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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.

ZE ģMIERCIć POD RČKČ
Część 93.
Autor wspomnieĔ, których fragmenty 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. Opisane niĪej wydarzenia dzieją siĊ w 1945
roku.

W JAROCINIE
TraﬁliĞmy do Īyczliwych i wyrozumiaáych ludzi. Dziadek z babką
przyjĊli nas jak swoich. Kazali nam
siĊ rozebraü z mokrych lumpów i
obuwia. Babcia podchajcowaáa w
piecu, porozwieszaáa ciuchy, Īeby
wyscháy. Nam dali jakieĞ zastĊpcze
rzeczy i pantoﬂe, poczĊstowali gorącym mlekiem i chlebem. CzuliĞmy siĊ
bardzo swobodnie. Dziadek kurzyá
fajkĊ, wiĊc daáem mu paczkĊ tabaki,
a ziĊciowi, który tu mieszkaá razem z
ich córka, i teĪ paliá, daáem papierosów, no i z funt cukru do naleĞników
na kolacjĊ. Po kolacji rozmawialiĞmy
jakiĞ czas, po czym babcia zarządziáa, Īe czas na spoczynek. Ale
pojawiá siĊ problem, gdzie by nas
poáoĪyü. Pomysáowy dziadek zaproponowaá, Īe bĊdzie nam dobrze na
górze, na sianie. Przytaknąáem, raz,
Īe nie byáo tak mroĨno, a dwa, Īe
kiedyĞ caáą zimĊ spaáem na strychu
w o wiele gorszych warunkach. ZabraliĞmy wáasne koce, babcia wrĊczyáa Basi poduszkĊ pod gáowĊ, a
gospodarz zaprowadziá nas na strych
obory. Zawiesiá latarkĊ na gwoĨdziu,
kazaá, ĪebyĞmy siĊ ulokowali, a on
za jakiĞ czas przyjdzie i zabierze latarkĊ. Zrobiáem w sianie zagáĊbienie,
poáoĪyliĞmy poduszkĊ pod gáowĊ,
nakryliĞmy siĊ kocami i tak, przytuleni do siebie, rozgrzaliĞmy siĊ. Basia
narzekaáa tylko, Īe marzną jej uszy i
gáowa. ĝciągnąáem sweter i kazaáem
jej owinąü nim gáowĊ; wtedy juĪ byáo
jej caákiem ciepáo.
Rano nie chciaáo nam siĊ wychodziü z tego przytulnego legowiska.
Ale gospodarze robili oprzĊt i chcąc
czy nie naleĪaáo siĊ zbieraü. BaĞka
wstawaáa z oporami, ale jakoĞ ją
uruchomiáem. WytrzepaliĞmy koce
i poszliĞmy do dziadków oddaü poduszkĊ. Gospodarze przygotowali
Ğniadanie – polewkĊ w ﬁliĪankach i
chleb z masáem. Po Ğniadaniu, dziĊkując za Īyczliwe przyjĊcie i nocleg,
ruszyliĞmy w drogĊ.
Wkrótce dotarliĞmy do Jarocina. Miasto byáo bardziej oĪywione.
SkierowaliĞmy siĊ na dworzec. SpotkaliĞmy mĊĪczyzn w cywilnych ubraniach z biaáo – czerwonymi opaskami
na rĊkawach i poniemieckimi karabinami na ramieniu. Jeden z nich opasany byá pasem z áadownicami, a
na nieco przytartej sprząĪce widaü
byáo godáo i wyraĨny napis „Got mit
uns” (Bóg z nami). Zapytaáem, jakie
speániają zadanie. W odpowiedzi
usáyszaáem, Īe utrzymują porządek
w mieĞcie.
- SáuĪba porządkowa, obywatelu
- skwitowali.
Zapytaáem, czy moĪna tu dostaü
coĞ do jedzenia.
- Przy dworcu dziaáa Czerwony
KrzyĪ, tam gotują i wydają zupĊ,
czasem po kawaáku chleba. A w pobliĪu jest piekarnia i chleb sprzedaje, tylko Bóg wie, za jakie pieniądze
– odpowiedzieli.
Wskazano nam, którĊdy dojĞü.
Z daleka zauwaĪyáem duĪy szyld,
po niemiecku - „Piekarnia”. WeszliĞmy, pachniaáo chlebem. Na póákach
byáo pusto, wiĊc zapytaáem, czy jest
chleb.
- Owszem – odpowiedziaáa
sprzedawczyni. – A jakie macie pieniądze?
- Marki – mówiĊ.
- No to tak: dwadzieĞcia marek
papierowych, dziesiĊü w srebrze,
dwa ruble lub piĊü záotych polskich
w srebrze.
- Niech bĊdzie za te dwadzieĞcia
marek papierowych.
KupiliĞmy coĞ niebywaáego, czego nie mogliĞmy kupiü przez piĊü

i póá roku, bez kartek, za wáasne
pieniądze czterofuntowy bochenek
chleba. Byá to nie lada sukces, wart
zapamiĊtania.
Na dworcu rzeczywiĞcie dziaáaá
Czerwony KrzyĪ. Koczowaáo tu duĪo
ludzi oczekujących na ruszenie pociągów. Kiedy pytano urzĊdujących
tu kolejarzy, kiedy pociągi pojadą,
odpowiadali, Īe tego dnia, najpóĨniej
nastĊpnego. W rzeczywistoĞci nie
byáo jednak na co liczyü.
Zwróciáo moją uwagĊ, Īe kolejarze mieli na sobie zupeánie jak ĞwieĪo fasowane polskie umundurowanie
– granatowe rogatywki, takieĪ mundury, na czapce i guzikach orzeáki
w koronie i skrót PKP. Na koánierzu
i czapce równieĪ polskie emblematy.
Wszystko to, widaü, starannie utrzymane i pieczoáowicie przechowywane. Kolejarze wierzyli, Īe przyjdzie
ta chwila, kiedy ubiorą polski mundur
na siebie, by zaprezentowaü swoją
fachowoĞü i godnoĞü polskiego kolejarza.
TraﬁliĞmy w sam raz na obiad.
Obok byá uáoĪony stos niemieckich,
wojskowych, fajansowych talerzy.
KaĪdy, kto chciaá, braá z kupy gruby
talerz, podchodziá, dostawaá chochlĊ
zupy, do tego po kawaáku chleba;
byáa teĪ lekko sáodzona kawa, której

nie ograniczano. WykorzystaliĞmy
okazjĊ, choüby dlatego, Īe w drodze jedliĞmy niewiele gotowanego.
Talerz stamtąd wziąáem z sobą na
pamiątkĊ.
ZarwaliĞmy áadnie czasu. Teraz
do wieczora powinniĞmy zrobiü jeszcze kilka kilometrów. Basia jednak
chciaáa zostaü, wierząc, Īe nastĊpnego dnia pojedziemy pociagiem do
Ostrowa. Zapytaáem w dyĪurce, jakie
są szanse, by pociąg odjechaá.
- To nie od nas zaleĪy, jeĪeli
Ostrów wyĞle skáad, to moĪe jeszcze
dzisiaj odjedziecie.
Odszedáem z nadzieją.
PostanowiliĞmy, Īe zostajemy
i czekamy na pociąg. W poczekalni
nie byáo nawet bardzo gdzie usiąĞü,
ale póĨniej siostry PCK przyszáy zabraü na nocleg matki z dzieümi, kobiety, ludzi starszych.
W poczekalni zrobiáo siĊ przestrzenniej, toteĪ zajĊliĞmy trochĊ
wiĊcej áawki, by w razie czego choü
jedno z nas, na zmianĊ, mogáo siĊ
poáoĪyü. Rower nasz mieliĞmy z tyáu,
za áawką.
Na kolacjĊ zjedliĞmy nasz chleb z
miĊsem, popijaliĞmy to sáodką kawą.
Nad ranem doszedáem do przekonania, Īe nie ma co siĊ oglądaü na
pociąg, bo moĪe to potrwaü jeszcze
i tydzieĔ. Postanowiáem, Īe w dwa
dni dojdĊ do domu. BaĞka daáa siĊ
przekonaü, wiĊc wraz ze Ğwitem ruszyliĞmy w drogĊ.
Cdn.

Avon

zatrudni liderów
sprzedaĔy
Zadzwoý lub przyjdđ do biura:
Ostrzeszów, ul. Poprzeczna 8
tel. 608 526 072; 692 494 250

Suknie ülubne

KOLEKCJA SUKIEN GOTOWYCH 2011
SUKNIE WIECZOROWE

ALBY KOMUNIJNE
VIDEOFILMOWANIE
WIOLETTA JEDLIēSKA
ul. PowstaĔców Wlkp. 51
63-500 Ostrzeszów
(kierunek Mikstat, za przejazdem kolejowym, dom prywatny)

Konkurency

www.studioviolet.pl

tel. (62) 730-43-87
tel. kom. 691 620 168
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Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie
•

•

•

•

Działając na podstawie;
art..40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. z późniejszymi
zmianami/
§ 13 ust.1-6, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004r.)
Uchwały Nr V/27/2011 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 31 stycznia
2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Ostrzeszowskiego, położonych w Szklarce Myślniewskiej.
Uchwały Nr 03/2010 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 20 stycznia
2011 roku w sprawie: przeznaczenia na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrzeszowskiego.

Og łasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr
341/1, 342, 363, 344/1 o pow. łącznej 1,7332 ha, zabudowane domkiem
typu Brda, budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w
Szklarce Myślniewskiej 98, będącej własnością Powiatu Ostrzeszowskiego, zapisanej w księdze wieczystej KZ1O/00043319/4.
Sprzedawana nieruchomość na podstawie art. 43 ust 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 11marca2004r.o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz.535 z
2004r/ jest zwolniona od podatku VAT.
Nieruchomość stanowi własność Powiatu Ostrzeszowskiego, użytkowana
aktualnie na cele rekreacyjne, ogrodzona płytami betonowymi, ze stawem
rekreacyjnym i usytuowanymi na jej terenie przenośnymi obiektami: zadaszoną altanką, domkiem typu Brda i drewnianymi tarasami. Działka 344/1
zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przedwojennym, wyposażonym
w sieć elektryczną, wodociągową i ogrzewaniem piecowym oraz budynkiem
gospodarczym.
Nieruchomość położona około 2 km od terenów zabudowanych wsi, w
sąsiedztwie gruntów rolnych i lasu, z dojazdem drogą gruntową.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/88/99 Rady
Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 28 października 1999r. działki 341/1, 342, 363,
344/1 należą do: strefy wód otwartych, ochrony ekosystemów i zrównoważonego rozwoju, oraz ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia br. o godz. 11 00 w lokalu
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie - sala sesyjna.
Cena wywoławcza 1.200.000,00 zł.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości
60.000,00 zł na konto depozytowe Starostwa Powiatowego: Spółdzielczy
Bank Ludowy w Kępnie Nr 94 8413 0000 0111 6857 2000 0110 najpóźniej do
dnia 09 sierpnia br. z dopiskiem „PRZETARG I” , przy czym liczy się termin
faktycznego wpływu w/w kwoty na w/w konto (ostateczny termin upływa 09
sierpnia 2011r.).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 12.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia
umowy notarialnej, na konto wskazane przez Powiat Ostrzeszowski.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się, nie
później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
W ciągu 1 miesiąca, od daty przetargu, zostanie ustalony termin zawarcia
umowy notarialnej dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
Na przetarg należy przybyć z dokumentem tożsamości oraz należy przedłożyć nr NIP.
Organizator przetargu może odwołać przetarg.
Przedmiotowy lokal można oglądać na miejscu do dnia 11.08. br., w godzinach: 8.00 - 15.00 /od poniedziałku do piątku/
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości, Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, pokój 51, tel. 062-7320080, e-mail:
geodezja@powiatostrzeszowski.pl

w ymiana opon motocyklow ych

PrzedsiĊbiorstwo Chemii Gospodarczej
POLLENA S.A. w Ostrzeszowie

poszukuje kandydatów na stanowisko
Specjalisty oraz Referenta
ds. Finansowo-Ksičgowych
z wyksztaáceniem Ğrednim lub wyĪszym kierunkowym.
Prosimy o nadsyáanie zgáoszeĔ drogą pocztową na adres ﬁrmy
P.CH.G. POLLENA S.A., ul. PowstaĔców Wlkp.16,
63-500 Ostrzeszów lub mailową na adres
sekretariat@pollena.com.pl do dnia 27.06.2011r.

