CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Uważnie czytając, lub jak kto woli, łapiąc za słówka, czyli
mosińska prasówka
Małgorzata Kaptur: 28.01.2014 r.
Przeglądając mosińską prasę, pomyślałam, że może warto byłoby wspólnie przyjrzeć się kilku
informacjom...
●

"Nasz Głos Poznański" z 27.01.2014 i "Gazeta Mosińsko - Puszczykowska" (styczeń/luty 2014)
zamieściły ten sam tekst o nadaniu Waldemarowi Krzyżanowskiemu tytułu Menedżera Najwyższej
Jakości za "nowoczesne zarządzanie gminą Mosina".
Do tej pory, podobnie jak zdecydowana większość mieszkańców, byłam przekonana, że gminą zarządza
Burmistrz Zofia Springer. Okazuje się, że byłam w błędzie. W. Krzyżanowski powiedział na gali:

O pani burmistrz nie wspomniał ani słowem. Zatem pani burmistrz jest w najlepszym razie tylko jedną z
tych anonimowych osób współpracujących z zastępcą w zarządzaniu gminą.
Nie ukrywam, że zdziwiło mnie to pominięcie włodarza gminy po tym jak W. Krzyżanowski musiał
publicznie się wycofać z pewnej obietnicy danej radnym pod nieobecność burmistrz.
Burmistrz tupnęła nogą i pokazała, kto tu rządzi. To jednak zdarzyło się jakiś czas temu. Widocznie
nastąpiło już przekazanie "pałeczki" i pani burmistrz jest obecnie tylko tłem dla ambitnego zastępcy.
●

●
●
●

●

W GMP jak zwykle red. Elżbieta Bylczyńska przeprowadziła wywiad z panią burmistrz
pt."KILKA PYTAŃ DO BURMISTRZA"

●

Pani burmistrz nie rozmawiała z przewodniczącym, jednak zakłada, że ten nie udzielił głosu
mieszkance... bo wiedział, że ona i tak nie ma racji.
Ale nie o to chodzi, co się wydaje przewodniczącemu, to nie jego rola, by oceniać, tylko by udzielać
głosu.
To, że w Puszczykowie mieszkańcy mają prawo do głosu burmistrz kwituje:
"Co do przebiegu sesji w Puszczykowie nie będę się wypowiadała, ponieważ na nich nie bywam.
Słyszałam jednak, że tam sesje trwają około 3 godzin. U nas, gdzie
wypowiedzi obrady są zdecydowanie dłuższe..."

niby ograniczamy

Jak widać obrady rady prowadzi przewodniczacy pod dyktando burmistrza, stąd to
przewodniczący...

MY, czyli ja i

A tak na marginesie: W czwartek pierwsza sesja według nowego statutu, który określa precyzyjnie kto,
kiedy i jak długo może mówić na sesji. Spodziewam się, że przewodniczący się do tego technicznie
przygotuje - może zakupi jakiś duży zegar dla szachistów?
●

Fakt skierowania skargi na Burmistrza do Komisji Rewizyjnej pani burmistrz skomentowała następująco:

Pozostawię to bez komentarza, ponieważ trwa rozpatrywanie tejże skargi przez Komisję
Rewizyjną.
●

Pytana o zwolnionego dyscyplinarnie kierownika referatu planowania przestrzennego Sławomira
Ambrożewicza Zofia Springer stwierdziła:
"Do urzędu nie dotarły jeszcze żadne dokumenty z Sądu Pracy, chociaż nieoficjalnie wiem, że pan
Ambrożewicz będzie dochodził tam swoich praw."

●

GMP s. 16
Z ostatniej chwili:
Zamieszania wokół przychodni na Dworcowej w Mosinie ciąg dalszy.
W sprawie marznących w przychodni pacjentów zastępca burmistrza - Sławomir Ratajczak - wyjaśnił w
GMP:

●

●

●

Zaistniałą sytuacją w budynku zainteresował się wczoraj TELESKOP
- można posłuchać nagrania

TUTAJ
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