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Z wizytą u seniorów

W kwietniu 50 - lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Teresa i Wa-lenty Skorupscy ze Świerczyny. Ślub cywilny wzięli 3 kwietnia, a ko-
ścielny kilka dni później. Pani Teresa i pan Walenty urodzili się i wychowali
w Bojanicach. Znali się od dziecka i mieszkali kilka domów od siebie. Nic
dziwnego, że pokochali się i pobrali. Najpierw mieszkali u rodziców pani
Teresy, ale po 13 latach kupili działkę w Świerczynie i tu postawili dom.

Pan Walenty przez całe życie był traktorzystą. Pracował w PGR, gdzie
przez kilka lat zatrudniona była też żona. Pani Teresa później przeniosła
się do pracy w miejscowej szkole. Kiedy jednak na świat przyszła wnuczka
postanowiła pomóc w wychowaniu. Bo państwo Skorupscy mają trójkę
dzieci, dwóch synów i córkę. I to właśnie córka z mężem mieszka z nimi
do dziś. Tu na świat przychodziły też wnuczki.

Dziś każde z dzieci ma już swoje rodziny. Jeden syn mieszka w Kąko-
lewie, a drugi na północy kraju w leśniczówce. Państwo Skorupscy mają
pięciu wnuków i dwóch prawnuków. Wszyscy przyjechali na jubileuszowe
uroczystości.

A na co dzień pan Walenty lubi wędkować i w sezonie co kilka dni jest
nad jeziorem. Pani Teresa pomaga córce w domu, krząta się na podwó-
rzu i w ogrodzie, czyta gazety, ogląda telewizję. Na szczęście zdrowie po-
zwala im jeszcze cieszyć się życiem. Najważniejsze, że mają spokojną
starość. Pan Walenty ma 77 lat, a pani Teresa 74. My życzymy im, by do-
czekali przynajmniej setnych urodzin.

Poznali się na zabawie w Belęcinie. Pani Zofia pochodziła z Hersz-tupowa, a pan Stanisław Kosmalski z Kąkolewa. Już po roku byli mał-
żeństwem. Pani Zofia wspomina, że przyjechała na gospodarstwo męża
jako młoda kobieta i od razu miała dużą rodzinę. Było ich kilkoro, ale po-
magali wszyscy. Potem młodzi wychodzili z domu, a oni sami doczekali się
pociech. Państwo Kosmalscy mają bowiem syna i córkę. Syn mieszka w
Krzemieniewie, a córka została z rodzicami. No i przejęła gospodarkę,
którą pani Zofia i pan Stanisław przepisali na nią.

W kwietniu minęło 50 lat odkąd pani Zofia wzięła ślub i wprowadziła się
do domu męża. Tamtego domku sprzed pół wieku już oczywiście nie ma.
Na jego miejscu stanął nowy dom, który postawili 20 lat temu. Dziś miesz-
kają tu dwie rodziny, oni - jubilaci i ich córka z mężem i wnuczką. Pani
Zofia mówi, że ma spokojne i szczęśliwe życie. Skończyła 71 lat, ale nie
czuje starości, ciągle pomaga jeszcze w domu i w gospodarstwie, a wła-
ściwie to, jak przed laty, prowadzi dom. I lubi tę swoją domową krząta-
ninę. Gorzej, że pan Stanisław nie może już samodzielnie chodzić,
niestety choroba dała o sobie znać. Dlatego dużo czyta, ogląda telewizję,
z radością spotyka się z wnuczkami. Bo państwo Kosmalscy mają trzy
wnuczki. Ich największym marzeniem jest by doczekać skończenia stu-
diów przez każdą z nich i by być kolejno na trzech weselach. Póki co,
wspólnie świętowali złote gody dziadków. Uścisków, kwiatów i życzeń było
co nie miara. A my z radością się do nich przyłączamy.

Tymczasem proceder ten jest zabroniony. Wy-
palanie pozostałości roślinnych i słomy jest do-
puszczalne jedynie w odległości przynajmniej stu
metrów od zabudowań, lasów oraz zboża na pniu.
Ogniska takie muszą jednak znajdować się pod
stałym nadzorem i nie mogą powodować zagroże-
nia dla ruchu drogowego. Zabronione jest nato-
miast wypalanie roślin na łąkach, pastwiskach,
rowach, pasach przydrożnych czy szlakach kolejo-
wych. Właśnie teraz, wiosną, dochodzi do takich
wypaleń i zdarza się, że są to tragiczne w skutkach
działania. Bywa, że od podpalonych traw ogień
przedostaje się na okoliczne lasy i zabudowania, a
strażacy notują przypadki padnięć zwierząt, a
nawet śmierci rolników. Dlatego nie ustalają w alar-
mowaniu o niebezpieczeństwie i przypominaniu o
prawnych konsekwencjach zakazanego wypalania.
Za takie postępowanie czeka przecież rolnika man-
dat lub skierowanie sprawy do sądu.

Co roku wiosną strażacy, policjanci i dziennikarze alarmują, że wypalanie traw jest nie-bezpieczne i nieekologiczne. Co roku też ich apele są nieskuteczne. Ciągle jeszczezdarza się, że rolnicy podpalają łąki, pastwiska, rowy i nieużytki rolne.
Ale nie o kary tutaj chodzi. W pierwszej kolej-

ności wszystkim zależy na bezpieczeństwie sa-
mych rolników, oraz ich sąsiadów, a także
kierowców, którzy nagle znajdują się na drodze
pełnej dymu i zdarza się, że powodują wypadki.
Już z tego powodu należałoby zaprzestać wio-
sennego wypalania traw. Ale jest też drugi powód.
Otóż specjaliści z akademii rolniczych podkre-
ślają, że wypalanie powoduje zachwiania równo-
wagi ekologicznej. Zniszczona zostaje warstwa
gleby i próchnicy, na długo znikają rośliny motyl-
kowe, giną mikroorganizmy, a także lęgowe ptac-
two i małe zające. Przyroda jest zwyczajnie
niszczona. A to przecież bezmyślność, która może
nas dużo kosztować.

A kosztuje również gaszenie pożarów spowo-
dowanych wypalaniem traw. Do nich angażuje się
ludzi i sprzęt. To są koszty, które ponosimy
wszyscy. Postarajmy się, by ich nie było.

Zgubne wypalanie URODZILI SIĘ
11.02. - Alicia Felisiak, Osieczna4. 03. - Wiktoria Klimpel, Kąkolewo
6. 03. - Julia Majerowicz, Świerczyna
11. 03. - Jan Cugier, Osieczna
11. 03. - Mateusz Musielak, Grodzisko
12. 03. - Szymon Jankowski, Kąkolewo
13. 03. - Igor Wójta, Kąty
14. 03. - Emil Chmielowiec, Kleszczewo
15. 03. - Kacper Szczepaniak, Kąkolewo
16. 03. - Gracjan Pawłowski, Łoniewo
19. 03. - Arkadiusz Śmieszała, Kąkolewo
31. 03. - Jędrzej Mrówczyński, Osieczna
31. 03. - Tobiasz Woźniak, Grodzisko
2. 04. - Aleksandra Tomczak, Świerczyna
3. 04. - Wojciech Piaskowski, Kąty
6. 04. - Maksymilian Mruk, Wojnowice
7. 04. - Partycja Kaźmierczak, Osieczna
9. 04. - Wiktoria Zmysłowska, Kąkolewo

ZMARLI15. 03. - Wacław Obolewicz, Wolkowo
21. 03. - Maria Szatna, Ziemnice
23. 03. - Franciszek Borowski, Grodzisko
30. 03. - Dawid Piotr Motek, Jeziorki
31. 03. - Józef Śmigielski, Osieczna
3. 04. - Franciszek Stelmaszyk, Świerczyna
6. 04. - Kazimierz Michałkowski, Wojnowice
10. 04. - Tadeusz Klimpel, Kąkolewo


