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Witaj Adamie!

       Wyjechałeś z Polski dopiero kilka dni temu, a ja już tęsknię za Tobą. Byłeś u mnie tylko dwa 

dni i nie zdążyłem Ci pokazać wielu ciekawych miejsc w mojej okolicy, a jest ich naprawdę sporo. 

W ogóle cała Gmina Łubianka jest jedną z najpiękniejszych gmin w naszym województwie. Kiedy 

odwiedzisz  mnie ponownie? Pewnie nieprędko, bo w Mołdawii  z  pewnością  trudno jest  dostać 
paszport, a co gorsza, na pewno trudniej jest żyć. Teraźniejsza Mołdawia przypomina mi Polskę z 

przełomu lat  80 i 90. Wtedy to upadł komunizm i Polska otworzyła się na świat, a głównym celem 

polityków stało się przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Nastąpiło to w roku 2004, co 

oznacza, że właśnie obchodzimy 10 rocznicę tego wydarzenia. 

        Życie zwykłych Polaków po wstąpieniu do UE zmieniło się na lepsze.   Kiedy byłem mały, 

uwielbiałem bawić się na placu zabaw. Niestety,  z wiekiem metalowe elementy  różnych urządzeń 

zardzewiały,  a drewniane spróchniały.  Większość  rodziców nie pozwalała bawić  się  tam swoim 

pociechom, bo bali się, że maluchy się skaleczą przy zabawie. Jakoś miesiąc temu przechodziłem 

obok szkoły i zobaczyłem całkiem nowy i przede wszystkim bezpieczny plac zabaw. Zjeżdżalnie, 

huśtawki, drabinki...  Aż sam nabrałem ochoty na zabawę! Odgłosy bawiących się dzieci cichną 
dopiero o godzinie dwudziestej, kiedy to plac jest zamykany. Byłem ciekaw, skąd gmina wzięła 

pieniądze na takie przedsięwzięcie. Podszedłem do tabliczki wiszącej obok placu i dowiedziałem 

się, że  został on ufundowany ze środków Unii Europejskiej. Tego typu obiekty w mojej gminie 

zostały wybudowane w Leszczu i Pigży. Pamiętasz,  jak kilka lat temu przyleciałem do Ciebie? 

Zabrałeś  mnie na coś,  co nazwałeś ,,placem rozrywki’’, a w rzeczywistości były to rusztowania 

pozostałe po budowie jakiegoś domu. My, na szczęście, mamy już prawdziwe place zabaw.

       Władze w naszej gminie dbają o to, aby jej mieszkańcom żyło się coraz lepiej i dlatego starają 
się podwyższyć komfort życia. UE współfinansuje różnorakie imprezy,  zarówno dla dzieci,  jak i 

dla dorosłych. Wybudowano nawet  Gminny Park Kultury i Rekreacji, w  którym odbywa się wiele 

koncertów i przedstawień. Warto też  zaznaczyć,  że zabytkowe kościoły, dzięki dotacjom z Unii, 

stają się coraz piękniejsze, a w Bierzgłowie odrestaurowano wiatrak typu koźlak, który teraz może 

nawet  pracować  i  mleć  zboże na mąkę,  tak jak przed wielu laty.  Jednak najlepsze jest  w tym 

wszystkim  to,  że  wszystkie  miejscowości  zostały  połączone  siecią  chodników  i  ścieżek 

rowerowych.  Teraz  można  w  szybki  i  bezpieczny  sposób  przemieszczać  się  miedzy  wsiami. 

Wybacz, że się tak rozpisałem o Unii, ale jak widzę to wszystko, co ona dla nas robi, to aż  mi 

zapiera dech w piersiach. Chwalą ją także nasi miejscowi rolnicy , bo dzięki dotacjom mogli kupić 
nowe maszyny, więcej zwierząt itp. Miejscowe firmy również korzystają ze środków unijnych, np. 

firma Flekso dzięki pomocy UE rozwinęła się i dzięki temu zatrudnia więcej pracowników. 



         Gmina postanowiła walczyć  z otyłością  oraz brakiem ruchu wśród Polaków i dlatego 

organizuje  wiele  imprez  sportowych,  takich  jak   Bieg  Niepodległości  czy Bieg  Samorządowy. 

Organizacja  tych  i  innych  imprez  nie  powiodłaby  się  bez  wsparcia  UE.  Ooo...  właśnie  sobie 

przypomniałem,  że  miałem  Cię  zabrać  do  lasu  w  Łubiance,  gdzie  stworzono  miejsce 

wypoczynkowe.  Można  tak  rozpalić  ognisko  i  piec  kiełbaski,  wsłuchując  się  w  szum drzew i 

dźwięk płynącego obok strumyka. Muszę Cię tam kiedyś zabrać. Nikt nie poddaje w wątpliwość 
stwierdzenia, że  o przyrodę warto dbać i dlatego ochrona środowiska stała się priorytetem mojej 

gminy.  Na  wielu  domach  pojawiły  się  popularne  solary,  a  ich  montaż  był  możliwy  dzięki 

funduszom unijnym. W ten sposób dbamy nie tylko o ochronę  środowiska, ale także o przyszłe 

pokolenia i nasze portfele. 

        Pamiętasz jeszcze Adriana? Opowiadałem Ci o nim. W szkole nie szło mu za dobrze, ledwo 

skończył podstawówkę, a w gimnazjum został w trzeciej klasie aż 2 lata. Kiedy wreszcie skończył 

gimnazjum, nie poszedł do żadnej szkoły ponadgimnazjalnej. Miał problem ze znalezieniem pracy. 

Z pomocą  przyszła Unia,  która otoczyła opieką  ludzi wykluczonych społecznie i zorganizowała 

aktywizację  zawodową.  Specjalne  szkolenia  i  kursy  pomogły  mu  znaleźć  pracę.  Teraz  jest 

zadowolony z życia i myśli o założeniu rodziny. 

        Mołdawia to wspaniały kraj, ale nic na tym świecie nie jest piękniejsze niż Polska. Każde 

drzewo i każda skała wyglądają tak, jakby Bóg tworzył je latami. Te wszystkie lasy,  w których 

jeszcze po dziś dzień widać ślady walk o wolność naszej ojczyzny, sprawiają, że jestem dumny, że 

jestem Polakiem. Za każdą drobinkę pyłu jestem gotowy umierać, bo „ja jestem z polskiej ziemi 

zrodzony” i choćbym miał umrzeć, nie wyrzeknę się tego. Moim zdaniem Polska to najwspanialsze 

państwo na świecie,  jednakże do takiego dobrego stanu, w jakim jest teraz kraj  nad Wisłą,  bez 

pomocy Unii Europejskiej dążyłoby o wiele, wiele dłużej. Życzę Ci z całego serca, aby Mołdawia 

dołączyła do tej wspaniałej rodziny europejskiej, jaką jest Unia, która łączy i pomaga wszystkim jej 

członkom . 

                                                                                                                      Maciej 


