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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

Dusze dom
domagajĆ siċ wolnoğci, ciaâa pragnĆ swawoli.
Dusze cen
ceniĆ pokorċ, ciaâa pyszniĆ siċ w pochlebstwach.
Dusze szukajĆ ciszy, ciaâa przynaglajĆ do festynu.
Dusze dĆīĆ do modlitwy, ciaâa uciekajĆ w rozproszenie.
Duszom smakuje post, a ciaâom karnawaâowa biesiada.

ko nie wpáywa na Ciebie pozytywnie.
KaĪdy czasem czuje siĊ samotny, ale
moĪna to áatwo zmieniü. MoĪe przygarniĊcie kota ze schroniska daáoby
Ci nowe siáy i zmobilizowaáo do dziaáania. Zresztą, któĪ nie lubi byü bez warunkowo kochany? MiáoĞü – ma róĪne
kolory. Finanse – szykuje siĊ premia

SKORPION

BARAN

RAK

24 paĨdziernika - 21 listopada

21 marca - 20 kwietnia

22 czerwca - 22 lipca

Ostatnio masz w sobie takie pokáady
energii, jakbyĞ dosáownie wysysaá
je z otoczenia. Tak trzymaj. UwaĪaj
tylko na równie energetyczne napady
záoĞci – niektórzy mogą po prostu za
Tobą nie nadąĪaü. Przedpoáudniowy
spacer i wiĊcej warzyw w codziennym menu to idealny pomysá na teraz
– w koĔcu (choü moĪe jeszcze tego
nie czuü) wiosna tuĪ, tuĪ. MiáoĞü – i w
tym wáaĞnie jest ambaras, Īeby dwoje chciaáo naraz. Finanse – radzisz
sobie.

Niestety, czĊsto starania jednej ze
stron nie przynoszą oczekiwanych
rezultatów. W Īadnym wypadku nie
obwiniaj siĊ za to. MoĪe druga strona
nie dorosáa jeszcze do waĪnych deklaracji? Tobie teĪ pobycie kilka dni sam
na sam ze sobą dobrze zrobi. Szykuje
siĊ nowy projekt, który usatysfakcjonuje i Ciebie, i szefa. MiáoĞü – odpuĞü.
Finanse – bonus!

JeĞli bardzo czegoĞ chcesz i mocno
w to wierzysz, to nie daj siĊ zdoáowaü
docinkom tych, którzy najwyraĨniej CiĊ
nie zrozumieli. Z drugiej strony, Īycie
to nie tylko „to, co siĊ chce”, dlatego
zanim podejmiesz waĪne decyzje, na
drugi raz na spokojnie przedyskutuj to
z bliskimi. MiáoĞü – za oknami coraz bliĪej wiosny, a u Ciebie ciągle grudzieĔ.
Finanse – uwaga, bĊdzie kiepsko.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Wcielanie, nawet tych najlepszych,
pomysáów w Īycie nie zawsze jest
Twoją mocną stroną. MoĪe nadszedá
czas, Īeby chociaĪ jeden z nich zrealizowaü od A do Z. Warto byáoby na
kartce spisaü wszystko, co przychodzi Ci do gáowy, a póĨniej nadaü temu
áad i sens. Nie zapominaj o szaliku,
odwilĪ to jeszcze nie lato. MiáoĞü – za
to tutaj lato w peáni. Finanse – nie ma
co narzekaü.

BLIĭNIČTA
21 maja - 21 czerwca
Wyciszenie myĞli to najlepsza obrona przez problemami i szarą rzeczywistoĞcią. Postaraj siĊ od czasu
do czasu spojrzeü na Ğwiat tylko i
wyáącznie w pozytywnych, jasnych
barwach. I nie umartwiaj siĊ zbytnio,
nawet mimo Wielkiego Postu. Niebawem czeka CiĊ wycieczka, bądĨ
gotowy, bo informacja o niej przyjdzie
niespodziewanie. MiáoĞü – dobrze siĊ
uczysz. Finanse – stabilnie.

22 listopada - 21 grudnia

23 lipca - 23 sierpnia

Pieniądze to nie wszystko. Chyba
przesadzasz trochĊ ze swoimi ambicjami. UwaĪaj, Īeby pasja i zaangaĪowanie nie zamieniáy siĊ w pracoholizm.
Postaraj siĊ któryĞ z przyszáych weekendów caákowicie poĞwiĊciü rodzinie.
KtoĞ Ci bliski bardzo czeka na Twoje
zainteresowanie. MiáoĞü – wiĊcej czuáoĞci! Finanse – wynagrodzenie za
starania.

Ostatnio Twoja organizacja i determinacja mogą Ğmiaáo sáuĪyü za przykáad
dla innych. Dziaáaj zgodnie ze swoimi
sercem, bo w tym przypadku to dobry
doradca. UwaĪaj jednak, Īeby nie podjąü siĊ zbyt wielu obowiązków – czas
na sen w Twoim przypadku to minimum 6 godzin! MiáoĞü – sáuchaj serca.
Finanse – czy aby na pewno nie przesadzasz?

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

KOZIOROįEC
22 grudnia - 20 stycznia

DuĪo lepiej siĊ Īyje, kiedy swoim zachowaniem i zainteresowaniem sprawia siĊ radoĞü najbliĪszym. MoĪe nie
jesteĞ najlepszy w okazywaniu uczuü,
ale powoli „dojrzewasz” do cieplejszego traktowania ludzi. To bardzo dobrze,
Īe Twój cháód topnieje razem z lutowymi Ğniegami. Nie przegap zbliĪającej
siĊ zabawy. MiáoĞü – coĞ nowego. Finanse – bez rewelacji, bez dramatu.

Czasami czarnymi myĞlami i przypuszczeniami sami Ğciągamy na siebie
pecha. Chyba czas przestaü martwiü
siĊ na zapas i postaraü siĊ Īyü chwilą.
MoĪe warto byáoby zadzwoniü do siostry? Albo jeszcze lepiej (jak podreperujesz zdrowie) zrobiü niespodziankĊ i
ją odwiedziü? Byáby to miáy gest i dobry
uczynek na początek Wielkiego Postu.
MiáoĞü – to takĪe przyjaĨĔ. Finanse –
póá na póá.

WAGA

WODNIK

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

Pogodowe zawirowania, zmiana ciĞnienia, szybkoĞü Īycia – to wszyst-

21 stycznia - 19 lutego
TrochĊ za maáo systematycznoĞci, a
za duĪo przyjemnoĞci. Wszystko jest

Pingpongowy turniej w KuĮnicy Grabowskiej

Można powiedzieć, że tradycją
stały się już turnieje tenisa stołowego
w Kuźnicy Grabowskiej. W niedzielne
popołudnie - 12 lutego, odbyły się już
trzecie takie rozgrywki i mimo że w
tym samym dniu w sąsiedniej gminie
Czajków też odbywał się gminny turniej
tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy”, to do Kuźnicy przyjechało bardzo
dużo zawodników, (ok. 80), również z
sąsiednich gmin.
Kuźnickie turnieje tenisa stołowego
to frajda tam, gdzie jej najwięcej brakuje. To czas, który całe rodziny mogę spędzić przyjemnie i zarazem pożytecznie.
Tutaj nie idzie o wielkie wyczyny i zainkasowanie bogatej
nagrody, a o to,
aby wspólnie się
bawiąc, integrować się z innymi.
Rozgrywając mecz
z bliską osobą, poznaje się jej ukryte
talenty, dostrzega
się to, co w trudach normalnego
dnia pracy rzadko
kiedy się ujrzy.
Jest to wydarzenie

wywołujące wiele sportowych emocji.
Na dyskotece, która w Piramith Club
odbyła się po rozgrywkach, bystre oko
rodzica mogło zobaczyć, jak bawi się ich
dziecko, a nawet dostrzec, jakie nurtują
je problemy.
Jeden tak spędzony dzień przynosi
niekiedy rodzinie więcej pożytku niż
ciężko zarobione w podobnym czasie
pieniądze.
III Turniej Tenisa Stołowego w Kuźnicy Grabowskiej, który przy wsparciu
strażaków zorganizowany został przez
świetlicę środowiskową, przeszedł do
historii jako bardzo udany. Było jednak
małe „ale”. Jeden z uczestników tej

rĊkĊ na pulsie. Ludzie są róĪni i niestety nie wszyscy są tak Īyczliwi jak
Ty. Nie zraĪaj siĊ – jest kilka osób,
na które zawsze moĪesz liczyü i
które są w stosunku do Ciebie w stu
procentach szczere. MiáoĞü – to juĪ
kolejna rocznica. Finanse – bywaáo
lepiej.

RYBY

Tygodnia peánego wzruszeĔ i reÀeksji (zaczyna siĊ Wielki Post)
Īyczy Wasza wróĪka

20 lutego - 20 marca
Po serii przebojów i zawirowaĔ
wszystko powoli wraca do normy.
Jednak nadal powinieneĞ trzymaü

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
ĘLEDZIE „4 ODSßONY”

STRZELEC

LEW

zabawy zauważył,
że tym razem zabrakło wójta gminy.
Nawet na rozdaniu
medali, statuetek i
dyplomów się nie
pokazał, chociaż
był na miejscu, bo
wcześniej widziano
go, jak spacerował
z pieskiem. To zabolało, bo przecież
Kużnica Grabowska
też wójta wybierała,
a turniej, który z roku na rok jest coraz
lepszy, i skupia coraz
więcej uczestników, jest ważnym wydarzeniem dla tej społeczności.
Oto zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach:
Kategoria: I-III, wiek 6-9 lat: I
miejsce - Bartosz Piądło, II - Wiktoria
Łuszczek, III -Szymon Nowak.
Kategoria: IV-VII, wiek 10-13 lat: I
miejsce - Patryk Wiśniewski, II - Szymon
Pędziwiatr,
III - Kamil Borecki.
Młodzież gimnazjalna, wiek 14-16
lat: I miejsce - Paulina Sobczak, II - Adrian
Sikora, III - Dawid Miller.
M łods z y
senior, wiek 1735 lat: I - Tomasz
Nowak, II - Mariusz
Szuleta, III - Tomasz
Karkoszka.
Senior, wiek
36-106: I - Tomasz
Jastrzębski, II - Waldemar Jastrzębski,
III - Daniel Kalachurski.
Jan Jangas

22.02.2012

dobre, ale w granicach zdrowego
rozsądku. Spójrz w kalendarz, Īeby
nie przegapiü waĪnej daty – mogą
byü z tego káopoty. Szykuje siĊ miáe
spotkanie. Czas siĊ obudziü i powróciü do codziennoĞci. MoĪe jakieĞ postanowienie na Wielki Post? MiáoĞü
– ĞwieĪa iskra. Finanse – bez obaw.

Skàadniki:
• 1,8 kg øletów ěledziowych po wiejsku (iloěý na 4 porcje)

•
•
•
•
•

Ęledzie z grzybami:

40 g suszonych grzybów
2 cebule
1 àyħka masàa
1 àyħka magii
pieprz
Grzyby namoczyý (ok. 1 godz.)
nastĉpnie pokroiý w paseczki. Cebulĉ
obraý i pokroiý w plastry, zeszkliý na
maěle, dodajĂc grzyby. Dusiý razem
przez chwilĉ, dodaý maggi, doprawiý
pieprzem. Ěledzie odsĂczyý i pokroiý
na porcje. PoàĂczyý z grzybami.

•
•
•
•
•

Ęledzie w sosie czosnkowym
z koperkiem:

5 zĂbków czosnku
gĉsta ěmietana
majonez
sól
2 àyħki posiekanego koperku
Czosnek obraý i przeciěniĉty
przez praskĉ, wymieszaý z gĉstĂ
ěmietanĂ, wymieszanĂ póà na póà z
majonezem, doprawiý solĂ do smaku. Wszystko dokàadnie wymieszaý
dodajĂc koperek. Ěledzie odsĂczyý i
pokroiý na porcje. PoàĂczyý z sosem.

• 100 ml ěmietany
18%
• 3 àyħeczki przyprawy curry
• pieprz
• ½ szkl. kukurydzy konserwowej
Kroimy cebulkĉ, dodajemy do
poporcjowanych ěledzi, zalewamy
ěmietanĂ, dodajemy curry, kukurydzĉ
i pieprz. Lekko mieszamy i wkàadamy
do lodówki na ok. 2 godz.

•
•
•
•
•

Ęledzie po grecku:

40 dag marchewki
40 dag cebuli
100g rodzynek
1 puszka przecieru pomidorowego
1/2 szklanko olej
Marchew ugotowaý w skórce w
caàoěci. Powinna byý lekko twarda.
Po wyjĉciu z wody przestudziý, obraý
ze skórki i zetrzeý na tarce o duħych
oczkach. Cebulĉ obraý i pokroiý w
„ósemki”. Na patelniĉ wlaý olej, wrzuciý pokrojonĂ cebulĉ. Dusiý chwilĉ,
caày czas mieszajĂc - do momentu,
gdy cebula straci swĂ „surowoěý”,
ale zachowa jĉdrnoěý. Nastĉpnie
dodaý rodzynki, marchewkĉ i przecier
pomidorowy. Wymieszaý, zestawiý z
ognia. Ěledzie pokroiý w centymetrowe paski. Dodaý do wystudzonych
jarzyn i wymieszaý.
Smacznego!
Ęledzie smakujý najlepiej podane
na drugi dzieď, gdy przejdý wszystkimi skßadnikami.

Ęledzie w sosie curry:

• 1 cebula

TWIERDZA – MOTOR
Skutery juī od 1499zâ
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Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

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

