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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 patriotyczny
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ:
Drodzy sĆ rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miâoğý
wszystkiego zawarâa w sobie ojczyzna. Cyceron
BARAN

WAGA

21 marca - 20 kwietnia

23 września - 23 października

Zrzucaâ uczeĕ portret cara,
KsiĆdz Ğciegienny wznosiâ modây…

Po cóī ta âza w oku, po cóī serca bicie?
Tobiem winien miâoğý, a Ojczyĩnie īycie.

A Ty, zasłuchany w opowieści o przodkach, zastanów się nad polską historią,
nad jej czasem świetności i upadku, i
zorganizuj jakieś patriotyczne spotkanie, może wieczór przy świecach, może
wspólne śpiewanie o Polsce.
Miłość - pełna czułości. Finanse - tak
sobie.

Pożegnania z dziewczyną, walka o wolność… Nie było kompromisów, Polska
była najważniejsza. Byli młodzi i piękni,
kochali tak samo jak Ty kochasz swoich
bliskich. Pomyśl choć przez chwilę o
tamtych młodych zakochanych, zapytaj
siebie, czy jesteś zdolny do jakiejkolwiek
ofiary, wyrzeczenia…
Miłość - krystaliczna czy zmącona? Finanse - stop wydatkom!

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Matki, īony w mrocznych izbach
Wyszywaây na sztandarach
Hasâo: „Honor i Ojczyzna”…
Może nadchodzący tydzień, a zwłaszcza
weekend, przywoła myśli o Polsce, o
Polakach, którzy kiedyś tam walczyli o
wolność i sprawiedliwość. Warto wrócić
do historii, sięgnąć po książkę czy film
historyczny. To taki rodzaj osobistego
patriotyzmu.
Miłość - kochaj bezwarunkowo. Finanse
- stabilizacja na poziomie średnim.

BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca
Opatrywaâ wóz Drzymaâa,
Dumne wiersze pisaâ Norwid.
Niech to będzie tydzień, w którym znajdziesz czas dla biało-czerwonej. Może
sięgniesz po tomik poezji Norwida, zasłuchasz się w jego „Piosnkę”, gdzie tyle
jest Polski, tyle miłości do Ojczyzny. To
tylko chwila, a na pewno da Ci bardzo
wiele…
Miłość - czułe słowa to nie wszystko. Finanse - było trochę wydatków.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Deszcz, jesienny deszcz,
smutne pieğni gra,
MoknĆ na nim karabiny,
heâmy kryje rdza.
Jesienny krajobraz potęguje melancholię. Ale jest w nim tyle piękna. Pozwól
sobie na luksus zachwytu nad pięknem
jesieni, nad wspomnieniem dawnych
lat. To z pewnością przyniesie ukojenie
Twoim nadwerężonym nerwom.
Miłość - przytul… Finanse - bywało lepiej.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Deszcz, jesienny deszcz,
bċbni w heâmów stal,
Idziesz, mâody īoânierzyku,
gdzieğ w nieznanĆ dal.
Zamyślenie nad chłopcem, który w jesienną szarugę szedł walczyć, bo wolność i niepodległość była dla niego najważniejsza, ważniejsza niż miłość, niż
życie. Pochyl się nad przeszłością, porozmawiaj z seniorem z rodziny, niech
opowie Ci o młodym żołnierzu…
Miłość - możesz być szczęśliwy. Finanse
- są rzeczy bezcenne.

PANNA
24 sierpnia - 22 września
Chociaī w butach dziury i na portkach
laty,
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty.
Szli bez wahania, bez kompleksów, po
zwycięstwo. A Ty? Masz w sobie tyle
odwagi, by mówić o patriotyzmie, by 11
listopada wywiesić flagę, by uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych?
Koniecznie znajdź na to czas. Stań obok
Nich i oddaj Im cześć.
Miłość - teraz uspokojenie. Finanse jeszcze dobrze.

SKORPION
24 października - 21 listopada

Czasami tak trudno zrozumieć Ci ważne
sprawy, pojąć zasady nienaruszalne. A
przecież istotą życia jest postawa - godna, honorowa, nieugięta. Wtedy oni chłopcy „malowani”, i piękne dziewczyny, nie zastanawiali się, co im się opłaca,
po prostu wiedzieli i nic nie mogło ich
zatrzymać.
Miłość - jakoś dziwnie. Finanse - poszukiwania powinny się udać.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
O ileī mĆk, ileī cierpienia,
O ileī krwi, wylanych âez.
Ciągle coś Ci się nie podoba, narzekasz
na innych, że są do niczego. A czy zastanowiłeś się nad swoimi błędami, czy
przypadkiem nie przysparzasz bólu innym? Czy jesteś zdolny znieść dla innych
choć małe niedogodności. Na pewno potrafisz dać z siebie wiele. Spróbuj.
Miłość - nie kocha się tylko za coś. Finanse - trochę grosza ubyło.

IdĆ, a w sâoĕcu koâysze siċ stal,
Dziewczċta zerkajĆ zza pâota,
A oczy ich dumne utkwione sĆ w dal,

Krótkie porady dietetyka

Czosnek wspomaga serce
Lista zalet dobroczynnego działania czosnku wciąż się wydłuża. Obecnie
nauka stale odkrywa jego nowe niezwykłe właściwości lecznicze i stawia
na jednym z najwyższych miejsc wśród
naturalnych produktów roślinnych o
udokumentowanych właściwościach
terapeutycznych. Jednak mimo wielu
zebranych dowodów naukowych,
potwierdzających prozdrowotne właściwości czosnku, roślina ta nie wydaje
się cieszyć aż taką popularnością. A to
przede wszystkim za sprawą jej specyficznego smaku i kontrowersyjnego,
korzennego zapachu.
Za ostrą, charakterystyczną woń
czosnku odpowiada substancja siarkowa - allina (10g/kg). Generalnie jest ona
bezwonna. Charakterystyczny zapach
wydobywa się dopiero wówczas, gdy
świeża główka czosnku ulegnie zniszczeniu. Przy rozdrobnionej strukturze
miąższu, aktywność swoją wzmaga
enzym allinaza, który rozkłada allinę
na ajoen oraz różne wielosiarczki. To
właśnie te ostatnie odpowiedzialne są
za charakterystyczną woń czosnku. Ale
także za jego szczególne właściwości
prozdrowotne i terapeutyczne.
Na szczególną uwagę zasługuje
jeden z produktów rozpadu alliny
- allicyna - związek należący do najważniejszych biologicznie aktywnych
substancji czosnku. Jak wykazują
badania, allicyna skutecznie hamuje
zlepianie się płytek krwi oraz obniża
poziom tłuszczów w krwiobiegu. Allicyna może ulegać w dalszej przemianie

do innych niezwykle cennych substancji
siarkowych, takich jak: ajoen czy winyloditiina - związków silnie zapobiegających tworzeniu się skrzepów krwi. Z tego
tytułu czosnek może pełnić niezwykle
cenną rolę profilaktyczną w chorobach
serca i układu krążenia.
Jak twierdzą niektórzy naukowcy,
regularne stosowanie czosnku w codziennym menu jest w stanie opóźnić
rozwój miażdżycy nawet o kilkanaście
lat. Składniki tej rośliny obniżają poziom
cholesterolu i triglicerydów, zmniejszają
ciśnienie krwi, usprawniają jej przepływ,
a także zabezpieczają przed niekorzystnymi reakcjami utleniania tłuszczów w
krwiobiegu.
Poprawiają także przepływ krwi
przez naczynia mózgowe i ułatwiają
zaopatrzenie mózgu w tlen i składniki
odżywcze. Ponadto regulują metabolizm kwasu arachidonowego - związku
decydującego o licznych czynnościach
naczyń krwionośnych.
Czosnek chroni więc nie tylko przed
zawałem serca, ale także zabezpiecza
przed udarem mózgu, arteriosklerozą
oraz spadkiem kondycji fizycznej i psychicznej w wieku podeszłym.
W czosnku wyodrębniono także
wiele saponin steroidowych, będących
bardzo aktywnymi związkami obniżającymi ciśnienie krwi, a także flawonoidy,
witaminę C, selen oraz witaminę E
- składniki zabezpieczające przed niekorzystnymi reakcjami utleniania tłuszczów
w krwiobiegu.
Piotr Kaźmierczak - dietetyk

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
Zupa gulaszowa
Czas przygotowania: ok. 70 minut;
iloěý porcji: ok. 6 szt.; koszt: ok. 32 zà.
Skàadniki:
• 3 litry wody
• 1 kg miĉsa wieprzowego lub woàowego
• papryka (1 ħóàta, 2 czerwone, 1
zielona)
• 1/2 kg cebuli
• 1 kg ziemniaków
• papryczka chilli
• 1 maày sàoik koncentratu pomidorowego
• 2-3 zĂbki czosnku,
• 1-2 kostki rosoàowe
• 1 marchewka
• 1 pietruszka
• 1 por
• 2 puszki pomidorów w caàoěci
• 0,5 op. ketchupu pikantnego
• 2 liěcie laurowe
• ziele angielskie, papryka w proszku ostra, sól, pieprz, cukier
Przygotowanie:
Miĉso oczyěciý z bàon i pokroiý
w kostkĉ, podsmaħyý na patelni, a
nastĉpnie wrzuciý do garnka z wodĂ
i zagotowaý. Gdy woda z miĉsem siĉ
wyszumuje, wrzuciý kostki rosoàowe,

Zastanów się, czy Twój patriotyzm jest
taki, jaki być powinien, czy w ogóle jesteś
patriotą, czy chcesz nim być? Może chwila zadumy nad walką, nad cierpieniem
przodków, pozwoli Ci odpowiedzieć na
pytanie - kim jesteś w patriotycznym
kontekście. Koniecznie 11 listopada wywieś flagę.
Miłość - deklaracje to nie wszystko. Finanse - masz gest.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

listek
laurow y,
ziele angielskie,
marchewkĉ i pietruszkĉ pokrojonĂ
w plasterki, pora
pokrojonego w prĂħki oraz podsmaħonĂ cebulĉ. Caàoěý podgotowaý.
Ziemniaki pokroiý w kostkĉ, wrzuciý
do garnka. Po ok. 10 minutach wrzuciý
do garnka pokrojonĂ w kostkĉ paprykĉ i dalej gotowaý. Gdy warzywa sĂ
juħ miĉkkie, dodaý pomidory z puszki,
pokrojone w kostkĉ, i pozostaàĂ zalewĉ
pomidorowĂ. Nastĉpnie paprykĉ chilli
pokrojonĂ w kosteczkĉ, posiekany
drobno czosnek, koncentrat pomidorowy i ketchup oraz przyprawy. Caàoěý
gotowaý jeszcze okoào 10 minut.
Smacznego!

7.11.2012

A przed nimi drzewa salutujĆ,
Bo za naszĆ Polskċ idĆ w bój!
Przed Tobą raczej dobry tydzień, choć
mogą zdarzać się „małe wybuchy”, ale
chyba potrafisz je opanować. Wykorzystując dobre nastawienie do świata,
zorganizuj w jakiś niecodzienny sposób
Święto Niepodległości. Oferta jest duża.
Nie zapomnij o wywieszeniu flagi. To taki
mały odruch serca - dla nich.
Miłość - ma wiele twarzy. Finanse - za
starania - nagroda.

RYBY
20 lutego - 20 marca

MaszerujĆ strzelcy, maszerujĆ,
Karabiny bâyszczĆ, szary strój,

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr
med.Ewa
EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.
Specjalista alergolog i pediatra

KOZIOROŻEC
22 grudnia - 20 stycznia

Wojenko, wojenko, cóīeğ ty za pani,
Īe za tobĆ idĆ, īe za tobĆ idĆ
Châopcy malowani?

Piechota, ta szara piechota!

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

tel. 603-85-70-30
0603-85-70-30
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

Sâychaý strzaây, gâos pobudki, dalej na
koĕ, hurra!
Lube dziewczċ porzuý smutki, dokoĕczym
mazura.
Masz sporo do zrobienia - pracy i to wytężonej, starczy na cały listopad. Niezależnie od tego znajdź czas na uczczenie
Narodowego Święta Niepodległości. To
powinien być niezwykły dzień w każdym polskim domu, w Twoim również.
Nastrojowe biało - czerwone świece,
jesienna herbatka z kimś bliskim, w tle
patriotyczne piosenki…
Miłość - oczarowanie? Finanse - nie jest
źle.
Patriotycznych wzruszeń
w Dniu Niepodległości - 11 listopada
życzy
Wasza wróżka

KUPIĊ

kaīdy motorower,
motocykl, quad.
Simson i inne markowe.
Uīywane najlepiej
produkcji chiĕskiej.

PáATNE GOTÓWKą
OD RĊKI
tel. 62 739-65-77; 601 500 061,
508 701 329, 605 376 467

