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12, sobota.
09:17.| Po wczorajszej zawierusze pogodowej, opad mokrego śniegu, wietrznie, sobotni porannej
spokojniejszy. Śniegu ani śladu, wiatr czmychnął, lecz niebo szarawe. Ponoć atakuj z północy front
atmosferyczny Daniel. Spokojnie jednak wokół. Powracam do codziennego rytmu, lecz bez pisemnych
lotów. Chciałbym coś wykrochmalić, lecz &bdquo;nul&rdquo; pomyślunków. Mam za to aż trzy
&bdquo;knigi&rdquo; do przeczytania, objętościowo dość spore. A więc: Jordi Llobregat &bdquo;Sekret
Wesaliusza&rdquo; (s.517), Raymond Khoury &bdquo;Decydująca rozgrywka (s.446) i Walter Lucius
&bdquo;Motyl i burza&rdquo; (s.510). W międzyczasie mam jeszcze do czytania Losę &bdquo;Rozmowa
w Katedrze&rdquo; cz.II-ą. Trzeba więc z tym wszystkim poradzić sobie. Dodaję poniższy tekst, który
opublikowany był wcześniej na FB.
Ściernisko tak szybko nie zniknie
Kożuchowskie targowisko miejskie przypomina obraz grozy i rozpaczy. Od dziesięcioleci władze nad nim
się pochylają. Czy teraz to się zmieni?
KOŻUCHÓW, 8.01.| Wrócił po raz czwarty temat remontu targowiska. Uplasowane jest w centrum
miasta i przypomina krajobraz po-geesowskiej ruinie, zdegradowanej chłopskiej spółdzielni spożywczej.
Jest tam smród, kurz, kałuże wody, wyszczerbione chodnikowe płyty, miejscami ściernisko. Kolejne
władze pragnęły ten wrzut przeciąć. Operacja zazwyczaj sporo by kosztowała, więc przeciągała się w
czasie. Trzy kadencje temu nad targowiskiem zakasał rękawy burmistrz Andrzej Ogrodnik. Plany były
imponujące, koszt również:ponad 4 mln zł. Swoje trzy grosze dodała również wojewódzki konserwator
zabytków, Barbara Bielinis-Kopeć. Nad zadaszonymi targowymi wiatami miała pojawić się specjalna
dachówka nawiązująca do okolicznych średniowiecznych dachów budynków. To kolejne wydźwignięcie
kosztów w górę. Projekt m.in. zakładał zadaszenie 6-ściu wiat handlowych z trzema stanowiskami każda,
a także stworzenie 15 stanowisk, na których będzie można sprzedawać towar z samochodów. Liczono na
pomoc w postaci dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To upadło. Nowy burmistrz, Paweł
Jagasek (PO) w 2015 r. odgrzebał projekt swego poprzednika, który pierwotny plan zdążył zmodyfikować
na tyle, że kosztorys inwestycji oparł się na 2,5 mln zł. Lecz znów z tego wyszły jedynie nici. Oddano
unijną dotację i przekładano targowisko całą poprzednia kadencję. Teraz, w nowym budżecie na 2019 r.
zapisano na remont targowiska 1 mln zł. Burmistrz za te pieniądze pragnie ogłosić przetarg i jako tako
rozpocząć remont. Bo dokończenie ma nastąpić prawdopodobnie w roku przyszłym, kiedy z budżetu
kolejny milion zł tu kapnie. Czy to wyczerpie koszty? Najprawdopodobniej nie, inwestycja będzie droższa,
a po wtóre kożuchowianie przez ten czas będą mieli rozbabrany plac targowy! Nie będzie zadaszonych
miejsc do handlowania, straszącą halę się nie ruszy, zrobi się jedynie oświetlenie, nowe ogrodzenie i
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wybrukuje się teren. Burmistrzowi Jagaskowi ponadto się marzy, że kiedy targowisko nie będzie czynne
&ndash; miejsce te ma służyć na koncerty czy inne plenerowe imprezy! Czyli na targowisku będzie discopolo. Miłe więc początki. Ściernisko pozostanie...#
9, środa.
10:41.| Pokropuje sobie. Szarość wokół. Dzień senny. Trzeba powrócić do Llosy. Dziś pogrzeb kolegi ze
wsi Grzegorza Grzegórzko. Bywaj w lepszym świecie! Zmarł na Trzech Króli w wieku 57 lat. Od kilku lat
bardzo chorował, niestety, rak czynił postępy. Ostatnio sporo pogrzebów we wsi. Mieszkańcy odchodzą
niespodziewanie...Skomponowałem poniższe me trzy grosze na temat aktualnie dziejących się spraw.
Jedne , te lokalne dam na FB, drugie i na FB i na TT. Jutro wyjazd do Zielonej Góry (targ), pojutrze
również po zakup książek, stąd rozbrykany będę...#
GLOSSA DO ROKU 2018.| Będzie gorąco? |. Ręce opadają. To mnie utwierdza, że część (?) kożuchowian
w tej chwili nie potrafiłaby logicznie przeczytać &bdquo;Elementarza&rdquo; Falskiego. Czemu tak sądzę?
Po niektórych wpisach po ostatnich moich tekstach podsumowujących ubiegły rok. Ktoś nie potrafi czytać
tego, co jest zaprezentowane, wyszukuje jedynie to, co nie jest po jego myśli, co burzy jego dobre
samopoczucie, nie spostrzegając, że to nie jest wyłącznie moja opinia, lecz prezentacja tego, co
publicznie w lokalnych mediach zostało nakreślone. Przy sposobności: mieszkańcy gminy są odcięci od
niezależnych mediów lokalnych! Niemiecka &bdquo;Gazeta Lubuska&rdquo; serwuje papkę, by nikogo
nie urazić, a zjednać; nowosolski &bdquo;Tygodnik Krąg&rdquo; to inwazja propagandowa prezydenta
Tyszkiewicza, tchnąca cenzurą; &bdquo;Tygodnik Regionalna&rdquo; bazuje jedynie na skandalikach,
kreując się na brukowy &bdquo;Fakt&rdquo;; z kolei kożuchowski &bdquo;biuletyn&rdquo;, dwutygodnik
&bdquo;Aktualności Kożuchowskie&rdquo; to krystaliczny serwilizm, typowa gadzinówka w najgorszej
odsłonie. Stąd Kożuchów, niestety, jest pokiereszowany odpadami. To typowa atmosfera po byłej
jednostce wojskowej i po PGR. Ludzie chcą żyć w wyeksmitowanej rzeczywistości, bez burzenia ich status
quo, bez podrażniania. Nie chcą zauważać, że młodzież i ci, co tak nie chcą egzystować &ndash; stąd
umykają. Dlatego tutaj taki burmistrz rządzi i ma się dobrze. Jest bardziej inteligentniejszy. A ja z kolei
walczę z wiatrakami. Stary już jestem na dokonanie tu solidarnościowej rewolucji, lecz staram się jeszcze
pobudzać słowami. Grzebię w tym skołtuniałym mrowisku. Otrzymuję siarczyste cięgi. Cóż, czynić to
będę nadal...
GLOSSA DO RZECZYWISTOŚCI. M.V.Llosa &bdquo;Rozmowa w 'Katedrze'&rdquo;: &bdquo;W jakim
momencie Peru tak się skurwiło?...On był jak Peru, w jakimś momencie się skurwił...Myśli: nie ma
wyjścia&rdquo;. U nas #Dobra zmiana&rdquo; i kolejni &bdquo;misiewicze&rdquo; (#A. Andruszkiewicz),
despotyzm i &bdquo;dwórki&rdquo; w #NBP. Moja sympatia dla PiS oto wygasła.
8, wtorek.
08:14.| Zmobilizowałem się jednak wczoraj i do późnego popołudnia przyssany byłem przy maszynerii,
aby zredagować ten poniższy tekst podsumowujący moje redaktorskie dokonania w roku ubiegłym.
Wczoraj przed południem nawet wyjrzało na chwilę słońce, co przecież ucieszyło. Z kolei dziś, po nocnym
przelotnym deszczyku, coś na górze się przejaśnia, zjawił się wiatr i pędzi niższe szarawe chmurki na
wschód. Nie wiadomo, co z tego dalej wyniknie. Każda opcja jest możliwa. Muszę stąd już zmykać, zaraz
wyruszam do Zielonej Góry.
Okiem &bdquo;Gońca&rdquo;. Tak wyglądał rok 2018
Leady tekstów, które zostały opublikowane w roku ubiegłym na łamach &bdquo;Gońca
Lokalnego&rdquo;. Teksty w całości można przeczytać w serwisach CSI na poszczególne dni danego
miesiąca.
GMINA,8.01.|<>Łzawy sen sołtysa <>STUDZIENIEC,KSIĄŻ,KOŻUCHÓW,1.02.| Przyłbica została zdjęta.
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W kożuchowskiej gminie rozpoczęła się samorządowa kampania wyborcza. Zainaugurował ją sołtys wsi
Studzieniec,cmokier obecnego burmistrza (PO).Prezentów już nie ma i mgła opadła. Radny ogłasza
victorię?<><>Wichry pustynne w kożuchowskiej wsi. KSIĄŻ,21.01.|Z nowym rokiem wieś została
sparaliżowana. Miejscowy sklep został zamknięty. Spełniał w lokalnym społecznym życiu integracyjną
rolę. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.<><>Drogowe pele-mele .NOWA SÓL, KOŻUCHÓW,
KSIĄŻ Śl.,21.01.|Kosmiczny koszmar: tak spartolonej drogi dotąd nie było. Rzeczywista wizytówka
nowosolskiego powiatu wraz z kożuchowska gminą &ndash; remont drogi Książ-Czasław. Wstyd! <><>
Yes, yes, yes. KSIAZ,21.01.| Po ponad trzech miesiącach &ndash; powracam tutaj, Mój Ty Boże. Rzecz ta
stała się dzięki umiejętnością syna. Po stokroć dzięki! Udało się odblokować stronę. Cóż, trzeba zakasać
rękawy i wziąć się do roboty!<><>Astronauta w kożuchowskim ratuszu. KOŻUCHÓW,GMINA, 22.o1,|
Burmistrz od stycznia otrzymuje 2 tys. zł więcej. Większość mieszkańców miesięcznie zarabia mniej niż
wynosi ta podwyżka. Zadłużenie gminy permanentnie wzrasta, plasując ją na 340 miejscu w krajowych
samorządach.<><> Bomba na książeckich łąkach. KSIĄŻ,26.01.| Cud, że nie doszło do wybuchu,
twierdzą saperzy. Lotnicza bomba leżała w rowie melioracyjnym. Robotnik zahaczył o nią łańcuchem
pilarki.<><> Radny ogłasza victorię?STUDZIENIEC,KSIĄŻ,28.01.| Dobiega dokumentacja do finiszu.
Koniec burzliwego oczekiwania: będą wreszcie autobusowe zatoczki.<><>Skandal. Zamiast mieszkania
burmistrz daje wysypisko śmieci .KOŻUCHÓW,3.02.|- Wstydzę dawać komuś mieszkanie w tak
katastrofalnym stanie &ndash; zagrzmiał radny. Na to burmistrz: - Na krzywdzie ludzkiej robi pan
kampanię wyborczą! <><>Radni jak kameleon.KOŻUCHÓW,5.o2.| Statystyka |. 232 interpretacje złożyli
w ub. roku kożuchowscy radni. To mniej niż w 2016 r. Mimo tego burmistrz jest przerażony: - Radni są
szaleni! W tym czasie urzędnicy mogli załatwić wiele spraw &ndash; stwierdza.<><>Klasyk. Wójt
wyrolował burmistrza! NOWA SÓL,KOŻUCHÓW,16.02.| Od samego początku sprawa ta pachniała
brzydko. Gmina Nowa Sól tworzy własną strefę ekonomiczną przy drodze, na remont której najwięcej
pieniędzywyłożyła gmina Kożuchów! <><>Usilne przedłużenie hulającego wiatru. KOŻUCHÓW, 24.o2.|
Kożuchowskiemu burmistrzowi zamarzyło się powiększenie strefy przemysłowej. Po co gminie większa
strefa, skoro na obecnej ciągle hula pustynny wiatr? - Bo nowy teren jest płaski! - tłumaczy
włodarz.<>Czytaj tekst w sekcji Aktualności: &bdquo;Strefa targana wiatrem&rdquo;.<><>Nowe szaty
Merkurego. KSIĄŻ,26.02.| Doczekali się. Ale jeszcze nie dowierzają. Po blisko dwu miesiącach na powrót
powróciłhandlowiec. Nowa aranżacja sklepu... onieśmiela. To było długie oczekiwanie. <><> Nie ma bata
dla idiotów. KSIĄŻ,11.03. |Drogowy horror kwitnie w najlepsze. Zabijane są zwierzęta, Za niedługo zginie
człowiek. Odpowiedzialne służby problemu nie widzą.<><>Miesiąc z głowy. Marzec w kożuchowskiej
gminie.<>Dla strażaków 2 złote.<>Nie ma mocnych na ruiny.<>Dwa łóżka dla pijaków w raculskiej izbie
wytrzeźwień.<>Będzie obelisk dla zasłużonych.<>Ach, te sale: ratusz szuka projektanta sali wMirocinie
Dolnym.<> Ruszają remonty dróg w Studzieńcu i Radwanowie po wyższych kosztach.<>Cytat miesiąca:
3.970 zł na sfinansowanie deficytu gminy<><>Franciszka nokautuje Wielkanoc. KSIĄŻ ŚL,
OKOLICE,1.04.| To nie primaaprilisowy żart. Niż o nazwie &bdquo;Franciszka&rdquo; wkroczył. Efekt?
Wszyscy siedzą w domostwach. Przygotujcie się na opady deszczu, porywisty wiatr oraz intensywne
opady śniegu. <><>Nie zabłądzisz już w Książu. KSIĄŻ,21.| Gospodarcze wiosenne porządki. Trafisz
tam, gdzie chcesz bez pytania o drogę. Zrobiło się jaśniej. Pojawiły się mini
drogowskazy,wskazującenumerację budynków leżących poza głównym traktem. Teraz czeka
mieszkańców sprzątanie okolicznych lasów. Może z tym być problem.<><> W Kożuchowie czas wolny
zszedł na psy: lufki palą,wino chleją. KOŻUCHÓW,27.04.| Burmistrz chce ograniczyć sprzedaż alkoholu.
Mieszkańcywieczorami burdy robią. Bo nie mają wyjścia. Ośrodek kulturalny absolutnie nie zapewnia nic,
aby im czas wolny zagospodarować. Dyletanctwo władz przewyższa trzeźwy rozsadek.<><> Posłaniec
weekendowy. GMINA,30.04.Glossa do wpisu na FB nt, Święta Ziemi: czasami moje wpisy na FB są
impulsywne, targane chwilą i prowokujące. <>Kolejna odsłona dyletanctwa: pisanieo pseudo
wydawnictwie &bdquo;Aktualności Kożuchowskie&rdquo; to tak samo jak bicie piany i rzucanie grochem
o ścianę.<> Śmierć przychodzi w Kożuchowie: najdłuższy weekend nowoczesnej Europy nie
dlamieszkańców Kożuchowa: .sąsiednie okolice wręcz przeciągają w organizacji wszelakich imprez na dni
wolne 1 i 3 maja, <><> Wysoka ocena. KRAJ,2.05.| Biuro Polityczne, po zapoznaniu się z informacjami o
obchodach Święta Pracy, wysoko oceniło przebieg uroczystości. Manifestacje przebiegały w odświętnym
pogodnym nastroju, a zarazem godnie i z poszanowaniem proletariackiej tradycji. <><> Nie rób tego,
czego inni nie chcą! KOŻUCHÓW,9.05,| Czy burmistrz kłamie? Z zaciągniętego marcowego kredytu,
blisko połowa przechodzi na spłatę poprzednich zobowiązań! Wysokość kredytów przekracza już ponad 27
mln zł. Nie ma żadnej różnicy w sposobie zadłużania gminy pomiędzy obecnym burmistrzem a jego
poprzednikiem. Prawda wychodzi na jaw. <><> Całe szczęście, gmina Kożuchów nie zbankrutuje, bo
obecnego burmistrza w listopadzie już nie będzie!.KOŻUCHÓW,21.05.|Ostrowice, pierwsza gmina
bankrutująca w Polsce. Wszedł już komisarz. Czy taki los też czeka kożuchowską gminę zadłużoną ponad
stan? Na pewno odczują to natychmiast mieszkańcy. Mogą być przyłączeni do sąsiadów. <><> A mury,
mury runą i będzie disco polo. KOŻUCHÓW,28.05.| Trwaniepowstrzymywana degradacja historycznych
zabytków miasta. To, co miało być atrakcją turystyczną ulega spustoszeniu i zachwaszczeniu. Tymczasem
obecny burmistrz woli lansować festiwale disco-polo. - Jaki pan, taki kram &ndash; stwierdzają
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mieszkańcy. <><> Pijany sen architekta w Kożuchowie. KOŻUCHÓW,1.06.| Gmina odebrała nowo
wybudowany dworzec autobusowy. To koszmarna betonowo-metalowo-szklanna konstrukcja. Koszmarny
jest również wyjawiony rozkład kursów autobusów. Jedyna atrakcjato zautomatyzowana toaleta na
dworcu i jako jedyna w mieście dostępna dla wszystkich mieszkańców. <><>Burmistrz na dopalaczach?
KOŻUCHÓW,9,o6.| Burmistrz doznał kolejnej halucynacji. Wprowadził kożuchowian w konfuzję.
Inwestycję budowy centrum obsługi pasażerów przypisał sobie! Musiał interweniować nowosolski urząd
miasta.<><> Jest droga, będzie strefa, będzie interes. NOWA SÓL,KOŻUCHÓW,13.06.| Wójt otworzyła
drogę z Nowego Żabna do Drwalewic. Powstanie tu też 10 hektarowa ministrefa ekonomiczna. W pobliżu
15 ha ziemi z zakupił wicewojewoda. Wójt i wicewojewoda żyją wspólnie. W tle jest przyznana pożyczka
starostwa dla Kożuchowa na początek remontu drogi Lubieszów-Studzieniec.<><> Lekarstwo na kryzys?
KOŻUCHÓW,18.06.| Polityka lokalna | Wskazanie przez PiS kandydata na burmistrza Pawła
Mrowcarozbudziło emocje. - Kożuchów powstanie z kolan &ndash; twierdzą jedni, drudzy zaś apelują: Potrzeba nam człowieka nie umoczonego w sekciarsko-prowincjonalne układy. A jak jest naprawdę?
Jesteśmyna tropie. <><>Twierdza PO: Kożuchów. KOŻUCHÓW,2.07.| Imperium kontratakuje | - Nie
odpuścimy! - twierdzi szef Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Dlatego w Kożuchowie burmistrz tworzy
swój zakon na wygranie samorządowych wyborów. Ci, co są przeciw niemu &ndash; nakazuje
wyprowadzkę z miasta! Szykuje się horror! <><>Gdziekolwiek spojrzysz &ndash; tam zjawia się on.
KOŻUCHÓW,28.07.|Polityka lokalna|.Inauguracyjna kampania wyborcza kandydata kożuchowskiego PiS
przypomina kabaret. Do daty wyborów jeszcze daleko, a działacze tej partii ogłosili, że ich kandydat
wygra wybory samorządowe! Wynika to z ich własnego sondażu na... 100 osobach. <><> Zapowiada się
gradobicie w USKOM-ie. KOŻUCHÓW, 5.08. |Polityka lokalna |.Dyspozycyjność i funkcjonowanie miejskiej
spółki ciągle wzbudza gorące emocje. Zarządzanie spółką w praktyce jest w rękach burmistrza. Etaty
obsadza swoimi klakierami. Upolitycznił spółkę do granic upokorzenia mieszkańców. <><> Hucpa na
kożuchowskim dworcu autobusowym. KOŻUCHÓW,7.08.|Polityka lokalna|.Po raz drugi został uroczyście
otwarty nowo wybudowany dworzec. Tym razem burmistrza szczelnie otoczyli notable z Platformy
Obywatelskiej. Ale żadnych tłumów mieszkańców nie było. Padły pyszałkowate słowa. <><>
Niepodległość w Książu i w Studzieńcu. KSIĄŻ,STUDZIENIEC,12,.08.| Kolejna inicjatywa Stowarzyszenia
Czarna Struga. Autorski projekt &bdquo;Niepodległość &ndash; Pamiętamy&rdquo; będzie realizowany
do końca października br. Adresatem są dzieci i młodzież obu wsi. Ponadto dla wszystkich &ndash; dwa
festyny. <><> Mogła spłonąć wschodnia wieś. KSIĄŻ, 21.08.| Źródło ognia, które późną nocą wybuchło
na nieużytkach mogło spustoszyć połowę budynków we wsi. Ustaliliśmy szczegóły. Mogła spłonąć
wschodnia wieś.<><> Nagradzali się sami swoi. KOŻUCHÓW,26.08.| Apologeci dawnego ustroju w
przyszywanym dla siebie Świętem Wojska Polskiego wręczyli sobie oznaczenia i wyróżnienia. Wręczał
oznaki także burmistrz, który sam siebie też oznaczył.<><> Człowiek, który mówi, że to mi się należało
DRWALEWICE,KOŻUCHÓW,28.08.| Tak przewidywaliśmy. Pieniądze zaczynają już wpływać.
Lubuskiwicewojewoda czerpie zyski za nic nie robienie na swojej działce. Na jego konto teraz trafiło blisko
50 tys. zł. <><> Nie tak się gra w tę grę. KOŻUCHÓW,2.09.| Kampania wyborcza |.Dostaliśmy terminarz
samorządowych wyborów. Megabłyskawiczna reakcja burmistrza: oficjalnie mogę powiedzieć, że będę
ponownie startował &ndash; oświadczył, zaś swoim kontrkandydatom odpowiedział, że kłamią i
wymyślają. Oszczerstwa wobec niego mogą znaleźć się na drodze sądowej.<><> Fałszywe tony
Sławomira.KOŻUCHÓW,2.09.| Polityka lokalna | Pomysł likwidacji USKOM-u jest nieodpowiedzialny,
szkodliwy dla gminy &ndash; grzmi prezes spółki. - To demagogia &ndash; wtóruje prezesowi burmistrz. Nowy podmiot będzie kontrolowany przez mieszkańców oraz radnych &ndash; obstaje przy swoim
pomysłodawca.<><> Wylało się sambo Grenia. KOŻUCHÓW,4.09.| Wybory samorządowe |.Wdeptujemy
w toksyczną negatywną kampanię, jaką rozpryskuje po całym kraju Platforma Obywatelska. Smród
również dotarł doKożuchowa. Jaki pan, taki członek? <><> Jest potrzebne oczyszczenie!
KOŻUCHÓW,3.10.|Kampania wyborcza|. Pyknęło oczko do samorządowych wyborów. To mniej niż trzy
tygodnie. Kto uzdrowi kożuchowską gminę? Jeżeli tak się nie stanie &ndash; w najbliższych latach czeka
gminę rozparcelowanie. Tonie mrzonki. <><> Jakie gruszki będą na wierzbie? KOŻUCHÓW,
GMINA,5.10.|Statystyka|.Do kożuchowskiej rady miejskiej na jedno miejsce przypada blisko czterech
kandydatów. Najstarszy ma 72 lata, najmłodszy 21. W jednym z wiejskich okręgów czterech
mieszkańców walczy o mandat, w dwóch innych zaledwie dwóch.<><>Jest potrzebne totalne
oczyszczenie. Jeżeli tego zabraknie,Kożuchów stoczy się na bezdroża!.KOŻUCHÓW,GNMINA,19.10.|
Wybory 2018|. Decyzja zapadnie 21 bm. Mieszkańcy kożuchowskiej gminy poprzez wyborczą kartę
orzekną, jaka będzie ich przyszłość nakolejne 6 lat. Czy zadecydują na radykalne cięcie i powstrzymają
dotychczasowy spektakularny upadek gminy, czy wzruszą ramionami, bo im tak dobrze żyć w układzie
pociotków? Czy dość mają tego koszmaru, który zafundowała im Platforma
Obywatelska?!<>Podsumowanie tekstów czytaj w serwisie CSI nr 10'18.<><>Osłupienie z
niedowierzaniem. Kożuchów zabetonowany w średniowieczu. KOŻUCHÓW, GMINA,24.10.| Wybory 2018.
Podsumowanie |.Totalnego oczyszczenia, o co apelowaliśmy, nie było. Zadecydowano, że należy
podtrzymać status quo. Umocniono go jeszcze bardziej. Na 15 miejsc w Radzie Miejskiej wybrano 13
kandydatów z wyborczego komitetu burmistrza, który również po raz wtóry będzie rządzić. Trumf
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demokracji &ndash; stwierdzają wygrani. Triumfowała tu jednak Platforma Obywatelska.
<><>.Powyborcze łzy sołtysa. STUDZIENIEC,28.10.| Powyborczegrzmoty w jednej z kożuchowskich wsi.
Sołtys i jednocześnie strażak OSP przegrał wybory do rady miejskiej z dotychczasowym radnym. Na złość
wyborcom zrezygnował bycia sołtysem. Przekonywuje, że to przez... radnego. - Dziecinada &ndash;
stwierdza oskarżony. <><>Niepodległa 2018. KSIĄŻ Śl.,15.11. |O mnie min,].Publikacja lubuskich
twórców Edytorski kruk z okazji setnej rocznicy uzyskanianiepodległości przez Polskę. Są tam również
moje wiersze. To wyjątkowa publikacja wydana przez zielonogórski Urząd Miejski wespół Fundacją Monte
Verde Art - &bdquo;Niepodległa. Piórem i pędzlemmalowana Polska. Twoja i Moja&rdquo;.
<><>Pocieszające: rozpoczęto prace drogowe na wstydliwej drodze powiatowej. KSIĄŻ, 21.11.|
Specjalność drogowców: rozpoczęli, jak zwykle, w słocie. Pulsujący koszmar na powiatowej drodze Książ Czasław dobiega końca? Właśnie jest nawożony materiał na dokończenie spartolonej w ubiegłym roku
inwestycji. Ale czy mieszkańcy zadowoleni będą z drogowców? <><> Potrójna dyktatura.
KOZUCHÓW,25.11.Lokalne.|Ustawka|.Kożuchowska Rada Miejska zdominowana miażdżąco przez ekipę
burmistrza wybrała samorządowe władze. Sami swoi podwyższyli sobie diety i podwyżkę dla burmistrza.
Zabrakło nawet odrobiny przyzwoitości. Obradytransmitowano w internecie. Nagłośnienie było
skandaliczne, przy transmisji wytrzymało 17 osób <><>W Polsce posiadanie psa będzie luksusem.
WARSZAWA,KSIĄŻ,2.12. Drakońskie kary i absurdalne podwyżki. Rząd majstruje przy zwierzętach.- Ktoś
tu traci zdrowy rozsądek &ndash; twierdzą oburzeni właściciele czworonogów. A prezydent apeluje.
Weszły w życie przepisy znowelizowanego Kodeksu Wykroczeń,<><> Władza, rzecz jasna, sama się
wyżywi. KOŻUCHÓW, 29,12.|Tak rządzi Platforma Obywatelska |.Zarobki burmistrza są w wysokości jako
trzecie w powiecie. Radni też mu dotrzymują kroku, a urzędnicy magistratu otrzymają kosztowną
klimatyzację. Gmina jest modelarnie zadłużona i najbiedniejsza. O kim mowa? Właśnie to Kożuchów &bdquo;zmianywarte zachodu&rdquo; <><> Dworzec w potrzasku. KOŻUCHÓW,30.12.| Zwrot kasy za
ananasy? |Kożuchowski dworzec autobusowy od samego początku wzbudzał kontrowersje. Nie
wkomponował się w otoczenie, wywindował astronomiczne koszty, a teraz prawie 1\3 jego kosztów
trzeba oddaćnowosolskiemu samorządowi. Mimo wszystko burmistrz twierdzi, że dworzec ten jest
wizytówką miasta. <><>#
7, poniedziałek.
09:09.| Chociaż wczoraj wieczorem nieco pokropiło &ndash; dzisiejszy poranek jest przy rozpogodzeniu.
Są przybrudzone chmury, ale momentami ujrzeć można wyżej błękit. Ciepło, jak na styczeń. Bo i wiatru
brak. Wczorajsze popołudnie, niespodziewanie, przesiedziałem przy laptopie, aby napisać poniższy tekst
podsumowujący ubiegły rok na podstawie gazetowych wycinków. Przy sposobności &ndash; czemu
wcześniej tego nie uczyniłem! - wystukam tez tekst o roku ubiegłym w oparciu co wówczas
&bdquo;Goniec&rdquo; publikował. Chciałbym się do tego dziś zabrać. Jutro bowiem mam wypad do
Zielonej Góry bi czas będę miał rozbity, a jeżeli zajrzę do sieci, to jedynie przelotnie. Nawet notki tu nie
napiszę. Do środy przeto...#
Rok 2018 z głowy. A było to tak
Hit roku: Platforma Obywatelska przejęła rządy samorządowe w kożuchowskiej gminie. Narodziny
dyktatury. Rada Miejska zdominowana miażdżąco przez ekipę burmistrza wybrała samorządowe władze.
Sami swoi podwyższyli sobie diety i podwyżkę dla burmistrza. Zabrakło nawet odrobiny przyzwoitości.
KOŻUCHÓW, 7 .01.| Od &bdquo;Kampanii przy stosie śmieci&rdquo; czyli nieodzowne noworoczne
starcie słowne między radnym Marcinem Jelinkiem a burmistrzem Pawłem Jagaskiem (PO) &ndash;
zaingerowało życie społeczno-samorządowe w kożuchowskiej gminie. - Wstydziłbym się dawać takie
mieszkanie &ndash; wypalił radny do burmistrza. - Robi pan kampanię na ludzkiej krzywdzie. To
obrzydliwe &ndash; odparował burmistrz, który przyznał mieszkanie osobie w nadzwyczajnej potrzebie.
Ale te mieszkanie, po zmarłej samotnej kobiecie, w ogóle nie nadawało się do zamieszkania. To było
wysypisko śmieci, w każdym pokoju graty i szmaty. Pięć kontenerów wszelkich nagromadzonych
odpadów! - Gdyby się ta osoba nie zgodziła, nie dostałaby tego mieszkania &ndash; podsumował
Jagasek. Rozpoczęły się też poprawki drogowe przez firmę Strabag na remontowaną przez nią drodze
Drwalewice-Nowe Żabno, do której ponad 2 mln zł dołożył Kożuchów. To odbije się później czkawką.
Natomiast w lutym Kożuchów uplasował się na trzecim miejscu w powiecie pod względem spożywania
alkoholu. Tu dorosły mieszkaniec wydał w 2017 r. na alkohol 960 zł, W sumie na przelew poszło 12 mln
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255 tys.zł, o 360 tys. więcej niż w 2016 r. Ale za to Kożuchów może stać się Sopotem! Jagasek chce na
gliniankach wybudować promenadę. Kolejne 66 tys. zł z budżetu scedowano na glinianki. Pragnąłby też
powiększyć strefę przemysłową o działkę przy wjeździe do miasta w stronę Mirocina, należącą do Lasów
Państwowych. Tymczasem na składowisko odpadów w Stypułowie poczęły być zwożone odpady z Kiełcza,
to odpad jaki powstaje przy recyklingu śmieci w sortowni. Uskom za to pozyska 300 tys.zł. Za to
Radwanów się obronił. Nikt tam nie przywiezie kurzego obornika, który miał być rozrzucony na 150 ha
wokół wsi. Miały się też tam wylądować osady z oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy wraz z sołtysową
stanęli okoniem Brawo! Ale na remont tamtejszej drogi zabrakło 265 tys. zł. - I nie ma z czego dołożyć pomstuje burmistrz. Bo i remont drogi w Studzieńcu będzie jeszcze droższy. Trzeba dołożyć 1 mln zł.
Nieco zanikł za to zapach cebuli w kożuchowskim kanale. Firma Mayer założyła separator do oczyszczania
wody. Szkoła Podstawowa1 dostała bieżnię, ma też dostać skocznię. Rodzice dzieci z Przedszkola nr 3
zapowiadają protest, gdyby burmistrz przeniósł przedszkole do budynku po gimnazjum. Do ratusza trafił
były komendant policji w Nowej Soli i zajmie stanowisko ds. brony cywilnej. W marcu strażacy z OSP
otrzymali podwyżki. Teraz będą zamiast 13 zł za godzinę otrzymywać od Jagaska 15 zł. Burmistrz też
zapragnął walczyć z pijaństwem. Wykupi 2 miejsca w izbie wytrzeźwień w zielonogórskiej Raculi. W
Radwanowie znów problem. Ruszyła tam nielegalna rozbiórka popegeerowskich chlewni, dachy których
pokrywa trujący azbest. Z kolei w Mirocinie Średnim ciągle straszy grożący katastrofą budowlaną były
sklep geesowski, a teraz należący do byłego długoletniego radnego. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego jest bezradny. Kwiecień okazał się przyjazny dla miejskiej spółki Uskom. Dostał dotację z
NFOŚiGW i chce skanalizować całe miasto wraz z Czciradzem i dwoma Podbrzeziami. Uskom ponadto
rozpoczął szykować się do nowych taryf za wodę i powrotu abonamentu. Za to w Mirocinie Górnym
pojawił się na Wielkanoc sabotażysta: odkręcił hydranty i pół wsi nie miało wody. Terrorystę oprócz policji
i sołtysa szuka także Uskom. W maju kolejne starcie Jelinka z Jagaskiem. Rady zarzucił burmistrzowi, że
ten ciągle kłamie. - Poczekam na tryb wyborczy i spotkamy się w sądzie &ndash; zagroził ten drugi.
Chodzi o zaciąganie kredytów, których część zamiast na spłatę zaciągniętych długów idzie na nie
wiadomo na co. Międzygminna komunikacja, do jakiej włączył się Kożuchów otrzymała autobusy w
czerwonym kolorze. Natomiast kożuchowski PiS zaczął poszukiwania kandydata na burmistrza. Paweł
Mrowiec, Jacek Niezgodzki albo Marcin Jelinek. Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej burmistrzowi puściły
nerwy i wmawiał radnym, że dostali małpiego rozumu: - Czasami ręce mi opadają i zastanawiam się, czy
gmina potrzebuje takich radnych, którzy na złość wszystkim głosują przeciw &ndash; perorował. W tym
też czasie poznał oficjalnie swego kontrkandydata na swój stołek. To Paweł Mrowiec popierany przez PiS. Niech pokaże chociaż jedną swoją inwestycję &ndash; zaatakował Jagaska Mrowiec. Radny Jelinek
jeszcze nigdy nie zagłosował za absolutorium dla Jagaska. Tradycji stało się za dość. Burmistrz też dostał
po kieszeni: radni obniżyli mu pensję, ale na pocieszenie dorzucili mu 300 zł. Do gminy wrócił abonament
za wodę i nowe taryfy: 5,27 zł za 1m3 plus abonament 5,70 zł netto. Za ścieki netto: 7,04 zł za1m3 i
8,96 zł. Natomiast do Mirocina Średniego zwożone są zużyte opony. Powstało potężne wysypisko. W lipcu
poczuliśmy zapach zbliżających się wyborów samorządowych. - Burmistrz nie ma charyzmy i odwagi
&ndash; tak rzecze radny Jacek Niezgodzki, który chce rządzić Kożuchowem. Kolejny kandydat na
burmistrza, Marcin Jelinek zapowiada zlikwidowanie Uskomu. A Jagasek na łamach serwilistycznych
&bdquo;Aktualności Kożuchowskich&rdquo; odpowiada: - &bdquo;Kożuchów &ndash; zmiany warte
zachodu... to hasło, które sprawia, że każdego dnia z wielką satysfakcją idę na 7.00 do pracy, bo bycie
burmistrzem to nie przywileje, tylko ciężka i odpowiedzialna praca&rdquo;.Tymczasem PiS obwieszcza
swój sondaż, z którego wynika, że ich kandydat depcze Jagaskowi po pietach: Jagasek pozyskałby 41% a
Mrowiec 35% głosów. Na ul. Młynarską, Koszarową i Kościuszki powrócą robotnicy z Bud-Dróg, będą
naprawiać fuszerki. Podobnie na os. Pod Lasem. Za to znów Kożuchów rozjaśnił się disco polem.
&bdquo;Jesteś szalona&rdquo; - odśpiewało kilka tysięcy gardeł (10 tys.?) na &bdquo;Cosuchovia
Dance&rdquo;. W sierpniu oddech kanikuły. Niemniej powrócił temat budowy drogi-obwodnicy w
Drwalewicach, która zahacza o prywatne działki. Posypały się rekompensaty. Dostał ja też wicewojewoda
Robert Paluch. Jeszcze nie wie, że to pocałunek pająka. A burmistrz po raz wtóry otwierał dworzec
autobusowy. Teraz przy śmietance PO. Zaatakował przy sposobności swoich kontrkandydatów na
burmistrza, którzy wg niego &bdquo;kłamią i wymyślają&rdquo;. Pozbył się ponadto budynku po
koszarach, który początkowo miał być w projekcie rządowym Mieszkanie Plus. Za 805 tys. zł kupił go
inwestor prywatny z Kożuchowa. Będzie nowy komisariat policji za rok w listopadzie. Prezes Uskomu ,
Sławomir Trojanowski chwali się, że z powodzeniem realizuje zadania nakreślone przez burmistrza:
&bdquo;Uporządkuj temat wody i kanalizacji w gminie&rdquo;. We wrześniu byliśmy świadkami batalii
sądowej. Dagmara Kremer przed sadem domaga się zapłaty od CK Zamek. W jej ślady poszedł też jej
partner. Tłumaczyła wszelkie dokumenty z niemieckiego na polski dla dyrektor Urszuli Stochel-Matuszak.
Skandalem też dla dyrektorki zakończył się wyjazd zespołu Broniszowianki i chóru dziecięcego na festynie
w niemieckim Schwepnitz. Dyrektor odwołała wizytę, bo tłumaczką miała być...Kremer! Październik z
kolei przyniósł nam samorządowe wybory. I stało się Napisaliśmy wówczas: &bdquo;Osłupienie z nie
dowierzaniem. Kożuchów zabetonowany w średniowieczu. Totalnego oczyszczenia, o co apelowaliśmy, nie
było. Zadecydowano, że należy podtrzymać status quo. Umocniono go jeszcze bardziej. Na 15 miejsc w
http://www.gonieclokalny.pl

Kreator PDF

Utworzono 18 January, 2019, 16:13

Goniec Lokalny

Radzie Miejskiej wybrano 13 kandydatów z wyborczego komitetu burmistrza, który również po raz wtóry
będzie rządzić. Trumf demokracji &ndash; stwierdzają wygrani. Triumfowała tu jednak Platforma
Obywatelska&rdquo;. Sołtys Studzieńca, jako jedyny kandydat Jagaska przegrał wybory i zrezygnował ze
sołtysowania, oskarżając za ten stan rzeczy radnego Jelinka, który z nim wygrał. Ciąg dalszy afery
Drwalewice. Wicewojewoda Robert Paluch stracił posadę i został zawieszony w PiS. Hit miesiąca
listopada: burmistrz w końcu odwołał dyrektorkę CK Zamek Urszulę Stochel-Matuszak! Natomiast radni
burmistrza (bez dwóch niezależnych radnych Marcina Jelinka i Adriana Pikulskiego) rozdzielili między
sobą stanowiska. Główne lejce otrzymała Halina Perdian, wiceprzewodniczącymi zostali: Ireneusz
Drzewiecki i Barbara Brzezińska. Podsumowaliśmy to tak: &bdquo;Potrójna dyktatura. Kożuchowska
Rada Miejska zdominowana miażdżąco przez ekipę burmistrza wybrała samorządowe władze. Sami swoi
podwyższyli sobie diety i podwyżkę dla burmistrza. Zabrakło nawet odrobiny przyzwoitości. Obrady
transmitowano w internecie. Nagłośnienie było skandaliczne, przy transmisji wytrzymało 17 osób&rdquo;.
Grudzień upłynął w aureoli bogactwa. Bo tak rządzi się w Kożuchowie. Były już podwyżki, a teraz radni
zafundowali w ratuszu klimatyzację za 300 tys. zł teraz z budżetu na 2018 r., i kolejne 220 tys.zł w roku
2020. - Warto też nadmienić, że na koniec 2019 r. zadłużenie gminy sięgnie 33 mln zł &ndash; zauważył
radny Jelinek. No i co z tego? Bo burmistrz chce znów przyłączyć do miasta Podbrzezie Dolne i Górne. Są
znów wątpliwości. Powrócił temat dworca autobusowego Burmistrz musi obecnie oddać Nowej Soli 948
tys. zł., które pożyczył na dofinansowanie inwestycji. Jest problem. Tych pieniędzy w budżecie 2019 nie
ma. Burmistrz nie zamartwia się. - Dzięki temu Kożuchów ma dziś piękny dworzec, który jest wizytówką
miasta &ndash; stwierdza ustawicznie. Czyli rozpoczynamy nowe otwarcie. #.
6, niedziela.
09:16.| Po ptakach już. Śniegiem cieszyliśmy się zaledwie półtora dnia. W piątkowy wieczór przyczołgał
się deszcz i poprzez sobotę zmył ślady zimy. Jedynie częściowo w Lubuskiem, bo w innych częściach
kraju &ndash; zima w pełnej osłonie wraz ze swoimi uszczypliwościami. A niedzielna odsłona jest w tej
chwili taka: ciepło i bezwietrznie, poza szarawych obłoków wydostaje się niebieskie niebo. Trudno jednak
rzec, co nastąpi dalej. Może będzie deszcz, może słoneczne rozpogodzenie, takie jak było wczoraj. Czas
wtedy spieniężyłem na pykaniu fajki przy piwie, na przeglądaniu (to chyba najwłaściwsze słowo, bo
czytanie odbywa się we fragmentach) &bdquo;Kuriera Warszawskiego&rdquo;, najpierw ze sierpnia 1020
r. (Cud nad Wisłą), a potem luźniejsze numery z różnych lat. A, że wczytywanie strono obywało się nieco
w czasie, to czytałem w międzyczasie &bdquo;Rozmowę...&rdquo; Llosy.. Kopa do wystrugania jakiegoś
tekstu nie miałem. Podobnie będzie dzisiaj, lecz nasamprzód udam się do kotłowni aby zalepić fragment
odpadnięcia zaprawy przy kominowej rurze. Dostaje się błędne powietrze. To tyle na dziś. Do czynu.
Fizycznego. #
4, piątek.
09:39.| Trudno, jest zima. Ustabilizowała się, bo wczoraj jeszcze walczyła z pogodniejsza aurą. Był więc
intensywny opad śniegu, nawet zjawił się grzmot, potem słoneczne przejaśnienie, znów opad, znów
słońce. Ale śnieg nie chciał intensywnie tajać. Zatem dwa razy obejście zmuszony byłem odśnieżać. Dziś
również zapowiada się śnieżny dzień. Poranek przy lekko prószonym drobnym śniegu. Brak wiatru na
szczęście, temperatura w granicach zera plus. Moje trzy młode kotki, widząc pierwszy raz śnieg &ndash;
rajcują po nim, aż się kurzy. Jutro na moment jadę na zielonogórski targ po zaopatrzenie dla nich. Teraz
mają dietę, ale karma z puszek też jest. Inną też mam katastrofę: przebiłem dętkę w tylnym kole
roweru. Właśnie terasz, w taką nieprzyjemną aurę. Pompowanie jest na krótką metę, i chcąc nie chcąc,
trzeba dziś wziąć się za sklejanie. Ach tak, jeszcze czeka mnie odśnieżanie, później nieco, bo jeszcze
może popadać. Mam materiał na tekst o prawie wodnym i o tym, ze na wsiach za pobór wody ze studni
trzeba będzie płacić. Oczekuje kopa, aby to odpowiednio do przyjemnego czytania napisać. Cóż, wypada
opuścić ciepłe domowe pielesze i iść do gospodarczych czynności. Chcąc nie chcąc. Cholera, jak
przypomnę o klejeniu &ndash; ręce opadają...#
3, czwartek.
10:47.| A więc zima. Przed chwilą intensywnie poprószyło drobnym śniegiem. Zabieliło się. Kręcą się na
niebiosach chmurzyska. Czasami ujrzeć można błękit wysoko, bo ciężkie zabrudzone chmury ciągną się o
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wiele niżej. Wiatru nie ma, toteż aż tak mroźno nie jest. Cisza wokół. Od czasu do czasu przemknie auto,
przechodniów nie widać. W sieci nadal po sylwestrowe nudy. Nic nie można wyniuchać tak, aby było
pobudzenie do napisania jakiegokolwiek tekściku. Katastrofa na zielonogórskim targu. Moich dostawców
drobiu zabrakło, inny punkt z tymi produktami również był zakluczony. Przyjechałem do swoich
zwierzątek z pustą torbą! Zakupiłem w sklepie konserwę, ugotowałem makaron z kasza, wymieszałem z
konserwą i ze sosem. To musi im wystarczyć do soboty rano. Udam się na targ, minimum będę miał na
to czasu, zaledwie 15 minut na powrotny autobus. Następny miałbym za dwie godziny. Masakra. Trzeba
podjąć zatem próbę. O, niespodziewanie wyjrzało słońce! Chwilowo, ale jednak. Pokolorowało krajobraz.
Pysznie to wygląda! Lecz w oddali nadchodzą ciemniejsze, opadowe chmury. Plany na dziś? Otępienie.
Czytany Llosa i jego &bdquo;Rozmowa w Katedrze&rdquo;. Impulsu do innych rzeczy jeszcze nie notuję.
Może trzeba się rozbrykać?#
2, środa
09:03.| Cóż, wypada po tym maratonie świątecznych dni &ndash; zjechać na ziemie i zmierzyć się z
prozą dnia codziennego. Rzecz jasna, ciężko jest zrzucić płaszcz nic nie robienia, i przymusić się do
powszechności. Pogoda, jaką przytargał ze sobą Nowy Rok, również nie napawa optymizmem, Wczoraj
wraz ze zbliżającą nocą, monstrualne porywy wiatru. Musiały więc radykalnie przemeblować niebiosa.
Dlatego teraz w drugim dniu Nowego Roku mamy opad śniegu mokrego, jedynie w jakiś tam
zakamarkach coś próbuje się zabielić. Jest ponadto wietrznie, więc i chłodno. Trzeba siedzieć w czterech
ścianach domostwa. Trudno jest mi się skleić do jakiegoś pozytywnego działania. Brak mi jeszcze
odżywczego i świeżego oddechu. Dobrze, że mam siłę do wystukania i naniesienia tu tych słów. Może
przy lekturze Llosy odrętwienie pójdzie won, a przypłynie moc i energia. Jutro wypad na targowisko
zielonogórskie, mój zwierzyniec przy lekkiej diecie, znów roztrwoniłem zapasy, po 14-ej podlecę do
sklepu po zakup puszki z jedzeniem, które wymie4szam, aby było tego więcej, z kaszą jęczmienną.
Dopiero o 14-ej, bo miejscowy sklep przeprowadza coroczną inwentaryzację. Powinno to być
przeprowadzone w3cześniej, bez kolizji z normalnym funkcjonowaniem sklepu. Cóż, we wsi jest sklep
monopolistą i takie tego są skutki. Intensywnie pada śnieg. Tam jest biało, a tam są kałuże...#
1, wtorek. Nowy Rok,
09:32.| Wypadałoby coś napisać tu, rozpocząć swoja nową roczną odyseję. Jeżeli wczoraj stary rok
żegnaliśmy w słonecznej (a jednak po popołudniu się cudacznie się rozpogodziło i było cieplutko), to teraz
w nowej osłonie &ndash; aura już nie jest, przynajmniej w Książu &ndash; aż tak łaskawa. Jest brzydko.
Chmury ciemnie zwisają, zlatuje mżawka i wiatr poczyna hulać. Więc chłodniej. A dla mnie Sylwester
udany, Spędzony wspólnie ze żoną w nastrojowej aurze. O północy wyszliśmy na zewnątrz pooglądać
wystrzeliwane fajerwerki przez sąsiadów. Widowisko przednie. Swój zwierzyniec pozamykałem, więc nie
byli narażeni na te wystrzały. Wigilia też podobna była. Radosna. Czyli cały brok powinien być dla nas
dobry. Spraw to, Boże. Kotek Ferdek, ten ustawiczny rozrabiaka przeziębił się najwidoczniej, wczoraj
wielce osowiały, poszukiwał ciepłego kącika, dziś nieco lepiej, więc serce me radośniejsze. Dzisiejsze
plany? Trzeba odzyskać werwę. Na pewno czas przy lekturze Marlo Vargasa Llosy. &bdquo;Rozmowa w
'Katedrze'&rdquo; Odczuwam obcowanie z wielką literaturą. Teraz mogę odczuć różnicę między literaturą
piękną a sensacyjnymi thrillerami, które teraz tak szturmem połykam. Poprzez wyśrubowane ceny
książek z literatury pięknej, nie jestem z nią na bieżąco...
13:07.| Bez zmian, chociaż zwiastowane jest rozpogodzenie. Kończy się mi ostatnia butelka piwa,
jeszcze mam odrobinę sylwestrowej wódki i szampana. Przed sobą &bdquo;Rozmowa&rdquo; Llosy.
Zwierzyniec spi w kotłowni, nosa nie wychlają na zewnątrz. W sieci też cisza nie dająca do impulsu
napisania jakikolwiek tekstu. A po łepetynie chodzi mi rzecz o wystruganiu artykułu o byłej dyrektorce
(została w końcu arbitralnie zwolniona przez burmistrza) CK Zamek. Ale tu muszę sięgnąć do archiwum,
aby jej karierę w kożuchowskim zamku nakreślić. Lecz teraz muszę ten tekst nanieść (przesyłając poczta
e-mailową), zrobić nowe logo, a to wszystko nie na laptopie, a na stacjonarnym komputerze. Przesyłam
więc toto i idę do swojej pakamery. Amen. #
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