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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.

Lepsze warunki dla policji

Wstydliwy przystanek

Dla kasztanowców… i nie tylko

Realizując hasło „Pomóżmy kasztanowcom” młodzież ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie
pracowicie wygrabiała liście leżące przed figurą NMP. Teraz w
tym miejscu będzie schludnie i czysto, a na dodatek praca młodych ludzi pomoże przetrwać rosnącym wokół kasztanowcom.

Siedziba policji w Grabowie n. Prosną od pewnego
czasu zmienia oblicze. Miejmy nadzieję, że lepsze warunki pracy wpłyną na polepszenie stanu bezpieczeństwa
.
No, chyba że funkcjonariusze nie będą chcieli opuszcz
ać
odnowionego, przytulnego komisariatu.

Piekielna maszyna

Efekt sąsiedzkich animozji?

Ciekawe, co zamierzał osiągnąć ktoś, kto w ten sposób potraktował znaki drogowe w Tokarzewie? Czyżby
chciał pokazać swój stosunek do pobliskiego Rudniczyska?

Tekst sponsorowany

Co skáoniáo Panią do zaáoĪenia takiej wáaĞnie dziaáalnoĞci?
Zawsze lubiáam siĊ opalaü w
solarium. DziĊki temu zainteresowaáam siĊ tą branĪą. W kaĪdym
salonie, w którym siĊ opalaáam,
czegoĞ mi brakowaáo. Zawsze
wyobraĪaáam sobie, Īe moĪna
coĞ poprawiü, zmieniü, ulepszyü.
W koĔcu dojrzaáam do tego, aby
zaáoĪyü wáasny salon. Chciaáam
stworzyü swoje miejsce, áadniejsze od tego, z czym do tej pory
siĊ spotykaáam. Solarium w

Rozbudowa ul. Bocznej

To urządzenie nie pominęło żadnego listka na ostrzeszowskim Rynku. Swoją drogą dla operatora maszyny
musi to być niezwykle wciągające zajęcie.

Mieszkańcy ul. Bocznej wreszcie doczekali się drogi.
Na razie trwają prace, ale już wkrótce będzie można z niej
korzystać.

JeĞli opalanie, to tylko w „Iguanie”!
jednej z najlepszych na Ğwiecie.
Są to modele Ergoline 600 Ultra Turbo
Power, w których
zainstalowane są
lampy o wysokim
wspóáczynniku
opalania. W celu
polepszenia efektu
moĪna zaopatrzyü
siĊ u nas w specjalistyczne kosmetyki. Takie rozwiązanie proponujemy
klientom,
którzy
chcieliby osiągnąü
maksymalny efekt
w jak najkrótszym
czasie.

Choü nie jest to pierwszy tego
rodzaju salon na terenie Ostrzeszowa, to pod wieloma wzglĊdami
jest wyjątkowy i oryginalny. Wystarczy do niego wejĞü, aby siĊ o
tym przekonaü. 22 paĨdziernika
swoje podwoje otwaráo Solarium
„Iguana”. Z tej okazji rozmawiamy
z jego zaáoĪycielką i wáaĞcicielką
Aldoną JagodziĔską.

Przystanek autobusowy w Olszynie na pewno nie
przynosi tej miejscowości dobrej sławy. Powybijane szyby,
brud, śmieci od razu rzucają się w oczy. Czas to zmienić!

100% speánia moje oczekiwania
wobec tego typu lokalu.
Klientom wchodzącym do
Pani solarium od razu rzuca
siĊ w oczy egzotyczny wystrój.
Skąd taki pomysá?
PoáudniowoamerykaĔski klimat daje poczucie ciepáa, przytulnoĞci. ChcieliĞmy takĪe wystrojem
przyciągaü klientów. W kaĪdym
áóĪku zamontowany jest profesjonalny system nagáaĞniający, a z
gáoĞników dobiega adekwatna do
wystroju muzyka. Tego nie oferuje
Īadne inne solarium w Ostrzeszowie.
A dlaczego „Iguana”?
NazwĊ zaproponowaá mi znajomy. Od tego teĪ wziąá siĊ styl
urządzenia lokalu.
Gáównym atutem „Iguany” jest
sprzĊt najnowszej generacji.
Mamy áóĪka ﬁrmy Ergoline,

KaĪdego, kto zamierza wybraü siĊ do solarium, interesuje
zapewne, ile bĊdzie musiaá za
to zapáaciü. Czy ceny w „Iguanie” są konkurencyjne wobec
innych tutejszych solariów?
Za opalanie w áóĪku Ergoline
600 bez klimatyzacji naleĪy zapáaciü 90gr za 1 minutĊ, natomiast za
to samo áóĪko, ale z klimatyzacją
– 1zá. Klimatyzacja to dodatkowy
komfort. Z okazji otwarcia salonu

zorganizowaliĞmy promocjĊ. KaĪdy klient w prezencie otrzymuje
2 dodatkowe minuty opalania
gratis. ChcĊ teĪ podkreĞliü, Īe
warto byü staáym klientem mojego solarium, poniewaĪ dla takich
klientów mamy specjalne rabaty i
promocje.
Z pewnoĞcią ma Pani jakieĞ
plany dotyczące rozwoju solarium?
JeĞli „siĊ przyjmie”, chciaáa-

Czy
udziela
Pani swoim klientom cennych rad na temat bezpiecznego opalania?
Tak, oczywiĞcie. Oprócz tego
w kaĪdej kabinie umieszczony jest
regulamin informujący, kto moĪe
siĊ opalaü, a kto powinien tego
unikaü.

bym je rozbudowaü. Zamierzam
stworzyü jeszcze salon ﬁtness,
zakupiü urządzenia likwidujące
cellulitis czy odsysające tkankĊ
táuszczową. PlanujĊ ponadto zatrudniü osobĊ zajmującą siĊ stylizowaniem paznokci.
ĩyczĊ w takim razie powodzenia i dziĊkujĊ bardzo za rozmowĊ.
à. ĝmiatacz
ul. PowstaĔców Wlkp. 12
63-500 Ostrzeszów
tel. 788 58 78 58

