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Polska tonie w śmieciach, nasz powiat również

Dzień Ziemi 2008

„Ziemi nie odziedziczyliśmy
po naszych przodkach, tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci.”
Tym cytatem Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
- Marek Woźniak rozpoczął swe
wystąpienie podczas uroczystej
sesji, inaugurującej Dzień Ziemi
w Wielkopolsce. Główne uroczystości przygotował Zespół Szkół
nr1 w Ostrzeszowie. Były wystawy, występy artystyczne młodzieży oraz naukowe odczyty…
„Potrafimy ładnie mówić o zagrożeniu naszej planety, kreślić
katastroficzne wizje jej przyszłości, trudniej uświadomić sobie,
że każdym gestem i czynnością
możemy jej pomóc” – mówił dalej marszałek.
A pomagać jest w czym - zaczyna brakować wody, niebawem to samo będzie z energią,
a śmieci już niemal hurtowo

składowane są w najbardziej do
niedawna urokliwych miejscach.
Widzimy to na co dzień i od święta – nie ma u nas gminy, której
władze mogłyby powiedzieć, że
u nich problem nie istnieje. Wystarczy przejechać szosą krótki

odcinek, by w przydrożnych rowach widzieć… nie pojedyncze
puszki i papiery, lecz worki pełne śmieci. Wystarczy wejść do
najmniejszego lasku, by zostać
„urzeczonym” podobnym widokiem. I nawet gdyby zgodzić się

UMRZEĆ, GDY SIĘ KOCHA?

Młody chłopak, tegoroczny maturzysta. Młodzieńcza głowa pełna fantazji,
planów, uczuć. Czasami w tym wieku tak
trudno nad tym zapanować, tak trudno
się zdystansować. Są sytuacje i chwile,
kiedy wali się po prostu cały świat, choć
dla dorosłego, w pełni ukształtowanego
i dojrzałego człowieka ta sama sprawa
wydaje się błahostką, drobiazgiem…
Mieszkał w Komorowie, był zakochany w dziewczynie z Niwek Kraszewskich. Przyjechał do niej w niedzielę 30
marca i właśnie wtedy pod jej
domem i niemal na jej oczach
zginął tragicznie, uderzając
swym autem w pobliskie
drzewo.
Pozostawił ukochaną dziewczynę, pozostawił
pogrążonych
w rozpaczy rodziców.
Państwo Maria i Zdzisław Lesiewiczowie z
ciężkim sercem próbują zrozumieć dlaczego...
Dlaczego ich ukochany,
jedyny syn nie żyje?
*
„Nie byłam przeciwna ich
znajomości, ale nieraz ostrzegałam jesteś młoda, masz 17 lat, tu jest gospodarstwo, ciężka praca... - rozpoczyna
p. Maria. - Ja wszystko rozumiem – tak
mi odpowiadała. Myśmy synowi nie zabraniali, choć nie kryję, że nie podobała

nam się ta znajomość – dodaje ojciec
Karola, p. Zdzisław Lesiewicz. Dotąd nie
mieliśmy okazji spotkać się z rodzicami
dziewczyny. Jeździł do niej często. Karol był skryty i nie zwierzał się, jak tam
było między nimi. Wsiadał w samochód
i mówił tylko, że jedzie do dziewczyny.
Przywiózł ją tutaj nawet w drugie święto
wielkanocne – rozmawialiśmy w miłej
atmosferze, zrobiłam kawę, potem syn
ją odwiózł i przyjechał.
W tę tragiczną niedzielę byliśmy
z mężem na wyjeździe. Gdy
przyjechaliśmy, syn poprosił nas o numer domowy
dziewczyny, bo gdzieś go
zapodział. Z tego wnioskujemy, że nie odbierała komórki. Później
idę zrobić oprzątek
– wspomina p. Maria.
- Patrzę, a on w oborze
płacze. Co się stało?
- pytam. - Nic, nic - odpowiedział. Wydoił jeszcze krowy i poszedł do
mieszkania. Spytałam go,
czy jedzie, on zaraz zapytał,
czy ja też pojadę, bo w Niwkach
mam też rodziców. Nie pojechałam
– teraz tego żałuję. Powiedział, że gdzieś
przed 10-tą przyjedzie. To były ostatnie
słowa, jakie słyszałam od mojego syna.

(dokończenie na str. 3.)

WIELICZKO PHU
Najniższe ceny opon!

Ekspresowa wymiana
z wyważeniem gratis.
Osobowe, dostawcze, ciężarowe.

Starosta i marszałek proekologicznie

OLEJ
NAPĘDOWY
Z DOWOZEM DO KLIENTA

z Markiem Woźniakiem, że dużo
zrobiono w ostatnich latach, by
poprawić stan czystości wód i
powietrza, to już wątpliwości, a
i sprzeciw budzą padające z ust
marszałka słowa: „My w Wielkopolsce nie mamy powodu, by się
wstydzić.” Oj, wystarczy dobrze
się rozejrzeć, a wtedy trudno bez
zażenowania i bezsilnej złości
powracać z wojaży po pięknej
naszej wielkopolskiej i, niestety,
ostrzeszowskiej ziemi.
(dokończenie na str. 12-13)

KLIMATYZACJE
Obsługa układów klimatyzacji
manualnych i klimatronik.
Osobowe, ciężarowe, autokary.

Komputerowa diagnostyka
silników i układów
elektronicznych wszystkich typów pojazdów
ABS, ESP, AIR BAG, AS itd.

Urzędowe
złomowanie
pojazdów.
Transport
gratis.

Tachografy,
DZIAŁ SPRZEDAŻY:

(062) 734 30 92
501 078 706

legalizacja i naprawa.
Cyfrowe i analogowe;
części zamienne.

Syców ul. Szosa Kępińska 77, tel. 062 785 20 29, 062 785 26 60
Czynne od poniedziałku do soboty od 7.00 do 20.00

