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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.

Horoskop
Baran
21 marca - 20 kwietnia

Już niedługo nadarzy się okazja i będziesz mógł więcej czasu i uwagi poświęcić osobie, która jest Ci bardzo
bliska i którą lubisz. Jeśli czujesz do niej
coś więcej, przyznaj się do tego. Uczuć
nie należy się wypierać. Jest to również
dobry okres, aby zakończyć ciągnący
się od dawna spór. Ostatnio też masz
dużo pracy, ale wyciągnąłeś wnioski z
niedawnych zawodowych komplikacji i
teraz ważne sprawy załatwiasz od razu.
Miłość - może nastąpić przełom. Finanse - zrób coś z tym.
Byk
21 kwietnia - 20 maja

Nadchodzący okres będzie wymagał
od Ciebie poświęcenia dużej ilości czasu i energii ważnej sprawie. Nie odkładaj niczego na później. Choć nie jesteś
w najlepszej formie, musisz się zmobilizować. Trudny okres będzie na szczęście krótkotrwały i szybko poradzisz
sobie ze wszystkimi skomplikowanymi
zadaniami. Możesz w razie czego liczyć
na pomoc życzliwego kolegi. Ale pamiętaj, by nie nadużywać jego życzliwości. Miłość - jest ok. Finanse - zawsze
coś wymyślisz.
Bliźnięta
21 maja - 21 czerwca

Na horyzoncie nowe, ciekawe propozycje. Zdaj się na własną intuicję i nie
daj się oszukać przez nieuczciwych
współpracowników. Nie zawsze to, co
się świeci, jest złotem. Ostrożność nie
zawadzi. Jeśli tylko zorientujesz się, że
coś nie gra, natychmiast zrezygnuj z
kontraktu. Ale Ty też bądź przykładem
uczciwości i nie rób pokątnych interesów . Miłość - może być gorąco. Finanse
- nie daj się oszukać.
Rak
22 czerwca - 22 lipca

Czekają Cię w tym tygodniu przejściowe kłopoty finansowe. Na szczęście w
innych aspektach życia powinno być
wszystko ok. Musisz jednak uważać,
by nie podejmować zbyt nagłych i
nieprzemyślanych postanowień. Mogą
one prowadzić do niepotrzebnych nerwów i spowodować, że będziesz musiał
zasięgnąć porady specjalisty. Miłość jeszcze wszystko może się ułożyć.
Lew
23 lipca - 23 sierpnia

Rozpamiętywanie niepowodzeń raczej
nie będzie Ci pomagało w skupieniu się
na pracy. Lepiej myśl o pozytywach i
nastaw się optymistycznie Wszystkim
zdarzają się „wpadki”, to jest normalne.
Zamiast się zadręczać, skup się na tym,
aby osiągnąć sukces. Jest on bowiem
możliwy, ale musisz się postarać. Miłość
- najadłeś się cytryny. Finanse - płacz i
zgrzytanie zębów.
Panna
24 sierpnia - 22 września

W tym tygodniu bardziej niż zwykle
pilnuj swojego zdrowia. Świeże powietrze oraz warzywa i owoce to będzie
to, czego będziesz teraz potrzebowała. Nie zapomnij też o piciu dużej ilości
wody mineralnej, a jeszcze lepiej, gdy
na śniadanko wypijesz sobie zamiast
kawy kubek ciepłego kakao. Twoje starania już niedługo zaprocentują. Miłość
- nie trać czasu. Finanse - najgorsze już
za Tobą.
Waga
23 września - 23 października
Nadchodzi dobry okres dla Ciebie i Twojego partnera. Oboje zakochacie się w
sobie ,,na nowo”. Będziecie okazywać
sobie uczucia nawet w miejscach pu-

blicznych. Takie ożywienie uczuć może
mieć dla Ciebie bardzo pozytywny skutek. Korzystaj z uroków życia i spróbuj
podołać nowym wyzwaniom. Finanse
- stop z wydatkami.
Skorpion
24 października - 21 listopada
Nie jest wskazane, abyś odkładał na
później sprawy szczególnie ważne dla
Twoich najbliższych. Nie narażaj ich na
skutki Twojej niefrasobliwości. Dołóż
wszystkich starań, aby byli zadowoleni.
Oni na pewno podziękują Ci za Twoje
zaangażowanie w ich sprawy. W tym
tygodniu możesz też czuć się dziwnie
ociężały i przybity. Mimo wszystko jednak nie przesadzaj z kawą. Jedna dziennie naprawdę wystarczy. Miłość - nie
możesz narzekać. Finanse - zainwestuj
w ładną porcelanę do kawy.
Strzelec
22 listopada - 21 grudnia

Pojawią się drobne niepowodzenia, ale
nie ma sensu się nimi zrażać. Po nich,
zwykłą koleją rzeczy, przyjdą sukcesy.
W najbliższym czasie poznasz osobę,
która bardzo doceni Ciebie i Twoje starania. Pamiętaj, że nie każdy komplement jest szczery i nie daj się zwodzić
miłym słówkom. Nawet jeśli sprawiają
Ci one przyjemność. Miłość - czekasz i
czekasz, i czekasz. Finanse - umiesz się
bogacić.
Koziorożec
22 grudnia - 20 stycznia

Nawet trudne problemy mogą się szybko i skutecznie rozwiązać dzięki Twojej
kreatywności. Wiara we własne siły
też się przyda. Nie zaniedbuj swoich
obowiązków. Staraj się wszystko robić
na czas (choć czasem czujesz się przepracowany). Nie zapominaj też o tym,
że jesteś tylko człowiekiem i musisz też
kiedyś odpoczywać. Miłość - możesz
oczekiwać niezwykłości. Finanse - życzliwa osoba poratuje Cię chętnie.
Wodnik
21 stycznia - 19 lutego

Popis ,,zdolności aktorskich”, jaki ostatnio zafundowałeś bliskim, przeszedł
już granice przyzwoitości! Dlaczego
nigdy nie potrafisz zachować zimnej
krwi. Może jednak naucz się trochę panować nad sobą nawet w najbardziej
stresującej sytuacji. Racjonalne myślenie jest bardziej pożądane niż uleganie
negatywnym emocjom. Szczególnie w
trudnej sytuacji. Miłość - wszystko da
się naprawić. Finanse - było miło, ale się
skończyło.
Ryby
20 lutego - 20 marca

Będziesz zmuszony naprawić czyjeś
zaniedbania i lekkomyślność. Twoje
starania zostaną zauważone i docenione. Możesz oczekiwać zrozumienia i
pochwały ze strony przyjaciół i rodziny.
Nie pozwól, aby woda sodowa uderzyła Ci do głowy. Pilnuj portfela i nie
nabieraj się na nieuczciwych akwizytorów. Po co Ci niepotrzebne wydatki.
Miłość - wiosna.
wróĪka Kletsima

Usługi
budowlano dekarskie

- kladzenie regipsów

tel. 0692 862 711
Zakáad Remontowo Budowlany DACH - BUD
63-500 Ostrzeszów, ul. Zubrzyckiego 9
tel. 730-07-57; 0501 647 525
Profesjonalnie, Tanio, Doradztwo
Usáugi w zakresie:wyrabianie konstrukcji
dachu,poáoĪenie dachówki, blachodachówki i blachy trapezowej, poáoĪenie papy
termozgrzewalnej

- kuchenne
- pokojowe
- zabudowa wnęk
tel. 0693 410 334
NOWO OTWARTY PUNKT

- malowanie

tel. 0696 017 256

SPRZEDAŻY
OPAŁU
P.H.U. TYC ŁUKASZ
PARZYNÓW 39

Zaprasza
Do składania w drodze przetargu ofert na nabycie upadłego przedsiębiorstwa jako całości w rozumieniu art. 551 kc, w trybie art. 316 ustawy z z
dnia 28 lutego 2003r. Prawa upadłościowego i naprawczego (Dz.U. nr 60,
póz .535 z późn. zm.) z wyłączeniem środków pieniężnych. W skład Przedsiębiorstwa wchodzą:
1. Nakłady w postaci remontu budynku biurowogastronomicznego, budynku warsztatowego oraz budowy budynku restauracyjno-hotelowego na
nieruchomości położonej w Ostrzeszowie, ulica Przemysłowa 19-20
2. Zapasy w postaci materiałów i produktów gotowych,
3. Należności,
4. Ruchomości (urządzenia, maszyny, pojazdy, wyposażenie biurowe i
inne).
Szczegółowe dane o składnikach majątku, regulaminie przetargu, informacji o stanie przedsiębiorstwa można uzyskać w Sądzie Rejonowym w
Kaliszu, ul. A.Asnyka 56a (tel. 062 76-57-705 lub 76-57-788 lub 76-57-785 lub
76-57-863 albo 603187068.
Cena wywoławcza netto 739.000 zł

Meble na wymiar

- szpachlowanie

Rada Wierzycieli oraz Syndyk Masy Upadłości
Przedsiębiorstwa Krzysztof Mitmański, Zenon Mitmański, Maria Mitmańska, Beata Mitmańska „BUDOMAL”
Sp.j. w Ostrzeszowie w upadłości

Wadium 50.000 zł

Oferuje:

węgiel oraz miał,
bardzo dobre parametry,
najniższe ceny,
DOSTAWA GRATIS!
Tel. 0603 789 788, 731-61-31

UBEZPIECZENIA
sprawdź, ile zaoszczędzisz
Dodatkowe upusty za markę
pojazdu, wiek kierowcy,
dzieci, płatność
tel. 062 7327916, 0605-300246
ul. Piastowska 16A, Ostrzeszów
(w budynku Pekao SA)

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa BUDOMAL Sp.
j.” umieszczonym pod adresem Sędzia-Komisarz „Budmal” Sp.j.-V Wydział
Gospodarczy w Kaliszu A.Asnyka 56a, 62-800 Kalisz najpóźniej do dnia posiedzenia w przedmiocie wyboru oferty tj. 04.07.2008r. godz. 930 s 2a oraz
wpłacenie wadium w wysokości 50.000 zł na rachunek bankowy masy upadłości do dnia 03.07.2008r. konto bankowe :

Bank BPH Oddział w Kaliszu
72 1060 0076 0000 3200 0118 7659
Oferta winna zawierać: datę, imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy,
określenie statusu prawnego oferenta (wpis do KRS lub zaświadczenie o
wpisie do ewidencji gospodarczej, adres, nr telefonu, numer NIP, REGON,
oferowaną cenę , sposób jej zapłaty lub inne propozycje przetargowe, kopię
dowodu wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu i braku
zastrzeżeń co do stanu, oświadczenie zobowiązujące się do pokrycia przez
oferenta wszelkich opłat związanych z kupnem przedsiębiorstwa.
Otwarcie i rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2008r. o godz. 9.30
sala nr 2a w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Kaliszu ul. A. Asnyka
56a
P wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni przez syndyka niezwłocznie. Na nabywcy ciążą wszelkie koszty związane z nabyciem przedsiębiorstwa.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:
1. zamknięcia, unieważnienia lub odwołania przetargu względnie wyłączenie któregokolwiek ze składników opisanych w przedmiocie przetargu
bez podania przyczyny,
2. w przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, wyznaczenia nowego
terminu przetargu wraz z warunkami jego prowadzenia
3. prowadzenie dodatkowych negocjacji z możliwością końcowego
licytowania ceny. Licytacja odbywać się będzie ustnie w drodze postąpień
przy czym wysokość jednorazowego postąpienia wynosi minimum 50.000
zł
4. swobodnego wyboru najkorzystniej oferty.

DOM-BUD s.c.
Usługi budowlane
przyjmie zlecenia na roboty
ogólnobudowlane i remontowe

tel. 0600 938 646; 0605 066 035

Bardzo niskie stawki za OC. Tel. 665-159-919
Biuro (budynek PoloMarket I piĊtro) Ostrzeszów Wyliczenie rocznych
skáadek za obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów w (PLN)
POJEMNOĝû DO 900
OD 901- DO 1300
OD 1301- DO 1500
OD 1501- DO 1600
OD 1601- DO 2000
OD 2001- DO 2400
POWYĩEJ 2400

Remontowanie
mieszkań

JUĩ OD 126 Zà
JUĩ OD 173 Zà
JUĩ OD 194 Zà
JUĩ OD 209 Zà
JUĩ OD 236 Zà
JUĩ OD 325 Zà
JUĩ OD 359 Zà

W ofercie posiadamy ubezpieczenia na Īycie, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz
koszty leczenia za granicą w kwocie 120,00 zá rocznie a takĪe ubezpieczenia grupowe
na zasadach indywidualnych ( dotyczy równieĪ bezrobotnych, rencistów, rolników oraz
osób pracujących którzy nie mogą zawrzeü umowy na warunkach grupowych w ﬁrmie )
Przyjmujemy takĪe ogáoszenia do autogieády.
- cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66&1 K.C.

- zabiegi na twarz i ciało
(peeling kawitacyjny i ultradźwięki)
- zabiegi parafinowe
- manicure
- pedicure
- depilacja woskiem
- henna
- make up
- tipsy
t. 062/ 586 02 40; 694 448 901
ul. Spokojna 5, 63-500 Ostrzeszów

Z
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Usługi
remontowo - budowlane
- panele, plytki
- gładzie, regipsy
- ogrodzenia
- malowanie
tel. 0665 149 678

Prace wykoĔczeniowe
od A do Z
- adaptacja poddaszy
- szpachlowanie, malowanie
- páytki, regipsy, panele
- wszelkie wykoĔczenia
- solidne wykonastwo
tel. 0607 454 613

KURSY - SZKOLENIA
„VADEMECUM” Doradztwo, Szkolenia, PoĞrednictwo w Zespole Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie zaprasza na organizowane róĪne
formy ksztaácenia dla dorosáych w 2008r., m.in. na n/w rodzaje
szkoleĔ:
1. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
/nabór do 26 maja, koszt ok 600zá, przewidywany koniec
kursu 30 czerwiec/.
2. Kucharz maáej gastronomii.
3. Obsáuga kasy ﬁskalnej.
4. Kierowca wózków jezdniowych wraz z bezpieczną
wymianą butli gazowych.
5. BHP i P.PoĪ - wszystkie rodzaje
Zgáoszenia przyjmuje sekretariat ﬁrmy codziennie od godz. 9.00
- 17.00 sob. 9.00 - 14.00 tel/fax 071 314-49-94 lub 0605 314 407
e-mail: vademecum.schudyk@neostrada.pl, 56-400 OleĞnica, ul.
Kochanowskiego 5 pok. nr 8 oraz: Zespóá Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie tel. 730-07-80 lub 0693 53 77 12

