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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.

ZNISZCZYŁ URNĘ,
A ZIEMIĘ ROZSYPAŁ
DokoĔczenie ze str. 1.
Nie ma teĪ podstaw, by sądziü,
Īe w tym wybryku pomagaáy mu inne
osoby”.
Klaudiusz W. ma ukoĔczone gimnazjum, jednakĪe deklaruje, Īe bĊdzie
uczĊszczaá do szkoáy Ğredniej dla dorosáych w Ostrowie Wlkp.
Zastosowano wobec niego Ğrodek zapobiegawczy w postaci dozoru
policji i zakazu opuszczenia kraju. Po-

peániony czyn zagroĪony jest karą pozbawienia wolnoĞci od 3 miesiĊcy do 5
lat, ale o ewentualnej karze zadecyduje sąd. PrzyjĊto, Īe swoim dziaáaniem
sprawca czynu dokonaá uszkodzenia
pomnika, jednoczeĞnie zniewaĪyá ten
pomnik, bĊdący upamiĊtnieniem doniosáych zdarzeĔ z naszej historii.
I wáaĞnie te moralne straty bolą
najmocniej. W trakcie Ğledztwa odzyskano czĊĞü metalowej urny i jej szkla-

ODDAJ KREW, URATUJ
CZYJEĝ ĩYCIE!
Muszkieterowie zachĊcają mieszkaĔców
Ostrzeszowa do oddania krwi
3 września, w ramach kampanii
Grupy Muszkieterów oraz Polskiego
Czerwonego Krzyża „Zbieramy Krew
dla Polski”, mieszkańcy Ostrzeszowa
będą mogli oddać krew.
Podziel się krwią, uratuj czyjeś
życie!
Już po raz piąty Grupa Muszkieterów zrzeszająca właścicieli sklepów
Intermarché i Bricomarché organizuje
we współpracy z Polskim Czerwonym
Krzyżem akcję honorowego krwiodawstwa. Tegoroczna rozpoczęła się 2 maja
i potrwa do 28 września. W tym okresie
będzie można oddać krew w specjalnych ambulansach, które pojawią się na
parkingach przy supermarketach Intermarché i Bricomarché. Akcja obejmie 149
polskich miast. Zbiórka krwi przeprowadzona zostanie w 132 miejscowościach,
zaś w 17 odbędą się akcje edukacyjne,
mające na celu zwiększenie wiedzy na
temat wartości zdrowego stylu życia oraz
promocję honorowego krwiodawstwa.
3 września w godz. 8:00-12:00
krew będzie można oddać w ambulansie RCKiK, który stanie przed supermarketem Intermarché, znajdującym
się przy ul. Leśnej 51 w Ostrzeszowie.
- Deficyt krwi to wciąż dla wielu polskich szpitali jeden z bardziej palących
problemów. W związku z tym chcemy
promować wśród Polaków ideę honorowego krwiodawstwa. Mamy nadzieję,
że, podobnie jak w latach poprzednich,
nasza kampania spotka się z dużą
przychylnością Polaków. Wierzymy, że
w tym roku uda nam się zebrać jeszcze
więcej krwi, a tym samym uratować życie
większej liczbie osób – podkreśla Eliza
Orepiuk, kierownik Dyrekcji Komunikacji
i Informacji Grupy Muszkieterów.
Krwiodawcą może zostać każda
osoba w wieku 18-65 lat, która waży co
najmniej 50 kg i cieszy się dobrym zdro-

wiem. W dniu oddania krwi należy zjeść
obfite śniadanie i wypić dużą ilość płynów. Na dzień przed warto powstrzymać
się od spożywania alkoholu, a na kilka
dni przed także od zażywania niektórych
leków, m.in. aspiryny. Aby móc oddać
krew, trzeba również posiadać przy sobie
dowód osobisty.
- Wszystkie te warunki wydają się
łatwe do spełnienia. Jednak oddanie
krwi warto odpowiednio wcześniej zaplanować – zauważa Eliza Orepiuk.
Ambulanse, które staną przed
sklepami Intermarché i Bricomarché,
zaopatrzone będą w sprzęt medyczny
pozwalający na bezpieczne pobieranie
krwi.
- Oddanie krwi jest całkowicie
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ną obudowĊ. Elementy te zostaáy przekazane p. Ryszardowi SzymaĔskiemu,
organizatorowi odbywających siĊ w
kwietniu br. uroczystoĞci, w czasie
których ziemia z Katynia i SmoleĔska
zostaáa umieszczona przed obeliskiem
„Golgota Wschodu”. Niestety, wiadomo
juĪ, Īe ziemi ze SmoleĔska znajdującej
siĊ w zniszczonej urnie nie uda siĊ odzyskaü - po prostu zostaáa rozsypana.
Tak oto máody czáowiek, bĊdący w
stanie upojenia alkoholowego nie tylko
zniweczyá cenną pamiątkĊ, lecz takĪe
zszargaá ĞwiĊtoĞü, bo za taką zwykáo
siĊ uwaĪaü ziemiĊ zbroczoną polską
krwią.
K.J.

EKO GROSZEK,
MIAâ I WČGIEL
GRUBY

bezpieczne i praktycznie bezbolesne.
Personel medyczny używa wyłącznie
jednorazowych igieł i strzykawek, a
także specjalnie wyprofilowanych igieł,
aby nakłucie nie było bolesne – zaznacza
dr Jerzy Zaborowski, dyrektor generalny
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Każdy, kto zdecyduje się na oddanie
krwi, uzyska bezpłatnie wyniki swoich
badań laboratoryjnych.
Dodatkowo, wśród krwiodawców
rozlosowane zostaną profesjonalne apteczki samochodowe. Będzie je można
również wygrać w rodzinnym konkursie
rysunkowym na plakat promujący kampanię „Zbieramy krew dla Polski”, który
zostanie zorganizowany w ramach akcji
edukacyjnych w 17 miejscowościach.
Poborowi krwi w Ostrzeszowie
towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje,
w tym konkursy dla dzieci, które przygotowali organizatorzy – Grupa Muszkieterów oraz Polski Czerwony Krzyż.

ZAPRASZAMY!

Ogãoszenie
Spóádzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –
WáasnoĞciowa w Mikstacie ogáasza przetarg
nieograniczony na wykonanie parkingu
W ofercie naleĪy podaü caákowity koszt 1m2 brutto z podatkiem
VAT.

Zakres prac do wglądu i odbioru w biurze Spóádzielni.

Termin skáadania ofert do dnia
10 wrzeĞnia do godz. 15.00
w biurze Spóádzielni w Mikstacie oĞ. Bielany 1D.
Informacji o przetargu udzielamy
pod nr tel. 62 731-05-21
Zastrzegamy sobie prawo zmiany zakresu prac bez podania
przyczyny.

W NAJNIŻSZEJ CENIE!!!
tel. 607 726 677 lub 693 348 444
Nowy plac przy Spóádzielni Inwalidów „Pomoc”

Vanilla
przyjmuje zamówienia
ciowe:
na imprezy okolicznoĞciowe:

•
•
•
•

wesela
18
chrzciny
stypy i inne

PIECZENIE CIAST
POD ZAMÓWIENIE
Ostrzeszów, ul. Przemysáowa 19/20
tel. 797 926 477; 516 750 812
TEKST SPONSOROWANY

PRZYJMĉ DO PRACY
mĊĪczyznĊ z
doĞwiadczeniem w zakresie:
szpachlowania, malowania
oraz káadzenia glazury,

NOWOŚCI FITNESS W OSTRZESZOWIE
Warunkiem zachowania zdrowia, urody
i kondycji współczesnego człowieka jest
aktywność fizyczna. Możesz spacerować,
jeździć na rowerze, my proponujemy uczestnictwo w profesjonalnych zajęciach fitness.
Nasza oferta jest skierowana do pań w każdym wieku i dopasowana do różnych potrzeb
i oczekiwań.
Możemy pochwalić się najszerszym
programem ZUMBY. Poza podstawowymi
zajęciami, które są połączeniem tańca i
aerobiku, w bieżącym roku proponujemy
absolutną nowość w Ostrzeszowie tj. ZUMBA
TONING. Tańcząc latynoskie rytmy trzymasz
specjalne ciężarki pełniące także funkcję
instrumentów. Efektem takiego treningu
jest nie tylko poprawa kondycji, ale również
wzmocnienie mięśni. Natomiast jeżeli jesteś
osobą, która długo nie praktykowała żadnej
aktywności fizycznej lub masz problemy z
nadwagą czy stawami proponujemy program o mniejszej intensywności czyli ZUMBA
GOLD. Jeżeli chcesz, aby twoje dziecko miało
okazję poćwiczyć i potańczyć w towarzystwie
rówieśników, zapraszamy na ZUMBATOMIC.
To zajęcia, na których choreografie i piosenki
zostały specjalnie dobrane dla młodszych

uczestników (4 - 12lat).
Proponujemy również treningi wyszczuplające i ujędrniające z wykorzystaniem
różnych technik i sprzętu. Szczególnym
powodzeniem wśród naszych klientek cieszy
się sprzęt BOSU, który stanowi unikalne
połączenie piłki i stepu. Wspaniałe efekty
treningowe uzyskujemy stosując FREESTYLER. Ćwiczenia odbywają się na specjalnej
platformie z elastycznymi linkami. Freestyler
pozwala ćwiczyć jednocześnie siłę, wytrzymałość, koordynację, sprzyja utrzymaniu prawidłowej ruchomości w stawach, pozwala na
wykonanie ruchów wielopłaszczyznowych,
działających na całe łańcuchy mięśniowe.
Jeżeli żyjemy w ciągłym pośpiechu i napięciu, nasz organizm wymaga aktywności
fizycznej, która będzie równoważyła stres i
skłonność do bóli kręgosłupa. PILATES, JOGA WELLNESS wzmocnią mięśnie posturalne, odpowiedzialne za prawidłową postawę.
Zawierają elementy relaksacyjne.
Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia
prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów, którzy z wielką pasją przekazują
swoje umiejętności i wieloletnie doświadczenie. Dzięki takiemu podejściu atmosfera na

tel. 607 581 773

JĘZYK ANGIELSKI

• korepetycje dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
• nauka języka dla dorosłych – od
poziomu podstawowego (zajęcia
indywidualne)
tel. 695 720 177

zajęciach jest bardzo przyjazna i
rodzinna, co dla naszych klientek
jest bardzo ważne.
Zajęcia odbywają się w sali
fitness – KRYTA PŁYWALNIA w
Ostrzeszowie.

Zapraszamy już 28 i 29
sierpnia na BEZPŁATNE zajęcia ZUMBY w sali.
Znacznie więcej informacji można znaleźć na:
www.gamafit.pl

31.08 (piątek) impreza: POŻEGNANIE WAKACJI Z ZUMBĄ! Bawimy się na dziedzińcu KAWIARNI
„BASZTA” od godz. 18:00 do 21:00, WSTĘP WOLNY.
Imprezę poprowadzą instruktorzy z Ostrowa, Kalisza i
Ostrzeszowa. W przypadku niepogody impreza będzie
przeniesiona na kolejny tydzień.

US âUGI

GEODEZYJNE

MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH OD 350 Zà

tel. 607 677 708

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

