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Segregujč odpady, bo popieram
ich przetwarzanie

„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 60.
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. Opisane niĪej
wydarzenia dzieją siĊ w roku 1944.

ZNOWU W FABRYCE
Chorych, pozostających w lagrze, zatrudniano do róĪnych prac,
jak choüby utrzymanie w czystoĞci
(hakanie, wyrywanie chwastów, zamiatanie) przejĞü i ganków, czyszczenie kojców w Ğwiniarni i wiele,
wiele innych.
Do koĔca tygodnia przyszedáem
jako tako do siebie, rany na nodze
powysychaáy, podskórne wylewy
zĪóákáy, odbite miejsca na prawym
boku, smarowane maĞcią, dobrze
siĊ goiáy. Pozostawaá problem ze sáuchem oraz obojczykiem. Kiedy rĊkĊ
trzymaáem opuszczoną, to byáo jeszcze jako tako, ale gdy próbowaáem
ją podnieĞü, odczuwaáem tĊpy ból i
jakby ucisk w gardle. Ale cóĪ, trzeba
byáo sobie radziü.
IdĨ przez Īycie, chociaĪ ciernie
ranią duszĊ twą
KrzyĪ ci dany dĨwigaj wiernie
i z otuchy ázą.
Wracając do bombardowania, dodam, Īe obydwa razy zarówno fabryka, jak i dworzec gáówny, szczególnie
podczas drugiego nalotu, nieĨle oberwaáy. Bombardowaáa VIII Powietrzna Flota AmerykaĔska. O ile dobrze
pamiĊtam, niemieckie gazety pisaáy
o zestrzeleniu piĊciu amerykaĔskich
samolotów i iluĞ tam uszkodzeniach.
W rzeczywistoĞci nie spadáa ani jedna maszyna. RobotĊ wykonali Amerykanie solidnie. Atakowali tylko cele
o znaczeniu militarnym, a miejsca,
gdzie mogli byü ludzie – robotnicy,
np. lager w Krzesinach, oszczĊdzili.
Wreszcie wezwano mnie do biura
w lagrze. Tu oddaáem wypis ze szpitala i zwolnienie lekarskie. Dostaáem
skierowanie do pracy do trzeciego
fortu w StaroáĊce. AĪeby nie báądziü,
pojechaáem z tymi, którzy tam juĪ
pracowali. Zgáosiáem siĊ do biura.
Spisali moje personalia, zawód oraz
zapytali, jaką pracĊ wykonywaáem
poprzednio. Podaáem trochĊ wyĪszą
grupĊ, mówiąc, Īe pracowaáem jako
blacharz.
Dostaáem skierowanie na halĊ
do majstra. Staá na rozkraczonych
nogach, z zaáoĪonymi do tyáu rĊkami
i obserwowaá miejsce czy teĪ kogoĞ

na hali. Podaáem mu papier. Odebraá,
zwinąá w póá, wáoĪyá do kieszeni fartucha i kazaá zgáosiü siĊ do szybra
NaroĪniaka. Zapytaáem któregoĞ z
pracujących, który to jest ten NaroĪniak. Wskazaá na czáowieka Ğredniego wieku i wzrostu, z wąsikiem, podobnego do Hitlera. Nie wiedziaáem,
czy jest Polakiem, Niemcem, czy
jakimĞ folksdojczem, wiĊc na wszelki wypadek zagadnąáem do niego po
niemiecku. Nie daá skoĔczyü.
- Aha, mam daü ci robotĊ – powiedziaá po polsku.
Podprowadziá mnie pod jeden z
warsztatów. Pracowaáy tu dwie kobiety i dwóch mĊĪczyzn. Skinąá na
jednego z nich, aby mi wytáumaczyá,
co bĊdĊ robiü i jak mam to wykonywaü.
- Teraz dam ci zlecenie, pójdziesz z nim do magazynu, tam
wydadzą ci kartĊ pracy i narzĊdzia
– poinstruowaá mnie robotnik i wyprowadziá mnie podziemnymi labiryntami na korytarz idący prosto i w gáąb
ziemi i wskazaá miejsce na koĔcu.
Pchnąáem ciĊĪkie, Īelazne drzwi z
napisem MAGAZIN. Za drzwiami byáa jeszcze jedna przegroda z
okienkiem. Podaáem kartkĊ i dowód
fabryczny, przyjmujący wpisaá dane
do ksiąĪki i zacząá wydawaü narzĊdzia, wpisując do tej samej ksiąĪki
numerki, na które moĪna byáo wypoĪyczaü jakieĞ szczególne narzĊdzia.
Numerki te byáy teĪ na specjalnym
kóáku. Gdy oddawaáo siĊ narzĊdzia,
kóáko z numerkiem dostawaáo siĊ z
powrotem. Wszystko to musiaáem w
ksiąĪce podpisaü.
Wracając
musiaáem
dobrze
uwaĪaü, by nie pobáądziü w tych
podziemnych labiryntach. ĝwiatáo
dzienne w ogóle tu nie dochodziáo,
podobnie jak w kopalni dwadzieĞcia
i wiĊcej metrów pod ziemią. W razie
nalotów nie byáo obawy, by jakakolwiek bomba zdoáaáa tu zrobiü jakieĞ
szkody.
Tego dnia pracowaáem wspólnie z kobietami i zapoznawaáam siĊ
konkretnie z moją pracą. Surową,
sztancowaną duraluminiową blachĊ
obrysowywaáem i wierciáem otwory
wiertarką powietrzną.
Potem wkáadaáem w Ğrodek stosowny drewniany klocek, zamocowy-

Utrzymanie czystości i porządku
w gminach leży w gestii władz gmin.
Gminy również tworzą warunki do
selektywnej zbiórki odpadów. Realizację części zadań z zakresu gospodarki odpadami samorządy mogą
powierzyć jednostkom pomocniczym, samodzielnym podmiotom
gospodarczym, czy też spółkom samorządowym. Wszyscy jednak ponosimy moralną odpowiedzialność
za stan środowiska naturalnego.
Z roku na rok zwiększa się ilość
wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych. Niestety, znaczna
ich część zaśmieca przydrożne rowy i
lasy.
Od czego więc zacząć, by było
lepiej?
Nie zaśmiecajmy. Zacznijmy od
podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych. Segregujmy odpady w gospodarstwach domowych,
czyli już u „źródła” ich powstawania.
Co zyskujemy - jeśli segregujemy?
Oszczędzamy miejsce na składo•
waáem w imadáo, spody borowaáem
z jednej i z drugiej strony, wiertáem
czwórką wierciáem jakieĞ czterdzieĞci otworków, to juĪ robiáem rĊczną
bormaszynką na wyĪszych obrotach.
ResztĊ wycinaáem maszynką do metalu, wyáupiaáem máotkiem gumowym
i oddawaáem do dalszej obróbki. W
otwory te wmontowywano zawiasy
áączące lotkĊ z páatem przednim, a
nieco inne z ogonowym.
Takich detali naleĪaáo dziennie
wykonaü dwieĞcie czterdzieĞci, plus
dwadzieĞcia sztuk zapasu, by mniej
pracowaü w niedzielĊ. Tu, na trzecim
forcie, robiono lotki i ogony.
NastĊpnego dnia jedną z kobiet
zabrano do pracy w malarni, a po
kilku dniach poszáa tam i druga. Z
malarni rozchodziáy siĊ po caáym zakáadzie opary zatruwające powietrze.
Tam zatrudniano gáównie kobiety. W
przeciągu kilku tygodni, czasem dni,
kobiety, wdychając bez ustanku rozpyloną w powietrzu trującą substancjĊ, wykaĔczaáy siĊ. W podziemiach
nie byáo Īadnej wentylacji.
Zostaáem sam, podczas gdy nawet dwóch miaáoby co siĊ uwijaü, by
nadąĪyü za tymi, którzy mieli nad detalem duĪo mniej pracy. Szyber, któremu mówiáem nieraz, Īeby przydzieliá kogoĞ do pomocy, niby obiecywaá,
ale jednak nic nie zrobiá i do koĔca
mordowaáem siĊ sam.
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wiskach.
Zmniejszamy ilość wprowadzanych odpadów szkodliwych, ulegających rozpadowi w długim
czasie.
Pozyskujemy surowce wtórne
do przetworzenia i tym samym
zmniejszamy zużycie surowców
naturalnych.
Oszczędzamy energię.
Ograniczamy zanieczyszczenie
atmosfery.
Zmniejszamy ilość odpadów.

Jak segregować?
Poszczególne rodzaje odpadów
należy wkładać do właściwych pojemników, zachowując porządek
w punktach selektywnej zbiórki.
Nagannym jest porzucanie odpadów w workach obok pojemników
czy też pozostawianie odpadów
wielkogabarytowych. Nieodpowiedzialne postępowanie niektórych
osób powoduje bałagan i skargi
mieszkańców. Pracownicy odbierający segregowane odpady są więc
zmuszeni do wykonywania dodatkowych, uciążliwych prac porządkowych.
Stłuczka szklana
Szkło praktycznie nie ulega rozkładowi i setki, a może tysiące lat
będzie zalegać w środowisku, jeśli
nie trafi do recyklingu. Bezużyteczne słoje i butelki szklane bez zawartości wkładamy do pojemników, by ich
nie potłuc. Przy tym należy pamiętać
o podziale na kolory: kolorowe szkło
do pojemnika zielonego, a bezbarwne do pojemnika białego. Pamiętajmy
też o usunięciu nakrętek plastikowych
i metalowych.
Szkło z pojemnika białego i zielonego zostaje odbierane samochodem
z kontenerem podzielonym na 2 kwatery.

Baterie i akumulatorki
Wyrzucona 1 malutka bateria
zatruje 400 litrów wody i 1 metr
sześcienny gleby. W trosce o środowisko zadbajmy o to, by żadna bateria
czy akumulatorek nie trafiły do kosza
z odpadami komunalnymi, ponieważ
ze względu na skład chemiczny muszą być odzyskane i przetworzone.
Butelki plastikowe
Porzucone butelki plastikowe,
w środowisku naturalnym przez
500 lat będą ulegać rozpadowi,
uwalniając toksyczne składniki,
winny więc trafić do recyklingu.
Warto dołożyć starań, by pojemniki zbyt szybko nie przepełniały się.
Butelkę plastikową bez zakrętki wystarczy zgnieść, a następnie zakręcić
przed wrzuceniem do pojemnika.
Ułatwi to cykliczne opróżnianie pojemników, co jest szczególnie istotne
w okresie letnim.
Przy przekazywaniu zużytego
elektrosprzętu należy dołożyć starań, by nie potłuc części szklanych.
Zdekompletowany sprzęt trafia, niestety, na składowisko, a nie do recyklingu.
Od każdego z nas zależy, jaki będzie stan naszego środowiska naturalnego i co pozostawimy dla przyszłych
pokoleń.
Często obserwujemy brak staranności w segregowaniu i przekazywaniu do punktów zbiórki odpadów
segregowanych. Pamiętajmy, że kultura człowieka winna przejawiać się
w szacunku do wysiłku i troski innych,
pracujących na rzecz środowiska, które jest naszym wspólnym dobrem.
Anna Szafran

tekst sponsorowany

WALCZ O SWOJE ZDROWIE!!!
Pomoże Ci w tym bioenergoterapeutka Aleksandra Malińska.
Pani Aleksandra od kilku lat pomaga pacjentom z całej Polski. Jest ona profesjonalną
bioenergoterapeutką klasy międzynarodowej. Pracuje metodą wibracyjną, polegającą
na oczyszczaniu organizmu z negatywnych
energii.
Przychodzą do niej ludzie, którzy stracili
nadzieję na to, że kiedyś jeszcze będą zdrowi.
W swojej pracy spotyka się z wieloma chorobami, nie w każdej jest w stanie pomóc, wtedy jednak mówi o tym otwarcie. Takie dobre
rezultaty osiąga między innymi dzięki metodzie trzech zabiegów dzień po dniu, którą
od lat stosuje w swej praktyce. W poczekalni przed jej gabinetem ludzie opowiadają o
swoich chorobach.
Pan Stanisław: Często bolały mnie stawy i
mięśnie, bardzo mocno reagowałem na zmiany
pogodowe. Wszyscy w domu się ze mnie śmiali,
że jestem najlepszą pogodynką. Teraz nie daję im
już powodu do śmiechu, bo nic mnie nie boli; wystarczyło kilka cykli zabiegów u pani Aleksandry.

Pani Grażyna: Zaczęłam chorować,
kiedy weszłam w okres przekwitania.
Wtedy pojawiło się nadciśnienie tętnicze
i przy tym silne bóle głowy. Omdlenia,
duszności, częste ataki dreszczy, przechodzących w drgawki, w taki sposób
mną targały, że nie mogłam normalnie funkcjonować. Po zabiegach u bioenergoterapeutki te
dolegliwości częściowo ustąpiły, jednak aby efekt był trwały,
muszę przyjść na jeszcze 2 do
3 cykli zabiegów. Głęboko wierzę, że nastąpi jeszcze większa
poprawa mojego zdrowia.
Pan Józef: Chorowałem na
przerost prostaty, udałem się
do pani Aleksandry po pomoc,
chodziłem na terapie. Po pierwszych zabiegach była znacząca
poprawa, ustąpił krwiomocz.
Jednakże musiałem cykl powtórzyć, ponieważ schorzenie moje tego wymagało. Teraz nie wiem, co to prostata,

nic mnie nie boli, dolegliwości
ustąpiły.
Pani Janina: Miałam
problemy z jelitami; po
każdym jedzeniu przeszywał mnie straszny
ból, wzdęcia i zaparcia
były nie do zniesienia.
Żadne środki mi
nie pomagały. Poszłam na zabieg
do bioenergoterapeutki i,
o dziwo, już
po pierwszym dniu
było lepiej,
zastosowałam dietę, którą
poleciła mi pani
Aleksandra i do
dziś cieszę się
zdrowiem.
Pani Barbara: Miałam
bóle i krwawienia charakterystyczne dla okresu

menopauzy, bardzo cierpiałam.
Lekarze chcieli usunąć mi jajniki. Zwróciłam się o pomoc do
pani Aleksandry, wyzdrowiałam. Obyło się bez wizyty w
szpitalu i, co ważniejsze, bez
operacji.
Pani Marta: Przez 2 lata leczyłam się na zapalenie oskrzeli. Ciągłe antybiotyki i inne
lekarstwa pomagały mi tylko
na czas przyjmowania leków.
Okazało się, że jest to grzybica
górnych dróg oddechowych.
Miałam dość leków, poszłam
do bioenergoterapeutki. Jedna
terapia trzydniowa rozwiązała
mój dwuletni problem.
Aleksandra
Malińska
przyjmuje w Ostrzeszowie w
dniach 11, 12, 13 października
2010 roku.
Zapisy i informacje, wyłącznie telefoniczne, od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-14:00 pod numerem:
77/ 551 51 64 oraz 791 120
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