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Odpowiadając na Pana pismo z 29 maja 2014 roku zawierające wniosek, Burmistrz

Gminy Mosina informuje radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Łukasza Kasprowicza:

- wszystkie place zabaw przy gminnych przedszkolach pozostają pod opieką

dyrektorów przedszkoli w zakresie zachowania porządku i finansowania zakupu nowych

elementów. Dyrektorzy są odpowiedzialni za ich konserwację, bo to czy są bezpieczne dla

użytkowników w ogóle nie podlega dyskusji. Pisząc wniosek dotyczący bezpieczeństwa

i estetyki placów zabaw, dołączył pan zdjęcia placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 Wesołe

Skrzaty w Mosinie. Niestety, nie wiadomo dlaczego dołączył pan zdjęcia trzech elementów,

które są przygotowane przez rodziców do gruntownego remontu lub likwidacji, o czym pan

doskonale wiedział. Nie dołączył pan zdjęć faktycznego wyglądu placu zabaw — zadbanego,

dobrze zakonserwowanego, wyremontowanego przez rodziców, bezpiecznego dla

użytkowników, które ja pozwalam sobie dołączyć do odpowiedzi. Ponadto, jako rodzic

dziecka, które uczęszcza do Przedszkola nr 2 Wesołe Skrzaty w Mosinie, na bieżąco

informowany jest pan o tym, co dzieje się w przedszkolu i co rodzice zaplanowali zrobić dla

przedszkola, dla swoich dzieci. O tym, czy plac zabaw spełnia warunki bezpieczeństwa czy

nie, nie decyduje radny. Pana subiektywna ocena bezpieczeństwa i estetyki przedszkolnych

placów zabaw w mojej ocenie, jako organu prowadzącego, jest krzywdząca i dyskredytująca

działania społeczne, działania rodziców, które mają wielkie znaczenie. Niestety, pana jako

rodzica, jako radnego nie było i nie ma w grupie działających na rzecz przedszkola

i własnego dziecka. Próbuje pan jednak manipulować informacją i wprowadzać



społeczeństwo w błąd. Zamiast wesprzeć działania innych zadawała się pan uprawianiem

krytykanctwa.

Do odpowiedzi załączam zdjęcia z placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 Wesołe

Skrzaty w Mosinie oraz pismo Rady Rodziców Przedszkola nr 2 Wesołe Skrzaty w Mosinie

kierowane do Rady Miejskiej w Mosinie.
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RADA MIEJSKA

W MOSINIE

W ubiegłym roku z inicjatywy Rady Rodziców w Przedszkolu nr 2 został wyremontowany plac zabaw.

Przez ponad miesiąc trwała akcja zbierania farb, pędzli i innych materiałów potrzebnych do remontu.

Wyznaczono terminy spotkań i zakres prac. Rodzice mogli wybrać dogodny dla siebie termin „ aby

włączyć się w remont. W akcję zbierania materiałów włączyło się wielu rodziców, w sam remont

zaangażowanych było niestety niewielu. Cały sprzęt został zdemontowany, naprawiony, opalony i

pomalowany. Wymieniono wszystkie elementy drewniane sprzętu. Zostały do naprawy lub wymiany

ławki i stoły, których naprawa zaplanowana jest w tym roku w wakacje. Uważamy, że plac zabaw w

przedszkolu jest estetyczny i co ważne sprawny. Przedszkole posiada drewniany plac zabaw

pozostały sprzęt jest rzeczywiście metalowy, który sukcesywnie należałoby wymieniać na sprzęt

drewniany, bardziej bezpieczny na miarę XXI wieku „ ale są to koszty przekraczające możliwości

rodziców, dlatego Rada Rodziców zwraca się z prośbą do organu prowadzącego o pomoc w tym

zakresie. Będziemy wdzięczni za każdy gest wsparcia.

Rada Rodziców
przy Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty”

w Mosinie.
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