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Szkoła dla Krosna w Mosinie - dokumenty
Małgorzata Kaptur: 7.01.2012
Dyskusja trwa. Emocje rosną. Jak doszło do wybudowania szkoły dla Krosna w Mosinie?
Byłam dyrektorem Szkoły w Krośnie w latach 2002-2007. Placówka ta pracowała w bardzo trudnych
warunkach. Powstały pierwsze bloki TBS, z roku na rok przybywało uczniów.

Mimo, że projekt szkoły był gotowy już w połowie 2002r. burmistrz, Zofia Springer początkowo nie
widziała potrzeby budowy nowego budynku. Myślała o rozbudowie istniejącego.
Na początku 2004 roku zapadła decyzja o budowie nowej szkoły w Mosinie na Krasickiego. Byłam
przeciwna tej lokalizacji. W kwietniu 2004 na naradzie dyrektorów jednoznacznie wypowiedziałam się w
tej sprawie. Poprosiłam panią burmistrz o rozmowę - apelowałam o budowę szkoły w Krośnie.
Rada Rodziców zebrała podpisy mieszkańców Krosna pod petycją i osobiście przekazała je pani burmistrz.
Nie zdołaliśmy jednak zmienić tej decyzji. Przed jej podjęciem nikt tego z nami nie konsultował.
W komputerowym archiwum znalazłam petycję z 30 marca 2004 r., którą z podpisami mieszkańców
Krosna dostarczyła Rada Rodziców Burmistrzowi i radnym Rady Miejskiej.

Petycja w sprawie budowy nowej szkoły w Krośnie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krośnie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o
wsparcie inicjatywy budowy nowej szkoły na terenie Krosna.
Obwód naszej szkoły jest jedynym w całej gminie, w którym z roku na rok przybywa uczniów. Jest ich
obecnie 235 (dzieci urodzonych w roku 1998, zamieszkałych w Krośnie jest aż 30).
W szkole jest tylko 5 niewielkich sal lekcyjnych. Szkoła pracuje na dwie zmiany od 7.45 do 16.15. Przerwy
są pięciominutowe. Brakuje sali gimnastycznej ( ta, którą posiada szkoła ma 49 m2 i nadaje się tylko na
zajęcia korekcyjne) i sali komputerowej, za mała jest biblioteka. Korytarz jest tak ciasny, że nie zapewnia
bezpieczeństwa w czasie przerw. Mała, ciągle przepełniona szatnia powoduje, że dzieci nie mogą
odnaleźć swoich kurtek i butów.
Wiele matek pracuje, a w szkole nie ma warunków, aby zorganizować świetlicę, w której dzieci mogłyby
bezpiecznie spędzić czas przed lekcjami lub po nich i zjeść coś ciepłego.
Szkoła nie ma możliwości rozwoju. Każdy metr kwadratowy jest już wykorzystany.
Martwi nas to, że nasze dzieci mają gorsze warunki do nauki, niż uczniowie w innych szkołach w naszej
gminie. Obawiamy się, że nasze dzieci będą miały gorszy start, otrzymają gorsze wykształcenie. Świat
idzie szybko do przodu. Chcemy, aby i nasi uczniowie, podobnie jak ich rówieśnicy w innych szkołach,
mogli na co dzień korzystać z komputerów i Internetu.
Od kilku lat rodzicom obiecywany jest nowy budynek. Czekaliśmy cierpliwie na rozwiązanie tego
problemu.
Obecne władze naszej gminy widzą konieczność polepszenia warunków nauki naszych dzieci, ale nie
podejmują żadnych konkretnych działań, tłumacząc się brakiem środków na ten cel.
Jednak w tym samym czasie inne wioski przy aktywnym wsparciu swych mieszkańców otrzymują nowe
obiekty. Takie działanie pozwala wysnuć wniosek, że dopóki nie będziemy głośniej upominać się o nasze
prawa, dopóty nie otrzymamy żadnej pomocy.
Istnieje obecnie koncepcja budowy szkoły na terenie Mosiny. Uważamy że dużo lepszą lokalizacją byłby
teren w pobliżu TBS-u w Krośnie.
Krosno jest po Pecnej i Rogalinku największą wsią w gminie i powinno mieć swoją szkołę.
Przemawia za tym:
●
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duża liczba dzieci,
obiekt tego typu może służyć dla innych celów: biblioteka, boisko, świetlica, sala gimnastyczna,
przy budowie szkoły na terenie Krosna można wykorzystać istniejące już przyłącze gazowe,
wybudowanie szkoły spowodowałoby pobudowanie drogi potrzebnej dla tak dużej społeczności jaka
mieszka w blokach TBS-u i w ich okolicy,
szkoły wiejskie mają o około 30% wyższą subwencję z budżetu państwa,
istnieją pieniądze państwowe, powiatowe i unijne przeznaczone na cele oświatowe tylko dla szkół
wiejskich.

Teren naszego obwodu jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, co często
wiąże się z pewnymi uciążliwościami dla nas mieszkańców, a jednocześnie większymi dochodami dla
gminy. Przez ostatnie lata na terenie Krosna nie powstał nawet jeden metr chodnika. Prośby o światła na
przejściu dla pieszych przed szkołą też były zbywane.
Powstanie nowej szkoły byłoby wynagrodzeniem cierpliwości jaką wykazała się nasza społeczność i
nadzieją na rozwój naszej wsi.
Od Was, szanowni mieszkańcy, oczekujemy podpisów pod tym pismem. Pragniemy je przekazać Pani
Burmistrz i Radnym naszej gminy.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krośnie
Krosno, 30 marca 2004 r.
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1.09.2007 - uczniowie klas IV-VI zaczęli uczyć się w nowym budynku przy ul. Krasickiego w
Mosinie, liczącym zaledwie 4 sale lekcyjne. Młodsi pozostali w Krośnie.
1.09.2009 - zakończono II etap budowy - (5 sal lekcyjnych) wszyscy uczniowie uczą się już
w Mosinie. Taki stan trwa do dziś.
30.06.2009 - oddano stary budynek w Krośnie do remontu.
18.05.2010 - w wyremontowanym budynku poszkolnym w Krośnie rozpoczęło swoją
działalność przedszkole. (na podst. inf.)
28.01.2010 - został powołany Zespół Szkół w Krośnie składający się z przedszkola (w
Krośnie) i szkoły podstawowej (w Mosinie).
27.07.2010 - pismo Burmistrza Gminy Mosina do Ministerstwa Edukacji Narodowej
30.11.2010 - odpowiedź MEN

Podjęcie uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół w Krośnie w styczniu 2010 r. poprzedziła ciekawa debata str. 16-19

protokołu z sesji. Radni zgłaszali swoje wątpliwości:

Dopiero pół roku po utworzeniu Zespołu, 27 lipca 2010 r. Burmistrz Gminy
Mosina wystąpił z pismem do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie subwencji.
pismo burmistrza i odpowiedź MEN

Na tej podstawie wprowadzony w błąd MEN uznał, że jest to rozwiązanie
niestandardowe.

Tyle o tej sprawie mówią ogólnie dostępne dokumenty.
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