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Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych Mieszkańców na Zebranie
Wiejskie, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 4 kwietnia 2019 roku o godzinie
18:30 w naszej szkole.

Zebranie, zostaje zwołane tylko w jednym celu - podjęcie ostatecznej decyzji o
lokalizacji pod siłownię zewnętrzną.

Porządek zebrania:

 

1. Przywitanie mieszkańców,
2. Podjęcie ostatecznej decyzji o lokalizacji pod siłownię zewnętrzną. 
3. Zamknięcie obrad.

 

Jeszcze raz przedstawię w dużym skrócie dzieje naszej siłowni

Moim pomysłem było zbudowanie siłowni. 1 marca 2015 roku Zebranie Wiejskie, na mój
wniosek, przeznaczyło początkowo na ten cel 10.000 zł. Pierwszym miejscem wytypowanym
przez mieszkańców na posadowienie siłowni był teren przy PKP. Jak się później okazało nie
można tam zamontować siłowni gdyż teren ten w zapisach planu miejscowego stanowi pas



drogowy a na nim nic nie wolno budować. W związku z tym zwołałem kolejne zebranie
(13/09/2015 r.), gdzie mieszkańcy mieli wybrać kolejną lokalizację. Wójt zaproponował, aby
zrobić to przy nowo powstałych altanach. Mieszkańcy nie zgodzili się na to i zaproponowali
teren szkoły lub okolice Orlika. Umówiliśmy się, że jeśli będzie to możliwe siłownia
powstanie przy szkole, w przeciwnym przy Orliku. Ponadto inwestycja została przesunięta
na wiosnę. 3 grudnia 2015 roku odbyło się kolejne zebranie dot. siłowni. Na zebraniu
mieszkańcy wybrali z oferty 5 urządzeń na łączną kwotę 11,940.47 zł, gdzie zwiększona
kwota pochodziła ze środków przeznaczonych na ogrodzenie siłowni po czym urząd
zamówił i kupił dla nas te urządzenia i na mój wniosek zdeponował w magazynie. Kolejne
zebranie 28 luty 2016 rok i przeznaczenie kwoty 500 zł na beton do fundamentów pod
siłownię. W maju 2016 roku gdy nadszedł czas montowania siłowni zapala się zielone
światło dla lokalizacji przy PKP. Dowiedziałem się, że nic nie stoi na przeszkodzie aby
przekwalifikować część działki pod siłownię. W związku z tym 16 maja 2016 wraz z Rafałem
Jażdżewskim złożyliśmy stosowny wniosek, który trafił do Wydziału Planowania
Przestrzennego i Nieruchomości celem dalszego przekazania go do firmy aktualnie
opracowującej zmiany obrębu Łubiana. 29 maja 2016 roku odbyło się kolejne zebranie w
sprawie usytuowania siłowni. Mieszkańcy mimo tego, co wielokrotnie podkreślałem przed
podjęciem decyzji, że ewentualny montaż siłowni przy dworcu z powodu trwających prac
nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, będzie możliwy
najwcześniej na wiosnę 2017 roku i tak zdecydowaną większością głosów zdecydowali
właśnie o tej lokalizacji. 1 sierpnia 2016 roku pracownicy Zakładu Komunalnego pomogli
przygotować teren pod przyszłą siłownię przy PKP. 25 września odbyło się Zebranie Wiejskie
gdzie przeznaczyliśmy na inny cel kwotę 500 zł zarezerwowaną na montaż siłowni, która
ciągle z tego samego powodu nie została zamontowana. 14 marca 2017 roku odbyło się
kolejne zebranie na którym wciąż rozmawialiśmy o siłowni przy PKP i przeznaczyliśmy
kolejny raz środki na ogrodzenie i montaż, bo miało się to wydarzyć niebawem, w kwocie
łącznej 3500 zł. Niestety pod koniec roku, gdy znów nie udało się zamontować siłowni
uzgodniliśmy z Wójtem, że kwota ta nie przepadnie i wykorzystamy ją w roku 2018. Niestety
rok 2018 się kończy a siłownia jak nie stała tak nie stoi a wszystko to z powodu planów
miejscowych, na które nie mam żadnego wpływu. Moim zdaniem to celowe działanie wójta. 

 

To Wy Mieszańcy, nie ja, podjęliście taką, a nie inną decyzję, a ja za Waszymi "plecami" jej
nie zmienię. Gdyby tak było to po co robić zebrania! 

Oczywiste jest, że gdyby była Wasza wola o posadowieniu jej w innym miejscu, to dawno by
tam stała.

Ta siłownia ma być dla Was a nie dla mnie.

 

Marcin Żurek


