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Drodzy Mieszkańcy.

Wczoraj zakończyło się głosowanie w konkursie Podwórko talentów NIVEA, gdzie
przypomnę, nagrodą był nowoczesny plac zabaw o wartości ćwierć miliona złotych.
Aby go zdobyć wystarczyło znaleźć się w pierwszej piątce, która zdobyła najwięcej
internetowych głosów.

Niestety. Nam, mieszkańcom Łubiany nie zależało na tym. Ponieśliśmy wielką klęskę.
Widocznie taki plac zbaw, jaki mamy przy szkole jest wystarczający. 

Przykre, że nam się nie udało. Pomimo szerokiej akcji promocyjnej, która docierała
praktycznie dwa razy dziennie do bardzo dużego grona odbiorców, pomimo zaangażowaniu
kilkunastu osób nie chciało nam się poświęcić kilku, dosłownie, sekund dziennie na oddanie
bardzo cennego głosu. Nie rozumiem. Nie potrafię zrozumieć dlaczego niejednokrotnie
wnosimy na Zebraniu Wiejskim o budowy nowych placów zabaw (jeden już zbudowaliśmy
przy altanach) czy o remont tego przy blokach (w tym roku zaczynamy od wymiany
największej zabawki) na co trzeba wyłożyć środki (sołeckie lub gminne) a tu mogliśmy mieć
mega plac zabaw zupełnie ZA DARMO! Co poszło nie tak? Co zrobiliśmy źle? Czy my
potrafimy tylko wymagać? Czy nam się wszystko należy a od siebie nic? Wstyd! Rozumiem
przegrać ale być w pierwszej dziesiątce. Zdobyć te 20 czy 15 tys. głosów. Pokazać, że
zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy ale śmiem stwierdzić, że nie zrobiliśmy w tym
kierunku zupełnie nic. Zdobyliśmy 3925 głosów w 34 dni. To jedynie 115 głosów dziennie i
tylko 1,64 głosu na mieszkańca. Finaliści mieli tych głosów ponad 700 dziennie i nawet 35
głosów na mieszkańca co pokazuje, że można. Trzeba tylko chcieć. 

Niestety. Wyszło jak wyszło. Musimy się z tym pogodzić. Drugiego podejścia zakładam, że nie
będzie. Wiem co czują w tej chwili inicjatorki startu w konkursie i jest mi z tego powodu
bardzo przykro, że tak je zawiedliśmy. Zawiedliśmy również nasze dziecięce TALENTY, dla



których miała to być nagroda.

Jednocześnie chciałbym z tego miejsca gorąco podziękować wszystkim tym, którzy
zaangażowali się w kampanię, w głosowanie, w namawianie do głosowania oraz za wiarę, że
jednak się uda.

Poniżej kilka zdjęć placu zabaw z 2016 roku (dziś są dużo nowocześniejsze) napotkanego na
trasie w małej miejscowości oraz tabela TOP5 i my na ich tle. Daje do myślenia.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców. Tak na marginesie. Jestem pełen podziwu dla
Piaseczna, którego długo nie było w pierwszej dwudziestce i w ostatnich dniach
zaangażowali armię ludzi i zdobyli 2 miejsce.

Gratuluję również Kościerzynie za zajęcie I miejsca w kategorii miejscowości od 20 do 60 tys.
mieszkańców.
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