ducha, pogodnych
spotkaĔ rodzinnych i áadnej pogody
na dworze
Īyczy
Wasza wróĪka

