CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

4,5 tysiąca - taki jest nakład "Merkuriusza"
Małgorzata Kaptur: 18.11.2011
Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Promocji. Informacja Dyrektora MOK-u o imprezach plenerowych
6 i 31 grudnia została przyjęta z zainteresowaniem, bo nie można odmówić pracownikom MOK pomysłów.
Jak zawsze - wyrazy uznania.
Spotkanie z redakcją "Merkuriusza Mosińskiego" miało być okazją do omówienie problemów
wydawniczych. Okazało się jednak, że jedynym problemem jest krytyka. Moja krytyka.

W posiedzeniu Komisji Promocji, której przewodniczył Jacek Rogalka wzięli udział jej członkowie: Łukasz
Kasprowicz, Jacek Szeszuła i Ryszard Rybicki. Nieobecni byli radni: Krzysztof Siestrzencewicz i Marian
Osuch.
Zaproszenie goście to: zastępca burmistrza, p.Waldemar Krzyżanowski, p. Karolina Adamczyk z referatu
promocji i redaktor naczelny "Merkuriusza Mosińskiego" p. Dariusz Urbanowicz. Oprócz tego w spotkaniu
uczestniczyła p. Olga Jurgiewicz i ja, M.Kaptur.
Redaktor krótko opowiedział o swojej pracy. Następnie rozpoczęła się burzliwa dyskusja w sprawie
wydawania "Merkuriusza". Zapoczątkowało ją wystąpienie p. Jurgiewicz, która domagała się
sprostowania artykułu z czerwca. Redaktor nie odpowiadał na jej pisma, przyszła więc na posiedzenie
komisji, żeby mu zadać pytanie o przyczynę tego stanu rzeczy.
Zwróciła też uwagę na to, że wiele materiałów dotyczących działalności Krągu Instruktorskiego T.W.A.
Elita ZHP przesyłanych do Merkuriusza nie jest publikowanych.
Pan Redaktor był oburzony treścią artykułów, które zamieściłam na temat "Merkuriusza". W pewnym
momencie okazało się, że pan redaktor nie musi niczego wyjaśniać, a ja tak. Jak wiadomo najlepszą
formą obrony jest atak.
Kiedy największe emocje już opadły, obecni zaczęli rozmawiać na temat tego, co w "Merkuriuszu" trzeba
zmienić.
W tej sprawie złożył ostatnio wniosek Ł. Kasprowicz. Proponuje on, by obniżyć koszt wydawania
naszego pisma, poprzez druk na papierze gazetowym, tak jak "Głos Wielkopolski".
Zdecydowanie się sprzeciwia temu radny Rogalka. Burmistrz Krzyżanowski również jest zdania, że taki
papier nie jest odpowiedni, że powinno to być pismo eleganckie, którego nie musielibyśmy się wstydzić.
Wizja pisma, w którym byłyby reklamy, tak jak w Tarnowie Podgórnym, również nie wzbudziła
entuzjazmu.
Propozycji rezygnacji z zamieszczania uchwał na kilku stronach w zamian za krótkie ich omówienie, red.
Urbanowicz się dziwił. Twierdził, że przecież tak jest od 20 lat i pokazywał na dowód "Biuletyn Mosiński".
20 lat temu nie było możliwości odesłania czytelnika do Internetu, a teraz jest!
Mieszkańcy muszą być informowani nie tylko o imprezach, które się odbyły i które odbędą się w
przyszłości, ale muszą otrzymać informacje o ważnych dla nich sprawach, takich jak dyskusje publiczne,
przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich skutkach dla
mieszkańców, itp.
Apelowałam o podjęcie szerszej dyskusji z udziałem wydawcy, radnych i mieszkańców nad
opracowaniem wizji a następnie kształtu pisma.
Mam nadzieję, że do takiej dyskusji dojdzie.
Wszyscy przecież chcemy, żeby pismo wydawane za publiczne pieniądze jak najlepiej informowało
mieszkańców o ważnych sprawach lokalnej wspólnoty.
W środę skierowałam do Burmistrza w sprawie Merkuriusza szereg
Na jedno z nich otrzymałam wczoraj odpowiedź.

pytań

"Merkuriusz Mosiński" wydawany jest w nakładzie 4,5 tys.
egzemplarzy.
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