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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
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ:
Mo

MiarĆ czâowieka nie jest zachowanie w chwilach spokoju, lecz to,
cco czyni, gdy nadchodzi czas próby.
Martin Luther King

BARAN

LEW

21 marca - 20 kwietnia

23 lipca - 23 sierpnia

Ostatnio Twoim motto jest chyba
„nie ma rzeczy niemoĪliwych” - i
bardzo dobrze. Pomimo Īe początek roku nie naleĪaá do najlepszych,
teraz dziaáasz zgodnie z planem i
nadrabiasz wszystko podwójnie.
Tak trzymaj! Popracuj jeszcze tylko
trochĊ nad swoim temperamentem,
a juĪ w ogóle bĊdzie idealnie. Nie
bój siĊ swoich decyzji i zaufaj intuicji. MiáoĞü – czas pokaĪe. Finanse
– coraz lepiej sobie radzisz.

Nie musisz aĪ tak angaĪowaü siĊ w
sprawy, które bezpoĞrednio Ciebie
nie dotyczą. Wiadomo, Īe nie moĪna byü obojĊtnym, ale bezcelowe
„spalanie siĊ” Ĩle wpáywa na zdrowie
zarówno psychiczne, jak i ¿zyczne.
Przystopuj teĪ trochĊ z pracą – zbyt
wielki nawaá obowiązków moĪe siĊ
Ĩle skoĔczyü, zwáaszcza Īe i mroĨna pogoda do koĔca ciepáolubnym
Lwom nie sprzyja. MiáoĞü – to jeszcze nie koniec. Finanse – korzystna
okazja.

BYK

PANNA

21 kwietnia - 20 maja

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

Chyba bardziej musisz zadbaü o
zdrowie. Nie bój siĊ posądzenia o
hipochondriĊ – taki mróz nikomu
nie sáuĪy i warto czasem zostaü w
domu, przy ciepáej herbacie. Oczekuj niespodziewanego goĞcia, który
z pewnoĞcią przyniesie Ci duĪo pozytywnych wiadomoĞci. Przydaáoby
siĊ teĪ od czasu do czasu iĞü wczeĞniej spaü. MiáoĞü – topi lody. Finanse – lepiej, ale nie najlepiej!

Chyba sam/a zauwaĪyáeĞ, Īe szczere rozmowy i przebywanie wĞród
ludzi dobrze Ci sáuĪą. Od czasu do
czasu dobrze jest caákowicie „wyáączyü siĊ na problemy” i nie myĞleü
o niczym konkretnym. Nie martw siĊ
– projekt zdąĪysz oddaü na czas,
stres tylko uniemoĪliwia Ci cháodną
ocenĊ sytuacji. Oczekuj ciekawego
telefonu. MiáoĞü – otwórz siĊ! Finanse – nie najgorzej.

BLIĭNIČTA

WAGA

21 maja - 21 czerwca

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

Nie pozwól pomysáowi, który narodziá siĊ w Twojej gáowie, uschnąü!
Podlewaj go codziennie zapaáem i
chĊcią, aĪ w koĔcu sam (z niewielką
pomocą i dopingiem bliskich) wejdzie w Īycie. Jednak mimo wszystko nie zapominaj o bieĪących obowiązkach – niestety – same siĊ nie
zaáatwią. Pomimo mrozu – piĊciominutowy spacer przed snem dobrze
wpáynie na stan Twojego zdrowia.
MiáoĞü – schowaj kolce. Finanse –
stabilnie.

JeĞli nie musisz wychodziü – zostaĔ
w domu. Ostatnio codzienne obowiązki i kapryĞna pogoda dają o sobie znaü. Pomimo dobrego nastroju
– uwaĪaj, bo teraz áatwo bĊdzie o
przeziĊbienie – nie lekcewaĪ zimy.
Jedynym koniecznym spacerem
po pracy bĊdzie wizyta na poczcie
– chyba o czymĞ zapomniaáeĞ. MiáoĞü – gorączka w Ğrodku zimy. Finanse – wciąĪ karuzela.

RAK

24 paĨdziernika - 21 listopada

22 czerwca - 22 lipca
Niby maáe káamstewka i zatajenie
faktów to nic takiego, ale suma summarum uzbiera Ci siĊ tego zbyt duĪo
i moĪe wyniknąü masa niepotrzebnych i przykrych nieporozumieĔ.
Czasem dobrze jest przed snem
zastanowiü siĊ przez chwilĊ „czy
aby na pewno?”. MoĪe potrzeba
niewielkich zmian, Īeby swoje Īycie
usprawniü. MiáoĞü – wiĊcej szczeroĞci. Finanse – bezstresowo.

SKORPION
Nie wszystko da siĊ zaáatwiü marudzeniem, podniesionym tonem i
przekleĔstwami. Chyba trochĊ przesadzasz. MoĪe zapaáu i chĊci na
zmiany starczyáo Ci na zbyt krótko?
Zastanów siĊ nad sobą jeszcze raz,
zanim kompletnie wszystko popsujesz. To nie są Twoje najlepsze dni,
tym bardziej siĊ staraj. W pracy dobrze, stabilnie. Szef docenia Twoje
zaangaĪowanie. MiáoĞü – balansujesz na linie. Finanse – Ğrednio.

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Roladki z kurczaka
z mozzarellý i suszonymi
pomidorkami
Czas: ok. 40 minut; iloěý porcji: 10;
koszt: ok. 42zà.
•
•
•
•
•

Skàadniki:
5 piersi z kurczaka
250 g sera mozzarella
750 g ěwieħych pomidorków koktajlowych
1 sàoik (200g) suszonych pomidorów w oleju
6 duħych zĂbków czosnku

• 100 ml oliwy z oliwek
• 50 ml octu balsamico
• 1 àyħeczka czarnego pieprzu

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Czasami warto daü wiĊcej od siebie.
To, Īe ktoĞ oferuje Ci bezinteresowną pomoc, nie znaczy, Īe musisz
to bezgranicznie wykorzystaü. Niedáugo pojawią siĊ nowe szanse na
rozwój – nie przegap ich! PamiĊtaj
o zaĪywaniu witaminy C i noszeniu
ciepáej czapki. Ze zdrowiem nie ma
Īartów. ZadzwoĔ do starego znajomego – na pewno sprawisz i jemu,
i sobie duĪą przyjemnoĞü. MiáoĞü –
zaiskrzyáo! Finanse – niespodzianka.

KOZIOROįEC
22 grudnia - 20 stycznia
Trudno jest wszystko przewidzieü
i nawet pomimo swoich zdolnoĞci i
zapobiegliwoĞci moĪe Ci siĊ zdarzyü
coĞ przeoczyü. Nic siĊ nie martw,
masz przecieĪ wokóá siebie dorosáych ludzi, którzy sami ponoszą za
siebie odpowiedzialnoĞü. Nie martw
siĊ za innych. PomyĞl czasem wrĊcz
egoistycznie o sobie. UwaĪaj na
niskie temperatury. MiáoĞü – umiarkowane ciepáo. Finanse – ciĊĪkie
czasy.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Czasami nie moĪna siedzieü i bezczynnie czekaü na áut szczĊĞcia.
CiĊĪka praca najczĊĞciej bywa nieodáącznym skáadnikiem sukcesu.
Nie zapomnij równieĪ o niedawno
záoĪonej obietnicy. KtoĞ bardzo liczy
na Twoją pomoc w waĪnym przedsiĊwziĊciu. Przydaáby siĊ gruntowny
porządek w mieszkaniu. MiáoĞü – idĨ
za ciosem. Finanse – jeszcze lepiej.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Na Twojej twarzy znów zagoĞciá
uĞmiech i oby przez dáugi czas z niej
nie zniknąá! Chyba zająáeĞ siĊ dziedziną, w której dosáownie czujesz
siĊ jak ryba w wodzie. Wykorzystaj
dobry dla siebie okres i wykonaj kilka zalegáych telefonów. KtoĞ ma Ci
do przekazania waĪną i potrzebną
informacjĊ. UwaĪaj na gardáo – niedoleczone moĪe dokuczaü przez
dáuĪszy czas. MiáoĞü – pod opieką.
Finanse – Ğwietnie.

WSPOMNIENIE
O KAZIMIERZU LEI
20 stycznia br.
odszedá do wiecznoĞci
Kazimierz
Leja – rodowity
mikstaczanin, zasáuĪony rzemieĞlnik i
kombatant.
JuĪ w okresie
m i Ċ d z y w o j e n ny m
zaangaĪowany spoáecznie; od 1929r.
czáonek
czynny
OSP – po II wojnie
Ğwiatowej jako druh
wspierający.
24 sierpnia1939r.
zmobilizowany do
obrony kraju przed
najeĨdĨcą jako zwiadowca konny piechoty, ze stopniem
starszego strzelca,
60. Puáku Piechoty
Wielkopolskiej Armii
„PoznaĔ”. Walczyá
na szlaku bojowym:
Antonin – Westrza
– Kalisz – Turek –
Uniejów – àĊczyca
– Bzura.
Przedostawszy siĊ przez PuszczĊ Kampinoską do Warszawy, bierze czynny udziaá w obronie stolicy.
Po kapitulacji miasta zwolniony do
domu.
Po wojnie, przez ponad póá
wieku sáuĪyá ludziom z nieomalĪe
caáej Polski jako jeden z niewielu
w kraju specjalistów od domowych
wirówek mleczarskich (centryfuga),
a takĪe jako niezastąpiony Ğlusarz
i fachowiec od naprawy wszelkiej

maĞci rowerów. ZaangaĪowany takĪe w sprawy miasta; radny dwóch
kadencji Miejskiej Rady Narodowej.
DziĊki jego wspomnieniom,
które zostaáy przeze mnie spisane,
ocalaáo od zapomnienia wiele faktów i zdarzeĔ z historii Mikstatu.
28 lipca skoĔczyáby 98 lat.

CzeĞü Jego pamiĊci!
Adam Szoádra
adam.szoldra@gmail.com

Dzielnego znoszenia mroĨnych dni
i ciepáa w sercu
Īyczy Wasza wróĪka

UWAGA!!!

W okolicy miejscowości Przytocznica zaginął pies - mały, czarny z
„białą krawatką” i brązową obrożą.
Wabi się Dino.
Na znalazcę czeka nagroda
pieniężna.
Kontakt 605 947 760

• 1 àyħka soli morskiej
plastrów
• 10
szynki parmeđskiej sezamowej (lub
innej)
• pĉczek ěwieħej bazylii
Przygotowanie:
Do duħego, ħaroodpornego naczynia wlaý oliwĉ, dodaý posiekany na
grubo czosnek i pomidory koktajlowe
w caàoěci. Polaý octem balsamico,
przyprawiý poàowĂ pieprzu i poàowĂ
soli. Zapiekaý 10 minut w piekarniku
nagrzanym do 200 stopni (góra – dóà).
WyjĂý z piekarnika. Filety z kurczaka
przeciĂý wzdàuħ na pàaskie plastry.
Posoliý i popieprzyý z obu stron. Na
kaħdy plaster naàoħyý plaster sera
mozzarella, kilka suszonych pomidorków i listki bazylii. ZawinĂý w rulon,
nastĉpnie owinĂý plastrem szynki i
ukàadaý w naczyniu na pomidorach.
Wstawiý do piekarnika i piec okoào 20
minut (w zaleħnoěci od gruboěci rolad),
w poàowie zapiekania podlaý wierzch
rolad sosem.
Smacznego!
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TWIERDZA – MOTOR
Skutery juī od 1499zâ

PROMOCJA !!!
SUPREM
O
2599Z â
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ALERGOLOGICZNY
dr
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EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.
Specjalista alergolog i pediatra

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

tel. 603-85-70-30
0603-85-70-30
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800
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Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

tel. 62 739 65 77
508 701 329
emi8411@wp.pl

