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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

Dziğ cieĕ wosku ci ukaīe, co ci īycie niesie w darze.
Dz

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
ZabraáeĞ siĊ za budowanie wáaĞciwego
dla siebie otoczenia, i bardzo dobrze!
Takie drobne sukcesywne zmiany
wpáyną na Ciebie kojąco. Otoczenie
jest bardzo waĪne, dlatego niektóre
wspomnienia warto juĪ spakowaü do
wielkich pudeá i na razie do nich nie
zaglądaü. JuĪ w najbliĪszym czasie
w pracy czekają CiĊ nowe wyzwania.
Zostaniesz obarczony wiĊkszą odpowiedzialnoĞcią, dlatego warto, ĪebyĞ
zacząá porządnie siĊ wysypiaü... MiáoĞü
- ta rozmowa nie ma sensu. Finanse szykuje siĊ kilka wydatków.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W tym tygodniu planowanie bĊdzie
száo Ci Ğwietnie. BĊdziesz w niezwykáej
formie intelektualnej i pomysáy oraz rozwiązania bĊdą nasuwaáy Ci siĊ same.
Warto, ĪebyĞ wiĊksze z nich zapisaá, bo
moĪliwe, Īe w ciągu kilku dni nie zdąĪysz wszystkich zrealizowaü, a pamiĊü
moĪe CiĊ zawieĞü. Pod koniec tygodnia
w pracy moĪesz byü lekko rozkojarzony,
przez co mniej efektywny, bo myĞli
„uciekaü Ci bĊdą” w stronĊ realizacji
swoich planów. MiáoĞü - silna druĪyna.
Finanse - znów zaczyna siĊ dziaü!

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Sarkazm nie zawsze jest dobrym elementem skáadowym relacji miĊdzyludzkich. Tobie ostatnio zdarza siĊ go
naduĪywaü, a przecieĪ ludzie, z którymi

masz kontakt, doskonale o tym wiedzą,
po prostu nie zawsze reagują i stąd
tworzy siĊ wiele napiĊtych sytuacji.
PamiĊtaj teĪ, by nie byü tak jednoznacznym i szybkim w osądach, jeĞli
juĪ zdecydujesz siĊ wydaü opiniĊ, to
spójrz nieco szerzej i obiektywniej,
i najlepiej zapoznaj siĊ z relacją obu
stron. MiáoĞü - dobrze jest mieü wspólne
pasje. Finanse - bardzo dobrze.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Fortunnych zbiegów okolicznoĞci i dobrej formy ciąg dalszy. Wygląda na to,
Īe spokojnie moĪesz iĞü za ciosem
i dalej realizowaü swoje plany. Nie zapomnij jednak o relaksie. W weekend
szykuje siĊ Ğwietna impreza andrzejkowa, dobrze by byáo, ĪebyĞ jej nie
przegapiá, zwáaszcza Īe ktoĞ bardzo
liczy na Twoją obecnoĞü. Skup siĊ teĪ
trochĊ bardziej na wáaĞciwym odĪywianiu, realizowanie swoich zaáoĪeĔ
to jedno, ale witaminy same siĊ nie
dostarczą... MiáoĞü - idą zmiany... na
jeszcze lepsze! Finanse - koniec miesiąca moĪe byü kruchy.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
NajwyĪszy czas zapanowaü w koĔcu
nad chaosem, który ostatnio determinuje Twoje decyzje i plany. MoĪe
warto porozmawiaü z kimĞ bardziej
doĞwiadczonym, komu ufasz, i wyrzuciü z siebie swoje obawy? MĊtlik,
który od dáuĪszego czasu masz w gáowie, nie pozwala Ci w peáni korzystaü
z uroków Īycia. Takie oczekiwanie (nie

wiadomo na co) nie wróĪy niczego
dobrego. Czas powaĪnie wziąü siĊ
za oczyszczanie duszy (i przy okazji
ciaáa, kilka kg przed sylwestrem zrzuciü
nie zaszkodzi, a czasu coraz mniej).
MiáoĞü - przeszáoĞü zostaw tam, gdzie
jej miejsce, za sobą. Finanse - stabilnie.

bĊdzie zdecydowanie i uĞmiech. Nawet znajomi zauwaĪą, Īe znów jesteĞ
„starym, dobrym” Strzelcem, za którym
juĪ zaczynali tĊskniü. MiáoĞü - czas
zacząü nowy etap... Finanse - moĪesz
byü z siebie dumny.

KOZIOROĩEC

PANNA

22 grudnia - 20 stycznia

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
ĝrodek tygodnia (Ğroda, ale gáównie
czwartek) moĪe ob¿towaü w nieprzyjemne sytuacje, na które nie bĊdziesz
miaáa wpáywu. PowaĪniejsze z nich
najlepiej chyba po prostu bĊdzie przemilczeü. Z niektórymi ludĨmi nie ma
sensu wdawaü siĊ w dyskusje. PamiĊtaj jednak, Īeby tam, gdzie moĪesz,
przeforsowaü swoje racje, walczyü
i dyskutowaü. Ten tydzieĔ bĊdzie
wymagaá od Ciebie opanowania (co
zazwyczaj dobrze Ci idzie) i wyczucia sytuacji, co nie bĊdzie takie áatwe.
MiáoĞü - czyĪby wiĊkszoĞü burz juĪ za
Tobą? Finanse - moĪe byü...

W koĔcu odetchnąáeĞ z ulgą. NiepewnoĞü, w której ostatnio trochĊ trzymaá
CiĊ los, nie wpáywaáa dobrze na Twoją
psychikĊ, a tu proszĊ, „wyszáo” nadspodziewanie dobrze i znów moĪna
dziaáaü z uwolnioną od stresu myĞlą.
Warto byĞ poszedá dalej przetartym juĪ
wstĊpnie szlakiem i skupiá siĊ bardziej
na swoim zdrowiu. Jak sam widzisz,
Twoje skáonnoĞci do czarnowidztwa
w niczym nie pomagają, a wrĊcz przeszkadzają. MiáoĞü - uĞmiech! DuĪo
uĞmiechu. Finanse - tak trzymaj.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
W koĔcu bĊdziesz miaáa wiĊcej czasu
dla bliskich i... na odpoczynek! Ostatnie
wydarzenia naáadowaáy CiĊ pozytywną energiĊ, ale i ¿zycznie zwyczajnie
wymĊczyáy. Czas teraz skupiü siĊ na
sobie, odpocząü, porządnie siĊ wyspaü,
uzupeániü niedobór kalorii i wziąü siĊ
za, odkáadaną od dáuĪszego czasu, dobrą lekturĊ. W pracy raczej spokojnie,
na początku tygodnia mogą pojawiü
siĊ drobne zgrzyty, które rozejdą siĊ
po koĞciach. MiáoĞü - czas tylko dla
Was. Finanse - jeszcze kilka wydatków.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Po przekroczeniu pewnych granic,
niektórych rzeczy zwyczajnie nie da
siĊ juĪ naprawiü. Dlatego warto, byĞ
w koĔcu siĊ z tym pogodziá i zacząá
iĞü do przodu. ĩycie (co siĊ okaĪe juĪ
w najbliĪszym czasie) ma dla Ciebie
wiele niespodzianek. JeĞli tylko otworzysz siĊ na nowe - okazje zaczną
pojawiaü siĊ jedna za drugą. W pracy
nawaá nowych obowiązków, tak moĪe
byü nawet do poáowy grudnia. MiáoĞü
- otwórz oczy. Finanse - portfel coraz
grubszy.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
To bĊdzie dobry tydzieĔ. W koĔcu
opuszczą CiĊ (ostatnio czĊste) wątpliwoĞci i frustracje. Znajdziesz cel,
którego realizacja pozytywnie napĊdzi
CiĊ do dziaáania. Zaczniesz poszerzaü
horyzonty i odkrywaü nowe moĪliwoĞci.
W najbliĪszych dniach towarzyszyü Ci

Atmosfera wokóá Ciebie zacznie siĊ
polepszaü, co bĊdzie miaáo duĪy wpáyw
na Twoje samopoczucie psychiczne,
ale i ¿zyczne! BĊdziesz duĪo bardziej
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kreatywny i waleczny, co zaowocuje
wieloma caákiem przyjemnymi sytuacjami w pracy, które mocno CiĊ dowartoĞciują. PamiĊtaj jednak, by nie
przesadzaü z wtrącaniem siĊ w nie
swoje sprawy, to moĪe niektóre osoby
mocno zirytowaü, nawet jeĞli chĊci bĊdziesz miaá dobre... MiáoĞü - nie szukaj
dziury w caáym. Finanse - przemyĞl to.

RYBY
20 lutego - 20 marca
W pracy mogą pojawiü siĊ dziwne
i zupeánie niezrozumiaáe sytuacje
i napiĊcia. MoĪesz byü teraz bardziej
podatny na wpáywy innych, dlatego
uwaĪaj i nie daj „sobie wcisnąü” poglądów i racji wspóápracowników. JeĞli
serce i rozum podpowiadają Ci inaczej,
moĪe coĞ w tym jest? potrzeba Ci teĪ
trochĊ rozrywki poza pracą - moĪe
jakaĞ andrzejkowa domówka, najlepiej
u Ciebie, ale bez niektórych kolegów
z pracy? MiáoĞü - doceĔ swoją przestrzeĔ. Finanse - kolejny etap.
Wesoáej zabawy andrzejkowej
oraz samych dobrych wróĪb
Īyczy
Wasza wróĪka

Ciasto z jabãkami i orzechami
wãoskimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skáadniki:
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka mąki ziemniaczanej
1 áyĪeczka proszku do pieczenia
5 jajek
3/4 szklanki cukru
250 g masáa, roztopionego
1,2 kg jabáek
garĞü orzechów wáoskich lub
pekanów
1 - 2 áyĪeczki cynamonu
ewentualnie cukier puder, do
posypania

Wykonanie:
Wszystkie skáadniki powinny byü o temperaturze
pokojowej. Mąki przesiaü
z proszkiem do pieczenia,
wymieszaü z cynamonem.
Jabáka obraü, usunąü
gniazda nasienne, pokroiü w grubą kostkĊ (moĪna wymieszaü z sokiem
z cytryny - okoáo 2 áyĪki,
aby jabáka nie ciemniaáy). Orzechy z grubsza
pokroiü. Jajka ubiü na
lekką i puszystą pianĊ
mikserem. Stopniowo
dodawaü cukier, dalej
ubijając, aĪ do powsta-

nia gĊstej i jasnej piany. Dodaü przesiane mąki z proszkiem i zmiksowaü
do poáączenia. Na koniec dodaü masáo i zmiksowaü.
BlachĊ o wymiarach okoáo 22 x
34cm wyáoĪyü papierem do pieczenia.
Surowe ciasto wylaü na blachĊ (bĊdzie doĞü niskie, ale wyroĞnie). Wysypaü równomiernie jabáka, nastĊpnie
posypaü orzechami i cynamonem.
Piec w temperaturze 200ºC przez
okoáo 45 minut, do tzw. suchego patyczka. Przed podaniem moĪna oprószyü cukrem pudrem.
Smacznego!

Basia dziĊkuje
za orzeszki
Sympatyczna wiewiórka Basia, o której niezwykáej przyjaĨni
z panią Janiną pisaliĞmy przed
tygodniem - robi prawdziwą furorĊ. Niemal co dzieĔ przychodzą
do redakcji czytelnicy z torebkami
peánymi orzechów.
W imieniu paĔstwa Sobczaków i przemiáej wiewiórki piĊknie
za te dary dziĊkujemy.
red.
PS Na tych, którzy przynieĞli
orzechy, czeka w redakcji pamiątkowe zdjĊcie wiewiórki Basi.
Zapraszamy!
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