Drodzy Mieszkańcy Zagórza

W dniu 02.02.2012r. (czwartek) o godz.17.30 ma się odbyć zebranie
wiejskie w bardzo ważnej sprawie dla nas mieszkańców, jak również dla
przyszłości naszych dzieci, ponieważ mają zapaść decyzje o umiejscowieniu
Domu Kultury na poddaszu budynku OSP.
Jednocześnie prosimy i przypominamy, ze postanowienie zebrania
wiejskiego ma moc wiążącą i jest najwyższą władzą w sołectwie, woli
mieszkańców władze gminne nie mogą podważyć ani nie brać pod uwagę.
W żadnym wypadku radni nie są przedstawicielami społeczności i nie mogą
zabierać głosu w imieniu ogółu. Przedstawicielami władzy w sołectwie jest
Sołtys i Rada Sołecka a nie radni gminni, którzy są ciałem tylko doradczym
i powinni reprezentować w radzie gminy wolę mieszkańców dzięki, którym
pełnią funkcje radnych.
- APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O LICZNY UDZIAŁ W
ZEBRANIU I PRZECIWSTAWIENIE SIĘ UMIESZCZENIU DOMU
KULTURY NA PODDASZU DOMU STRAŻAKA W ZAGÓRZU.
- DO PANA WÓJTA APELUJEMY O WSTRZYMANIE SIĘ OD
OSTATECZNYCH DECYZJI I PRZEPROWADZENIE W TEJ SPRAWIE
RZETELNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, KTÓRE MIAŁY BYĆ
CHLEBEM POWSZEDNIM TEJ KADENCJI A PÓKI CO POZOSTAJĄ W
SFERZE MARZEŃ MIESZKAŃCÓW.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza jako organizacja pozarządowa działająca
między innymi na rzecz upowszechniania kultury, jest zaniepokojone po raz
kolejny planami utworzenia na poddaszu Domu Strażaka w Zagórzu ośrodka
kultury. Jest wiele powodów, aby nie sytuować w tym miejscu siedziby dla
działalności kulturalnej w Zagórzu.
1. OSP jest właścicielem budynku i jak do tej pory skutecznie utrudniają oni
mieszkańcom dostęp do budynku, żądając opłat za skorzystanie z tego
wspólnego dobra mieszkańców ,który był budowany w czynie
społecznym. Mamy uzasadnione obawy, że i tym razem strażacy będą
postępować w ten sam sposób.

2. Poddasze budynku - w lecie będzie bardzo gorąco.

3. W naszym przekonaniu remont , który będzie konieczny do
przeprowadzenia pochłonie duże pieniądze a miejsce po prostu nie będzie
nadawać się do użytku na ten cel. W tym kontekście remont poddasza to
po prostu pieniądze wyrzucone w błoto.

4. Pytamy w imieniu wielu mieszkańców, dlaczego nie można stworzyć
takiego miejsca w istniejącej sali budynku OSP, która przez niemal cały
rok jest niewykorzystana ?
Chcielibyśmy również przypomnieć zwolennikom przedsięwzięcia
usytuowania domu kultury na poddaszu Domu Strażaka, że sprawa była
dyskutowana za poprzedniego Wójta i większość mieszkańców opowiedziała
się za budową domu kultury przy Zespole Szkół w Zagórzu, a zwolennicy
„poddasza” z uporem maniaka powracają do tego złego dla mieszkańców
pomysłu. Wtedy została zastosowana retoryka wprowadzająca mieszkańców
w błąd a polegała na tym, że podpisy były zbierane pod petycją gdzie
zadawano niewłaściwe pytanie mieszkańcom: „Jesteś za budową Domu
Kultury czy za budową boiska przy szkole dla naszych dzieci ” dużo osób
wybrało wtedy wariant „boisko dla dzieci przy szkole”, a my chcielibyśmy
zapytać:
- Gdzie to boisko?? ( od tamtego czasu minęło ponad 2 lata!!)
W wyniku ówczesnej błędnej interpretacji problemu powstało błędne
przekonanie, ze Domu Kultury nie uda się zbudować z czym my się nie
zgadzamy. Jeden z radnych mówi o 3 mln zł na ten projekt, to oszacowanie
nie ma podłoża realnego i jest przesadzone 3 razy.
Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że zarówno Dom Kultury ze stołówką
szkolną jak i boisko są możliwe do wykonania na terenie przyszkolnym i to
jest optymalne rozwiązanie. Natomiast jeśli musimy minimalizować koszty drugie rozsądne rozwiązanie to - istniejąca sala w budynku OSP - w żadnym
wypadku poddasze nie nadaje się do tego celu.
Z wyrazami szacunku
Zarząd SPZ

