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12 kwietnia 2013. Lomianki

SzP. Joanna Cackowska
Szkota Podstawowa w Sadowej
Ul. Strzelecka 35
05-092 Sadowa

Szanowna Pani Dyrektor,

W zwiazku z pojawieniem sie artykulu w numerze 23 Gazety Lomiankowskiej mojego
autorstwa, ktory wzbudzii dnze kontrowersje w szkole i na terenie Sadowej, pragnelabym
wyjasnic antologie jego powstania, Po przeczytaniu artykutu w nnmerze 22 GL pt „ Gdzie
wybudowac podstawowke?"

napisalam emaila na ogolnodostepny adres gminy z wlasna

opinia I przemysleniami na temat w/w artykutu, nieswiadoma ze email ten wywola takie
poruszenie w malej spolecznosci Sadowej. Po jakims czasie skontaktowala sie ze nina Pani
Joanna Zielke, prawdopodobnie pracujaea w GL'i poprosita mnie o zgode na wydrukowanie
mojego stanowiska. Przez telefon. Pan! Joanna poinformowala mnie, ze wiele osob
skontakiowato sie nimi w tej sprawie i ze posiadaja rozne opinie na temat wybudowania
nowej Szkoly Podstawowej I Szkoty w Sadowej, w zwiazku z tym chcieliby zrobie
konsultacje spoleezne na ten temat na tamach GL przedstawiajace roznorodne stanowiska w
tej sprawie, 22 marca 2013 roku pojawil sie 23 numer GL wraz z przednikowanym moim
emailem, nie mniej jednak forma w jakiej zostal wydrukowany w ogole nie przypominaia tej,
o ktorej przez telefon opowiadala Pani Joanna Zielke, artykul mial ozdobna. ramke i fakture
papieru oraz by! bardzo podkreslony i widoczny w numerze GL, zabraklo komentarza ze
strony wydawcy jak i tych innych opinii ktore miafy pokazac roznorodnosc stanowisk w tej
sprawie. Po publikacji napisaiam do Pani Joanny jak i na ogolny adres mailowy gminy, ze
czuje sie oszukana takim przedstawieniem mojego stanowiska w GL oraz, ze stanowisko to
zostalo wykorzystane do politycznej rozgrywki. przeciwko Szkole w Sadowej i oczekuje
sprostowania w kolejnym numerze GL i wydrukowania mojego sprzeciwu w tej sprawie, nie
mniej jednak do dnia dzisiejszego nikt mi na ta wiadomosc nie odpowiedzial i nie
opublikowat sprostowania.

Pragnelabym goraco przeprosic wszystkich. ktorzy mogli sie poczuc urazeni trescia
mojego emaila przedrukowanego w GL jako JListu do redakcji", piszac tq wypowiedz nie
taialam zadnych zlych intencji. ani checi obrazenia kogokolwiek swotm zdaniem, Nigdy nie
wyrazilabym zgody na opublikowanie tego emaila, gdybym wiedziala jaka forme zastosuje
Gazeta Lomiankowska do jego przedstawienia. i ze nie beda to konsultacje spoleezne oraz
przedstawienie roznorodnosci pogladow w tej sprawie. Ale coz stalo sie ... i nie mam na to
juz zadnego wplywu. moge jedynie przeprosic tych ktorzy poczuli sie obrazeni moimi
siowami. Zatem jeszcze raz przepraszam wszystkich, ktdrych moja wypowiedz dotkneta lub
urazila wjakikolwiek sposob.

Z wyrazami szacunku

Renata Filipek

