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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

MERKURIUSZ u sołtysa lub w sklepie
Małgorzata Kaptur: 19.03.2014 r.
Merkuriusz trochę się zmienił, m.in. nie publikuje już całych uchwał podjętych przez Radę Miejską, tylko
ich tytuły. Nadal jednak nie informuje mieszkańców o ważnych sprawach.

Burmistrz mając do dyspozycji ukazujące się w nakładzie 7 tys. egzemplarzy bezpłatne
pismo powinien wyjaśniać m.in. cele, które mają być zrealizowane w wyniku opracowania danego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Przykładem zaniechania w tej dziedzinie może być plan dla części Czapur między ul. Poznańską,
Spokojną i Gromadzką w Czapurach. Na terenie objętym planem umieszczono drogę o szerokości 25 m.
Mieszkańcom nie wyjaśniono po co taka droga, ani kiedy powstanie.
Informacja o wywołanym planie a później o kolejnych wyłożeniach nie docierała do mieszkańców.
Powstania nowego rozwiązania komunikacyjnego nie omawiano także w czasie zebrań wiejskich.
Zainteresowani mieszkańcy dowiedzieli się o planowanych zmianach dopiero po II wyłożeniu.
Takiej sytuacji można by uniknąć, gdyby Merkuriusz pisał więcej o sprawach poważnych przystępnie je
objaśniając.
Przy okazji rozpatrywania skargi p. M. Rajkowskiej Komisja Rewizyjna złożyła wniosek, by Merkuriusz jako
prasa miejscowa wypełniał lepiej funkcję informacyjną w obszarze planowania przestrzennego.

Członkowie komisji zainteresowali się także dystrybucją Merkuriusza.
Brak informacji kiedy ukazuje się Merkuriusz i gdzie można go otrzymać utrudnia zainteresowanym
dotarcie do tego gminnego informatora.

Komisja otrzymała wykaz punktów bądź osób zajmujących się dystrybucją pisma:

Z pisma podpisanego przez zastępcę burmistrza W. Krzyżanowskiego wynika, że nakład jest o tysiąc
niższy podawano wcześniej.
Radni przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok byli informowani, że Merkuriusz wydawany jest w nakładzie
7 tys. egzemplarzy.
Skąd ta rozbieżność? Postaramy się wyjaśnić.
Z powyższego zestawienia widać, że:
●

●

●
●

Lepiej poinformowani są mieszkańcy Mosiny niż pozostałych miejscowości - więcej egz. przypada na
Mosinę, mimo że więcej osób mieszka na terenach wiejskich.
Ponad tysiąc egz. jest dostępnych w Urzędzie - trochę mnie to dziwi, gdyż wielokrotnie uzyskiwałam
inf. że nie ma już żadnego egzemplarza.
Najlepiej poinformowane wioski to: Czapury, Daszewice, Wiórek i Dymaczewo Nowe.
Najgorzej poinformowani są mieszkańcy Krosna, Pecnej i Rogalinka.*)
*) Przy założeniu, że dane, które otrzymała Komisja Rewizyjna są prawdziwe.
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