Wczoraj odbyło się zebranie wiejskie, w sprawie umiejscowienia Domu Kultury w
Zagórzu, gdzie na przeciw 95% zwolenników koncepcji Wójta, stanęła garstka obrońców
prawdy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zagórza.. Zebranie miało charakter informacyjny, gdyż
wszystkie ustalenia już zapadły i włodarze gminni na czele z Wójtem nie chcieli nawet
poddawać sprawy pod głosowanie.
Pan Wójt na początku zrelacjonował, iż wyniku „negocjacji” z OSP …- po prostu
dostali to czego chcieli tj. gmina wchodzi we współwłasność budynku straży 50/50 i będzie
łożyć na jego utrzymanie, wykona remont od piwnic po strych przy czym strażacy nadal
będą zarządzać budynkiem wg własnego uznania i czerpać z tego tytułu zyski wyłącznie dla
siebie.
Nasz sprzeciw budzi fakt, że gmina wydaje pieniądze z naszych podatków w sposób
irracjonalny czyli służący tylko jednej małej grupie –strażakom, a reszta społeczności ma
solidarnie i bez szemrania płacić na nich, nie dostając nic w zamian. Ba, założenie jest takie,
że wynajęcie sali w OSP do celów społecznych będzie się wiązało z pokryciem kosztów
mediów, ścieków i wywozu śmieci!!!! Zatem tak naprawdę zatem wszystko pozostaje jak
dotąd, każdy kto będzie chciał wejść do budynku OSP musi się liczyć z kosztami a oprócz
tego strażacy będą dotowani z naszych podatków przez gminę.
Wszystko wskazuje na to, ze nadszedł czas spłaty zobowiązań wyborczych. ???
Nie docierały nasze argumenty, że budynek OSP w chwili obecnej jest w pełni funkcjonalny i
wystarczający na potrzeby działalności społecznej a skoro nie ma szans na budowę Domu
Kultury ze stołówką dla dzieci, przy Zespole Szkól to priorytetem wydaje się być budowa
boiska szkolnego, za którym jeszcze 2 lata temu obecnie rządzący bardzo optowali.
Następnie Pan Wójt przedstawił się zebranym , jako nieustępliwy negocjator
nazywając umowę z ZKKM za nieważną z powodu braku negocjacji ceny jaką gmina miała
wyłożyć za usługi komunikacyjne. Stwierdził , że na propozycję zarządu ZKKM ówczesny
Wójt przystał bez sprzeciwu i po prostu dał im czego chcieli.
Czyż to nie jest adekwatna sytuacja jak w sprawie pomiędzy nim a OSP ?
Szkoda tylko, że w obu tych przypadkach cierpią mieszkańcy sołectwa Zagórze, bo ta
nieustępliwość doprowadziła do zerwania rozmów z ZKKM i mieszkańcy muszą więcej
płacić za bilety, jeździć ciasnymi busikami, natomiast szkodliwość umowy ze strażakami
wykazaliśmy wyżej. Nie można przedkładać interesu jednostki ponad interes ogólny , ale
najwyraźniej radni i Wójt nic sobie z tego nie robią.
APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O WIEKSZE ZAANGAŻOWANIE SIĘ W SPRAWY
SPOŁECZNE, BO DOTYCZĄ ONE NAS WSZYSTKICH I PRZYSZŁOŚCI NASZYCH
DZIECI. CHOCIAŻBY POPRZEZ ZWIĘKSZENIE UCZESTNICTWA W ZEBRANIACH
WIEJSKICH. JEST NAS PRAWIE 3 TYS. A NA ZEBRANIA PRZYCHODZI GARSTKA.
OBECNA IGNORANCJA NAZYWANA JEST POSTAWĄ ASPOŁECZNĄ, I MYLI SIĘ
TEN KTO SĄDZI , ŻE TO NIC NIE DA, ŻE RZĄDZĄCY I TAK ZROBIĄ SWOJE.
W JEDNOŚCI SIŁA I TYLKO W TEN SPOSÓB MOŻNA COŚ OSIĄGNĄC I WYMÓC
NA WYBITNIE NIESPRZYJAJĄCEJ NAM WŁADZY GMINNEJ W DODATKU
WSPIERANEJ PRZEZ RADNYCH, KTÓRYM ZAUFALIŚMY, ŻE BĘDĄ BRONIĆ
INTERESÓW MIESZKAŃCÓW.
PO RAZ KOLEJNY NSUWA SIĘ PYTANIE CZY CHCEMY MIESZKAĆ W GMINIE,
GDZIE TAK TRAKTUJE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO, CZY TAKA GMINA MA RACJĘ
BYTU??

