CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Nie będę " Zofią S." *
Piotr Wilanowski: 8.12.2012 r.
Powyższy tytuł nie jest deklaracją na temat zmiany płci, ale odniesieniem się do pewnego dość
kontrowersyjnego artykułu zamieszczonego w "Kurierze Mosińskim" wydawanym przez stowarzyszenie
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska. W artykule "Rogalin musi się rozwijać", którego autor podpisał
się jako Piotr W., zawarto tezy całkowicie sprzeczne z moimi poglądami dotyczącymi istotnej dla mnie
przyszłości tej miejscowości.

Jako radny Rady Miejskiej w Mosinie swoje poglądy opatrzone nazwiskiem Piotr Wilanowski
prezentowałem w licznych, kierowanych do Urzędu zapytaniach i wnioskach radnego, artykułach
prasowych w kwartalniku "Czas Mosiny" oraz poświęconych temu tematowi audycjach radiowych.
Na szczęście, otrzymywane dowody sympatii, poparcia i jednocześnie oburzenia na tak nieudolną próbę
zdyskredytowania mojej osoby pozwalają wysnuć wniosek, że ten sposób uprawiania polityki jest
nieskuteczny, przynoszący przeciwne rezultaty od zakładanych przez anonimowych autorów.
W zasadzie, całą sprawę mógłbym pozostawić bez komentarza, ale zastanawia mnie szczególne
"wyróżnienie" spośród radnych opozycji tą bezpośrednią, osobistą prowokacją.
Może to próba wywołania u mnie gwałtownej, nieprzemyślanej reakcji obronnej, w której padną
niepotrzebne słowa, łatwe do wykorzystania przeciwko sprowokowanemu. Obserwuję jak tę metodę,
niestety często i ciągle skutecznie, stosuje się wobec innych oponentów zręcznie przekształcając się z
winnych w "bezpardonowo atakowane ofiary".

Przyznaję, że długo zastanawiałem się czy w odwecie nie napisać zjadliwy, np. ośmieszający Panią
Burmistrz artykuł, który podpisałbym "Zofia S". Oczywiście byłoby to łatwe i dopuszczalne prawem, ale
jakże płytkie i niestosowne. Dlatego deklaruję, że tak jak dotychczas nigdy nie stanę się "Zofią S.", nigdy
nie będę obrażał, pomawiał i dyskredytował swoich oponentów. Będę, tak jak do tej pory, głosował "za"
propozycjami Burmistrza, ale tylko wtedy, gdy będę uważał je za słuszne i dobre dla społeczności Gminy.
Tak właśnie postrzegam rolę radnego, mimo że absolutnie nie aprobuję wielu decyzji Pani Burmistrz, np.
tej o sprzedaży za marne pieniądze tzw. ziemi sołeckiej w Rogalinie, która skazuje przyszłych
mieszkańców wydzielonych tam posesji na życie bez podstawowych udogodnień (chociażby brak dostępu
do wody pitnej), to w innych sprawach postaram się zachować zdolność racjonalnej oceny, czego życzę
wszystkim uczestnikom mosińskiej sceny politycznej.

Piotr Wilanowski

* - dobór imienia i pierwszej litery nazwiska zupełnie przypadkowy

Artykuły o Rogalinie na naszej stronie:
Chrońmy-Rogalin
Dlaczego-nie-nalezy-sprzedawac-deweloperom-ziemi-w-Rogalinie

www.e-samorzadowiec.pl  2010 RegioGroup Sp. z o.o.

