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Okażmy serce powodzianom
Tegoroczna powódź spowodowała ogromne zniszczenia w wielu polskich miastach
i gminach wiejskich. Tysiące rodzin, w wielu
przypadkach, utraciło dobytek całego życia.
Te tragiczne w skutkach straty są w dużej
części konsekwencją zaniedbań instytucji rządowych, które zlekceważyły istniejące realnie
zagrożenia powodziowe i odstąpiły od realizacji inwestycji zabezpieczających przed negatywnymi skutkami powodzi. Odpowiednia ocena tych zaniedbań zostanie zapewne dokonana, ale to w niczym nie zmieni tragicznej sytuacji, w jakiej znaleźli się powodzianie. Mieszkańcy gminy Łubianka już kilkakrotnie wykazali piękną postawę solidarności, m.in. w latach 1997 i 2001, wspomagając powodzian
z południa Polski.
Jak powszechnie wiadomo ostateczne straty w rejonie Torunia i okolic były mniejsze,
niż się pierwotnie spodziewano. Stało się tak
za przyczyną nieprzewidzianego wcześniej pęknięcia wałów przeciwpowodziowych w okolicach Płocka. Spowodowało ono wielkie szkody
na tych obszarach.
W trzeciej dekadzie maja przeprowadziliśmy
w gronie gminnych samorządowców debatę
na ten temat, a jej skutkiem jest apel
do mieszkańców gminy Łubianka o udzie-

Jak widać na zdjęciu, tegoroczna powódź w Polsce przyniosła ogromne straty

lenie pomocy powodzianom właśnie z okolic Płocka. Wykażmy po raz kolejny solidarność z ludźmi będącymi w naprawdę dużej
potrzebie. Powódź ominęła nas, bo oni przyjęli
na siebie wielki jej ciężar. Oni nadal nie
powrócili do swoich domów, gdyż wciąż są one
zalane. Nawiązaliśmy kontakt z gminą Słubice na Mazowszu i ustaliliśmy, jakiego rodzaju artykuły byłyby im najbardziej potrzebne.
Są to głównie: pasza dla zwierząt, urządzenia
gospodarstwa domowego, artykuły wyposażenia mieszkań (pościel, kołdry itp.), ubrania,
artykuły higieny, łopaty, wiadra, grabie.

Zbiórkę prowadzimy w Urzędzie Gminy.
Jej koordynatorem jest Tadeusz Wierzbowski,
z którym współpracuje Stanisław Deruś. Artykuły są gromadzone w świetlicy wiejskiej w Biskupicach przy ul. Kościelnej.
Osoby chcące darować dobrej jakości sprzęty i materiały proszone są o kontakt
z pp. Wierzbowskim i Derusiem (56-678 82
17 wewn. 38) lub bezpośrednio w UG (budynek B). Gmina dostarczy dary bezpośrednio
do Słubic i zapewni ich dystrybucję wśród powodzian.


Jerzy Zająkała

Nieoczekiwany honor dla wójta
Rada Gminy Łososina Dolna (województwo
małopolskie), na sesji w dniu 23 kwietnia
2010 roku, podjęła uchwały o nadaniu po raz
pierwszy w jej historii godności honorowych
obywateli gminy Łososina Dolna.
Godność Honorowego Obywatela Gminy Łososina Dolna nadano: prof. dr hab.
Józefowi Kuźmie, ks. Prałatowi Władysławowi
Piątkowi, Wójtowi Gminy Łubianka Jerzemu
Zająkale oraz pośmiertnie Ks. Prałatowi Julianowi Juza
W uzasadnieniu tytułu Rada Gminy stwierdziła, że „jest on wyrazem najwyższego wyróż-

nienia za wybitne zasługi dla gminy Łososina
Dolna, w szczególności w zakresie tworzenia
wspólnego dobra, przyczyniania się do rozwoju gminy lub wspierania jej społeczności.”
Jak wiemy gmina Łososina Dolna jest gminą partnerską gminy Łubianka. Współpraca
naszych gmin rozpoczęła się w 1997 roku
i przebiega bardzo pomyślnie do dnia dzisiejszego. Jej owocem są liczne wspólne przedsięwzięcia służące mieszkańcom naszych
gmin, w tym m.in. wakacyjna wymiana młodzieży, w której dotychczas uczestniczyło
ponad 500 uczniów naszych szkół, współpraca kół gospodyń wiejskich, wymiana doświad-

czeń radnych, urzędników samorządowych
i sołtysów.
Wójt Jerzy Zająkała, uczestnicząc w uroczystym spotkaniu w dniu 2 maja w Łososinie
Dolnej i przyjmując nadany mu tytuł stwierdził,
że chociaż jest on nadany mu osobiście,
to odbiera go w imieniu całej wspólnoty gminy
Łubianka, gdyż jest przekonany, iż jest on konsekwencją bardzo dobrej i owocnej współpracy pomiędzy naszymi gminami.
Nasz wójt przekazał również mieszkańcom
zaprzyjaźnionej gminy serdeczne pozdrowienia od mieszkańców gminy Łubianka.
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