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początek starań pana Jerzego Siwika ze
skorn|ina o reaktywację koła LoK w Skom|inie.
Po rejestracji w województwie i wyborach
vuladz pod'ięto przedslawiamy dalsze podięte
starania.

Po zebraniu Wystąpiono o przeszko|enie
członków koła do prowadzenia zawodów
strzeleckich' Lista dwunastu osób' oołata 60
zlotych od osoby i w skom|inie można prze-
pfowadzaó pod nadzorem uprawnionych osób
zawody strzeleckie. Prowadzący zawody to
dopiero pierwszy stopień do organizaĄi za-
wodów strze|eckich. Potrzebna jeszcze jesl
broń, magazyn broni, magazynierzy.

W|dząc zaangażowanie członków kola po.
mocną dłoń do Sokoła Wyciągnął Wójt gminy.
Rada Gminy zaakceptowała pomieszczenia
na posterunku po|icji w Urzędzie Gminy pod
rnagazyn broni oraz zniosła podatek od tych
dwóch pomieszczeń. Komenda powiatowa po.
slawiła ko|ejny warunek: zmnieJszenie opłat za
energię ciep|ną d|a posterunku W skomlinie o
50 o/o. Przeorganizowanie posterunku na ma-
gazyn broni Wiązało się dużymi kosztami, które
ieszcze miały wzrosnąć. Działacze sokoła
zaproponowali wykorzystanie na magazyn
broni dwóch pustych od kiIkudziesjęciu Iat
piwnic mieszczących się bezpośrednio pod
gminnym posterunkiem policji. Komendant za-
aprobował ten projekt. Bardzo szybko przysto.
sowano te dwie piwnice: jedną pod świetlicę
klubową' drugą pod magazyn broni' Z poste.
runku w Białej otrzymano szafę pancelną'
którą aby wnieśó do piwnicy trzeba było rozi
kuwać ściany' Aby te niewykorzystywane piw-

czasie służby je posiada|i. Koszt całkowitego
uprawnienia to ,1076 złotych. Aby uniknąć tych
kosztów zgodził s ię prowadzić gospodarkę
magazynową czynny po|icjant, ktÓry posiada
badania, posiada prawo do noszenia i upraw-
nienie do magazynowania i wydawania bro-
ni. W Komendzie WojewÓdzkiej nie zaakcep-
towano takiego rozwiązania. W Komendzie
Główne1 znaIezłono receptę na uniknięcie
tychże 1067 złotych poprzez: zmianę ustawy!
Na nic zdały się tłumaczenia o społecznym
charakterze organizac.ii i ogromie kwoty do
zapłacenia, przy symboIicznych składkaQh
członkowskich. Nie udało się uniknąć zbędne.
go wydatku na zdobycie uprawnień już posia-
danych' W takich oko|icznościach odstąpiono
od drugiego magazyniera i przystąpiono do
zbiórki funduszy na uprawnienie jednego. W
tym celu zorganizowano w dniu 28 kwietnia
zawody strze|eckłe. których wyniki pzedstawi.
Iiśmy tydzień temu na slronach spońowych.
zdobycie uprawnień magazyniefa pozwo|i na
sprowadzenie broni, dzięki której nie trzeba
będzie się zapożyczać przy organizacji Wsze|.
kich imprez strzeleckich' W p|anach Zarządu
pozostaje rozbudowa strzelnicy, uformowanie
kulochwytu z prawdziwego zdarzenia otaz
ostonięcie strzeInłcy od wiatru i budowa
strze|nicy do rzutkóW. Teren gminnego Wysy.
piska śmieci doskona|e się do tego nadaje.
AktuaInie nasi myś|iwi trenuią W Lub|ińcu i
opo|u płacąc dosyc słono za tę przyjemnośc.
Być może wkrótce będą mogIi ireńowaÓ w
Skom|inie. Znając upór i konsekwencje tamtej.
szych działaczy stanie się to wkrótce możliwe.

Działaczom Sokoła dzie|nie pomagają -gaIi
pojedynczy ludzie z krajowych organizacj i ,
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ffi 1 członkowie Zanądu Ks L()K ..sokół'' Skom|in. Sloi w czapeczce Jerzy Siwik (prezes koła)'
który mimo wieIu pneszkód prcrłladzisuloie działania.

nice rrpgły służyó kołu strze|eckiemu zawańo
umowę dzierżawy z Komendą Woiewódzką'
pod którą widnieją 'ty|ko'' cztery podpisy uży-
czających' ||e to cennego czasu zabrano w
komendzie wojewódzkiej '  by stojące pusto
pomieszczenia mogły komuś innemu służyć W
spo,łecznej sprawie!

Teraz pojawił się ko|ejny problem: odebra-
nie przedmiotowe pomieszczeń i wyznaczenie
magazynierów. Kandydaci na magazynierÓW,
to dwaj przeszkoleni do noszenia i magazy-
no$iania broni byli policjanci ze Skomlina. Z
pismem w tej sprawie zwrócono się do ko.
mendy powiatowej. Komenda powiatowa ode-
słała działaczy do komendy wojewódzkiej.
Dopiero po ko|ejnym piśmie panowie z ko-
mendy powiatowej na polecenie komendy
wojewodzkiej byli łaskawi przy,iechać i odebrać
magazynek. W wyniku kontroli potrzeba za-
montować a|ałm, za|ożyć atestowane kłódki i
zakupić gaśnicę. Kłódki  i  gaśnica to żaden
prob|em. A|arm postanowiono założyc wspó|-
nie z Urzędem Gminy. Natomlast w sprawie
magazynierów z komendy wojewódzkie.i otrzy-
mano odpowiedŹ, W której pomy|ono pojęc.a:
magazynowanie a posiadanie broni, i w któ.
re| nie było żadnej konkretnej deoyzji. Dowie-
dziano-s ię w rozmowach Wyjaśniających to
nieporozumienie, że |udzie którzy wydawają
broń muszą mieć odpowiednie przeszko|enia
i  badania '  i  n ieważne jest '  że wcześniej W

które to mają W statucie' Dużą pomoc okzy.
ma|i z Uzędu Gminy, z panem Wójtem .Grze.
gorzem Marasem, na cze|e. Pomagają człon-
kowie koła prowadzący własnq działa|ność
gospodarczą. obiecali pomoc W konkretńych
sprawach działacze powiatowi ze Skom|ina'
Jednak na obietnicach się tylko skończyło.

Każdemu. kto bierze udział w zawodach
stze|eckich nie przychodzi do głowy myśI: ile
trzeba forma|ności załatwić by takie skze|anie
zo|ganizować ? W Skomlinie przetarto sz|aki
od podstaw' Wszyscy nie mogą Zrozumiec:
d|aczego do tak prostych spraw angaŻowa-
nych jest tylu ludzi ? dlaczego komenda po-
Wiatowa czyni swe czynności na po|ecenie
komendy wojewódzkiej' a nie zainteresowa-
nego ? czy nas próbujących zawiązać LoK w
Koziegłowach czy Koby|ej Wó|ce te progi nie
zniechęcą ? W Skomlinie pokazano, że upór
i konsekwenc1a W dążeniu do Wyznaczonego
celu się opłaca' Drugą stroną meda|u są ra.
chunki telefoniczne i stracony czas oraz neF
wy pana Jerzego Siwika stracone wzy zała-
twianiu zdawałoby się prostej d|a nas Wszyst-
kich sprawy.
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Pod zgodą na wynajem pustych od Wznie-
sienia piwnic "tylko" cztery osoby z Komendy
Wojewódzkiej musiały Wyrazić swoją zgodę !
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