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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

Baran
21 marca - 20 kwietnia

„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
Nr 6/14.02.97.
Numer ten ukazał się z datą walentynkową, nic więc dziwnego, że ozdobiony był czerwonymi serduszkami, a
i tematyka artykułów często do tego
dnia nawiązywała (rozkładówka pełna
miłosnych życzeń, a nawet wyznań).
Jednak poruszaliśmy też, oczywiście,
sprawy poważne.
- O dylematach radnych w związku z
koniecznością likwidowania przedszkoli
w Ostrzeszowie pisaliśmy na str. 12.
- W obszernym wywiadzie, jaki z p.
Henryką Lepczyńską (PUP) przeprowadził Damian Ślak, mowa była o spadku
bezrobocia.
- W listach do redakcji – w tym numerze zamieściliśmy ich aż 3, czytelnicy
prowadzili ostrą polemikę z autorami
artykułów oraz wyrażali swoje opinie
na temat młodziutkiego jeszcze wtedy
„Czasu”.
- Walentynkowy horoskop erotyczny zajmował prawie całą stronę.

- W tym numerze zapoczątkowaliśmy też rubrykę z ogłoszeniami drobnymi – apel w sprawie zamieszczania
ogłoszeń na łamach gazety ukazał się
na str. 1, a na str. 16 (wtedy ostatniej)
ukazało się pierwszych 10 ogłoszeń
drobnych.

nazjów.
- Stroną walentynkową – z życzeniami i serduszkami, była tym razem str. 9.
Aktywny sportowo Rafał Mielcarek
debiutował na lamach „Czasu” artykułem „Szalikowcy z Ostrzeszowa”.
- Ogłoszeń drobnych mieliśmy już
całą stronę!

ROK 1998
Nr6/13.02.98
To także numer walentynkowy,
więc pierwsza strona wita czytelników
niezwykle sympatycznymi zdjęciami mały chłopiec daje dużego buziaka małej dziewczynce, a obok serdeczny całus
sarenki i jamniczka.
- Policja odnotowała kilka przypadków włamań (to taka analogia do tego
roku).
- O rewolucji w oświacie rozmawialiśmy z p. Ryszardem Szymańskim
(naczelnikiem Delegatury Kuratorium
Oświaty i Wychowania) – w wywiadzie
m. in. szczegółowe informacje o powstaniu całkiem nowych szkół – gim-

Możesz zostać postawiony przed trudnym wyborem, bowiem wszystkie propozycje wydają się atrakcyjne. Kieruj się
rozsądkiem i może trochę niech podpowiada Ci serce.
Minął miesiąc nowego roku, warto więc
przyjrzeć się, jak realizujesz noworoczne
postanowienia. W finansach nie najgorzej. W miłości hossa.
Byk
21 kwietnia - 20 maja
Korzystne dni na zawarcie nowej, ekscytującej znajomości lub utrwalenie
istniejącego związku. Układ gwiazd będzie sprzyjał uczuciom, a zatem odłóż
bardziej przyziemne sprawy na później.
Może warto umówić się już teraz na walentynkową kolację. Jeśli chodzi o zdrowie, to najbliższe dni mogą być dość
trudne, ale jeśli będziesz o siebie dbał,
zdusisz chorobę w zarodku.

Twoje zmienne nastroje to już po prostu
horror. Zadręczasz nimi i siebie, i innych.
Weź się w garść i zajrzyj w głąb siebie,
aby przekonać się, o co właściwie w tym
wszystkim chodzi. A może przydałoby Ci
się trochę więcej wysiłku fizycznego, ruchu. Zaczyna się nadwaga. Za to w finansach, mimo wszystko, całkiem dobrze.

Lubisz towarzyskie osoby spod znaku
Wagi, lecz na duchu podtrzyma Cię ktoś
spod znaku Panny. Wszystkie trudne
sprawy staraj się rozwiązać jak najwcześniej, jeszcze do połowy lutego. Trzymaj
się z daleka od nieżyczliwych Ci ludzi.
Ostatnio popadłeś w niełaskę u szefa,
warto znowu zaskarbić sobie jego zaufanie – Ty to potrafisz.
Lew
23 lipca - 23 sierpnia

Panna
24 sierpnia - 22 września

przetarg ustny ograniczony na wynajem jednego boksu garażowego nr 8 w Ostrzeszowie, os. Zamkowe o powierzchni użytkowej 16,50m2. Cena wywoławcza za 1m2 pow. użytk.
4,00 zł + VAT Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2008r. o
godz. 10.00 w świetlicy Spółdzielni w Ostrzeszowie, os. Zamkowe 15. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać pod
nr tel. 062/ 730-31-46 w godz. od 8.00 do 14.00.
Zarząd

To już prawie początek wiosny, więc weź
głębszy oddech i trochę zaszalej. Może
jakiś wyjazd z kimś najbliższym, może
kolacja przy świecach, może wypad do teatru…musisz przeciwstawić się tej lekkiej
stagnacji, jaka zapanowała w ostatnim
czasie w Twoim życiu. Nie zapominaj też o
rodzinie – rodzice czekają na odwiedziny.
Uważaj na przeziębienie, ostatnio masz do
niego skłonności.

tragiczną pamiątkę z tego okresu, wielokrotnie już przez nas pokazywaną, jest hotel fumowski w
Ostrzeszowie. Naprawdę nie ma
sposobu na to, żeby tę budowę
dokończyć? Jeśli nie, to może by
ją zburzyć i działkę przeznaczyć
na inny cel.
Był czas, że panowała „moda”
na agronomówki, tj. siedziby doradców rolniczych – agronomów
i zootechników. Były to obiekty
mieszkalne z biurami. Dziś raczej
nigdzie nie pełnią swej podstawowej funkcji. W Mąkoszycach
np. w byłej agronomówce mieści
się przedszkole. Starsi obywatele
pamiętają też budowane często
od podstaw bazy Państwowych
Ośrodków maszynowych (POMów). Niektóre z nich stoją do dziś
i służą jakimś celom, inne zniszczały lub zostały rozgrabione.
Wiele zależało też od gospodarzy, którzy nimi zarządzali.
Ryszard Pala

Zespół Muzyczny
JOKER
Tel. 0603 565 411,
0605 820 439

Luty przyniesie wiele zmian – jedna na lepsze, inne na gorsze. Jeśli zająłeś się czymś
nowym, ten miesiąc da Ci odpowiedź, czy
przedsięwzięcie się uda. Obserwuj, jak
rozwija się sytuacja, a wnioski nasuną się
same. Kłopoty zdrowotne najbliższych
wkrótce ustąpią. W miłości spokój, w pieniądzach, niestety, lekka zniżka.
Wodnik
21 stycznia - 19 lutego

Ktoś, kogo bardzo lubisz, czeka na Twoją pomoc. Nie zawiedź go, to naprawdę
życzliwa Ci osoba. Przy niewielkim wysiłku zyskasz w niej dobrego przyjaciela.
Poza tym czas pomyśleć o porządkach i
starych zaniedbaniach – gdy się z nimi
uporasz, na pewno odczujesz ulgę. W
miłości ok.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w
Ostrzeszowie ogłasza:

Nie potrafisz przejść obojętnie obok cudzego nieszczęścia – to wspaniała cecha,
ale musisz uważać, by nie stać się ofiarą
jakiegoś oszusta. Dobre uczynki bywają
czasami wynagrodzone i taki moment
czeka Cię w najbliższej przyszłości. Nie
możesz jednak ciągle uciekać od tej chwili. W miłości bez zmian, w finansach lekka
zwyżka.

Koziorożec
22 grudnia - 20 stycznia

WIELKA PŁYTA I ETERNIT

OGŁOSZENIE

Drga Wago, nie zadręczaj się tak swoim
przyjacielem, on na pewno wie, co robi,
a jego kłopoty są przejściowe. Na pewno
wkrótce znowu zabłyśnie. Póki co jednak,
pomyśl o sobie i przestań zarywać noce.
Już i tak nie najlepiej z Twoim zdrowiem,
odpręż się np. w solarium lub wybierając
się na wycieczkę w plener. Wprawdzie to
dopiero początek lutego, ale pogoda wiosenna.

Strzelec
22 listopada - 21 grudnia

Rak
22 czerwca - 22 lipca

downictwo nagle załamało się,
wiele budów wstrzymano. Taką

Waga
23 września - 23 października

Skorpion
24 października - 21 listopada

Bliźnięta
21 maja - 21 czerwca

Pamiątki z PRL-u (IV)

Był okres w PRL-u, kiedy budowało się dużo i szybko, a jeśli
tak, to byle jak i do dziś są tego
skutki. Weźmy bloki mieszkalne
z tzw. wielkiej płyty. Mieszkania
w nich zimne, nieszczelne, zaciekające ostatnie piętra pod płaskimi stropodachami. Dziś te domy
dociepla się, wymienia okna i instalacje wewnętrzne. Podobnie
rzecz ma się z prywatnymi domkami jednorodzinnymi, których
całe osiedla powstawały również
w Ostrzeszowie. Budynki o dachach spadzistych kryto przeważnie płytami eternitowymi
z dodatkiem niebezpiecznego
dla zdrowia azbestu. Dziś jest to
wielki problem, wymiana i utylizacja tego materiału jest bardzo
kosztowna. Kiedy nastąpił kryzys
gospodarczy i ustrojowy, bu-

Horoskop

Pora, byś wreszcie zrealizował swoje
plany. Nie można ciągle zwodzić tych,
którzy zawsze w Ciebie wierzą. Pamiętaj,
że w nowym projekcie ważny jest dobór
partnerów. Od Twoich współpracowników też przecież wiele zależy. Pochopne
decyzje w tym względzie mogą okazać
się zgubne. Zaufaj sercu i przyjaciołom,
a na pewno pokażesz, na co Cię jeszcze
stać.

Spokojnie! Nie ma co tracić głowy z byle
powodu, spójrz na wszystko obiektywnie,
a dojdziesz do wniosku, że nie warto wpadać w panikę. Ostatnio w ogóle brakuje Ci
dystansu do wielu spraw. A już ta nadmierna zazdrość to koszmar. Więcej uśmiechu
i optymizmu, tym bardziej że w zasięgu
spora podwyżka.
Ryby
20 lutego - 20 marca
Oj, Rybki, Rybki, z tą Waszą ostrożnością
i wycofywaniem się z pola walki trochę
przesadzacie. Trzeba chwytać Byka za rogi,
inaczej nic nie wskóracie. Potrzebna Wam
teraz jak nigdy, odwaga i zdecydowane
działanie. Jeśli nie dajecie rady same, wezwijcie na pomoc jakiegoś Strzelca. Może
się jednak zdarzyć, że to on, a nie Wy,
ustrzeli okazję lub cudny okaz.

Skáad Budowlany
ul. Mikstacka 17
Antonin,
63-421 Przygodzice
tel. 0501 505 408, fax. 597-78-68
e-mail: palkom-mj@o2.pl

PROMOCJA
NA MATERIAŁY:
- cement 395zł/t
- cegłę pełną (kl.15) 1,30zł/szt
- kostkę brukową
- więźbę dachową
- kruszywa

TRANSPORT DO KLIENTA GRATIS

