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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.

NOWE KALENDARIUM
czyli o czym pisaliĞmy 10 lat temu

„Czas Ostrzeszowski” to już kawał czasu, kawał historii. Gdy dziś bierzemy do ręki pierwsze jego egzemplarze, pierwsze roczniki, to wyraźnie widać, jak gazeta się zmieniała, jak
zmieniała się Ziemia Ostrzeszowska, jak zmienialiśmy się my sami. Chcielibyśmy zaproponować Państwu „Nowe kalendarium”, a więc spojrzenie wstecz, lecz tylko na wydarzenia
odnotowane na łamach „Czasu”, dotyczące naszego powiatu i gmin.
Zacznijmy od lat 1997- 1998 - czyli poprzedniej dziesięciolatki

ROK 1997

Nr1/ 10.01.1997

(16 stron, zdjęcia czarno
– białe)
- Na stronie1. czytamy: „W
Ostrzeszowie zaistniała komunikacja miejska. Uruchomioną
linię nr1 „Przemysłowa – Grunwaldzka”, obsługuje Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o.
w Ostrowie Wlkp.- cena biletu
jednorazowo na linii nr 1 i linii R
na terenie Ostrzeszowa wynosi
60gr, bilet ulgowy 30 gr.
- W numerze tym czytamy
też o uchwaleniu budżetu.
- Jak na pierwszy w nowym roku numer przystało, są
oczywiście informacje o podwyżkach m. in. za gaz, energię,
paliwo, abonament, bilety PKS
i PKP, papierosy, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
- Z komunikatu policji dowiadujemy się o bójce, jaka
rozegrała się w nocy 19/20
grudnia na ulicy Kolejowej
– przyczyną były porachunki w
jednej z ostrzeszowskich melin.

Nr 2/17.01.97

Na stronie 1 artykuł: „1700
numerów dla Ostrzeszowa”, a
w nim radosna informacja, że
wszyscy, którzy złożyli wnioski
o założenie telefonu, otrzymają swój numer! (Takie to były
jeszcze czasy)
- Czytamy też o fotografii
wykonanej przez Bartka Szmaja, wyróżnionej na Ogólnopolskim Konkursie „ Różne oblicza
portretu”
- Na łamach gazety toczy się
dyskusja na temat powrotu do
powiatów.
- Kronika policyjna informuje o znalezieniu w dniu 11
stycznia w Mikstacie – Pustkowiu w kopalni gazu zwłok 39letniego mężczyzny. Przyczyną
zgonu były obrażenia odniesione uprzednio w wypadku
drogowym

Nr3/24.01. 97
- Na str. 1 informacja z Grabowa pt. „Dyrektor w opresji

i depresji”; w artykule mowa
o kłopotach dyrektora banku
Spółdzielczego w Grabowie
– Lecha P.
- W sondzie pytamy, czy boimy się dentystów, odpowiedzi
podzielone równo – 2x tak, 2 x
nie oraz raz i tak, i nie.
- Informujemy też, kto wygrał telewizor od „Czasu” z
okazji 100. numeru gazety –
szczęście dopisało p. Barbarze
Organiściak.
- 18 stycznia pożegnaliśmy
żołnierza sił zbrojnych na Zachodzie, uczestnika bitwy pod
Arnhem – Wiktora Żuberka.
- Jest też relacja z koncertu
zorganizowanego przez Szkołę Muzyczną: „Muzyka kolędą
malowana”. Na zdjęciach dwie
dziewczynki - Hania Zając i
Aleksandra Przybylska – dziś
już dorosłe panny.
Do
przygotowywania
smacznych i zdrowych sałatek
zachęca p. Dorota Graf–Kiereta.

ROK 1998

Nr 1/9.01.1998

Zaczęliśmy gafą - w dacie
nie zmieniliśmy roku, ale później było już znacznie lepiej.
- Wesoła relacja z sylwestra
pod Basztą na str. 1.
- Ważna dla mieszkańców
była też chyba informacja o kupieniu Banku Spółdzielczego w
Ostrzeszowie przez Bank Przemysłowo – Handlowy
- Znajdujemy informacje o
dzieciach, które narodziły się
w ostatnim dniu starego roku i
w pierwszym dniu roku nowego – byli to trzej chłopcy – ich
mamusie to panie Renata Gałka z Głuszyny, Anna Muszalska
z Bukownicy i Monika Magot z
Galewic. Ciekawe jak dziś wyglądają chłopcy?
- Prowadzimy wykaz cen
podstawowych artykułów spożywczych. Dla przykładu 1 kg
cukru kosztował wtedy od 1,79
do 2 zł. Dziś kg cukru kosztuje
3zł
- W tym numerze pisaliśmy
też o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Na str. 11 – informacja o dekrecie z dnia 25 grudnia 1997r.
ustanawiającym w Ostrzeszowie parafię p. w. Świętej Jadwigi Królowej.
- w numerze tym są także
fotografie 12 stajenek bożonarodzeniowych z naszych kościołów.
- Stanisław Bojszczak przypomina dzieje powiatu ostrzeszowskiego.

Nr 2/16.01.1998

- Na str. 1 odnotowaliśmy,
że liczba mieszkańców Ostrzeszowa przekroczyła 15 tys.
- W sondzie pytaliśmy o negatywne cechy ostrzeszowian.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że
nie lubimy m. in.: wścibstwa,
zainteresowania innymi ponad
miarę, bałaganiarstwa, chuligaństwa, wulgaryzmów, obłudy, zakłamania.
- Pisaliśmy o wyróżnieniu
dla Mirosława Bielskiego w
konkursie „ Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
- W cyklu „To lubię, czyli co
jedzą ostrzeszowiacy” przepisy
na pyszną golonkę po bawarsku i pieczeń hetmańską podawała p. Elżbieta Pierucka.
- Kroniki policyjne odnotowały aż trzy wypadki śmiertelne – nagły zgon 48-letniego
mężczyzny w Ostrzeszowie
oraz samobójcze zgony w Mielcuchach i Przedborowe.

Nr3/23.01.98

- „Czas” włącza się w batalię
o życie Patryka z Jeleni – na str.
1 artykuł opisujący tę, dziś już
wiemy, przegraną walkę o życie chłopca.
- Z wywiadu z wiceburmistrzem M. Witkiem oraz prezesem i wiceprezesem PGKiM dowiadujemy się o przyczynach
znaczącej podwyżki czynszów
- Fakty z niedalekiej przeszłości „prostuje” S. Bojszczak (tym razem wyzwolenie
Ostrzeszowa)
- Andrzej Szlafke mówi o
męskiej pasji – motocyklu
-A na leczo z kurczakiem i
ciasto brzoskwiniowe zaprasza
p. Małgorzata Gogolewska.

ORKAN Z NOWYM ZARZĄDEM I W NOWYCH STROJACH
Jeszcze w starym roku - 28
grudnia odbyło się walne zebranie
LZS „Orkan” Ostrzeszów. Ponieważ
dwuletnia kadencja dobiegła końca, delegaci wybrali nowe władze
klubu i przyjęli program działania

Kokoszko, Włodzimierz Jarosz, Józef Cywiński, Marek Foksa, Bogdan
Kokoszko (członkowie). Powołano
także 3-osobową komisję rewizyjną w składzie: Józef Bury (przew.),
Mieczysław Matyszkiewicz i Dawid

Puchary dla trenerów wręcza honorowy prezes klubu M. Zaremba
na najbliższy rok. Prezesem wybrany został ponownie Bronisław
Kokoszko, zaś w skład zmniejszonego, bo 9-osobowego, zarządu
weszli ponadto: Jerzy Kowalski
(wiceprezes), Tadeusz Skrobacz
(wiceprezes ds. sportowych), Wojciech Mamys (sekretarz), Jolanta

Sobieraj (członkowie).
Zanim jednak powołano nowe
władze, dokonano rozliczenia minionej kadencji, przypadającej na
lata 2006-2007. Podsumowania
dokonał prezes B. Kokoszko.
LZS „Orkan” zrzesza obecnie
ponad 30 sportowców, głównie

lekkoatletów. Istnieje także 10-osobowa sekcja szachowa, lecz na skutek wyjazdu instruktora jej działalność stoi pod znakiem zapytania.
W omawianym czasie zmniejszyła
się nieco liczba zawodników, co
zostało spowodowane odejściem
do tworzącego się klubu LUKS
„Sokoły”. Podział ten zapewne nie
wpisze się po stronie sukcesów
klubu, ale i osiągnięć sportowych
nie brakowało. Największy to uzyskanie I klasy sportowej przez kulomiota Macieja Sufryda. On też
uznany został najlepszym sportowcem „Orkana”. Wiele sukcesów
i rekordów w biegach średnich
odniósł Marcin Pawlak. Niewiele
ustępował mu inny biegacz - Wojtek Jarosz. Biegacze to mocna strona klubu, ale warto też wspomnieć
o Paulinie Kurowskiej, odnoszącej
sukcesy w pchnięciu kulą i w dysku. Te osiągnięcia to także zasługa
trenerów: Bogdana Kokoszki i Dawida Sobieraja. Najlepsi sportowcy
i trenerzy otrzymali puchary. Wręczono też podziękowania osobom
i firmom wspomagającym „Orkan”.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej
przedstawił Józef Bury.
Pierwszy głos w dyskusji zabrał
Lech Janicki. Choć zrezygnował z
członkostwa we władzach klubu,
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Horoskop
Baran
21 marca - 20 kwietnia

Dobry nastrój będzie wynikiem Twojej
stanowczości i konsekwencji w postępowaniu. Dzięki temu nie tylko wiara
przeniesie górę, czyli sprawę, która wydawała Ci się beznadziejna. Baranom z
trzeciej dekady będzie potrzeba trochę
więcej szczęścia.
Byk
21 kwietnia - 20 maja
Uważaj, aby Twój dystans do egzaltacji nie został odebrany jako chłodny
powiew wiatru nieczułości. Zmień
to, bo może okazać się to tragiczne w
skutkach. Byku! Nie popełniaj „byków”,
szczególnie w tak niekorzystnym układzie gwiazd, jaki nadejdzie.
Bliźnięta
21 maja - 21 czerwca

Waga
23 września - 23 października
Aby zyskać sympatię ludzi, z którymi się
spotykasz, trzeba zasłużyć, a Ty jedyne
co robisz, to zniechęcasz ich wygłaszając nierzadko opinie raniące ludzi,
a nie dostarczające im „odpowiedniej”
(według Ciebie) wiedzy. Poskrom swoje skłonności do wynoszenia się ponad
poziomy.
Skorpion
24 października - 21 listopada
Czeka Cię miła atmosfera w domu, a
przyda się na pewno, bo masz do załatwienia kilka spraw. Mimo ich wielkiej
wagi, musisz dokonać właściwej selekcji, ponieważ zabiegając o wszystkie,
możesz nie sfinalizować żadnej. Pamiętaj, że dokładnie upieczesz najwyżej
dwie pieczenie na jednym ogniu.
Strzelec
22 listopada - 21 grudnia

Przed Tobą nowe wyzwania. Nie pozwól, aby ta słabsza połowa bliźniaczej
duszy była na tyle silna, żeby odebrać
Ci odwagę i siłę. To, co przed Bliźniakami, wymaga umiejętności „sprzedania” swoich zalet. Wad nie ukrywaj, ale
walcz z nimi, choć i od czasu do czasu
możesz skosztować delicji nieprawości.
Rak
22 czerwca - 22 lipca
To będzie dobry czas. Wykorzystaj
wszystkie propozycje, a pomoc pomyślnej konfiguracji gwiazd uwieńczy
je sukcesem. Raki z pierwszej dekady
nie wyjdą szybko z łóżka, bynajmniej
nie będzie to wynik lenistwa... Musisz
nauczyć się odwzajemniać uczucia. Nie
zaszkodzi też zadbać o kondycję.
Lew
23 lipca - 23 sierpnia
Lew będzie musiał wykazać się nie lada
dyplomacją, gdyż zdanie, które wypowie, zaważy na przyszłości. Strona,
po której staniesz, oczywiście będzie
Ci sprzyjać, ale pomyśl, jak załagodzić
konflikt ze stroną przeciwną (nie pal
mostów, bo i tak nie przepłyniesz rzeki
niezgody).
Panna
24 sierpnia - 22 września
Panna jak zwykle odwiedzi wszystkie
imprezy w mieście. Da się zauroczyć,
jeśli jesteś damskim wydaniem tego
znaku, natomiast męskie Panny niech
nie łamią tylu serc – kobiety też ludzie.

Nadszedł już czas, abyś wziął się, Strzelcu, do roboty. Przestań liczyć, że ktoś
załatwi Twoje kłopoty finansowe za
Ciebie. Za to w sercu może być naprawdę gorąco. Ktoś niedawno poznany przystąpi do miłosnych podbojów.
Może warto zacząć „smalić cholewki”.
Koziorożec
22 grudnia - 20 stycznia
Jesteś tak zapracowany, że należy Ci się
odrobina relaksu, w przeciwnym razie
mogą pojawić się przykre dolegliwości
lub nowe choroby. Nie zapomnij wyjąć
wieszaka z płaszcza, zanim wejdziesz
do pracy.
Wodnik
21 stycznia - 19 lutego
Dobre zdrowie psychiczne i fizyczne
pomoże Ci przebrnąć przez nadchodzące drobne kłopoty domowe. Będziesz tak zajęty, że może Ci się zdawać
iż doba ma tylko 22 godziny, zamiast
jak dotychczas 25.
Ryby
20 lutego - 20 marca
Dla Ryb urodzonych w pierwszej dekadzie będzie to okres zdecydowanej poprawy w stosunkach rodzinnych. Tym
bardziej powinny one ujarzmić swoje
wady, wtedy owo polepszenie będzie
dobrym początkiem, a nie tylko przejściowym przejaśnieniem.

to obiecał pomoc w zorganizowa- Przede wszystkim będzie to udział
niu spotkania weteranów, które w zawodach i obozach treningoplanowane jest na ten rok z okazji wych. Trzeba będzie też postarać
40-lecia LZS „Orkan”. O łączności się o nowy zeskok do skoku wzwyż
między pokoleniem starszych
i młodych sportowców
mówił
Hieronim
Mazurk iewic z ,
reprezentujący
w i e l ko p o l s k i e
zrzeszenie LZS.
Na
jubileuszu
klubu skupił się
Wojciech
Mamys. Ma on stać
się łącznikiem
starszych pokoleń z młodymi
z aw o d n i k a m i .
Planowany z tej
okazji mityng
Najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk
miałby
odbyć
sponsora K. Gąsiorka nowe sportowe stroje
się pod koniec
sierpnia. Nie będzie to jedyna
i o siatkę zabezpieczającą rzut dysatrakcja jubileuszu. Pan Wojciech kiem. Za to nie trzeba będzie się
przygotowuje z tej okazji wydanie martwić o stroje sportowe. Właksiążki, w której znajdzie się wiele śnie podczas zebrania nastąpiło
niepublikowanych zdjęć i ciekawo- uroczyste przekazanie kompletu
stek. Nie zabraknie też wspomnień strojów wyróżniającym się zawoddawnych zawodników. Książka nikom. Fundatorem był prezes firjest już „w komputerze” i zapewne my „plettac” – Krzysztof Gąsiorek.
wzbogaci wiedzę na temat ostrze- Wypada mieć nadzieję, że starty w
szowskich biegów.
nowych koszulkach dostarczą jeszPodczas zebrania mówiono cze więcej satysfakcji i sukcesów.
również o najbliższych planach.
K. Juszczak

