CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej
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Dwa dni temu pan Waldemar Krzyżanowski żalił się na swoim profilu fb, że pojawiają się na jego temat
nieprawdziwe, zmanipulowane informacje. Niestety nie podał gdzie i kto coś takiego napisał. Ale wielu na
podstawie tych sugestii i tak pewno uznało, że to to robota opozycja. Kandydat na urząd Burmistrza
zapewnił, że on nie prowadzi kampanii negatywnej.

Wczoraj dotarł do mnie Kurier Mosiński - bezpłatny informator Stowarzyszenia Nowoczesna
Rzeczpospolita Mosińska, z którego Komitetu Wyborczego pan W. Krzyżanowski kandyduje.
Waldemar Krzyżanowski ukończył podyplomowe studium PR na Uniwersytecie Ekonomicznym i zapewne
bardzo dobrze rozumie pojęcie kampanii negatywnej. Trudno zatem wyobrazić sobie, żeby nie znał treści
artykułów przed ich opublikowaniem.
Mimo, że w wyborach kandyduje jeszcze wielu innych kandydatów, to uwaga Komitetu Wyborczego NRM
skupia się głównie na radnych Koalicji Samorządowej, szczególnie na Łukaszu Kasprowiczu i na mnie.
Powtarzanie dziesiątki razy słowa "donos" jest prostym zabiegiem obliczonym na określony skutek. Jest
to manipulacja, odwołanie się do pejoratywnego skojarzenia
donosiciel - frustrat - zły człowiek
Narusza to nasze dobra osobiste.
definicja:
Donos, denuncjacja – poufne lub tajne (anonim) pismo oskarżające daną osobę lub instytucję,
skierowane do osoby lub instytucji dysponującej sankcjami wobec oskarżanego w nim.
Oświadczam kategorycznie, że nasz klub radnych nie napisał ani jednego donosu.

Chcę przypomnieć, że obowiązkiem burmistrza i radnego jest stać na straży prawa.
Jest faktem, ze zwracaliśmy się w kilku sprawach do właściwych organów, nigdy nie był jednak
anonimowy tchórzliwy donos w świetle podanej wyżej definicji.

Anonimowy autor powyższego artykułu sugeruje, że zajmuję się głównie Czapurami, a więc poniekąd nie
powinnam startować z okręgu, w którym mieszkam od urodzenia.
3 lata temu w podobnym duchu ukazał się artykuł w GMP - utrzymany w tonie:
Co by powiedzieli wyborcy, gdyby dowiedzieli się, że radna zamiast pilnować swojego podwórka, urządza
sobie wycieczki do Wiórka?
4 lata temu zostałam radną z okręgu I, który obejmował teren osiedla nr 2 "Czarnokurz" nr 3
"Strzelnica", nr 6 "Za Moreną" z Pożegowem włącznie oraz Osiedla nr 7. Moimi wyborcami byli więc
mieszkańcy połowy Mosiny. Z chwilą złożenia ślubowania stałam się radną całej gminy Mosina, podobnie
jak i pozostali radni.
W ciagu 4 lat złożyłam dokładnie 192 zapytania i wnioski pisemne oraz dodatkowo co roku składałam
najważniejszy wniosek - do budżetu - z prośbą o uwzględnienie na kolejny rok inwestycji polegających na
odwodnieniu i utwardzeniu dróg, głównie na osiedlu nr 3. Ponawiałam ten wniosek co rok.
Poza tym na wszystkich sesjach zwyczajnych, a było ich ok. 50 składałam ustnie zazwyczaj 2 - 4 zapytań
i wniosków.
Poruszyłam w ciągu tych 4 lat bardzo wiele spraw. Te dotyczące Czapur były jednymi z wielu.
Drugi zarzut w tym anonimowym artykuliku jest taki, że złożyłam mnóstwo doniesień do nadzoru
budowlanego na firmę Family House.
Oświadczam, że skierowałam do PINB latem tego roku jeden jedyny wniosek o kontrolę. Dotyczył dróg na
osiedlu Leśnym.
Wcześniej - bodajże w roku 2012 - podpisałam się pod wnioskiem członków naszego klubu o sprawdzenie,
czy przekształcanie doliny Głuszynki, zabudowywanie terenu do krawędzi skarp jest bezpieczne dla
mieszkańców.
Czy 2 wnioski to mnóstwo?
Wynik kontroli PINB jest taki:

Ulica Wiśniowa została wybudowana bez pozwolenia na budowę, a barierki przy ul.
Czereśniowej od strony skarpy nie zabezpieczają właściwie użytkowników tej drogi i powinny
być wymienione.
Wynik kontroli świadczy o tym, że moja interwencja nie była bezzasadna.
Chciałabym autorowi tego artykułu, obrońcy firmy Family House, powiedzieć, że nawet ta, jak to sugeruje
moim wyborcom "znikoma mniejszość" moich wniosków, to i tak więcej niż złożyli inni radni Nowoczesnej
Rzeczpospolitej Mosińskiej.
Gdyby przydatność radnego mierzyć ilością składanych przez niego wniosków, to Szanowna Redakcjo
Kuriera Mosińskiego, spora grupa radnych, Waszych radnych, byłaby w tej roli całkowicie nieprzydatna.

WYKAZ ZAPYTAŃ I WNIOSKÓW RADNYCH w kadencji 2010-2014
Wykaz został opracowany przez Biuro Rady, w zwiazku z tym nie trzeba się tam w celu sprawdzenia
fatygować osobiście. Wykaz ten otrzymali wszyscy radni na ostatniej sesji.

W tej kadencji zajmowałam sie różnymi sprawami. Podzieliłabym je na trzy kategorie:

Dotyczące całej gminy - zabiegałam o lepsze informowanie mieszkańców, systematycznie
monitorowałam Biuletyn Informacji Publicznej wskazując obszary, które moim zdaniem powinny w trosce
o mieszkańców i inwestorów być uzupełnione, bądź zrobione inaczej.
wnioski i zapytania dot. m.in.
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zabezpieczenie BARWY
plan pracy Straży Miejskiej
wniosek w sprawie opracowania PROGRAMU BUDOWY DRÓG
opracowanie wieloletniego harmonogramu sporządzania planów miejscowych
udostępnianie mieszkańcom protokołów kontroli Urzędu
udostępnianie w BIP rejestru umów
Działaność Straży Miejskiej
aktualizacja gminnej strony internetowej
opłata adiacencka
całodobowe pogotowie interwencyjne dla zwierząt
udostępnianie w BIP wykazu planów miejscowych
ePUAP
ustawienie witaczy
środki do dyspozycji sołectw i osiedli
sytem SMS - owego powiadamiania mieszkańców
monitoring
usługi ochroniarskie
zwiększenie ilości miejsc parkingowych w rejonie dworców PKP

Dotyczące wybranych spraw, miejsc w gminie, z którymi zwracali się do mnie
mieszkańcy
m.in.
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wyrównanie ulicy Czereśniowej
nielegalna wycinka drzew nad Kanałem
zmiana organizacji ruchu na ul. Strzeleckiej

wprowadzenie dodatkowego kursu autobusu linii 691
strefa płatnego parkowania
pomieszczenia dla wolontariuszy przytuliska dla psów
bezpieczeństwo - Os. Królewskie w Mosinie
wniosek o opracowanie nowej organizacji ruchu - Os. Królewskie
oświetlenie i bezpieczeństwo na Os. Sportowców
przestawienie znaku na Strzeleckiej
wykup mieszkań komunalnych na Pożegowie
podział działek w Rogalinie
wypełnienie kruszywem zadoleń - ul. Polna w Krośnie
wykorzystanie świetlicy w Czapurach
targowisko
zmiana sposobu pobierania opłat na targowisku
Czerwonka 1
Czerwonka 2,
siłownia w Ptasim parku
remont budynku ZUK

interwencje Straży Miejskiej

Dotyczące mojego obecnego okręgu wyborczego
m.in.
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wyrównywanie dróg na osiedlu nr 3
zagospodarowanie pobocza przy Leszczyńskiej
reaktywacja strzelnicy w parku gminnym Strzelnica
zapewnieni eprzejezdności na drogach gruntowych - Długa, Kasztanowa, Jaworowej
wprowadzenia ułatwień w czasie objazdu w czasie budowy tunelu

Na koniec zastanawia mnie obrona biednego, nękanego przez wredną radną dewelopera, dewelopera,
który finansowo wspierał to pismo, czego doodem są reklamy w nim zamieszczane.
Ubolewam, że dzieje się to w czasie, kiedy Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi śledztwo w
sprawie zbycia poniżej wartości gruntu gminnego na rzecz tej firmy.

Większość moich zapytań i wniosków w tej sprawie nie dotyczyła dewelopera jako takiego, tylko relacji

BURMISTRZ - DEWELOPER.
Jestem tymi relacjami poważnie zaniepokojona. Niepokoi mnie również to, że kandydat na Burmistrza
nawet w okresie wyborczym nie nabrał dystansu wobec tej sprawy.
Dowodem na to jest film reklamujący mosińskich włodarzy, który został wyemitowany już w trakcie
kampanii wyborczej.

TUTAJ

Niepokoi mnie, że taka forma kampanii wyborczej - personalny atak na wybrane osoby - został
zaakceptowany przez grupę ludzi aspirujących do funkcji publicznych - 3 osoby z redakcji kandydują do
Rady Miejskiej.
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