10

22.09.2010

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE

OSTRZESZOWSKI „OCEANIK” ZAPRASZA
Pływalnia – obiekt marzeń kilku pokoleń ostrzeszowian już został wybudowany. Za kilka dni, w sobotę
25 września, o godz. 11.00 nastąpi uroczyste otwarcie pływalni. Kilka godzin później mieszkańcy miasta i okolic będą mogli po raz pierwszy skorzystać
z dobrodziejstw tego obiektu.
Jeszcze parę dni temu, gdy byłem tu ostatni raz,
trwały prace porządkowe – szorowano podłogi, schody,
ustawiano sprzęty, a na zewnątrz sadzono ozdobne
krzewy. Teraz już wszystko gotowe czeka na chcących skorzystać z oferty pływalni. A jest ona bogata,
bo oprócz pływania na 25-metrowym basenie można
skorzystać ze zjeżdżalni, z miejsc odnowy biologicznej.
Jest także salka do ćwiczeń fitness (głównie dla pań).
Dzięki zamontowanej przy schodach windzie łatwy
dostęp na pływalnię mają również osoby niepełnosprawne. Pomyślano też o rodzicach z małymi dziećmi,
którym przed pływalnią urządzono dobrze wyposażony,
a przede wszystkim bezpieczny, bo ogrodzony, plac
zabaw. To tutaj maluchy jeszcze przed wejściem na pływalnię mogą pod czujnym okiem rodziców „wyszumieć
się” na huśtawkach, zjeżdżalniach i karuzelach.

1. Bilety – jednorazowego wstępu

Jedną z idei budowy krytej pływalni była nauka pływania dla dzieci i młodzieży. Będzie ona realizowana
w szerokim zakresie, albowiem w prowadzonych na
basenie lekcjach wychowania fizycznego uczestniczyć
mają uczniowie z całego powiatu. Ma to z kolei wpływ
na niewystarczającą liczbę godzin dla poszczególnych
klas, ale zrozumieć trzeba, że niełatwo w pełni zadowolić wszystkich, tym bardziej, że sprawiedliwie nie
zawsze znaczy po równo. W konkursie, ogłoszonym
przed kilkoma miesiącami, wybrano logo i nazwę
ostrzeszowskiej pływalni. Brzmi ona „OCEANIK”. Być
może ten nasz mały „Oceanik” ułatwi młodym ludziom,
pluskającym się w jego błękitnych falach, wypłynąć na
szerokie wody.
K.J.
Pływalnia czynna będzie codziennie, w godz. 6.00
– 22.00. Ceny zróżnicowane, zależnie od dnia, godziny
i atrakcji, z których chcemy skorzystać, oraz czasu
przebywania na basenie. Szczegółowy cennik korzystania z krytej pływalni przedstawiamy poniżej.
Zapraszamy na pływalnię
25 września, w dniu otwarcia, w godz. 15.00 – 22.00
będzie można bezpłatnie skorzystać z pływalni. Ze

Drużyna Murzyna i „Pimpek” w kawiarni Baszta
W ramach programu „Pimpek” ostrzeszowski kabaret zaprezentuje
nowe i starsze autorskie skecze! Występ Drużyny Murzyna rozpocznie się w sobotę, 25 września, o godz.19.30.
Działają od 2006 roku. Przez ten czas stworzyli cztery duże programy kabaretowe,
które zostały bardzo ciepło przyjęte przez publiczność. Trzykrotnie wygrywali
Przegląd Teatrów Licealnych, doszli do II etapu eliminacji przeglądu kabaretów PAKA.
Wielokrotnie występowali na terenie Ostrzeszowa (także w kawiarni Baszta) i okolic,
ale nie działają tylko lokalnie – w miejscowości Linz, Drużyna Murzyna rozbawiała
Polonię, zamieszkującą Austrię.
Młodzi artyści prowadzą klasyczną formę kabaretu: zabawne monologi oraz piosenki
pełne absurdu, a niekiedy chwytające słuchacza za serce – to ich specjalność.
– Jedyne, czego nam potrzeba, to scena i publiczność z poczuciem humoru. Reszta
to po prostu świetna zabawa: dla nas i dla ludzi nas oglądających – zapewniają.
Występami w kawiarni Baszta potwierdzili już niejednokrotnie, że potrafią swoimi skeczami sprawić, aby sala była wypełniona salwami śmiechu. W sobotę, 25 września,
Drużyna Murzyna ponownie wystąpi w lokalu przy ul. Zamkowej 6. W ramach programu „Pimpek” zaprezentuje starsze i nowsze skecze i piosenki. – Będzie to zbiór
odgrzewanych, aktualnych i jeszcze ciepłych skeczy, monologów, piosenek, ułożonych
w zgrabną całość – zapowiadają młodzi twórcy. Występ rozpocznie się o godz. 19.30.
Bilety kosztują w przedsprzedaży 5zł, w dniu imprezy trzeba będzie zapłacić 10zł.
Przypomnijmy, że Drużynę Murzyna tworzą: Marta Gałek, Mateusz Ponitka, Michał
Brylak oraz jego brat Kamil.

Zapraszamy na XI amatorskie zawody
jazdy konnej i HUBERTUSA 2010, które
odbędą się 03.10.2010r.(niedziela)
o godz. 13.00 w Siekierzynie, miejsce
Marszałki obok D.P.S.

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy

W programie:

Wojciecha Tomasika

Konkurencje:

1. Konkurs sprawności powożenia.
2. Kombinacja sprawnościowa na czas dla
jeźdźców.
3. Pogoń za lisem.
4. Pokazy westernowe + niespodzianka.
5. Pokaz naturalnych metod układania koni.
Przejażdżki konne, ognisko i tańce.
Organizatorzy

Burmistrz Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
Dyrektor Centrum Kultury
Grabów nad Prosną
Kierownik Zawodów Józef Janicki
telefon kontaktowy:
(62) 730-61-05, 697 856 105

względu na określoną liczbę osób mogących jednocześnie przebywać na terenie obiektu, prosi się, aby każdy
korzystający tego dnia z pływalni, ograniczył swój
pobyt do jednej godziny.
Cennik Krytej Pływalni
„Oceanik” w Ostrzeszowie

na wykład
prof. dr hab.
pt. „Kolej

żelazna
w literaturze”

dnia 1 października 2010 r.
o godzinie 18.00
do sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie
W programie również inne
ciekawe atrakcje
Wykład będzie zwieńczeniem obchodów 100-lecia
Grabowskiej Toczki
Organizatorzy:
Forum Rozwoju Ziemi
Ostrzeszowskiej

Karnet 165

120 dni

150,-

165,-

Karnet 230

180 dni

200,-

230,-

Kaucja zwrotna za karnet – 20,-

4. Odnowa biologiczna – dostęp wyłącznie
do strefy odnowy biologicznej
Bilet jednorazowego wstępu

Czas

Ulgowy

Normalny

Bilet 30

30 min

10,-

Pn.
- Pt

So.
- Ndz.

Pn.
- Pt.

So.
- Ndz.

Bilet 60

60 min

18,-

Bilet wstępu na basen 1 godz.
(godz. 6:00 – 8:00)

6,-

8,-

8,-

10,-

Bilet wstępu na basen 1 godz.
(godz. 8:00 – 22:00)

8,-

10,-

10,- 12,-

Bilet wstępu na basen 1,5
godz. (godz. 6:00 – 8:00)

8,-

11,-

11,-

Bilet wstępu na basen 1,5
godz. (godz. 8:00 – 22:00)

11,- 14,-

14,-

2. Bilety rodzinne - jednorazowego wstępu
Pn. - Pt

So. - Ndz.

Dziecko

Rodzic Dziecko Rodzic

10,-

12,-

12,-

14,-

Bilet rodzinny na 3 godz. 18,- wstęp na basen

20,-

20,-

22,-

Bilet rodzinny na 1,5
godz. - wstęp na basen

Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są co najmniej
3 – osobowe rodziny.

3. Karnet wstępu na basen
Ilość dni na wykorzystanie karnetu

Cena

opłata za każdą rozpoczętą 1 minutę powyżej limitu
czasowego – 1/30 lub 1/60 ceny biletu
(w zależności od ilości minut wykupionego czasu)
Czas przebywania na odnowie biologicznej nie jest wliczany w czas hali basenowej

5. Karnety dostępu wyłącznie do strefy
odnowy biologicznej
Ilość dni na wykorzystanie karnetu

14,- 17,-

opłata za każdą rozpoczętą 1 minutę powyżej limitu
czasowego – 1/60 lub 1/90 ceny biletu (w zależności od
ilości minut wykupionego czasu)

Wartość do
wykorzystania

Karnet 50

30 dni

45,-

50,-

Karnet 100

90 dni

90,-

100,-

Cena

Cena

Wartość do
wykorzystania

Karnet 30 dni

30 dni

45,-

50,-

Karnet 90 dni

90 dni

90,-

100,-

Karnet 120 dni

120 dni

150,-

165,-

Karnet 180 dni

180 dni

200,-

230,-

Karnety są formą płatności na terenie Krytej pływalni
„Oceanik”. W cenie karnetu zawarta jest co najmniej
10% zniżka.
Karnety z pkt. 3 umożliwiają rozliczenie wyłącznie
wstępu na basen
Karnety z pkt. 5 umożliwiają rozliczenie wyłącznie
wejścia do strefy odnowy biologicznej.
Do nabycia biletu ulgowego za okazaniem odpowiednich aktualnych dokumentów upoważnieni są:
- dzieci i młodzież ucząca się do lat 25,
- osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
- emeryci i renciści,
- ratownicy WOPR,
Dzieci do lat 3 oraz opiekunowie grup zorganizowanych (1 opiekun/ 15 osób) – wstęp bezpłatny

