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Firmy czytelnikom „Czasu Ostrzeszowskiego” – kolejna edycja konkursu
UWAGA – nowa formu³a - nie wycinamy kuponów!!!

NAGRODA

Telewizor

10 lat wspólnej œwi¹teczne zabawy
za nami. Poniewa¿ weszliœmy w now¹
dekadê konkursow¹, postanowiliœmy
nieco uproœciæ i Pañstwu, i sobie zasady gwiazdkowego konkursu. Aby wzi¹æ
udzia³ w losowaniu nagród w tegorocznej edycji, nale¿y przede wszystkim
rozwi¹zaæ trzy krzy¿ówki, które bêd¹
ukazywaæ siê w trzech kolejnych wydaniach „Czasu”, dziœ krzy¿ówka nr 1.
- Krzy¿ówki bêd¹ siê ukazywaæ w nr.
51, 52 i 1/2008.
- Ka¿d¹ z nich nale¿y rozwi¹zaæ i
has³o wpisaæ na jedn¹ (tê sam¹) kartkê.
- Przy ka¿dej krzy¿ówce znajdowaæ

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE DWÓCH GIGANTÓW
W TENISIE STO£OWYM !!!
MKS TS TRASKO OSTRZESZÓW
KS TUR BOGORIA GRODZISK MAZ.
Sobota 15.12.2007 godz. 16.00
Hala OSS PIAST ul. Sportowa 10

siê bêd¹ rysunki bombek - przy krzy¿ówce zamieszczonej w dzisiejszym numerze jest bombka ¿ó³ta z nr. 1, za tydzieñ, przy kolejnej krzy¿ówce bêdzie bombka czerwona z nr. 2, a ju¿ po œwiêtach
– niebieska z nr. 3. Ka¿d¹ z nich nale¿y wyci¹æ i nakleiæ na kartkê
z rozwi¹zaniami – has³ami trzech kolejnych krzy¿ówek. UWAGA:
wszystkie trzy has³a prosimy wpisaæ - nie naklejaæ!, na jedn¹
kartkê pocztow¹.
- Kartki mo¿na przynosiæ lub przysy³aæ do redakcji „Czasu”
od 2 do 15 stycznia.
- Kartki, podobnie jak w latach ubieg³ych, musz¹ byæ standardowe, o g³adkich brzegach, a obrazki bombek naklejone, a nie
zamocowane za pomoc¹ zszywacza.
- Wszystkie nades³ane kartki wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród kolejnych firm (kartka raz wylosowana nie wraca ju¿ do koszyka).
- Kupony informuj¹ce o nagrodzie oraz firmie, która j¹
ufundowa³a, znajduj¹ siê na str. 12-13, po obu stronach
krzy¿ówki.
- Aby wzi¹æ udzia³ w losowaniu tych nagród, nale¿y kartki
w³aœciwie wype³nione podpisaæ swoim imieniem i nazwiskiem
oraz podaæ adres.
- Przes³anie kartek jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody
na publikacjê danych.
Dziêkujemy wszystkim fundatorom nagród za uczestnictwo w
naszej corocznej zabawie. Przypominamy, ¿e ka¿da z firm bêdzie
mia³a mo¿liwoœæ wylosowania powierzchni reklamowej w CzO,
wartoœci 1000z³. O szczegó³ach losowania powiadomimy w stosownym terminie. Zapraszamy!

Klaudia

GRUDNIOWA DZIEWCZYNA

P R O M O C J A

Pilarki spalinowe MS 230 i MS 250
oraz pilarki profesjonalne
MS 341 oraz MS 361

Lepszy sklep internetowy - www.lepsze.eu
NAGRODA

Foto. Ireneusz Kanabrodzki PZTS Warszawa

Kancelaria Notarialna
Andrzeja Zió³kowskiego
zosta³a zamkniêta
Wszystkim osobom: przedstawicielom i pracownikom wszelkich w³adz, urzêdów, instytucji,
biur, agencji, banków, spó³dzielni, spó³ek i innych
podmiotów, z których funkcjonowaniem czy te¿
sprawami spotykaliœmy siê w pracy naszej kancelarii, oraz tysi¹com prywatnych osób, które
w swych osobistych b¹dŸ zawodowych sprawach
korzysta³y z us³ug naszej kancelarii w ci¹gu kilkunastu lat jej funkcjonowania – sk³adamy serdeczne
podziêkowania.
Staraliœmy siê dobrze wykonywaæ swoje obowi¹zki, jednak¿e za jakiekolwiek niedogodnoœci,
trudnoœci czy niedoci¹gniêcia przepraszamy.
Jednoczeœnie wszystkim wy¿ej wymienionym
osobom, a w szczególnoœci mieszkañcom ziemi
ostrzeszowskiej ¿yczymy pomyœlnoœci zarówno
we wszelkich sprawach osobistych, jak i publiczno
– prawnych.
Andrzej Zió³kowski
Pracownicy: Maria Wnuk i Jolanta Chwalisz

Zestaw płyt kompaktowych
wartości 200zł

ZAPRASZAMY
Przedborów 31
tel. 062 731 94 58, 730 60 54
Ostrzeszów, ul.Armii Krajowej 4
tel. 062 586 09 68
Kępno, Al. Marcinkowskiego 8
tel. 062 782 85 96
Syców, ul. Komorowska 20
tel. 062 785 46 61

(o szczegóły pytaj sprzedawcę)

WIELICZKO PHU
Najniższe ceny opon!

Ekspresowa wymiana
z wyważeniem gratis.
Osobowe, dostawcze, ciężarowe.

KLIMATYZACJE
Obsługa układów klimatyzacji
manualnych i klimatronik.
Osobowe, ciężarowe, autokary.

Komputerowa diagnostyka
silników i układów
elektronicznych wszystkich typów pojazdów
ABS, ESP, AIR BAG, AS itd.

Urzędowe
złomowanie
pojazdów.
Transport
gratis.

Tachografy,
legalizacja i naprawa.
Cyfrowe i analogowe;
części zamienne.

Syców ul. Szosa Kępińska 77, tel. 062 785 20 29, 062 785 26 60
Czynne od poniedziałku do soboty od 7.00 do 20.00

