16.06.2010

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

ZE ģMIERCIć POD RČKČ
Część 43.

Podjąłeś pierwszą pracę /staż/, płatną praktykę
zawodową i jeszcze nie wybrałeś
OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO???

NIE CZEKAJ, AŻ CIĘ WYLOSUJĄ DO
MAŁEGO I SŁABEGO FUNDUSZU!!!
Przystąp do OFE AVIVA COMMERCIAL UNION największego i najefektywniejszego
funduszu na rynku.
Przyjdź do biura lub zadzwoń !!!

ul. Powstańców Wlkp. 12, 63-500 Ostrzeszów,
tel./fax (62) 730 09 48, tel. kom. 601 554 989,
e-m@il: Nowak_A_7774@agent.cu.com.pl
www.doradca.aviva.pl/anowak

Nowo otwarty
zakãad szewski
w Ostrzeszowie

Zatrudnimy
monterów hal
stalowych

zaprasza
do korzystania
ze swoich usãug
ul. Borek 9
(naprzeciw pawilonu)
czynny codziennie w godz. 12.30
– 17.00, w sobotę 8.00 – 12.00

•
•
•
•

Poszedáem z dziadkiem pod
pryzmĊ i zastanawialiĞmy siĊ, czy
bĊdziemy drut nosiü, czy ciągnąü.
Dziadek radziá ciągnąü. Zsunąáem
dwa prĊty z pryzmy i wlokĊ. ZauwaĪyá to Czech i krzyczy, Īeby nieĞü,
a nie ciągnąü. Dziadek wyrównaá
swoje prĊty z moimi i wziĊliĞmy je
na ramiona. PrĊty zwisaáy do ziemi.
JakoĞ przenieĞliĞmy. Czech zszedá
z maszyny, ustawiá nas obok prĊtów
i pokazaá, jak mamy nosiü, aby pasowaáy pod gilotynĊ maszyny. Kazaá nosiü po piĊü, abyĞmy nadąĪyli.
PopĊdzaá nas bardzo.
SáoĔce przypiekaáo, drut wrzynaá siĊ w ramiona, obcieraá, nogi
siĊ plątaáy, chciaáo siĊ piü. WidzĊ,
Īe mój wspólnik teĪ zmuzuámaniaá.
PodchodzĊ do Czecha i mówiĊ, Īe
chcĊ siĊ napiü wody.
- Zaraz przyniosą kawĊ, a wody
surowej tu piü nie wolno – poinformowaá mnie.
RzeczywiĞcie, niedáugo przynieĞli baniak kawy i kubki. Czech
wyáączyá maszynĊ, zarządziá krótką
przerwĊ. Niektórzy zostawili sobie
po kawaáku chleba z pierwszego

Pranie dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej,
kompleksowe sprzątanie,
oczyszczanie po remontach,
czyszczenie pod ciśnieniem
bruku, posadzki, itp.
mycie powierzchni metodą
parową,
koszenie trawników, wykaszanie zarośli, przycinanie
żywopłotów, gałęzi itp.
drobne naprawy, przeróbki

tel 693 060 303

Usàugi kosmetyczne

„BHP”

Pedicure
Piercing
Tipsy (ħel, ﬁberglass)
Wzmacnianie paznokci
jedwabiem!

Tel. 782 808 878

- semipermanentnego przedłużania i zagęszczania rzęs
- permanentnego makijażu (trwałego)
- trwałej depilacji laserowej (na pachy, bikini, nogi, wąsik itp)
Zabieg wykonywany najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym laserem
diodowym na rynku światowym wyprodukowanym przez amerykańską firmę,
która jest liderem w produkcji laserów w dziedzinie kosmetyki i medycyny.

BEZPIECZNIE

USŁUGI SZKOLENIA
• pełny zakres usług doradztwa
bhp i kadrowego
• szkolenia BHP (krajowe,
zagraniczne)
• ewidencjonowanie czasu pracy
(również kierowców)
• HACCP
ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ
OBSŁUGĘ FIRM
Zadzwoń, tel. 600 483 622
lub 62/ 785-49-00
Syców

Ğniadania, teraz przeĪuwali powoli,
aby przedáuĪyü przerwĊ i raczyü siĊ
smakiem chleba. Kawa byáa zbyt
gorąca, aby moĪna byáo nią od razu
ugasiü pragnienie.
MówiĊ do Czecha, Īe nie wytrzymam takiego noszenia do wieczora. Odpowiada, Īe nic na to
nie poradzi i mamy zwróciü siĊ do
majstra, Īeby zmieniá nam robotĊ.
Wstaá, otworzyá skrzyniĊ narzĊdziową, wyjąá zwitek, pokáuá i kazaá poáoĪyü na ramiĊ, Īeby prĊty mnie tak
nie uciskaáy. Uruchomiá maszynĊ;
pracowaliĞmy do obiadu.
Obiad jedliĞmy niedaleko, w
stoáówce, DostawaliĞmy okoáo litra
cienkiej zupy, raz w tygodniu byáa
kasza na sucho, z tzw. gulaszem; w
niedzielĊ czasem po áopatce kartoﬂi
i po zrazie. Wolaáem zupĊ, bo choü
przez chwilĊ czuáem wypeániony
Īoáądek. W sumie jednak gáodowaáem i to bardzo. Obiad trwaá godzinĊ
– od dwunastej do trzynastej. Potem
do siedemnastej pracowaliĞmy juĪ
bez przerwy. Czas bardzo powoli
páynąá. Przez godzinĊ obracaliĞmy
aĪ piĊtnaĞcie razy.
Wreszcie „fajrant”. NajchĊtniej
poáoĪyábym siĊ tu, gdzie staáem i nie
ruszaábym siĊ do rana. Leciaáem z
nóg, w gáowie huczaáo, a Czech kazaá mi i memu wspólnikowi odnieĞü
na kuchniĊ baniak po kawie i kubki.
W koĔcu dowlokáem siĊ za innymi
do, przydzielonego nam, baraku.
àóĪka zaĞcielone, jasiek pod gáowĊ
napchany sáomą, szafka i zydel.
ĝciągali teĪ inni. KaĪdy zajmowaá dla siebie áóĪko, káócili siĊ przy
tym o to, Īe dolne áóĪka bardziej
okupowane są przez pluskwy, Īe
ktoĞ wspina siĊ po czyimĞ wyrku,
Īe komuĞ na gáowĊ sypią siĊ paprochy…
W miĊdzyczasie weszáy dwie
kobiety z koszem peánym rĊczni-

Firma Stiuk – Art

wykańczanie wnętrz, glazura,
terakota, malowanie, tapetowanie, adaptacje poddaszy,
ręczne malowanie mebli
tel. 784 791 203

Usãugi
ogólnobudowlane
Murarstwo, tynkowanie, klinkier,
układanie płytek, terakoty, paneli itp.

ków. KaĪdy otrzymaá po dwa rĊczniki, jedno mydáo (glinkĊ) i jedno na
dwie osoby mydáo do golenia. To
wáaĞciwie byáo caáe nasze wyposaĪenie. Po umyciu siĊ, doszedáem
trochĊ do siebie.
O wpóá do siódmej szliĞmy na
kolacjĊ. PrzewaĪnie byáa zupa
mleczna, którą wydzielano, ale
moĪna byáo dostaü tzw. dolewkĊ, i
150g chleba. Czasami zamiast zupy
dawano po áyĪce sera bądĨ margaryny i áyĪeczkĊ marmolady, do tego
lekko sáodzoną kawĊ z mlekiem.
Drugiego dnia dowiedziaáem
siĊ, na jaki adres mogą do mnie napisaü z domu. Wysáaáem list, a w nim
informacjĊ, Īe tu jest bardzo sáabe
jedzenie, a praca, jak na mój wiek,
zbyt ciĊĪka. GdzieĞ po tygodniu z
domu przyszedá nie list, ale paczka. Mama bardzo mi wspóáczuáa i
bolaáa nad moją tuáaczką. Dobrze
wiedziaáa, co to gáód. DoĞwiadczyáa
tego w czasie pierwszej wojny. Dlatego od razu zorganizowaáa wysáanie paczki. DopoĪyczyáa kartki na
miĊso, bo jej nie wystarczaáy, kupiáa grubą biaáą kieábasĊ, zawinĊáa
w ciasto bochenka chleba, upiekáa
w piekarniku, jeszcze ciepáy zapakowaáa i z paczką poszáa do „Baltki”, a to dlatego, Īe Niemcy mogli
wysyáaü paczki o nieograniczonej
wadze i bez kontroli. W Bremen,
na miejscu, teĪ nikt nie kontrolowaá
paczek, jak byáo to stosowane w innych lagrach.
Choü kieábasa dobrze siĊ maskowaáa, o czym pomyĞlaáa mama,
to jednak taka rozparowana w chlebie szybko zmieniáa smak. Ale i tak
nikt nie przebieraá, jadá, bodajby
i truciznĊ, byle zaspokoiü gáód.
Ponad poáowĊ jedzenia rozdaáem
kolegom, sam teĪ dojadáem, moĪna rzecz, do syta. Dni byáy gorące,
wiĊc jedzenie trzeba byáo szybko
zjeĞü do koĔca, nie moĪna byáo
zmarnowaü ani jednej okruszynki.
Cdn.

USâUGI
HYDRAULICZNE
Technika grzewcza
i sanitarna – sklep
Kolektory sâoneczne
Kompleksowe usâugi ziemne
koparko – âadowarkĆ

Przydomowe
oczyszczalnie ğcieków
Sprzedaī – montaī – serwis

tel. 665 183 402

tel. 607 230 475

Usäugi Ogólnobudowlane

Schody
Balustrady
z drewna

- murarstwo
- ocieplanie
- tynkowanie
- wykaþczanie wnötrz

tel. 669 329 211

Schody
Balustrady,
parapety drewniane

tel: 512 512 312

Firma DACO
tel. 605 176 355

SZYBKO

Diody o bardzo wysokiej a zarazem bezpiecznej mocy.
Zapraszamy również na masaże:
- relaksacyjny ( całościowy ) w cenie 80 zł
- leczniczy kręgosłupa i karku : 40 zł
- leczniczy na nogi :30 zł
- masaż z borowiną : dopłata 8 zł
Masaże wykonywane przez profesjonalistę z długoletnim doświadczeniem.
Polecamy również zabiegi odchudzająco-antycelulitowe w kapsule
VACU-FIT lub wykonywane na bazie alg (guamy).
Wykonujemy również inne zabiegi na twarz i ciało (manicure, pedicure, tipsy, makijaże itd.)
tel: 502 462 336
ul: Piekaty 1 (II piętro)
Ostrzeszów
czynne: wt – pt 9:00 – 20:00
sob. 9:00 - 16:00

CIČįKA PRACA
I GâÓD

tel. 730-18-02

Studio zdrowia i urody „AGA” gorĈco zaprasza
na bezpãatne konsultacje :

TRWALE

Autor wspomnieĔ, których
fragmenty wojenne publikujemy, to urodzony
w Rogaszycach
w roku 1928,
dziĞ juĪ nieĪyjący, Józef ChowaĔski.
1 wrzeĞnia, kiedy rozpoczynaáa
siĊ II wojna Ğwiatowa, miaá zaledwie
11 lat. Przedstawione niĪej wydarzenia dzieją siĊ na przeáomie maja i
czerwca roku 1944.
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KOMPLEKSOWE WYKAēCZANIE
I REMONTY WNĉTRZ
x
x
x

malowanie, tapetowanie, glazura, terakota,
panele podáogowe i Ğcienne, szpachlowanie,
nietypowe zabudowy, tynki szlachetne, Īywiczne i inne

KONKURENCYJNE CENY – SOLIDNE WYKONANIE!

Kompleksowe
usãugi brukarskie

http://firmaremontowa.weebly.com/

Atrakcyjne ceny!!!

606 957 307 / 605 555 494

tel. 667 412 626
663 152 696

