CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kto się boi Czarnego Luda?
Małgorzata Kaptur: 6.04.2013 r.
W Kurierze Mosińskim, o nie, przepraszam - "w nowoczesnej-mosinie.pl" burmistrz straszy mieszkańców
gminy Czarnym Ludem.
Nie podaje konkretów, ale mówi, że opozycja jest ciągle na "nie" i w ogóle jest "be".
Burmistrz, używa a stosunku do opozycji szeregu inwektyw, nie popartych faktami, co czyni jej
wypowiedź niepoważną.

W wypowiedziach burmistrza jest:
●

●

●

lekceważenie i pogarda dla przeciwników - "grupa frustratów, zaślepionych nienawiścią,
skupiających się na rozsiewaniu nieprawdziwych informacji na temat Gminy", "kalumnii" - język jak z
epoki późnego Gomułki.
chęć odreagowanie stresu powstałego w wyniku ostatnich niepowodzeń i chęć ukarania
tych, którzy nie pozwalają na zadowolenie z sukcesu (burmistrz wierzy, że wszystko w Mosinie rozwija
się i kwitnie, bo przecież zamieszkało tu w ciągu ostatnich lat 5 tys. osób)
zemsta - w domyśle wy piszecie, że źle ulokowałam szkołę, że poświadczyłam nieprawdę w piśmie
do MEN, że sprzedałam za grosze gminną działkę - to ja was za karę obsmaruję przed mieszkańcami.

Jakie jest przesłanie tego emocjanalnego wywiadu?
Drodzy mieszkańcy - nie wierzcie im, bo oni są zawsze na "nie", "skupiają się na niszczeniu i
destrukcji".

Co takiego zniszczyli ci niegodziwcy - burmistrz niestety nie podaje.
Z prostej przyczyny: brak danych.
Policyjna kronika bowiem nie odnotowała, by radni rozbijali lampy, demolowali wiaty przystankowe,
wyrywali rośliny na miejskich klombach.
To może zniszczyli plany burmistrza, odrzucając przygotowane przez niego uchwały?
Też nie, bo nie ma takiej uchwały, którą mogłaby odrzucić mniejszość. Opozycja w naszej gminie to 6
radnych Koalicji Samorządowej i radna Małgorzata Twardowska.
Żeby odrzucić uchwałę potrzeba 11 głosów.
Opozycja jest ciągle na "nie" - taki jest tytuł wywiadu - str. 5 w/w gazety
Poniżej wyniki 96 głosowań w 2012 r.

Jak widać na 96 uchwał łącznie oddano zaledwie 83 głosy na "nie" i tylko113 razy wstrzymano się od
głosu.

Radni są w 89% na TAK.
My również głosujemy "za" - przy uchwalaniu planów miejscowych, przy uchwalaniu programów, przy
przystępowaniu do projektów, przy współpracy z powiatem, nadawaniu nazw ulicom, uchwalaniu
funduszu sołeckiego, itp.
Mamy inne spojrzenie na budżet i na Wieloletnią Prognozę Finansową - to w odniesieniu głównie do tych
uchwał jesteśmy "przeciw" lub wstrzymujemy się.
Gdyby prawdziwe były słowa burmistrz Zofii Springer, że opozycja jest ciągle na "nie" ten wykres
wyglądałby inaczej - ten pomarańczowy kawałek tortu byłby zdecydowanie większy - liczyłby 500 - 600
głosów.

Dlaczego burmistrz jest ciągle niezadowolona?
Odpowiedź jest jedna - tęskni za 100% poparciem i każdy głos sprzeciwu odbiera jako zniewagę.

Burmistrz opisuje rzeczywistość w krzywym zwierciadle, by postraszyć mieszkańców przysłowiowym
czarnym ludem.
Wybierzcie mnie znów, czytam między wierszami, bo oni wszystko zepsują.
Gdy mnie nie będzie, będzie zniszczenie i destrukcja.
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