
Uwaga naoszustów
Ten tekst piszemy wyłącznie ku przestrodze. Nadchodzi
wiosna, a wraz z nią budzi się nie tylko przyroda. Niestety w
tym czasie uaktywniają się też przestępcy. I nie omijają na-
szej gminy, stąd przestróg nigdy za dużo. Policjanci mówią
wprost - uważajmy na oszustów.
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A ci przychodzą w najmniej
oczekiwanych chwilach. Najczę-
ściej na miejsca swoich prze-
stępstw wybierają domy i
mieszkania osób starszych, albo
samotnych. Prawdopodobnie ob-
serwują wcześniej te domostwa,
sprawdzają kiedy właściciele wy-
chodzą na zakupy, czy na spacer,
czasem rozmawiają z sąsiadami,
by dowiedzieć się o imiona bliskich
wybranych ofiar. A potem odwie-
dzają ich niby przypadkiem, albo z
jakiegoś rzekomo bardzo ważnego
powodu. Podają się za pracowni-
ków energetyki albo telekomunika-
cji, bywa, że za przedstawicieli
ZUS, albo najzwyczajniej za zna-

jomych córki, wnuczka, itp. No i
wygłaszają przygotowaną wcześ-
niej historyjkę. Starsi ludzie słyszą
więc na przykład, że wnuczek za-
chorował i pilnie potrzebuje pienię-
dzy na leki, dlatego wysłał kolegę
po pomoc. Albo, że właśnie szy-
kują się zmiany w wypłatach eme-
rytury, trzeba tylko uiścić
odpowiedni datek. Kiedy indziej
chcą zamontować jakiś ogranicz-
nik w telefonie, który sprawi, że
rozmowy będą tańsze. Takich opo-
wiastek może być tyle, ilu oszus-
tów. Przychodzą, kłamią, w żaden
sposób nie mogą pomóc w której-
kolwiek ze spraw, ale wyłudzają
pieniądze. I uciekają do kolejnej

wsi, kolejnego miasteczka.
Policja więc ostrzega. Nie

wpuszczajmy do domów obcych
ludzi. Niekiedy próbują oni wejść
do mieszkań udając sprzedawców,
albo osoby, które zasłabły i chcą
tylko napić się wody. W takich
przypadkach najczęściej chodzą
parami, jeden oszust zagaduje
właściciela mieszkania, drugi krad-
nie. Sobie tylko znanymi sposo-
bami znajdują w domach
pieniądze, biżuterie, wartościowe
przedmioty i wynoszą je niemal na
oczach starszych osób. Trudno ich
potem rozpoznać, dogonić, uka-

Spotkania z sołtysami
W czasie ostatnich wyborów na sołtysa

MiąskowaMaria Dekarz była jedynym kan-
dydatem. Została wybrana na drugą już ka-
dencję, ale bardzo życzliwie mówi o swoim
poprzedniku. Kiedy pytamy, co zmieniło się
we wsi przez ostatnie lata, najpierw wymie-
nia te prace, które prowadził poprzedni soł-
tys.Abyło tego sporo, bo Miąskowo zyskało
asfalt przez wieś, założono wodę, oświetle-
nie, powstała płyta taneczna przed świetlicą,
a samą świetlicę przygotowano do remontu.
Ale życie biegnie dalej, a potrzeby i marze-
nia mieszkańców wcale nie są mniejsze. Toteż było co robić również przez
ostatnie pięć lat, kiedy sołtysuje już pani Maria.

O sobie mówi, że jest rolnikiem emerytem. Mieszka z bliskimi w domu, w
którym się urodziła. Kiedyś prowadziła z mężem 27-hektarowe gospodar-
stwo. Potem gospodarkę przepisali synowi, ale odkąd z rolnictwa coraz trud-
niej się żyje, syn ziemię dzierżawi.Apani Maria mówi, że jest teraz naprawdę
wolna i dla pracy społecznej ma dużo czasu. W domu chętnie gotuje i po-
maga synowej, ale to i tak nie wypełnia jej całego dnia. Pewnie dlatego lubi
to swoje sołtysowanie. Zapytaliśmy więc, co za jej czasów zyskało Mią-
skowo. Odpowiedź nie była trudna. Przede wszystkimmieszkańcy doczekali
się dokończenia remontu świetlicy. W ostatnich latach naprawiono cztery
boczne drogi. W pobliżu jednego ze skrzyżowań postawiono lustro, by bez-
pieczniej można było pokonywać trasę. We wsi zamontowano tablicę ogło-
szeń. A co roku mieszkańcy urządzają sobie dożynki, a niekiedy
karnawałowe wieczorki.

Maria Dekarz mówi, że dobrze współpracuje się z mieszkańcami Mią-
skowa. Razem chcieliby doczekać założenia gazu we wsi i w przyszłości ka-
nalizacji. Póki co oczekują, że Zarząd Dróg Powiatowych naprawi drogę
dojazdową do wsi, a gmina wykupi, albo wybuduje świetlicę. Bardzo chcie-
liby mieć własny budynek na organizację imprez, spotkań, zebrań. Na swoim
gospodaruje się jednak lepiej.

Włodzimierz Barczyń-
ski prowadzi gospodarstwo
w Drzeczkowie, razem ze
swoją żoną Edytą. Obyd-
woje są rolnikami - techni-
kami i od dzieciństwa żyli w
rolniczych rodzinach. Pani
Edyta w Tworzanicach, a
pan Włodzimierz w Drzecz-
kowie - tu gdzie jego dzia-
dek, rodzice, teraz już
dzieci.Amają ich dwoje, 16-
letniego Mateusza i 2-letnią
Michalinkę. Pan Włodzi-
mierz marzy o tym, by kie-
dyś gospodarstwo przejął syn. Co prawda chciałby, aby wówczas Mateusz
miał dużo więcej ziemi, ale czy uda się dokupić gruntu, nie wiadomo. Taka
szansa się właśnie otwiera, bo do przetargu wystawiono 70 hektarów, ale
kupić ją chcą nie tylko mieszkańcy Drzeczkowa.

Włodzimierz Barczyński jest młodym rolnikiem, a jeszcze młodszym soł-
tysem. Ma 41 lat, a od czterech lat sołtysuje. Ster na początku minionej ka-
dencji przejął po JaninieWciórce, która niespodziewanie odeszła na zawsze.
W ostatnich wyborach startował bez konkurencji i zyskał aprobatę miesz-
kańców. Wielu z nich mówi, że po prostu sprawdził się. Wspólnie urządzali
boisko wiejskie, pomagali przy wymianie płytek chodnikowych, wyremonto-
wali świetlicę, organizowali dożynki, ostatnio razem z mieszkańcami Wol-
kowa. A w planach mają zbudowanie boiska do piłki siatkowej, koszykowej
i tenisa. Już teraz zakupili siatkę na wysokie ogrodzenie i przygotowują się
do jej ustawienia. Czekają też na remont ostatnich we wsi chodników. Rada
Sołeckamyśli natomiast o zorganizowaniu obchodów 650-lecia Drzeczkowa.
Rocznica przypada w tym roku. Sołtys zapewnia, że zaplanują godne tej
daty uroczystości.

rać.
Nie pozwólmy, by oszuści okra-

dali nas z dobytku czy pamiątek.
Nie dajmy sobie wmówić, że chcą
nam pomóc, czy ułatwić załatwie-
nie jakieś sprawy. Dziś już żadna
firma, czy instytucja nie komuni-
kuje się ze swoimi klientami przez
posłańców. Jeśli tacy do nas zapu-
kają, to znak, że są oszustami. A
wówczas warto zawiadomić policję
i ostrzec, że obcy kręcą się po oko-
licy. Funkcjonariusze doskonale
będą wiedzieć, co zrobić z takimi
typami.

Nie zapomnij w kwietniu
Jesteśmy pewni, że niewielu mieszkańców gminy wie, iż 1 kwietnia obchodzi

się Międzynarodowy Dzień Ptaków. Taki dzień istnieje w kalendarzu od 100 lat.
W rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena, a więc 2 kwietnia, swoje

święto ma książka. Pod tą datą obchodzi się Międzynarodowy Dzień Książki dla
Dzieci. A potem, 7 kwietnia, jest Światowy Dzień Zdrowia, natomiast 12 kwietnia
- w rocznicę lotu Gagarina w kosmos - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kos-
monautyki.

W kwietniu przypada też kilka świąt o charakterze historycznym. 11 obcho-
dzimyMiędzynarodowy Dzień Solidarności WyzwolonychWięźniów Politycznych,
13 - Światowy Dzień Ofiar Katynia, a 15 - Międzynarodowy Dzień Kombatanta.

W najbliższym miesiącu warto też pamiętać o Dniu Ludzi Bezdomnych. Taki
dzień przypada 14. 04. Jest jeszcze Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
- 18. 04 i Międzynarodowy Dzień Książki i PrawAutorskich - 23. 04 oraz Światowy
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy - 28. 04.

A 20 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca.


