CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kandydaci na Burmistrza Gminy Mosina debatowali o oświacie
Data: 2014-11-06
Autor: Małgorzata Kaptur
Aż 4 godziny trwała debata o oświacie. Stawiła się cała szóstka kandydatów. Debata była dobrze
zaplanowana i profesjonalnie poprowadzona przez p. Marcina Ługowiaka. Było kulturalnie, wszyscy byli
dla siebie niezwykle uprzejmi.

Dopiero kiedy doszło do zadawania pytań z sali (zebrało się ok. 150 - 200 osób) nastąpił pierwszy i
jedyny zgrzyt - pani Małgorzata Kasprzyk widząc, ze Przemysław Mieloch wypada zdecydowanie lepiej niż
jej zwierzchnik, zarzuciła mu, że kilka lat temu działając aktywnie jako rodzic w mosińskiej Jedynce
obiecał, że pozyska środki na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1. Pytała ironicznie: dlaczego
nie wybudował Pan boiska, dlaczego nie dotrzymał słowa.
Przemysław Mieloch spokojnie odpowiedział, że rodzic nie może wybudować boiska, nie może też
wystąpić z wnioskiem o środki unijne. O środki na budowę boiska wystąpiła gmina, ale skierowała
wniosek nie pod ten adres, co trzeba i wniosek przepadł.

Pozostali uczestnicy debaty trzymali się ustalonych zasad.
Było sporo ogólnych stwierdzeń, ale w odpowiedzi kandydatów padały też ciekawe pomysły.
Najlepiej wypadli Przemysław Mieloch, Jerzy Ryś i Małgorzata Twardowska.
Waldemar Krzyżanowski wypadł natomiast zdecydowanie słabo.

Od lewej: Tomasz Fabisiak, Jerzy Sławomir Falbierski, Przemysław Mieloch, Waldemar Andrzej
Krzyżanowski, Jerzy Ryś, Małgorzata Twardowska.

Program debaty:

1. Krótkie wprowadzenie moderatora dyskusji (zobowiązałem się do poprowadzenia debaty). Kilka słów o
uwarunkowaniach rozwoju gminy i w tym kontekście wyzwań dotyczących edukacji.
2. Przedstawienie się zaproszonych kandydatów. Kilka słów o sobie i swoim programie ogólnym.
3. Pytania do zaproszonych kandydatów (dalej zostały spisane)
4. Pytania z sali.
Debata będzie nagrywana audio-wideo.
Sposób zadawania przez moderatora pytań przygotowanych przez rady rodziców:
1. Przygotowanych zostało 6 pytań.
2. Każdy kandydat otrzyma jedno różne pytanie, na które powinien jako przyjmujący zaproszenie
odpowiedzieć (nie dłużej niż 10 minut).
3. Pytania będą wyświetlane.
4. Losowane będzie imię i nazwisko kandydata, który ma na nie odpowiedzieć.
5. Po odpowiedzi udzielonej przez wylosowanego kandydata pozostali będą mogli, ale nie muszą, odnieść
się, polemizować lub odpowiedzieć na nie według własnego uznania (nie dłużej niż 3 minuty).
6. Po wyczerpaniu się odpowiedzi na jedno pytanie przechodzimy do kolejnych pytań według tego
samego schematu.
Sposób zadawania pytań z sali:
1. Pytanie może być zadane po zgłoszeniu konkretnemu kandydatowi lub bez wskazania.
2. Nad dyskusją w tej części będzie się starał zapanować moderator.
3. Kandydaci powinni odpowiadać nie dłużej niż 3 minuty.

Pytania rad rodziców do kandydatów:
1. Wprowadzenie do pytania: W Gminie Mosina w ostatnich latach dynamicznie rozwija się budownictwo
mieszkaniowe. Nowe osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych powstają z dala od istniejących
już osiedli mieszkaniowych. Napływ ludności na teren naszej gminy niewątpliwie jest pozytywnym
zjawiskiem. Wiele gmin oddalonych od aglomeracji przeżywa ostatnio duże problemy demograficzne.
Niemniej osiedlanie się na terenach wiejskich (często w polu) zmusza naszą gminę do ponoszenia
nadzwyczajnych nakładów na inwestycje, w tym na edukację.
Pytanie: Jakie inwestycje w edukację zamierza Pani/ Pan zrealizować w ciągu najbliższych 4
lat? Które z nich uważa Pani/ Pan za priorytetowe i w jaki sposób zamierza Pani/ Pan je
finansować?

2. Wprowadzenie do pytania: Społeczeństwo XXI wieku to społeczeństwo informacyjne. Kompetencje
informatyczne, matematyczne oraz podstawowe naukowo-techniczne zostały wymienione wśród ośmiu
kluczowych kompetencji obywateli UE, których kształtowanie stało się zaleceniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006. Kompetencje te są bardzo ważne na
współczesnym rynku pracy, a ich nabywanie powinno rozpoczynać się już od szkoły podstawowej.
Pytanie: W jaki sposób Pani/ Pana zdaniem jako gmina możemy wspierać rozwój wśród
naszych dzieci kompetencji informatycznych, matematycznych i naukowo-technicznych? Czy
wystarczą do tego lekcje i sprzęt, który posiadamy? Jeśli nie, co Pani/ Pan zrobi w ciągu
najbliższych 4 lat, aby nasze dzieci mogły w możliwie najlepszy sposób nabywać wymienione
kompetencje w gminie?
3. Wprowadzenie do pytania: Wśród ośmiu kompetencji kluczowych, które powinniśmy nabywać, a
szczególnie dzieci i młodzież szkolna, wymienia się także świadomość i ekspresję kulturową. Jesteśmy
gminą na peryferiach aglomeracji poznańskiej o ukształtowanej tożsamości historycznej i kulturowej.
Napływający nowi mieszkańcy powinni integrować się społecznie z obywatelami Mosiny mieszkającymi tu
od wielu lat, pokoleń. Świadomość i ekspresja kulturowa to kompetencje w tym kontekście bardzo ważne
dla rozwoju społecznego gminy. Ekspresja kulturowa nie służy jednak wyłącznie budowaniu tożsamości
lokalnej, czy narodowej, uważa się, że rozwija ona także ogólną kreatywność, ważną dla rozwoju
osobistego i dla przyszłych pracodawców.
Pytanie: Analogicznie do poprzedniego pytania, w jaki sposób Pani/ Pana zdaniem jako gmina
możemy wspierać rozwój wśród naszych dzieci świadomości i ekspresji kulturowej? Czy
robimy wszystko już w tym zakresie, co potrzeba? Jeśli nie, co Pani/ Pan zrobi w ciągu
najbliższych 4 lat, aby nasze dzieci mogły w możliwie najlepszy sposób nabywać wymienione
kompetencje w gminie?
4. Wprowadzenie do pytania: Ostatnie pytanie odnoszące się do tzw. kompetencji kluczowych. Tym
razem „poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość”. 2/3 powierzchni naszej gminy jest chroniona różnymi
przepisami. Znajdują się tu obszary przyrodnicze będące pod ochroną oraz strefa ujęcia wody. Z tego
pozornego mankamentu możemy uczynić atut, jednak mamy świadomość, że tylko dobrze wyedukowane
społeczeństwo posiadające specjalistyczne umiejętności, ale przede wszystkim wykazujące się inicjatywą

w pracy i przedsiębiorczością, może skutecznie konkurować z mieszkańcami innych gmin aglomeracji
poznańskiej.
Pytanie: W jaki sposób Pani/ Pana zdaniem jako gmina możemy wspierać rozwój wśród
naszych dzieci inicjatywy i przedsiębiorczości od wczesnych lat? Czy robimy wszystko już w
tym zakresie, co potrzeba? Jeśli nie, co Pani/ Pan zrobi w ciągu najbliższych 4 lat, aby nasze
dzieci mogły w możliwie najlepszy sposób nabywać wymienione kompetencje w gminie?
5. Wprowadzenie do pytania: Problem bezpieczeństwa w szkołach poruszany jest na wielu spotkaniach
rad rodziców. Wiele badań ogólnopolskich to potwierdza, a my sami obserwujemy, że na nasze dzieci w
szkole, w drodze do niej i jej otoczeniu czeka wiele niebezpieczeństw, środki psychotropowe
dystrybuowane przez dilerów, ale także sprzedawane w zwykłych sklepach, agresja różnego typu,
kradzieże.
Pytanie: Co Pani/ Pan zrobi w ciągu najbliższych 4 lat, aby nasze dzieci były i czuły się
bezpiecznie?
6. Wprowadzenie do pytania: Ustawa o systemie oświaty wprowadza wiele różnych form organów
społecznych, które mogą uczestniczyć w decydowaniu o rozwoju edukacji w gminie.
Pytanie: W jaki sposób zamierza Pani/ Pan włączać społeczność lokalną w swoje działania na
rzecz rozwoju edukacji w gminie Mosina?
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