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Goãčbie loty
- Essen

Wakacyjne lekcje gry
w Tenisa Ziemnego
prowadzi Szkóãka Tenisa Ziemnego
– â. Ceglarek.
Zapisy i informacje
tel. 502 230 994
www.tenis-ceglarek.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAM
Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej
w Ostrzeszowie
zatrudni z grupĈ
inwalidzkĈ lub
orzeczeniem
o niepeãnosprawnoĤci:
•

Dekoracja

sal okolicznoĈciowych
i koĈcioäów:
wesela, bale, wieczorki, itp.

Kwiaciarnia
„IZABELLA”
Oferujemy równieē:
wnieē:
bukiety ćlubne,
dekoracje samochodów.

pracownika gospodarczego do
prac porządkowych na terenie
szpitala
opiekunkę do pomocy przy pacjentach w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym

•

•
•
•
•
•
•

ogrodzenia kute
balustrady
bramy
metaloplastyka
ślusarstwo
spawanie

ARTOL
Karol Szewczyk

Ostrzeszów Pustkowie
ul. Mikorska 13
tel. 607 082 470

tel. 62-731-25-08
tel. kom. 606-168-471

Firma ROBIT
poleca swoje usãugi:
•

•
•
•

kompleksowe
wykańczanie i remonty
wnętrz
adaptacja poddaszy
nietypowe zabudowy
układanie kostki brukowej
i granitowej

Wszystko solidnie i profesjonalnie

www.robit.pl
tel. 606 629 336 lub 62 730-47-06

Bezpäatne badanie säuchu,
aparaty säuchowe juĔ od 240 zä,

refundacja NFZ,
baterie i Ĉrodki pielögnacyjne,
bezpäatne wizyty domowe
Przyjöcia w Ostrzeszowie: ul. Zamkowa 24 (ARS MEDICA)
kaĔdy czwartek godz. 10.00- 12.00, w Grabowie: ul. Mickiewicza 1
(Przychodnia) I i III poniedziaäek m-ca godz. 9.30- 11.00,
rejestracja nr tel. 62 7822685

tekst sponsorowany

23

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

26.06. br. odbył się jeden z trzech
najdłuższych lotów naszych gołębi w
bieżącym roku. Był to pierwszy lot z
miejscowości Essen (około 763 km).
Hodowcy sekcji Ostrzeszów wysłali
na niego tylko 708 gołębi, które
wystartowały o godz. 5:40 przy
pogodzie słonecznej. Po
około 10,5 godz. lotu
jako pierwsze powróciły
gołębie hodowców:
1. Zbigniew łopata
2.-3. Dariusz Skorzybót
4. Wiesław Bąk
5. Jan Wdowiak
Klasyfikacja po dziesiątym locie:
seria 7 z 10
1. Eugeniusz – Jarosław Działak
2. Grzegorz Hyrza
3. Piotr Łopata
4. Dariusz Skorzybót
5. Rafał Krysiak
6. Tadeusz Dymarski
7. Grabarek – Misiak
8. Zbigniew Łopata
9. Paweł Stolpert
10. Wiesław Bąk
Punkt wkładań Ostrzeszów II
1. Rafał Krysiak
2. Tomasz i Zygmunt Łopata
3 Hieronim Rozwora

Pan Zdzisáaw. Miaáem powaĪne problemy z drogami wydalniczymi, w stolcu pojawiáa siĊ krew, nie
wiedziaáem, co mi jest. Po badaniach okazaáo siĊ, Īe
mam wewnĊtrzne owrzodzenie odbytu. Po trzydniowej terapii wszystko minĊáo, jak rĊką odjąá, wáącznie z
uporczywym bólem.
Pani Hanna. CzĊsto miaáam zapalenie pĊcherza
moczowego. Oddawanie moczu sprawiaáo mi ból.
Zabiegi pani Aleksandry wspaniale podziaáaáy. Teraz
wysáaáam na terapiĊ mojego mĊĪa, poniewaĪ ma problemy z prostatą.

Jarosław Działak

Zatrudnič
pracownika z wykształceniem
zawodowym rzeźnik wędliniarz lub pokrewne

• wymagana praktyka na
stanowisku min. 1 rok
• praca przy kutrze
• praca w systemie 2 zmianowym
tel. kont. 668 410 533

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.

Grabów
Wójtostwo

KZ10/00037508/1

5.09.2010

0.08.91

26 100,00
/ netto/

2 610,00

Nieruchomość
gruntowa niezabudowana

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem M2- tereny mieszkalnictwa
jednorodzinnego.
Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną informuje , że I przetarg ustny na wyżej wymienioną nieruchomość
odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2010 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy Grabów nad Prosna salka nr 2a.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2010 r. 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 5/9”.
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 Prosna pok.12, telefon : 7305024 w.134

WIAR A MOįE
C Z Y N I ý C U DA

Aleksandra MaliĔska ma na swym koncie
wiele przypadków uzdrowieĔ, kilka z nich graniczyáo z cudem. Od ponad 8 lat wykonuje ten
zawód, moĪna powiedzieü, Īe od momentu,
kiedy odkryáa swoje umiejĊtnoĞci i zaczĊáa w
ten sposób pomagaü potrzebującym pomocy,
chorym ludziom.
Terapia polega na trzydniowym cyklu zabiegów, dzieĔ po dniu, taki system pracy pozwala na utrwalenie efektów pracy bioterapeuty. Efekty jej pracy znane są w caáej Polsce...

4. Eugeniusz – Jarosław Działak
5. Rafał Krysiak
Klasyfikacja po dziesiątym
locie: 7 z 10
1. Eugeniusz – Jarosław
Działak
2. Rafał Krysiak
3. Grzegorz Hyrza
4. Tomasz i Zygmunt Łopata
5. Rafał Łukianowski
6. Jarosław Zagórski
7. Hieronim Rozwora
8. Adam Zagórski
9. Stefan Szczot
10. Szymon Łukianowski
Punkt wkładań Ostrzeszów I
1. Zbigniew łopata
2. Jan Wdowiak
3. Maciejewski - Nawrot
4. Piotr Łopata
5. Grabarek – Misiak
Klasyfikacja po dziesiątym locie: 10
z 10
1. Grabarek – Misiak
2. Zbigniew Łopata
3. Piotr Łopata
4. Wiesław Kempa
5. Franciszek Nowak
6. Grzegorz Krawczak
7. Łopata Cz. – Kwas A.
8. Sławomir Jurga

9. Maciejewski - Nawrot
10. Jerzy Kubiak
Punkt wkładań Doruchów
1.-2. Dariusz Skorzybót
3.-4. Wiesław Bąk
5. Paweł Stolpert
Klasyfikacja po dziesiątym locie: 4
z 10
1. Dariusz Skorzybót
2. Tadeusz Dymarski
3. Paweł Stolpert
4. Wiesław Bąk
5. Mariusz Wróbel
6. Ryszard Karbowski
7. Ignacy Śmiatacz
8. Waldemar Wróbel
9. Mieczysław Tomaszewski
10. Mieczysław Chwalisz

Pani Krystyna. Guzek na prawej piersi i cysta na jajniku - tak brzmiaáa diagnoza
mojego ginekologa. ZaczĊáam szukaü i znalazáam. Pani MaliĔska bardzo mi pomogáa. TerapiĊ musiaáam powtórzyü po
miesiącu, ale warto byáo. NastĊpna diagnoza mojego ginekologa
brzmiaáa: „Nie wiem jak pani to
zrobiáa, ale jest pani zdrowa”.
Pan Roman. Przez miesiąc
schudáem siedem kilogramów,
nie mogáem jeĞü, ból Īoáądka byá
straszny; okazaáo siĊ, Īe mam
wrzody. Trzydniowa terapia bardzo mi pomogáa, juĪ po tygodniu
ból zelĪaá, powtórzyáem cykl jeszcze 3-krotnie i teraz czujĊ siĊ jak
„nowy”.
Pani Weronika. CzĊste infekcje dróg oddechowych uniemoĪliwiaáy mi pracĊ. Antybiotyki
nie pomagaáy mi, dodatkowo

Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
Edmund Geppert

cierpiaáa przez to wątroba i Īoáądek. Po trzech wizytach u bioterapeuty zaczĊáam czuü siĊ lepiej
i mój ukáad odpornoĞciowy teraz
dobrze funkcjonuje.
Pani Helena. Wykryto u
mnie guzki na tarczycy, po
tym jak pani MaliĔska pomogáa mojemu mĊĪowi w prostacie, nie zastanawiaáam siĊ
dáugo, tylko siĊ zarejestrowaáam do uzdrowicielki.
Po dwóch cyklach
zabiegów pani
Aleksandra
powiedziaáa,
Ī e by m
zrobiáa
powtórnie badania.
Guzki po 2,5
miesiąca zmniejszyáy siĊ o przeszáo 60%.
Pan
Jan.
Mam juĪ ponad
50 lat, stawy
bolaáy mnie juĪ,
gdy byáem máody,

teraz przez to schorzenie nie mogáem siĊ prawie poruszaü, byáem
na Ğrodkach przeciwbólowych,
które tylko chwilowo przynosiáy
mi ulgĊ. Wybraáem siĊ do bioterapeuty z nadzieją Īe pomoĪe mi
w moim cierpieniu. Po pierwszym
seansie czuáem siĊ gorzej niĪ
zwykle, pierwsze rezultaty byáy
widoczne po tygodniu od pierwszego zabiegu. Teraz moje stawy
są sprawniejsze, a ból pojawia siĊ
sporadycznie.
Pani Barbara. Miaáam bóle i
krwawienia charakterystyczne dla
okresu menopauzy, bardzo cierpiaáam. Lekarze chcieli usunąü mi
jajniki. Zwróciáam siĊ o pomoc do
pani Aleksandry – wyzdrowiaáam,
obyáo siĊ bez wizyty w szpitalu, a,
co waĪniejsze, bez operacji.
Aleksandra MaliĔska bĊdzie
przyjmowaü w Ostrzeszowie w
dniach 12, 13, 14 lipca 2010 roku.
Zapisy i informacje, wyáącznie telefoniczne, od poniedziaáku
do piątku w godzinach 9:00-14:00
pod numerem 77/ 551 51 64 i 608
109 077.

