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Wicekonsul na spotkaniu
ze słuchaczami UTW

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

6 maja br. słuchacze UTW w Ostrzeszowie mieli okazję zetknąć się ze
światem dyplomacji. Tego dnia przyjechała do nas na spotkanie p. Wicekonsul
Honorowy Austrii we Wrocławiu Jolanta

Charzewska Miller.
Pani wicekonsul na początek wyjaśniła pojęcie konsula honorowego w
odniesieniu do konsula zawodowego.

Okazało się, że tytuł konsula honorowego wiąże się z honorową działalnością,
za którą nie pobiera on wynagrodzenia
w przeciwieństwie do konsula zawodowego. Musi więc taka osoba mieć inne
źródło utrzymania.
Konsul zawodowy
musi mieć obywatelstwo kraju,
który reprezentuje.
Konsul honorowy
ma obywatelstwo
polskie. Ambasada
i konsulat zawodowy są placówkami
eksterytorialnymi.
Ambasador i konsul zawodowy nie
mogą być aresztowani, natomiast
konsul honorowy
może być przesłuchiwany.
W roku 1993 Maciej Formanowicz
został konsulem honorowym we Wrocławiu. Jest właścicielem firmy związanej

Gotuj z „Czasem”

z przemysłem meblowym. Konsul honorowy nominacje otrzymuje od władz
Austrii. Polski prezydent wyraża zgodę
na kandydata. Pan Formanowicz ma
kontakty poprzez swoją firmę z Austrią.
Pani Jolanta Charzewska Miller pracuje
u p. Formanowicza i pełni funkcję wicekonsula.
Konsulat Honorowy we Wrocławiu
uczestniczy w życiu Wrocławia, propagując kulturę kraju, który reprezentuje.
Organizuje Dni Austrii we Wrocławiu.
Odbywają się koncerty muzyki wiedeńskiej. W Festiwal Muzyki Wiedeńskiej
zaangażowany jest znany nam doskonale prof. Jan Ślęk, który w 2009 roku
otrzymał austriacki Krzyż Honorowy.
Odbywają się także bale wiedeńskie w
barokowej auli Uniwersytetu Wrocławskiego.

i panią Agnieszką
SAßATKA Z CHIĎSKIEGO
MAKARONU
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Skàadniki:
opakowanie makaronu chiđskiego
(25 dag)
2 ﬁlety z piersi kurczaka
5 ogórków maàosolnych
1 duħa cebula
1 papryka zielona
1 puszka groszku konserwowego
2 zĂbki czosnku
3 àyħki majonezu
2 àyħki ěmietany
koperek
przyprawa gyros, pieprz, sól

Przygotowanie:
Makaron zalaý wrzĂtkiem i poczekaý 4 minuty,
odcedziý. Filety pokroiý
w kostkĉ i podsmaħyý na
patelni z przyprawĂ gyros.
Ogórki, paprykĉ i cebulĉ
pokroiý w kostkĉ. Do ostudzonego makaronu dodaý
kurczaka, warzywa pokrojone w kostkĉ, groszek oraz
przeciěniĉty przez praskĉ
czosnek. Wymieszaý z

Te osoby otrzymały odszkodowanie, jeśli udokumentowały swój przymusowy
pobyt w tym kraju.
Konsulat Honorowy we Wrocławiu
współpracuje z Instytutem Austriackim.
Zorganizowano wystawę „Cystersi na
Dolnym Śląsku”, która była prezentowana w Austrii. Gościem był ks. kardynał
Gulbinowicz.
Konsulat podnosi rangę regionu.
Austria doceniła wysiłki konsula i jego
zastępczyni. Oboje otrzymali Złote
Odznaki.
B. Ambroży
Spotkanie z p. konsul mogło się
odbyć dzięki uprzejmości pp. Ogrodowskich, którzy przyjaźnią się z nią i byli pośrednikami w kontaktach. Dziękujemy!

Konsulat Honorowy sprawuje opiekę
nad obywatelami Austrii, mieszkającymi
na Dolnym Śląsku. Pomaga w przypadku
kradzieży, zgubienia
paszportu. Nie ma
prawa wystawiać
paszportu. Jednak
za jego pośrednictwem można złożyć
wniosek o paszport.
Polacy zgłaszają się
do tej placówki w
sprawie studiów w
Austrii, założenia
własnej firmy w tym
kraju. Konsulat opiekuje się także byłymi
pracownikami przyOddam szczeniaki
musowymi w Austrii.

w dobre ręce
tel.781121460

Hor oskop
LEW

21 marca - 20 kwietnia

23 lipca - 23 sierpnia
Baranie, nic nie usprawiedliwia Twojego ostatniego postępku. Nawarzyłeś
sobie piwa i, być może, straciłeś coś,
co było fajne. Sytuacja jednak może się
wyklarować. Musisz tylko dokładnie
przemyśleć, jak to rozwikłać. Ze spraw
przyziemnych – dentysta się przypomina. Miłość - to nie musi być koniec.
Finanse - nieźle.

BYK

Znajdź trochę więcej czasu dla bliskich
i przyjaciół. Może też wybierz się z nimi
na fajną imprezę - mały luzik wskazany.
Tylko nie przeholuj. A po zabawie albo
lepiej przed, trochę czasu poświęć na
zrobienie porządku w swoich szpargałach Miłość - każdemu wolno kochać.
Finanse - kredyt zawsze bywa ryzykowny.

STRZELEC
Ciągle brakuje Ci wolnego czasu. Niestety, na razie nie zanosi się na zmiany.
W pracy nawał, w domu też ciągły ruch.
Ale weekend zapowiada się dość spokojnie, więc jak tylko będzie to możliwe, zrelaksuj się na całego, niekoniecznie z alkoholem. Miłość – tu słówko,
tam geścik... Finanse – oszczędność to
wcale nie skąpstwo.

KOZIOROŻEC
22 grudnia - 20 stycznia

PANNA

21 kwietnia - 20 maja
majonezem z dodatkiem ěmietany,
posypaý koperkiem. Doprawiý solĂ i
pieprzem do smaku.
Smacznego!

nie za wszelką cenę.

22 listopada - 21 grudnia

BARAN

Czas: ok. 30 minut, iloěý porcji:
8; koszt: ok. 16 zà.

8.06.2011

24 sierpnia - 22 września
Twoja życzliwość i pogodne usposobienie sprawiają ludziom z Twojego
otoczenia wiele radości. Nie zapominaj
jednak o sobie i pozwól sobie na chwileczkę zapomnienia. Może jakiś krótki
wypadzik na łączkę albo do kina, a jeszcze lepiej teatru? Miłość – chwilo, trwaj,
jesteś piękna. Finanse – zastanów się,
czy nie lepiej byłoby zaczekać.

Nabierz dystansu do otoczenia i rób
swoje. Nie przejmuj się, co mówią inni.
Plotka ma krótkie nogi. A Ty wiesz najlepiej, czego Ci potrzeba. Postaw też na
wypróbowanych i sprawdzonych przyjaciół. Oni nigdy nie zawodzą. Miłość
- piękno i zaufanie. Finanse - już niedługo Twoje konto lekko napęcznieje.

Sytuacja, w jakiej się znalazłeś, jest trudna, ale życie często nas nie oszczędza.
Musisz chcieć sobie z tym poradzić. Nie
dopuść, by dopadła Cię depresja, wtedy zniszczysz i siebie, i bliskich. Wyjdź
do ludzi, zacznij znowu cieszyć się życiem. Miłość – potrzebna podpałka, Finanse – zainteresuj się rachunkami.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

BLIŹNIĘTA

WAGA

21 maja - 21 czerwca

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

23 września - 23 października

Spróbuj poświęć się troszkę dla innych
i nie rób z siebie takiego męczennika,
naprawdę nie ma powodu. A świat wydaje się piękniejszy, kiedy się do niego
pozytywnie nastawisz i uśmiechniesz
się do ludzi. Bierz więc sprawy w swoje
nastawienie. Miłość - prawie jak w serialu. Finanse - wydawaj z głową.

RAK
22 czerwca - 22 lipca

Sama widzisz, że potrafisz sprawić przyjemność innym. Ciebie też to cieszy.
Twoja pogoda ducha będzie jeszcze
bardzo potrzebna bliskim. Staraj się nie
,,mazgaić”, tylko nawet jak Tobie będzie
ciężko, uśmiechnij się i spróbuj sprawić,
by ktoś smutny też się uśmiechnął. Miłość - prawdziwa nigdy nie rdzewieje.
Finanse - idzie ku lepszemu.

SKORPION

Kiedy tylko znajdziesz trochę czasu, staraj się korzystać z drobnych przyjemności codziennego życia. Nie zaniedbuj
też rodziny. Może jakiś niedzielny obiad
w restauracji? Warto też odezwać się
do kogoś, kto na to czeka. Miłość - nie
każdy powód jest dobry, by się kłócić,
trzeba panować nad emocjami. Finanse – rozrzutność niewskazana.

24 października - 21 listopada
Ostatnio trochę przesadzasz z tym gonieniem za kasą, to może się źle skończyć. Czas najwyższy zaplanować swój
urlop i maksymalnie go wykorzystać na
odpoczynek, przecież nie samą pracą
człowiek żyje. W najbliższym czasie koniecznie zrób sobie badania okresowe.
Miłość – pachnie wakacjami. Finanse -

OKNA

PRYWATNY
GABINET
DERMATOLOGICZNY

PCV-5 i 6 komorowe P

stolarka drewniana
DRZWI, ROLETY
CENA Z MONTAĩEM

530,00zá.
1435
1460
Adres: DOMEX KRASZEWICE
UL. KALISKA 19,
63-522 KRASZEWICE
TEL. 62/7312453
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lek. med. Marzenna Grobel

al. WolnoĞci 1A
Ostrzeszów

•
•

porady lekarskie
mikrodermabrazja
Poniedziaáek 16.00 – 17.00
Czwartek 16.00 – 18.00
tel. 603 878 082

Teraz wszystko w Twoich rękach. Od
tego, jak rozwiążesz problem, wiele będzie zależeć. Nie działaj zbyt pochopnie, poradź się osoby, której naprawdę
ufasz. Nie licz na życzliwość takich sobie znajomych, oni mogą Cię wpuścić w
maliny. Miłość – tak mało trzeba, a dużo
tak... Finanse – to się okaże.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Będziesz miał teraz trochę więcej czasu
na relaks i większy luz. Wykorzystaj ten
dobry moment na zajęcia, które lubisz,
a które „odłożyłeś do szuflady”. Przydałoby się też przeprowadzić konstruktywną rozmowę z partnerem, to wiele
może dać. Miłość – trzeba rozmawiać.
Finanse – za jakość się płaci.
Tygodnia bez burz i nawałnic
życzy Wasza wróżka

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

