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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

Rób w īyciu wiċcej rzeczy, które sprawiajĆ, īe jesteğ szczċğliwy.

BARAN
21 marca - 20 kwietnia

Chyba ostatnio trochĊ przesadzasz. MoĪe czasem warto
skupiü siĊ na rzeczach waĪnych
i przestaü rozpamiĊtywaü drobnostki, które napotykasz na swej
drodze kaĪdego dnia? To moĪe
dziaáaü na Ciebie jak hamulec,
a przecieĪ masz w najbliĪszym
czasie trochĊ rzeczy do zrobienia… MiáoĞü - zastanów siĊ. Finanse - naprawisz.

BYK
21 kwietnia - 20 maja

DbaáoĞü o siebie i skupianie siĊ
na sobie - jak najbardziej - są
elementem Īycia, ale postaraj
postawiü sobie samemu granicĊ
pomiĊdzy dbaáoĞcią a egocentryzmem. Kiedy ostatni raz rozmawiaáeĞ z rodziną czy znajomymi? Pod koniec tygodnia skup
siĊ na odnowieniu zaniedbanych
kontaktów. MiáoĞü - coraz lepiej.
Finanse - krok do przodu.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca

Pomimo maáego przestoju to
jeszcze nie koniec obowiązków
i zadaĔ, jakie bĊdziesz miaá do
wykonania. To, Īe Ğwietnie poradziáeĞ sobie z ich czĊĞcią,
niedáugo otworzy przed Tobą
caákiem nowe moĪliwoĞci nawet
w tych dziedzinach, o których
nigdy nie myĞlaáeĞ. MoĪe warto
spróbowaü i zmierzyü siĊ z nimi?
MiáoĞü - dobry nastrój. Finanse realizuj.

RAK
22 czerwca - 22 lipca

To normalne, Īe staramy siĊ postĊpowaü w Īyciu fair i tak, by
nikomu nie sprawiü przykroĞci,
ale ostatnio ktoĞ wyraĨnie szuka u Ciebie wsparcia i szczerej
rozmowy. JeĞli zastanawiasz
siĊ, czy powiedzieü mu o czymĞ
waĪnym - zrób to, tylko bardzo
delikatnie. Tobie ta informacja
przestanie ciąĪyü, a bliskiej Ci
osobie uáatwi kilka waĪnych
spraw. MiáoĞü - gorąco na kaĪdej

STRZELEC

LEW

Dobry splot wydarzeĔ i ukáad
gwiazd bĊdą sprzyjaü Twoim
posuniĊciom i realizacji planów.
Musisz jednak uwaĪaü na osoby postronne i niedomówienia,
które mogą wynikaü gáównie z
zazdroĞci. Nie lekcewaĪ tego, a
raczej postaraj siĊ to rozwiązaü
dyplomatycznie, ale twardo. MiáoĞü - nieporozumienie? Finanse
- poprawa na horyzoncie.

23 lipca - 23 sierpnia

Ostatnio, wáaĞciwie zbieg okolicznoĞci pokazaá, Īe jesteĞ
Ğwietnym organizatorem. MoĪe
czas zabraü siĊ za rzeczy, których do tej pory nie robiáeĞ? Zastanów siĊ, co jeszcze moĪna
zrobiü w tej sprawie i w innych,
podobnych. PrzemyĞl, na co naprawdĊ masz wpáyw, a do czego
podchodzisz zbyt emocjonalnie i
postaraj siĊ nieco wyciszyü. MiáoĞü - zaangaĪowanie. Finanse
- stare báĊdy dają o sobie znaü?

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

W najbliĪszych dniach gwiazdy
mogą skáaniaü CiĊ do zbyt ryzykownych zachowaĔ. PrzemyĞl i
rozwaĪ wszystko kilka razy. Podejmowanie pochopnych decyzji
nie leĪy w Twojej naturze. Najlepiej bĊdzie, jeĞli w najbliĪszym
czasie wiĊksze wybory przedyskutujesz z kimĞ zaufanym.
MiáoĞü - cisza? Finanse - bardzo
do przodu!

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

MoĪe to byü dla Ciebie trochĊ mniej przychylny czas pod
wzglĊdem szczĊĞcia. Postaraj siĊ jednak nie zaáamywaü i
nie dawaü chandrom. Do tego
wszystkiego doáoĪy siĊ jeszcze
kiepskie samopoczucie i lekkie
przeziĊbienie, ale pamiĊtaj, Īe
to okres przejĞciowy i bardzo
krótki. JuĪ w nastĊpnym tygodniu czeka CiĊ maáe „wynagrodzenie”. MiáoĞü - za duĪo pytaĔ.
Finanse - rozsądek!

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada

W najbliĪszych dniach uwaĪaj,
aby nie popsuü relacji ze wspóápracownikami. Twoje dobre samopoczucie i awans zaleĪą w duĪej mierze od dobrej wspóápracy
i wspólnie osiągniĊtych wyników.

22 listopada - 21 grudnia

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia

Brak energii i negatywne podejĞcie towarzyszą Ci ostatnio zbyt
czĊsto. Zastanów siĊ, co moĪe
byü tego przyczyną? MoĪe to
wcale nie to, za co obwiniasz
swój stan? Postaraj siĊ poszukaü gdzie indziej. Kiedy ostatni
raz byáeĞ u lekarza zrobiü zwykáe badania? Nie lekcewaĪ rad
swoich bliskich! MiáoĞü - wiĊcej
entuzjazmu. Finanse - realizacje
planów.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

To dla Ciebie dobry czas, aby
zająü siĊ drobnymi sprawami,
które ostatnio notorycznie zaniedbujesz. Neutralna energia,
która Ci towarzyszy, pomoĪe
Ci szybko uporaü siĊ z maáymi
zalegáoĞciami i przystąpiü do
realizacji czegoĞ wiĊkszego, na
co czekasz od dáuĪszego czasu.
MiáoĞü - dziwne humory. Finanse
- jest zapas.

RYBY
20 lutego - 20 marca

Skup siĊ na rzeczach niewymagających duĪej koncentracji
i uwagi. Pod koniec tygodnia
moĪesz byü zniecierpliwiony i
roztargniony. Nie rób niczego
wbrew sobie. Nie pracuj do póĨna. Postaraj siĊ zregenerowaü
siáy, aby od nowego tygodnia
przystąpiü do dziaáaĔ w nieco
lepszej formie. Zwróü teĪ uwagĊ
na weekendową dietĊ! MiáoĞü
- rozstrzygniĊcie? Finanse - bywaáo lepiej.
Znajdowania radoĞci
w drobnostkach dnia
codziennego
Īyczy
Wasza wróĪka
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Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką

Nie próbuj braü wszystkiego na
siebie, po pierwsze - moĪe wydaü siĊ to samolubne, a po drugie - sam moĪesz wszystkiemu
nie podoáaü. MiáoĞü - moĪe inny
znak? Finanse - wszystko wedáug planu.

páaszczyĨnie. Finanse - jak tak
dalej pójdzie, to….

Profesjonalna
grupa kelnerów
obsãuİy kaİdĈ
imprezč,
tel. 693 507 499

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr
med.Ewa
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

27.02.2013

Gruszki w cieęcie
francuskim
Czas przygotowania: ok. 60minut, Iioěý porcji: 2, koszt: ok. 7 zà.
•
•
•
•
•

Skàadniki
2 duħe twarde gruszki
1,5 szkl. czerwonego sàodkiego
wina
1,5 szkl. wody
1 przyprawa do wina grzanego
KNORR
gotowe ciasto francuskie

Przygotowanie
wlewa
Wino i póà szklanki wody wlewamy do rondelka, dodajemy
my caàe opakowanie przyprawy
do wina grzanego
i na maàym ogniu
gotujemy. Gruszki
obieramy, odkrawamy
kawaàeczek doàu, aby
gruszki stabilnie staày,
delikatnie, àyħeczkĂ
k
pozbawiamy gruszek
gniazda nasiennego..
e
Tak
przygotowane
o
gruszki wkàadamy do

rondelka z winem
i gotujemy pod
przykryciem okoào 15-20 minut,
aħ zmiĉknĂ. Wyjmujemy z rondelka,
odstawiamy do ostygniĉcia.
Ciasto francuskie rozwijamy,
wycinamy paski o szerokoěci ok. 1cm
i owijamy nim ostygniĉte gruszki. Tak
przygotowane gruszki wkàadamy do
piekarnika nagrzanego do 200st. C i
pieczemy przez 20 minut, ciasto musi
siĉ lekko zrumieniý.
Podajemy zaraz po przygotowaniu.
Smacznego!

Świąteczne, niezwykłe, a nawet
dziwne i nonsensowne dni marca
Wszystkie święta - nawet te najbardziej
nietypowe - są okazją, by inaczej spojrzeć
na otaczających nas ludzi i docenić zjawiska, na które normalnie nie zwracamy
uwagi. (Z Nonsensopedii)

MARZEC
1 - Międzynarodowy Dzień Walki przeciw Zbrojeniom Atomowym
1 - Międzynarodowy Dzień Obrony
Cywilnej
1 - Dzień Puszystych
1 - Dzień Służby Zagranicznej
1 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji
1 - Dzień Piegów
1 - Dzień Żołnierzy Wyklętych
2 - Dzień Dyskordii
3 - Międzynarodowy Dzień Pisarzy
3 - Międzynarodowy Dzień Chorego
5 - Dzień Teściowej
5 - Dzień Dentysty
6 - Europejski Dzień Logopedy
6 - Dzień Czystego Stołu
6 - Dzień Olimpijczyka
8 - Dzień Kobiet
8 - Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie
8 - Ogólnopolski Dzień Sterylizacji
Zwierząt
9 - Dzień Statystyki Polskiej
10 - Dzień Mężczyzn w Polsce
11 - Dzień Sołtysa
11 - Międzynarodowy Dzień Chorego
12 - Światowy Dzień Drzemki w Pracy
14 - Światowy Dzień Liczby Pi
14 - Dzień Sprzeciwu wobec Tam
14 - Biały Dzień
14 - Światowy Dzień Nerek (ruchome 2.
czwartek marca)
15 - Dzień Konsumenta
15 - Światowy Dzień Choroby Alzheimera

16 - Dzień Przemytnika Litewskiej
Książki
17 - Światowy Dzień Morza
17 - Dzień Świętego Patryka
17 - Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych (3. niedziela marca)
18 - Dzień Słońca
18 - Europejski Dzień Mózgu
19 - Dzień Wędkarza
20 - Międzynarodowy Dzień Astrologii
20 - Dzień bez Mięsa
21 - Dzień Wiosny
21 - Dzień Wagarowicza
21 - Międzynarodowy Dzień Walki z
Dyskryminacją Rasową
21 - Światowy Dzień Osób z Zespołem
Downa
21 - Międzynarodowy Dzień Poezji
21 - Dzień Wierzby
21 - Światowy Dzień Lasu i Leśnika
22 - Światowy Dzień Wody
22 - Dzień Ochrony Bałtyku
23 - Światowy Dzień Meteorologii
23 - Dzień Windy
23 - Dzień Przyjaźni Polsko - Węgierskiej
24 - Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
24 - Narodowy Dzień Życia
24 - Niedziela Plamowa
25 - Dzień Czytania Tolkiena
25 - Zwiastowanie Najświętszej Maryi
Panny (katolickie)
25 - Dzień Świętości Życia (katolickie)
27 - Międzynarodowy Dzień Teatru
27 - Ogólnopolski Dzień Wolnej Konkurencji
28 - 30 - Triduum Paschalne
29 - Dzień Metalowca
30 - Godzina dla Ziemi (ostatnia sobota
marca)
31 - zmiana czasu z zimowego na letni
(w nocy z 30/31)
31 - Wielkanoc

