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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.
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MECZ SPARINGOWY
Z LKS GOŁUCHÓW
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W rozegranym w niedzielę sparingu Victoria pokonała LKS Goluchów 4:1 (1 : 1).
Mecz został rozegrany w Ostrzeszowie na odśnieżonym „trzecim” boisku. Warunki
do gry były bardzo trudne. Było ślisko i często zawodnicy nie potrafili utrzymać
równowagi. Na szczęście obyło się bez kontuzji.
„Victoria” wystąpiła w składzie: I połowa – Wołkanowski, Cepa, Rosadziński,
Bierski, Skowronek, Dolata, Sikora, Sowiński, Duczmal, Artur Skrobacz, Świercz. Po
przerwie na boisko weszli: za Dolatę Góra, za Sikorę Barański, za Cepę Botkiewicz i
za Skowronka Adrian Skrobacz.
Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Mateusz Góra - 2, Jakub Sowiński i Marcin
Świercz -1
W najbliższy wtorek „Victoria” rozegra mecz sparingowy z Ostrovią o
godz. 18. Mecz rozegrany zostanie w Ostrowie Wlkp. na boisku ze sztuczną
nawierzchnią.
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11. KOLEJKA
Efekt Al. – Helvetia
Abradab – Świat Śrub
Plast Al. – UMiG
plettac – pauza

Układanie:

2–5

•
•
•
•
•

5–8
4–6

TABELA ROZGRYWEK
1. plettac
2.UMiG
3. Efekt Al.
4. Helvetia
5. Plast Al.
6. Cerma Junior
7. Mayr Polska
8 Świat Śrub
9. Abradab
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11
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90 – 26
84 – 32
56 – 22
56 – 44
67 – 43
43 – 72
36 – 59
37 – 93
24 – 100

tel. 666 718 491

(plettac)
(Cerma Jr)
(UMiG)
(Helvetia)
(UMIG)

SATOBRUK
Układanie kostki brukowej
i kamienia granitowego.
Fachowe doradztwo.
Tanio i solidnie!

25
19
19
18
17

tel. 600 325 784

Najbliższe spotkania odbędą się 13 lutego pomiędzy:
plettac – UMiG
Cerma Jr – Mayr Polska
Plast Al. – Efekt Al.

godz. 16.00
godz. 17.00
godz. 18.00

FIRMA ZATRUDNI
SEKRETARKČ:
Wymagania:
doświadczenie na stanowisku
sekretarki, bardzo dobra znajomość j. angielskiego

Na szczegółowe relacje z meczów zapraszamy na oficjalną stronę OLH
www.ostrzeszowskaligahalowa.pl

DO SERCA PRZYTUL PSA...
3 - letni pies wielkości owczarka niemieckiego, idealny do pilnowania posesji
oraz ok 1.5 - roczny mieszaniec bernardyna - bardzo duży i bardzo łagodny, czekają na nowy dom, kontakt 62 732-77-69 lub www.azylzoo.pl

Oferujemy:
zatrudnienie na Umowę o Pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie,

Jarczak
szpachlowanie, regipsy,
malowanie, pâytki, panele i inne

Punkt kopulacyjny ogiera
zimnokrwistego
Bukownica 190

Możliwość pozostawienia klaczy

Niskie ceny!
SOLIDNIE I SZYBKI
tel. 669 329 211

1. Wykonanie ocieplenia szczytów budynków budownictwa
wysokiego.
Dane techniczne: przygotowanie podłoża, 10 cm warstwa styropianu na siatce
plus faktura wykończeniowa- tynk akrylowy.
W ofercie należy podać całkowity koszt brutto 1 m2 powierzchni ocieplanej oraz
wycenę robót dodatkowych.
Do oferty należy załączyć dokumenty świadczące o wykonywaniu w/w prac
w budownictwie wysokim w ostatnich 3 latach, podać okres gwarancji na
w/w prace.

2.Wykonanie docieplenia powierzchni stropodachów budynków
budownictwa wysokiego.
W ofercie należy podać całkowity koszt brutto 1 m2 powierzchni docieplanej z
zastosowaniem materiału izolacyjnego EKOFIBER metodą pneumatyczną.
Do oferty należy załączyć dokumenty świadczące o wykonywaniu w/w prac w
budownictwie wysokim w ostatnich 3 latach, należy podać okres gwarancji na
w/w prace.

3. Roboty gazowe.
W ofercie należy podać całkowity koszt brutto wymiany rur i zaworów w jednym lokalu mieszkalnym instalacji gazowej od licznika do urządzeń gazowych
w mieszkaniu.
Do oferty należy załączyć aktualne uprawnienia na spawanie sieci gazowej, podać okres gwarancji na w/w prace.

4. Roboty malarskie.
W ofercie należy podać całkowity koszt brutto malowania jednej klatki schodowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz okres gwarancji na w/w
prace.

tel. 62/730-73-28;
665 988 438

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Ostrzeszowie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Wykonanie stolarki okiennej PCW z wywietrznikami:
3 – komorowa, biała, profil prosty, szkło k-1,1 W/m2K
W ofercie prosimy podać całkowity koszt brutto z podatkiem WAT na:
- wykonanie stolarki okiennej za 1 m2;
- wymianę stolarki okiennej na gotowo za 1 mb liczonego po obwodzie.

2. Wykonanie drzwi wejściowych PCW:
5- komorowe, kolor z dwóch stron z elektromagnesem.
W ofercie należy podać całkowity koszt brutto z podatkiem WAT na:
- wykonanie stolarki drzwiowej 3-komorowej i 5-komorowej;
- wymiana stolarki drzwiowej z obróbką na gotowo za 1 mb liczonego
po obwodzie.
Termin składania ofert do dnia 23.02.2010 r. do godz. 14:00 w
sekretariacie Spółdzielni w Ostrzeszowie, os. Zamkowe 15, informacji
o przetargu udzielamy pod nr tel. /62/ 730-31-46 w godz. od. 7:00 do
14:00.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany zakresu prac bez podania przyczyny.
Zarząd

W ofercie należy podać całkowity koszt brutto oraz okres gwarancji na:
- wykonania odgromienia ;
- wymiana rozdzielni głównej zasilania budynku oraz wymiana tablic elektrycznych w budynku oraz połączeń wyrównawczych;
- naprawa i konserwacja domofonów- należy podać wysokość roboczo-godziny z narzutami.

6. Roboty dekarsko-blacharskie.
W ofercie należy podać koszt brutto robocizny bez materiału:
- krycie dachu papą termozgrzewalną za 1 m2 powierzchni dachu;
- konserwacja dachu za 1 m2 powierzchni dachu;
- obróbki blacharskie za 1 m2 obróbek.
- naprawy bieżące - należy podać wysokość roboczo-godziny z narzutami.
Do oferty należy załączyć dokumenty świadczące o wykonywaniu w/w prac
w budownictwie wysokim w ostatnich 3 latach, należy podać okres gwarancji
na w/w prace.

7. Roboty remontowo-budowlane.
W ofercie należy podać całkowity koszt brutto oraz okres gwarancji na:
- wykonania chodnika z kostki brukowej z okrawężnikowaniem za 1 m2
chodnika,
- remont płyt balkonowych – koszt jednej płyty,
- bieżące drobne roboty remontowe – należy podać wysokość
roboczo-godziny wraz z narzutami.

8. Usługi kominiarskie.
KONTAKT: 600-889-479

Przewóz
osób
Usâugi remontowo
– wykoĚczeniowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
w Ostrzeszowie
ogłasza przetarg nieograniczony na n/w prace:

5. Roboty elektryczne.

Najlepsi strzelcy:
1. Łukasz Sabatowski
2. Marcin Tomaszewski
3. Leszek Jurków
4. Adrian Skrobacz
5. Kamil Franikowski

płytek
gresu
mozaiki
remonty łazienek i kuchni
montaż armatury
sanitarnej

OGŁOSZENIE

tel. 508 165 098
tel./fax 62 732-05-85

W ofercie należy podać całkowity koszt brutto:
- czyszczenia przewodów kominowych wszystkich budynków,
- okresowej (rocznej) kontroli przewodów kominowych.

9. Przegląd techniczny budynków mieszkalnych.
W ofercie dotyczącej rocznego przeglądu technicznego budynków polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego budynków mieszkalnych należy podać
całkowity koszt brutto jednego budynku.
Nadzór nad robotami remontowymi-należy podać procentowo koszt nadzoru
prac remontowych.
Zakres robót do wglądu i odbioru w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Ostrzeszowie, Os. Zamkowe 15, pok. nr 16, tel.
(062) 730-31-46.
Termin składania ofert do dnia 23.02.2010 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Spółdzielni w Ostrzeszowie, os. Zamkowe 15, pok. nr 16.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany zakresu prac bez podania przyczyny.
Zarząd

