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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.

Bioenergoterapeutka pomaga w
odzyskaniu utraconego zdrowia!

Po raz kolejny wybrałam się na
spotkanie z pacjentami pani Aleksandry Malińskiej.
Okazało się, że w poczekalni
wszystkie miejsca są zajęte, nie pozostało mi nic innego jak tylko poczekać na stosowną chwilę i włączyć
się do grupki oczekujących na zabieg
ludzi.
Pani Janina: Przyszłam do pani
Aleksandry z koszmarnymi bólami głowy, już po pierwszej wizycie poczułam
się znacznie lepiej. Jednak pani Aleksandra uprzedziła mnie, że efekty zabiegu będą odczuwalne całkowicie po
ok. 3 tygodniach, wtedy mój organizm
powinien się już ustawić i ustabilizować.
Wczoraj zapisałam się już na następny
termin.
Pan Kazimierz: Ja też zapisałem się
już na następny termin, ponieważ tym
razem dostałem się z listy rezerwowych.
Na szczęście dla mnie ktoś zrezygnował
w ostatniej chwili. Słyszałem o rezultatach leczenia pani Aleksandry od moje-

go szwagra, który jeździł do Kędzierzyna ze swoim synem na terapie. Chłopak
zbyt szybko rósł i jego stawy kolanowe
tego nie wytrzymywały, ciągle miał jakieś kontuzje. Teraz jest zdrowy jak ryba
i sportowiec z niego też niezły. Postanowiłem spróbować. Przyznam, że jestem
bardzo zadowolony.
Pani Anna: Wczoraj była tu taka
pani, która na głos mówiła o swoich
wątpliwościach, miała guzy na piersi.
Stwierdziła, że nie wierzy w bioterapie,
ale spróbować może, zresztą, jak stwierdziła, przyszła do pani Aleksandry, bo
matka nalegała. Dziwnie się czułam,
jak ona o tym opowiadała. Pomyślałam
sobie, że to bez sensu, żeby taka osoba zajmowała miejsce innym, którzy
naprawdę chcą być zdrowi. Spotkałam
ją dzisiaj i sama od siebie zaczynała
opowiadać, że już po dwóch zabiegach
czuje się inaczej tak jakby piersi były
mniej obolałe. No, i proszę, nawet na
niedowiarków jest sposób.
Pan Eugeniusz: Tak, to prawda, ja

nie jestem po raz pierwszy u bioenergoterapeutki, wcześniej jeździłem do
Kędzierzyna. Wstyd trochę się przyznać,
ale chorowałem na przerost prostaty.
Teraz mogę mówić o tym swobodnie,
bo ta dolegliwość już mnie nie dotyczy,
na szczęście. Pani Aleksandra bardzo
mi pomogła, byłem u niej na dwóch
cyklach zabiegów, teraz mam problem z układem pokarmowym i
po raz kolejny zwracam się o pomoc do osoby, która raz już mi pomogła, chociaż na początku terapii
nie bardzo chciałem w to wszystko
wierzyć.

Pani Maria: To moja trzecia wizyta u pani Aleksandry, miałam dwa
kamienie w lewej nerce oraz zapalenie
pęcherza moczowego.
Po cyklu zabiegów
kamienie zniknęły.
Potwierdziły to
badania USG. Dziś
zwracam się o pomoc
p o
raz

Pani Jadwiga: Mnie pani Aleksandra też już pomogła, bardzo źle
przechodziłam okres menopauzy,
po zabiegach wszystko się ustabilizowało, a przy okazji ciśnienie też.
Dziś przyprowadziłam mojego męża,
aby i on mógł skorzystać z dobroczynności pani Malińskiej, od lat cierpi on
na reumatyzm, więc, po co się
męczyć, jeśli można spróbować
poradzić sobie z tą chorobą.

gĊ wielkoĞü dochodów gminy, to deﬁcyt 6.379.166zá moĪe
byü dla tutejszego samorządu sporym obciąĪeniem. Ma
zostaü sﬁnansowany przychodami z tytuáu zaciągniĊtych
kredytów i poĪyczek. Planowane przychody gminy oszacowano na kwotĊ 8.944.287zá. Interesującym, szczególnie dla
spoáeczeĔstwa, jest w kaĪdym nowo uchwalonym budĪecie
punkt mówiący o inwestycjach. Na inwestycje oraz zakupy

inwestycyjne przewiduje siĊ áącznie ponad 3,5mln zá. WĞród
planowanych inwestycji wymienia siĊ m.in.:
- przebudowĊ drogi gminnej Bukownica – Siedlików
(ok. 2km)
- budowĊ sieci kanalizacyjnej KsiąĪenice – Chlewo (I
etap)
- zakup samochodu dla OSP Grabów (w ramach
WRPO)
- realizacja dziaáania „Odnowa i rozwój wsi” miejscowoĞci: KuĨnica Bobrowska, Skrzynki, Zawady.
ĩadnych zastrzeĪeĔ do budĪetu nie zgáosiáa RIO ani
komisja budĪetowa, w której imieniu wystĊpowaá jej przewodniczący S. Nieáacny. Zaproponowaá on tylko, aby
wĞród priorytetów inwestycyjnych na ten rok przyjąü teĪ
inwestycjĊ „Budowa hali sportowej”. Burmistrz E. Geppert
stwierdziá, Īe widzi moĪliwoĞü rozpoczĊcia w II póároczu
tej inwestycji.
Podczas sesji przyjĊto jeszcze osiem innych uchwaá,
co radnym zajĊáo nie wiĊcej niĪ 5 minut. Widocznie na komisjach tak dogáĊbnie te uchwaáy są „waákowane”, Īe na
sesjach nie ma potrzeby odczytywaü radnym nawet ich tytuáów. MoĪe to jest metoda, ale mnie ona nie przekonuje.
RADNI TEĩ MAJĄ GàOS
Nie oznacza to, Īe radni grabowscy gáosu nie mają.
Mają i to nie tylko oni, lecz wszyscy obecni na sali mają prawo zadawaü pytania, z czego czĊsto korzystają. Podczas
ostatniej sesji pytaĔ równieĪ nie brakowaáo. Rozpocząá radny A. GumiĔski, pytając, co zrobiü z pomieszczeniami przy
Domu StraĪaka, opuszczonymi przez pogotowie, bowiem
– zdaniem radnego – dla samych straĪaków jest to za duĪe
lokum. Komendant tutejszej jednostki OSP dh Kozikowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych
nieruchomości
L.P.

Położenie

Nr KW

Nr działki

Powierzchnia ha

Cena wywoławcza
nieruchomości
w zł

Wysokość
wadium w zł

Uwagi

1

Bukownica

32687

191/52

0.06.39

15 764,00

1 576,00

Działka budowlana

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.
Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego.
Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną informuje, że I przetarg ustny na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się w dniu 15 lutego 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Grabów nad
Prosną salka nr 2a.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium najpóźniej do dnia 12 lutego 2010r. na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 47 9256 0004 0062 0875 2000 0040 RBS Lututów O/Grabów
nad Prosną z dopiskiem „wpłata wadium na działkę nr”.
Przetarg uważa się za ważny, chociażby jeden z uczestników zaoferował cenę wyższą od wywoławczej .
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22% .
Cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad
Prosną 91 9256 0004 0062 0862 2000 0010 RBS Lututów O/Grabów nad Prosną.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał , od zawarcia umowy .
W ciągu 21 dni od daty przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej dotyczący sprzedaży
nieruchomości. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości .
Na przetarg należy przybyć z dokumentami tożsamości oraz należy przedłożyć NIP i dowód wpłaty wadium .
Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.
Informacja - Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, pok.12, telefon: 7305024 w.134

Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
Edmund Geppert

kolejny do bioterapeutki, mam cystę
na jajniku; wierzę, że i tym razem bioterapeutka mi pomoże.
To, do kogo zwrócimy się z prośbą o pomoc w walce z chorobą, jest
bardzo ważną sprawą. Nie każdy
bioterapeuta jest w stanie pomóc
każdej osobie. Dlatego powinniśmy
odpowiednio dobierać grono osób,
które mają nam pomóc w cierpieniu.
Jednak nie każdy podający się za
uzdrowiciela posiada takie kwalifikacje i smutne jest to, że obiecują
ludziom pomoc, z której się nie wywiązują.
Jak wielu bioenergoterapeutów
p. Aleksandra pracuje systemem
trzech zabiegów dzień po dniu, ta
metoda pozwala osiągnąć jeszcze
lepsze rezultaty przy zwalczaniu
dolegliwości u większości potrzebujących.
Aleksandra Malińska przyjmuje w Ostrzeszowie w dniach
20, 21, 22 stycznia 2010 roku.
Zapisy i informacje, wyłącznie
telefoniczne, od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00 - 14.00
pod numerem 77/ 551 51 64 i 608
109 077

BUDįET DLA GRABOWA NA 2010
W przedostatnim dniu 2009r. budĪet na 2010r. uchwaliáa Rada Miejska w Grabowie nad Prosną. BudĪet przyjĊto
jednogáoĞnie. Po stronie dochodów przewiduje siĊ kwotĊ
17.486.923zá, zaĞ wydatki zaplanowano na 23.866.089zá.
Jak wiĊkszoĞü samorządów, tak miasto i gmina Grabów bĊdzie w bieĪącym roku Īyü trochĊ na kredyt. Biorąc pod uwa-
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polemizowaá z tym stwierdzeniem, prezentując kilka moĪliwoĞci wykorzystania tych pomieszczeĔ, lecz niepozbywania siĊ ich przez straĪ. Druga, doĞü
kontrowersyjna wypowiedĨ radnego
GumiĔskiego, stanowiáa delikatną
sugestiĊ poáączenia szkóá w Marszaákach i Bukownicy. Argumentowaá to
rosnącymi kosztami nauki w tych placówkach z powodu zmniejszającej siĊ
liczby uczniów.
„Priorytetem wáadzy chyba nie jest
oszczĊdzanie kosztem dzieci” – ripostowaá radny R. Biel. Wspomniaá teĪ
o bezpieczeĔstwie na drodze w Bukownicy. - Kiedy poruszyáem ten temat
latem, odpisano, Īe nie widzi siĊ tam
zagroĪenia– mówiá radny. – Teraz,
mamy kolejny wypadek
Ğmiertelny…
Bardzo proszĊ, by ta
sytuacja siĊ
nie powtórzyáa, bo jeĞli nie zrobimy niczego,
to, nastĊpny
wypadek jest
tylko kwestią
czasu.”.
Problem
z komunikacją dzieci i
máodzieĪy
poruszyáa
radna D. PacyĔska. Od stycznia przestaje jeĨdziü
autobus na linii Grabów – Kania, a
przez to czĊĞü dzieci nie bĊdzie miaáa
moĪliwoĞci dojazdu do szkóá i powrotu
do domu.
Pozostaáe wypowiedzi teĪ dotyczyáy spraw drogowych. O problemach
komunikacyjnych w mieĞcie mówiá byáy
burmistrz JaguĨny. Radny J. Gáadysz
pytaá z kolei przedstawicieli Rady Powiatu, czy są jakieĞ plany dotyczące
przebudowy drogi na DĊbicze. MieszkaĔcy miasta mieli teĪ pretensje odnoĞnie wlokącej siĊ budowy obwodnicy,
braku chodników i procedury przetargowej przy budowie kanalizacji na ul.
Sáowackiego. Zapytywano takĪe o plany budowy hali sportowej.
Radna powiatu M. Gorzelanna pytaáa, dlaczego przy oĞrodku zdrowia
nie ma schodowáazu, który umoĪliwiáby áatwoĞü dostĊpu do lekarza osobom niepeánosprawnym. – O to naleĪy
pytaü wáaĞciciela, którym jest starosta
– odpowiadaá dr GumiĔski.
Ostatnie pytanie, kierowane do
dyrektorki SP w Grabowie, zgáosiáa
przewodnicząca Rady – „Czy zostaáy wdroĪone jakiekolwiek procedury,
by szkoáa miaáa patrona?” Z wypo-

wiedzi dyrektor B. Marczuk wynikaáo,
Īe prawdopodobnie nadanie imienia
szkole nastąpi w roku szkolnym 20102011, choü znalezienie odpowiedniego
patrona zarówno dla dzieci 5-letnich,
jak i 13-letnich nie bĊdzie áatwe.
Od 6 lat istnieje w Grabowie Stowarzyszenie Pomocy „Nigdy WiĊcej”,
zajmujące siĊ gáównie pomocą ĪywnoĞciową dla dzieci. W ubiegáym roku taką pomoc otrzymaáy 693 osoby.
Prezes stowarzyszenia, radny Zenon
Palat záoĪyá sprawozdanie z jego
dziaáalnoĞci. Statuetkami nagrodzono wáaĞcicieli ﬁrm okazujących duĪą
pomoc w dziaáaniach stowarzyszenia.
Otrzymali je Jerzy Koszarny i Henryk
Báaszczyk.
Na sesjĊ przybyá teĪ starosta L.
Janicki. Mówiá o róĪnych sprawach, w
tym o wspomnianym wczeĞniej oĞrodku zdrowia. JednoczeĞnie teĪ dementowaá pogáoski, Īe to starostwo opóĨ-

nia inwestycjĊ obwodnicy. Zapewniá,
Īe bez zwáoki podpisaá decyzjĊ o rozbiórce szaletów przy budynku PKP,
które znalazáy siĊ na drodze budowy.
Niestety, decyzje tĊ wstrzymaá konserwator zabytków.
SesjĊ zakoĔczono poĪegnaniem
radcy prawnego Doroty Rybarczyk,
odchodzącej do innej pracy.

K. Juszczak

Meble na wymiar
Kuchnie, zabudowa wnĊk, garderoby oraz meble lakierowane
PrzystĊpne ceny, krótkie terminy
realizacji

Projekt + pomiar GRATIS
tel. 697 290 663

OdĤnieİanie
dachów
Usuwanie zwisów, sopli.
Przeglądy dachów
tel. 600 919 884

