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Afera oświatowa
z koniczynką w tle

12 maja br. Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Nowogardzie (ZNP), złożył do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie zawiadomienie, o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią Irenę Juszczyk, dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3
w Nowogardzie, polegającego na naruszeniu praw pracowniczych wskutek stosowania mobbingu wobec
pracownika placówki oświatowej. Takie samo pismo ZNP przesłał do Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
informując najpierw panią Kurator drogą mailową w dniu 13 maja br.: “Związek Nauczycielstwa Polskiego w Nowogardzie składa na pani ręce informację dotyczącą skierowania do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektorkę Publicznego Gimnazjum
Nr 3 w Nowogardzie. Pismo przewodnie oraz załączniki w oryginale zostaną przekazane drogą pocztową”.
W przesłanych do Kuratorium
materiałach załączona została ponadto informacja, o poczynaniach
pani dyrektor Juszczyk wobec jednej z uczennic, będącej pod opieką Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie.
Z tejże Poradni szkoła otrzymała
informację, że nie należy w toku
nauczania zmieniać uczennicy
nauczyciela prowadzącego, bo
może to doprowadzić do nasilenia zaburzeń umysłowych, które
mogą źle się skończyć. Jednak
pani dyrektor Juszczyk zlekceważyła tę opinię. Podjęła decyzję
o zmniejszeniu godzin nauczyciela prowadzącego i przekazała te
godziny innej nauczycielce, która należy do dobrych koleżanek
pani dyrektor. Notabene nauczycielka ta, dzięki tym dodatkowym
godzinom, w tej chwili pracuje
na dwóch etatach (36/18 czyli
nauczycielka powinna pracować

80 godzin w tygodniu – realne?
Raczej nie). Uczennica zmianę
tę odebrała negatywnie i chciała popełnić samobójstwo. Lekarz
musiał zwiększyć jej leki wyciszające, aby nie doszło do tragedii.
Nietykalna...?
Co dzieje się dalej z Panią Ireną Juszczyk? Wyczuwa, że robi się
gorąco wokół jej osoby. Jeszcze
pod koniec marca br. nauczyciel
Gimnazjum nr 3 Bogdan Sobolewski złożył do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (jako organu prowadzącego szkołę) skargę
na dyrektorkę Irenę Juszczyk,
o stosowanie wbec niego działań
o charakterze mobbingowym.
W skutek tej skargi, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski powołuje w dniu 9 kwietnia br., Komisję Antymobbingową, której
zadaniem jest sprawdzenie, na
ile stawiane przez nauczyciela
zarzuty są prawdziwe. Komisja
przystąpiła do badania sprawy.

Jednak pani Juszczyk nie czeka na efekty pracy powołanej
Komisji, tylko jak rasowy włoski kapitan, ucieka z tonącego
okrętu. Zgłasza swoją osobę do
konkursu na nowe stanowisko
w Powiecie i startuje na stanowisko
dyrektora
(uwaga)... Specjalistycznej Poradni
Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie. Tej samej Poradni, pod
której opieką jest była uczennica szkoły pani dyrektor. Warto tu
nadmienić fakt, że wspominana
Poradnia Specjalistyczna podlega pod starostę goleniowskiego Tomasza Kulinicza. Może
nie byłoby to dziwne, gdyby nie
fakt, że Irena Juszczyk zasiada
we władzach PSL, gdzie szefem powiatowym w Goleniowie
i jednocześnie członkiem zarządu województwa zachodniopomorskiego PSL jest właśnie
Dokonczenie s. 2
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wspomniany starosta goleniowski Tomasz Kulinicz. Przypadek?
W międzyczasie Komisja Antymobbingowa zakończyła swoją
pracę, wysłuchała poszkodowanego nauczyciela i samej pani dyrektor. To właśnie po zapoznaniu
się z raportem Komisji Antymobbingowej, ZNP skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej “o możliwości popełnienia
przestępstwa przez dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie”. ZNP poinformowało
o tym fakcie także Kuratorium
Oświaty w Szczecinie. To jednak
nikogo z PSL-u nie zainteresowało.
Zostanie wybrana....?
Wspomniany konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i Ich
Rodzin w Nowogardzie się odbył
i oficjalnie wiemy, że kandydatura pani Ireny Juszczyk (PSL) nie
przeszła – zabrakło jej głosów.
Starosta Kulinicz (PSL) na oficjalnej stronie ogłosił, że konkurs nie
został rozstrzygnięty. Jednak myli
się ten, kto pomyślał, że pani dyrektor się nie udało. Prawda jest
taka i to znana już od dawna, że
taka partia jak PSL nie pozostawi swojego członka w potrzebie.
Otóż starosta Kulinicz wraz
z zarządem powiatu rozpoczął
już procedury, dzięki którym chce
stanowisko dyrektora Poradni

Specjalistycznej w Nowogardzie
powierzyć Irenie Juszczyk bez konkursu na 5 lat. Można? Można.
Nic nie wiedział...?
Miejscowy periodyk Dziennik
Nowogardzki o tej sprawie napisał lakoniczny artykuł, choć
w ręce redakcji dostarczone zostały wszystkie materiały odnośnie
tej sprawy (w tej sprawie odbyła
się 18 maja br. konferencja prasowa, zorganizowana przez ZNP
w Nowogardzie, na której był redaktor naczelny wspomnianej gazety).
Ale nie ma co się dziwić. Przecież
o koalicjancie źle pisać nie wypada.
Przypomnijmy, że miejscowi radni
z PiR/PiS, którzy ściśle są związani z DN (ojcem jednego z radnych
klubu PiR jest wydawca DN) są
w koalicji z klubem radnych PSL.
A to jednak zobowiązuje do milczenia w tej bulwersującej sprawie.
Jednak pikanterii dodaje fakt, że
o zarzutach wobec pani Ireny Juszczyk, mimo wszystko poinformowany był starosta goleniowski. I jak widać, nie ma to żadnego wpływu, na
podejmowane decyzje. Sami swoi.
Jaki jest koń?
To chyba każdy widzi. PSL jest
partią, która znana jest z nepotyzmu tzn. obsadzania „swojakami” urzędniczych stanowisk. Czy
ta opinia jest krzywdząca? Niestety ostatnie wydarzenia, choćby w naszym powiecie pokazują,
że PSL na swoją opinię słusznie
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zapracował. Jednak w sprawie
jest coś znacznie ważniejszego
i niebezpiecznego. Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży
i Ich Rodzin w Nowogardzie ma za
zadanie pomagać w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży
i ich rodzin. Czy pan starosta Kulinicz (który chciał ostatnio być burmistrzem Nowogardu) uważa, że
taką pomoc może nieść osoba, która oskarżana jest przez podwładnych o mobbing, a przez rodzica
o niedopilnowanie spraw ucznia,
tak, że groziło to samobójstwem?
Czy pan Kulinicz uważa, że na
to stanowisko powinna być powołana osoba, której możliwość
popełnienia przestępstwa bada
obecnie Prokuratura Rejonowa
w Goleniowie? Tu nie chodzi tylko o stanowisko dla swojej koleżanki partyjnej z PSL. Tu chodzi
o bezpieczeństwo i rozwój naszych dzieci. I czy my, rodzice
dzieci uczęszczających do nowogardzkich szkół się na to godzimy?

Kamil Grabas
PS. O sprawie będziemy na
bieżąco Państwa informować.
Szykuje się też kolejny skandal
dotyczący nepotyzmu w wykonaniu pana Kulinicza, tym razem
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie z radną miejską w roli głównej. Ale o tym następnym razem.

Wojna domowa w PO
Jak podają regionalne media,
radny Platformy Obywatelskiej
pozywa posłankę PO. Proces cywilny posłance Zofii Ławrynowicz
założył działacz partii ze Stargardu - Marcin Badowski. Posłanka
oskarżyła go o to, że podrobił podpis na jednym z partyjnych dokumentów.
Mowa o podpisie pod odwoła-

niem od jednego z zebrań kół Platformy. Badowski informuje, że jedynie wypełnił formularz za jednego
z działaczy, który w tym czasie był
w szpitalu. Podpis jednak mężczyzna złożył już własnoręcznie. Sprawa trafiła do sądu partyjnego, który
orzekł, że Badowski jest niewinny.
Mimo to zdaniem Badowskiego
posłanka nadal oskarża go o fał-

szerstwo. Mówi, że to pomówienie i dlatego w obronie własnego
dobrego imienia, jako osoba publiczna skierował sprawę do sądu
cywilnego.
W niektórych partiach członkowie zamiast zajmować się pracą na
rzecz obywateli zajmują się sobą.
Tak jest w PO.
Red.
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List mieszkanki Nowogardu

Wsłuchując się w opinie osób
czytających Dziennik Nowogardzki myślę, że właściciele tej gazety powinni podziękować naszemu
burmistrzowi Robertowi Czapli
za to, że jest z nami następną kadencję bo gdyby nie to z przykrością stwierdzam, iż DN nie miałby
o czym pisać.

W każdym wydaniu możemy przeczytać jaki to jest zły
nasz burmistrz i jak mało robi.
I teraz nasuwa się jedna myśl:
czy redaktorzy tej gazety na pewno pochodzą z gminy Nowogard.
Bo wracając do wyborów na burmistrza możemy powiedzieć, iż
uzyskał on bardzo duże poparcie
właśnie za to, że zmienia naszą
gminę i to widać każdego dnia.
Zresztą czego można spodziewać
się po gazecie iście politycznej; nie

ważne co zrobi burmistrz to i tak
będzie źle, no chyba że zmieniłby
opcje polityczną. Jednakże większość naszej gminnej społeczności
nie patrzy na burmistrza przez pryzmat tego, do jakiej partii należy
tylko ile robi dla gminy Nowogard.
I to jest najważniejsze.
Mieszkanka Nowogardu

Tak oceniamy naszych samorządowców
Mieszkańcy
gminy
Nowogard
na
bieżąco
mogą
dokonywać
oceny
naszych
władz
samorządowych - burmistrza oraz radnych. Taką możliwość stworzył portal internetowy
www.dobrzypolitycy.pl Jest to sondaż obiektywny, nie prowadzony na zlecenie którejkolwiek z partii
politycznych. Mieszkańcy widząc pracę i zaangażowanie w sprawy gminy oraz postawy naszych włodarzy
oddają głos w Internecie. System sam na bieżąco oblicza średnią ocen dla poszczególnych osób.
Wyniki sondażu prezentujemy poniżej.

Lp. Imię i nazwisko polityka

Funkcja

Startował z

Ocena

1

Czapla Robert Antoni

Burmistrz

KKW SLD Lewica Razem

5,50

2

Bednarek Jolanta

Radny miasta

KKW SLD Lewica Razem

5,22

3

Wiąz Anna Ewa

Radny miasta

KKW SLD Lewica Razem

5,22

4

Piwowarczyk Renata

Radny miasta

KKW SLD Lewica Razem

5,21

5

Wolny Marcin

Radny miasta

KKW SLD Lewica Razem

5,21

6

Dziura Bogusław Jan

Radny miasta

KW Prawo i Sprawiedliwość

3,54

7

Paśko Rafał Marcin

Radny miasta

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1,92

8

Słomski Piotr

Radny miasta

KW Partnerstwo i Rozwój

1,05

9

Wiatr Michał Grzegorz

Radny miasta

KWW Michała Wiatra

1,00

10

Saniuk Stanisław Michał

Radny miasta

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1,00

11

Nieradka Marcin Michał

Radny miasta

KW Partnerstwo i Rozwój

1,00

12

Bociarski Michał Jan

Radny miasta

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1,00

13

Kania Andrzej

Radny miasta

KWW Wspólny Nowogard

1,00

14

Gała Bogumił

Radny miasta

KWW Wspólny Nowogard

1,00

15

Ciechanowski Arkadiusz

Radny miasta

KWW Wspólny Nowogard

1,00

16

Cwajda Mirosława Teresa

Radny miasta

KWW Wspólny Nowogard

1,00

17

Krata Michał Ryszard

Radny miasta

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1,00

18

Kwiatkowski Roman

Radny miasta

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1,00

19

Jurczyk Dawid

Radny miasta

KWW Wspólny Nowogard

1,00

20

Kielan Dariusz

Radny miasta

KWW Wspólny Nowogard

1,00

21

Bogus Lidia Marzena

Radny miasta

KW Partnerstwo i Rozwój

1,00

22

Pawlak Jowita Agata

Radny miasta

KW Platforma Obywatelska RP

1,00
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Warszawa, 30 maja 2015 roku

Uchwała Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w sprawie sytuacji politycznej po wyborach prezydenckich
Wynik wyborów prezydenckich oznacza zasadnicze zmiany na polskiej scenie politycznej. Wzrasta
zagrożenie prawicowym ekstremizmem i populizmem, któremu się przeciwstawiamy.
SLD sprzeciwia się Jednomandatowym Okręgom Wyborczym do Sejmu. Prawdziwe potrzeby obywateli to
godna praca, płaca, emerytura i renta, bezpłatna opieka zdrowotna i edukacja. To wartości i postulaty, o które
SLD wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i organizacjami pozarządowymi
walczy od lat.
Żądamy obniżenia wieku emerytalnego i dania kobietom prawa do przechodzenia na emeryturę po 35
a mężczyznom po 40 latach pracy. Żądamy ustanowienia minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2,5 tys. zł. Domagamy się wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości co najmniej 15 zł
za godzinę. Żądamy podwyższenia wszystkich rent i emerytur, w tym najniższych rent i emerytur o 400 zł.
Żądamy obniżenia podatku VAT, wprowadzenia zerowej stawki podatkowej dla osób o najniższych dochodach i podwyższenia stawki podatkowej dla osób o najwyższych dochodach.
Rada Krajowa SLD przyjmuje apel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie porozumienia lewicy przed wyborami parlamentarnymi. Rada Krajowa zobowiązuje Zarząd Krajowy do podjęcia działań mających na celu utworzenie wspólnej listy lewicy.
									
Rada Krajowa
		
						
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

W krzywym zwierciadle
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