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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
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ

Duīo zaleīy od teg
tego, jakimi otaczamy siċ ludĩmi. Jak we wspinaczce. ZdobywajĆc
jakiğ szczyt, trzeba zabraý ze sobĆ ludzi: naszĆ bagaī, rozbijajĆ obozy,
podtrzymujĆ haki i czekany. SĆ niezbċdni. Tylko ostatni odcinek drogi pokonujemy
sami lub w towarzystwie dwóch, trzech osób. Tak samo w īyciu. Trzeba wiedzieý,
z kim siċ wspinaý. Jan Kulczyk

BARAN

LEW

21 marca - 20 kwietnia

23 lipca - 23 sierpnia

Pojawia siĊ szansa, aby zrealizowaü
plany i zamierzenia, a nawet czĊĞü
marzeĔ. IdĨ za ciosem i nie daj siĊ
zawróciü z drogi przez jakichĞ záych
doradców lub ludzi nie najlepiej Ci
Īyczących. Masz ogromny potencjaá
twórczy, wiĊc go nie zmarnuj. Nie bierz
sobie do serca kąĞliwych uwag internautów, „Hejt” to, niestety, normalna
rzecz. MiáoĞü - ciągáe wątpliwoĞci. Finanse - to moĪe siĊ udaü.

Kusiü CiĊ bĊdzie báogie bujanie w obáokach, gdzie wszystko przecieĪ moĪe siĊ
zdarzyü. W Ğwiecie tym, gdy zamykasz
oczy, moĪesz byü, kim chcesz i robiü,
co Ci siĊ Īywnie podoba. MoĪesz zatem równieĪ wyobraziü sobie najwspanialszą wersjĊ siebie samego. JeĞli
nasycisz tĊ wizjĊ swymi pozytywnymi
myĞlami, wizja ta ma szanse siĊ ziĞciü.
MiáoĞü - uroda to nie wszystko. Finanse
- realizacja planów kosztuje.

BYK

PANNA

21 kwietnia - 20 maja

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

TydzieĔ ten przyniesie Ci oĪywcze
tchnienie. Poczujesz przypáyw siá witalnych; to oraz pozytywne nastawienie pozwoli Ci sprostaü niejednemu
wyzwaniu. Praca sprawiaü Ci bĊdzie
przyjemnoĞü, a im bardziej bĊdziesz
kreatywnie do niej podchodziü, tym
wiĊcej sukcesów zaliczysz na swoim
koncie. W sferze osobistej mogą pojawiü siĊ drobne nieporozumienia, ale i
z tym sobie poradzisz. MiáoĞü - drobne
sprzeczki to nie katastrofa. Finanse nie páacz nad niefortunnym wydatkiem.

Wszystkie emocjonalne procesy w tym
tygodniu bĊdą miaáy tendencjĊ do
zwalniania swojego biegu, a nawet
do zastygniĊcia w bezruchu. W Īyciu
zatrzymanym w „stop-klatce” wyraĨnie widaü wszystkie szczegóáy. WiĊc
wykorzystaj ten okres na dokáadne
przyjrzenie siĊ swoim emocjom. MoĪesz siĊ czuü przytáoczony nowymi
obowiązkami, ale na pewno sobie poradzisz. MiáoĞü - ach, te spojrzenia.
Finanse - powinno starczyü.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Przyszedá czas, byĞ aktywnie zacząá
wyraĪaü swoje emocje. Inni wiedzą
o nas wáaĞciwie tyle, ile i co im o sobie
powiemy. Czasami nasz wizerunek
moĪe znacznie odbiegaü od tego,
co naprawdĊ w sobie nosimy. Zatem
najwyĪsza pora, by pokazaü, kim naprawdĊ jesteĞ i co naprawdĊ czujesz.
Z rzeczy drobnych - nie odkáadaj na
póĨniej tego, co zaplanowaáeĞ. MiáoĞü
- sáoĔce nadal przygrzewa. Finanse wrzeĞniowe wydatki.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
W pracy w tym tygodniu bardziej nastaw
siĊ na wysiáek intelektualny niĪ ¿zyczny,
gdyĪ w ten sposób wiĊcej zdziaáasz.
Sáuchaj równieĪ rad osób bardziej doĞwiadczonych od Ciebie, ale teĪ nie
stosuj ich na Ğlepo. Zawsze lepiej jest
dwa razy pomyĞleü, niĪ coĞ zrobiü Ĩle.
Koniec tygodnia przyniesie Ci áagodne
wyciszenie, tak bardzo potrzebne. MiáoĞü - trochĊ siĊ pogubiliĞcie. Finanse
- czyĪby oszczĊdnoĞci wyparowaáy?

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
TydzieĔ ten bĊdzie dla Ciebie okresem
umacniania swojej pozycji w pracy.
JuĪ i tak sporo osiągnąáeĞ, ale zawsze
moĪna piąü siĊ po szczeblach awansu.
Robiąc coĞ, skupiaj siĊ wyáącznie na tej
jednej rzeczy. Czasami duĪe wyzwania
stawiane są nam po to, ĪebyĞmy mogli
utwierdziü siĊ w swojej sile. Nie zniechĊcaj siĊ wiĊc, tylko idĨ do przodu.
MiáoĞü - znajdĨ wiĊcej czasu. Finanse
- lepsza praca, lepsza páaca.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
MoĪe ogarnąü CiĊ pesymizm, kiedy zaczniesz siĊ zastanawiaü nad utraconymi
szansami. Osoby urodzone w pierwszej
dekadzie znaku w ciągu najbliĪszych
dni nie powinny raczej liczyü na pomoc
innych. Nie wplątuj siĊ teraz w Īadne
przygody miáosne i nie ulegaj zgubnym
zachciankom, bo bardzo skomplikujesz
sobie Īycie. moĪe warto powalczyü
o waĪną rzecz. MiáoĞü - czyĪby byáo
za póĨno? Finanse - jakoĞ siĊ krĊci.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Nadchodzi czas na spotkania z osobami, które wpáyną na Ciebie inspirująco.
WróĪy to poprawĊ standardu Īyciowego. Spróbuj swojego szczĊĞcia takĪe
w grach losowych, gwiazdy sprzyjają,
ale to tylko loteria. CzĊĞü osób spod
znaku Strzelca odczuje jednak wyraĨną
niechĊü do zajmowania siĊ sprawami
materialnymi. MiáoĞü - znajdĨ dobre
rozwiązanie. Finanse - niestety, Īeby
Īyü, trzeba mieü pieniądze.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Czekają CiĊ niespodziewane wiadomoĞci dotyczące planów osobistych.
Szykuje siĊ przyjazd rodziny, co powinno CiĊ ucieszyü. W Twoim otoczeniu
pojawi siĊ ktoĞ z poczuciem humoru
i o szerokich horyzontach myĞlowych.
Warto mieü w nim przyjaciela. MoĪe
z czasem ta przyjaĨĔ przerodzi siĊ
w coĞ gáĊbszego. MiáoĞü - moĪe szykuje siĊ coĞ powaĪnego? Finanse - na
dwoje babka wróĪyáa.

WODNIK

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Ostrzeszowie, Marek Stolarczyk,
(tel. 62/ 732-28-30, 731-16-80, fax 732-28-39)
ogáasza, Īe 08-10-2015r., o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego
w Ostrzeszowie, mającego siedzibĊ przy ul. Zamkowej 9a, w sali nr 205,
odbĊdzie siĊ

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomoĞci naleĪącej do dáuĪników: Krzysztofa Kosmali i Ilony Kosmali,
poáoĪonej: 63-520 Grabów n. Prosną, Kopeü, dla której Sąd Rejonowy
w Ostrzeszowie IV Wydziaá Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ wieczystą
o numerze KW [NKW: KZ1O/00039522/9] numery dziaáek: 498,499,500
o obszarze 1,08 ha. Dziaáki zlokalizowane są w obrĊbie miejscowoĞci
Skrzynki, w otoczeniu terenów rolnych i leĞnych. Teren dziaáek jest páaski.
Dziaáki nr 499 i 500 posiadają dostĊp do drogi i uĪytkowane są rolniczo.
StopieĔ kultury rolnej jest dobry. Dziaáka 498 posiada takĪe dostĊp do drogi,
ale nie jest uĪytkowana rolniczo. StopieĔ kultury rolnej jest záy.
Suma oszacowania wynosi 42 200,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 650,00 zá. Licytant przystĊpujący do
przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ w wysokoĞci jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 4 220,00 zá. RĊkojmia powinna byü záoĪona w gotówce
lub na konto komornika: PKO BP O/KĊpno 32 10202241 2003 0000 2041
5814, najpóĨniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.
976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyü osoby, które mogą nabyü
nieruchomoĞü tylko za zezwoleniem organu paĔstwowego, a zezwolenia
tego nie przedstawiáy, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

21 stycznia - 19 lutego
Szybkie tempo wydarzeĔ sprzyja chorobom nerwowym i stanom lĊkowym.
Zwolnij trochĊ i zacznij oszczĊdzaü
swoje zdrowie, bo masz je tylko jedno.
MoĪe wreszcie, przecieĪ to juĪ wrzesieĔ, przyszedá czas na zasáuĪony
odpoczynek? PomyĞl choü o krótkim
wyjeĨdzie. Zmiana klimatu i otoczenia
spowoduje, Īe wyciszysz siĊ i odpoczniesz. MiáoĞü - moĪe wyjazd we dwoje?
Finanse - moĪesz zaoszczĊdziü.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Choü wakacje naleĪaáy do udanych, Ty
czujesz siĊ zmĊczony i sfrustrowany.
Byü moĪe wpáyw na to ma doĞü skomplikowana sytuacja w pracy. Nie powinieneĞ za bardzo siĊ tym przejmowaü,
bo wkrótce wszystko siĊ pozytywnie
rozwiąĪe. Wyluzuj, zajmij siĊ jakimiĞ
pracami w domowymi, by odwróciü
uwagĊ od tego, co CiĊ drĊczy. MiáoĞü potrzebuje bodĨca. Finanse - maáa stabilizacja.
Aby we wspinaczce Īycia udaáo nam
siĊ osiągnąü szczyt z tymi, którym
ufamy i których kochamy.
Wasza wróĪka

Wykonywanie tynków
maszynowych
cementowo - wapiennych
i gipsowych

Komornik Sądowy
Marek Stolarczyk

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Ostrzeszowie - Marek Stolarczyk
- (tel. 62/ 732-28-30, 731-16-80, fax 732-28-39)

ogáasza, Īe dnia 09-10-2015r., o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego
w Ostrzeszowie, mającego siedzibĊ przy ul. Zamkowej 9a, w sali nr 205
odbĊdzie siĊ

PIERWSZA LICYTACJA 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĉĝCI
nieruchomoĞci, naleĪącej do dáuĪnika: Bogdana Krobskiego, poáoĪonej:
63-522 Kraszewice, Mączniki, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV
Wydziaá Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ wieczystą o numerze KW NKW:
KZ1O/00030259/1, nr dziaáki 165 o obszarze áącznym 0,27 ha.
Dziaáka posiada bezpoĞredni dostĊp do drogi i jest ogrodzona w czĊĞci
zabudowanej. Wybudowany w 1985 roku budynek mieszkalny jest nieotynkowany i nieocieplony, parterowy, podpiwniczony, z uĪytkowym poddaszem,
dach kryty blachą. Stolarka okienna PCV, drzwiowa typowa. Pow. uĪytkowa
domu 142,81 m2. àącznie znajdują siĊ w nim 4 pokoje, kuchnia. 2 áazienki,
wc, pomieszczenie gospodarcze. Za domem znajduje siĊ teĪ garaĪ dwustanowiskowy i pomieszczenie gospodarcze.
Suma oszacowania udziaáu 1/2 wynosi 105 000,00 zá, zaĞ cena wywoáania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 750,00 zá.
Licytant przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ w wysokoĞci
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 500,00 zá. RĊkojmia powinna byü
záoĪona w gotówce lub na konto komornika: PKO BP O/KĊpno 77 10202241
2003 0000 2316 9513 najpóĨniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie
z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyü osoby, które
mogą nabyü nieruchomoĞü tylko za zezwoleniem organu paĔstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiáy, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy
Marek Stolarczyk

Tekst páatny

tel. 602 740 905

PRZYJDħ! SPRÓBUJ!
PRZEKONAJ SIĉ!
MOĩE WARTO?

Bioenergoterapeutka
Aleksandra MaliĔska - profesjonalna bioterapeutka
klasy miĊdzynarodowej.
WiedzĊ swoją zdobywaáa
i praktykowaáa nie tylko w
Polsce, ale takĪe za granicą. Pomaga skutecznie w
takich schorzeniach jak:
cysty, miĊĞniaki, torbiele.
Wspomaga leczenie chorób
narządu ruchu, ukáadu krąĪenia, ukáadu moczowego
oraz oddechowego oraz
wiele innych. ĩyczliwa,
otwarta na ludzi i dla ludzi
juĪ od wielu lat niesie ulgĊ
cierpiącym w kraju i na
Ğwiecie.
Wiesáaw G. - Miaáem problemy z kamieniami nerkowymi.

Lekarze stwierdzili, Īe moja lewa
nerka produkuje gruz, Ğrednio
w miesiącu wydalaáem przez
pĊcherz moczowy 2 do 3 kamyków. Byáo to bardzo bolesne i nie
byáo na to Īadnego lekarstwa.
Przyszedáem na zabiegi do bioenergoterapeutki doĞü sceptycznie nastawiony. Po pierwszych
trzech seansach nie czuáem
Īadnej róĪnicy. Nie zauwaĪyáem nawet, kiedy minĊáy dwa
miesiące bez bólu, bez kamieni.
Poszedáem zrobiü USG, okazaáo siĊ, Īe na nerce jest jedynie
piasek. Zapisaáem siĊ ponownie
na wizytĊ do pani Aleksandry i
powtórzyáem to jeszcze kilkakrotnie; dziĞ nie wiem, co znaczy ból
od kamieni nerkowych, a minĊáy
juĪ ponad dwa lata.
Aldona Z. - Bóle krĊgosáupa
nie dawaáy mi spaü w nocy, a w
dzieĔ nie pozwalaáy pracowaü.

Leki przeciwbólowe eliminowaáy
je tylko na kilka godzin, w koĔcu
dodatkowo nabawiáam siĊ wrzodów Īoáądka. Na terapiĊ zgáosiáam siĊ peána nadziei - jednak po
pierwszej wizycie wyszáam niezbyt zadowolona. Terapeutka powiedziaáa mi, Īe moĪna Ğciągnąü
ból, zlikwidowaü stany zapalne,
jednak nie jest w stanie zagwarantowaü, jak dáugo utrzyma siĊ
efekt, poniewaĪ mam zwyrodnienia, które mogą te stany zapalne
wywoáaü w kaĪdej chwili. Mimo to
ukoĔczyáam terapiĊ. Efekt pojawiá
siĊ dopiero po dwóch tygodniach,
ulga, jaką poczuáam, byáa wielka.
Powtórzyáam terapiĊ po miesiącu
i teraz od póá roku jestem bez
leków przeciwbólowych.
Roman N. - Przerost gruczoáu krokowego, potocznie zwanym
prostatą, to doĞü nieprzyjemne
schorzenie, które daje zespóá
róĪnych objawów. Nie bĊdĊ tu
mówiá o tym wszystkim, bo to dla
mnie doĞü wstydliwe. Powiem
jedno - byáem, skorzystaáem,
jestem zadowolony z efektu i z
czystym sumieniem mogĊ poleciü taką terapiĊ. NaprawdĊ warto.
Katarzyna T. - U mnie z kolei
wykryto torbiele na jajniku, staraáam siĊ zajĞü w ciąĪĊ, ale ciągle

coĞ stawaáo mi na drodze. Niby
torbiele byáy niewielkie, jednak
zaburzaáy caáy cykl pracy jajników. Byáam u pani MaliĔskiej na
dwóch cyklach terapeutycznych
(6 wizyt) i dziĞ jestem szczĊĞliwą mamusią dwumiesiĊcznego
Szymonka. Po pierwszym cyklu
torbiele zniknĊáy w caáoĞci!
Maria K. - Bardzo cierpiaáam z powodu bólów stawów,
zwáaszcza kolanowych. Jestem
osobą otyáą, wiĊc moje nogi
mają co dĨwigaü. JuĪ po pierwszej wizycie u pani Aleksandry
czuáam siĊ lepiej. Nogi byáy jakby
lĪejsze, tak po prostu, jakby ktoĞ
Ğciągnąá mi 10 kg z kaĪdej. Teraz moje nogi są sprawniejsze o
50%, dla mnie to bardzo duĪo.
Zamierzam kontynuowaü terapiĊ
moĪe bĊdzie szansa na jeszcze
lepszy rezultat.
Aleksandra MaliĔska bĊdzie
przyjmowaü w Ostrzeszowie w
dniach 28, 29, 30 wrzeĞnia 2015
roku.
Zapisy i informacje, wyáącznie telefoniczne, od poniedziaáku
do piątku, w godzinach 9.0014.00, pod numerem: 77/ 551 51
64 oraz 791 120 118.

