CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Świetlica z rozmachem
Małgorzata Kaptur: 27.05.2012 r.
Kiedy stara szkoła w Krośnie stała się za ciasna dla 260 uczniów, zapadła decyzja o budowie
nowej. Zlokalizowano ją w Mosinie przy ul. Krasickiego.
W Krośnie nie ma wolnej działki - tak burmistrz mówiła dyrektorowi i Radzie Rodziców. Teraz działka się
znalazła! Jest położona w centrum wsi i ma wymiary ok.106x120m. Powstanie na niej świetlica i boisko,
bo od kiedy szkoła "wyszła" ze wsi do miasta, mieszkańcy nie mają się gdzie spotykać. W przedszkolu
jest to niemożliwe...

Działka 135/3, na której ma powstać świetlica wiejska jest 9 razy większa niż działka nr 217, na której znajduje
się stara szkoła. W Czapurach szkoła i świetlica są położone na działce o powierzchni 1,1513 m2.
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Gdyby nowy budynek powstał na działce 135/3 w Krośnie, a nie w Mosinie przy ul. Krasickiego, można
było upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Największa wieś w gminie miałaby swoją szkołę i w
świetlicy szkolnej mogłyby się odbywać spotkania wiejskiej społeczności.
Dyrekcji byłoby łatwiej zarządzać dwoma oddalonymi od siebie o zaledwie 200m. budynkami. Obecnie
budynki dzieli odległość ok. 1500 m.
Gmina dostałaby zapewne dofinansowanie na budowę szkoły.
Nie trzeba by wcale dyskutować o subwencji - bo byłoby oczywiste, że szkole położonej na wsi
zwiększona subwencja się należy.

Rada Sołecka wsi Krosno zabiega o dofinansowanie do planowanej w tym miejscu świetlicy, ale nawet,
kiedy je uzyska, to będzie i tak spory wydatek dla gminy (Budowa świetlicy w Czapurach kosztowała 1
600 000 zł)

24 maja 2012 r. na stronie BIP ukazało się O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 - j.t. z
późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), iż zostało wszczęte na wniosek Gminy
Mosina,
postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie świetlicy wiejskiej, parkingu, placu zabaw, dojść, dojazdów,

utwardzonego placu oraz infrastruktury towarzyszącej
przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 135/3, obręb Krosno.
Jednocześnie informujemy, że w tut. Urzędzie, w pokoju nr 120, znajduje się do wglądu dokumentacja
dotycząca powyższej sprawy.

Sprawa ta ma dwa aspekty:

1. Ekonomiczny - wybudowanie od podstaw świetlicy z boiskiem i infrastrukturą (ORLIK znajduje się
1500 m dalej) to nie tylko koszt działki, koszt budowy, ale również koszt eksploatacji - ogrzewanie,
oświetlenie, koszt pracownika.
2. Społeczny - w gminie jest 21 wsi sołeckich i 7 osiedli. Póki co brak spójnej strategii w tej dziedzinie.
Jedne wsie mają świetlicę, inne nie. Są osiedla, które mają wydzielone locum, są takie, które nie mają.

Oczywiście, działka przy Krasickiego jest większa, ale
proszę spojrzeć na mapę, zwłaszcza na powiększenie.
Tyle zmieściłoby się na działce w Krośnie.
Całkiem sporo.
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