CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Władza musi być pod kontrolą
Małgorzata Kaptur: 29.03.2013 r.
8 lat temu ukazał się pierwszy numer KURIERA MOSIŃSKIEGO - miesięcznika naszego Stowarzyszenia.
Prezes, współzałożyciel Stowarzyszenia, ś.p. Ryszard Małecki w artykule wstępnym zawarł myśl, z którą
zgadza się każdy rozsądny człowiek:
Władza musi być pod kontrolą. To podstawowy wymóg społeczeństwa obywatelskiego, to
podstawowy wymóg demokracji".
W listopadzie 2012 r. Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska wydała czasopismo pod tym
właśnie tytułem, bez wcześniejszej jego rejestracji, do czego zobowiązuje art.20 ust. 1 prawa prasowego.

Odczekałam miesiąc, by dać wydawcy, czyli Stowarzyszeniu czas na zreflektowanie się.
Ekipa rządząca z takim wnioskiem jednak nie wystąpiła, więc zrobiłam to ja.

Zarejestrowałam tytuł:
"KURIER

MOSIŃSKI. Bezpłatny Informator dla Mieszkańców Gminy Mosina".

Wczoraj trafił do mnie drugi numer pisma NRM. Ze zdziwieniem zauważyłam, że
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska nadal posługuje się tytułem, do którego nie ma
prawa i ma już tego świadomość, ponieważ dokonała w winiecie pewnych zmian (patrz: zdj. poniżej).
W Sądzie Okręgowym w Poznaniu i w Rejestrze Dzienników i Czasopism uzyskałam informację, że
- Stowarzyszenie NRM 12 marca 2012 r. zarejestrowało pod numerem RPR 2937 czasopismo "

nowoczesna-mosina.pl".
●

●

Dlaczego nie pozostało przy tej nazwie i bez powiadomienia sądu samo zmieniło sobie tytuł?

Dlaczego wykorzystało tytuł, który kiedyś istniał na mosińskim rynku prasowym i należał do
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej?

Zdumiewa lekceważenie prawa przez redakcję = zarząd Stowarzyszenia NRM.
Przecież w tym piśmie wydawanym z naruszeniem prawa udzielają się wszyscy rządzący - burmistrz Zofia Springer,
zastępca W. Krzyżanowski, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Waligórski, radni Nowoczesnej
Rzeczpospolitej...

Proszę porównać jak zmieniła się winieta pisma NRM:

Wprowadzone zmiany świadczą o tym, że wydawca już wie, że naruszył prawo, tylko niezręcznie mu było się do tego
przed całą gminą przyznać. Wszyscy przecież mówią na tę gazetę KURIER.
Wczoraj przesłałam redaktor naczelnej Jolancie Szymczak, jednocześnie prezesowi stowarzyszenia NRM, drogą
elektroniczną i listem poleconym

wezwanie do zaprzestania kolportażu.
Myślę, że nie uchodzi osobom tak ściśle związanym z ekipą rządzącą kpić sobie na oczach całej gminy z prawa.
Będę wdzięczna za przesłanie na adres m.kaptur@wp.pl informacji na temat kolportażu tego pisma.

Zastępca burmistrza Gminy Mosina - Waldemar Krzyżanowski jak widać z wpisów na facebooku jest
mocno zaangażowany w wydawanie tej gazety.
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