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Nie ten jest zły kto zło opisuje, lecz ten kto je czyni. George Forester

DAĆ MAŁPIE BRZYTWĘ

Piotr Płoski (PSL) postanowił zatopić gminę, bo nie potrafi
wygospodarować pieniędzy na ważne inwestycje infrastrukturalne. Mijają trzy lata, a nie ma się czym pochwalić. Tymczasem dług gminy stale rośnie i na koniec 2017 roku ma wynieść
12 285 360 zł. Przypomnijmy tylko, że kiedy nowa ekipa Piotra
Płoskiego (PSL) przejmowała władzę dostała w spadku dług
na poziomie około 10 500 000 zł. Przy czym należy odnotować, że otrzymała też około miliona zł (wolne środki, zwrot
VAT, dotacje za zrealizowane w 2014 roku inwestycje unijne).
Czyli faktycznie dług wynosił około 9 500 000 zł. Jak widać
średnio co roku Piotr Płoski (PSL) zadłuża gminę o dodatkowy
milion, a mimo to nie ma ważnych inwestycji. W porównaniu
z poprzednimi latami wypada to bardzo blado. Poprzednia
władza przez osiem lat zwiększyła zadłużenie (po uwzględnieniu długu ukrytego) o 2,5 mln, za to dochody budżetu gminy
wzrosły z ok. 16 milionów do ponad 30 milionów. Potrafiono
przy tym wygospodarować pieniądze na inwestycje w kwocie
ponad 27 milionów zł. Piotr Płoski (PSL) chyba sam dostrzegł,
że jego osiągnięcia na tym tle wyglądają cieniutko. Za rok wybory, a obietnice są niespełnione. Każdy średnio inteligentny
mieszkaniec wiedział, że kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy
karty będą leżały na stole. No i są.

A tu same blotki. Piotr Płoski (PSL) postanowił, że w roku wyborczym będzie inaczej. On dopiero pokaże. Zaplanował inwestycje na 15 milionów złotych. W budżecie oczywiście nie ma na to
pieniędzy, ale nasz dzielny zuch się tym nie przejął. Postanowił
zadłużyć gminę. Na koniec 2018 roku dług gminy ma wynieść
21 184 596.56 zł. Tak to w ciągu zaledwie czterech lat dług ma
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wzrosnąć o około 11 milionów zł. Nobla z ekonomii dla tego, kto to
wymyślił. Konsekwencje na przyszłość będą przykre dla wszystkich mieszkańców. To jednak nie jest problem Piotra Płoskiego
(PSL), który jak donoszą nasi czytelnicy, wyprowadził się z naszej
gminy. Piotr Płoski (PSL) chce w roku wyborczym zamydlić oczy
mieszkańcom i wygrać kolejne wybory. Reszta się nie liczy. Oczywiście radni mogą nie dopuścić do tej katastrofy, jeśli zagłosują
przeciw budżetowi. My oczywiście wątpimy w ich kompetencje
i poczucie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić to udokumentować, kto z radnych głosował za, kto przeciw, a kto się wstrzymał. W ten sposób wszyscy którzy się wstrzymali lub zagłosują
za budżetem zostaną zapamiętani. Żeby postawić tamę nieodpowiedzialnym pomysłom, trzeba mieć odwagę zagłosować przeciw.
Wstrzymywanie się od głosu jest tak naprawdę cichym poparciem
tego szaleństwa. Przez najbliższe kilkanaście lat, tak długo jak
będziemy wszyscy spłacać te horrendalne długi, będziemy przypominać nazwiska tych radnych, którzy zatopili gminę. Niestety
tylko tyle możemy zrobić. Okazuje się, że powiedzenie Stanisława
Jerzego Leca: Tonący brzydko się chwyta, jest zawsze aktualne.

CZY PŁOSKI ZABLOKUJE BUDOWĘ
DROGI DO KLEBARKA
Działania naszej gminy utrudniają przygotowanie inwestycji
budowy drogi powiatowej. Chodzi o przewlekanie procedury
wydania decyzji na wycięcie drzew w ciągu drogi powiatowej
1463 N. 22 lutego 2017 Powiatowa Służba Drogowa wystąpiła
o wydanie zezwolenia na usunięcie 105 drzew w związku z ich
złym stanem, zagrażającym bezpieczeństwu. Wójt Gminy
Purda nie raczył zawiadomić o wszczęciu postępowania, do
czego zobowiązuje go kodeks postępowania administarcyjnego (art.61§ 4) i wydał zezwolenie na wycinkę tylko 47 drzew.
W związku z tym, Powiatowa Służba Drogowa dokonała kolejnego przeglądu drzew w terenie i ponowiła wniosek 17 maja
2017 roku. Wójt przetrzymał sprawę 6 tygodni i wezwał PSD
do uzupełnienia wniosku 26 czerwca 2017 roku. A czas sobie

płynął. PSD odpowiedziała, że wniosek jest zgodny z obowiązującym wzorem wniosku zamieszczonym na stronie UG Purda. Ponadto, PSD zwróciła uwagę, że po raz kolejny Wójt Gminy Purda nie zawiadomił o wszczęciu postępowania. W dniu
9 października gmina zawiesiła postępowanie administracyjne, do czasu uzyskania zezwolenia na zniszczenie porostów
od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Krótko mówiąc, Piotr Płoski (PSL) nie tylko powoduje przeciąganie sprawy, ale też okazuje lekceważenie pracownikom
powiatu ze starostą na czele. Czy jakieś drzewo, rosnące przy
planowanej do przebudowy drodze do Klebarka Wielkiego, zablokuje tę inwestycje? Czas na wycinkę kończy się 28 lutego
2018 roku. Do roboty Piotrze Płoski (PSL).

KLEBARSKA KLĘSKA PŁOSKIEGO
Wniosek złożony przez gminę Purda na dofinansowanie drogi przez
Klebark Mały wraz odcinkiem drogi powiatowej do Ostrzeszewa nie
uzyskał dofinansowania. Przypomnijmy, że wymienione odcinki dróg
były jeszcze przez poprzednią władzę wpisane do programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To znaczy, że zapewniono na
ich budowę pieniądze z UE. Tym programem zostało objętych sześć
gmin, które graniczą z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Jonkowo, Gietrzwałd, Stawiguda i Purda. Na początku tej kadencji powiat zdecydował, że w pierwszej kolejności będą realizowane drogi na terenie
gmin Jonkowo i Purda. Krótko mówiąc, obecne władze naszej gminy
dostały wszystko na tacy. Trzeba było tylko przygotować prawidłowo
odpowiedni wniosek. Niestety, tego Piotr Płoski (PSL) i jego ekipa
nie potrafili zrobić. Wniosek gminy przepadł, bo źle przygotowano
dokumentację projektową i trzeba było ją zmieniać już po złożeniu
wniosku. Można wtedy dokonywać tylko zmian nieistotnych, a te zrobione przez gminę Purda zostały zakwalifikowane jako istotne. Jak to
jest, że wnioski na terenie gminy Jonkowo można było przygotować
dobrze? Jak to jest, że powiat mógł złożyć prawidłowo wniosek na
budowę drogi powiatowej od DK 16 przez tzw. obwodnicę Klebarka
Małego do Klebarka Wielkiego? Tam, gdzie są kompetentne, odpowiedzialne władze, tam następuje rozwój samorządów. Tam, gdzie
rządzą ludzie przypadkowi, pozoranci działań, dzieją się takie rzeczy,
jak w gminie Purda. Koło nosa przeszło nam 2 miliony złotych dofinansowania. Koło nosa przeszła nam szansa na rozwój gminy. Pamiętajmy w przyszłym roku przy urnie, komu to zawdzięczamy. A jeżeli to nie był wynik niekompetencji tylko celowe działanie? Taka myśl

może przyjść do głowy, bo gmina wykonuje działania, opóźniające
różne procedury. Dla przykładu. Budowa drogi wiąże się z przejęciem
przez inwestora (w tym przypadku gminę Purda) gruntów niezbędnych do realizacji zadania. Takie przejęcie nastąpiło z mocy prawa
zgodnie z decyzją ZRiD nr Pur/110/2016. Mieszkańcom przysługuje
stosowne odszkodowanie. Decyzje, określające kwoty odszkodowań
za przejęte przez gminę grunty, zostały wydane przez starostę. Nikt
z mieszkańców się nie odwołał, co pozwala sądzić, że kwoty były
satysfakcjonujące. Niestety, od wszystkich piętnastu decyzji odwołała
się gmina Purda. Dlaczego? Jeden z pracowników gminy wygadał
się, że gmina nie zabezpieczyła odpowiednich kwot w budżecie na
2017 rok. Jeśli to prawda, to musi budzić zdumienie. Chodzi o stosunkowo niedużą kwotę około 180 000 zł. Nie chce nam się wierzyć,
że nie można takiej kwoty znaleźć w budżecie. Przyczyny odwołań
są, naszym zdaniem, wyssane z palca. W dodatku, jak się okazało,
nawet odwołań Piotr Płoski (PSL) nie potrafi porządnie przygotować.
Aż pięć z nich złożono po terminie. Niekompetencja tej ekipy sięga
już kosmosu. Jak to komentować? Czy to nie jest lekceważenie
mieszkańców Klebarka Małego? Ile czasu mają czekać na pieniądze,
które im się słusznie należą?
Co dalej z drogą w Klebarku Małym? Urząd Marszałkowski, któremu najwyraźniej zależy, aby pieniądze z UE zostały w naszym
województwie wykorzystane, ogłosił jeszcze jeden konkurs. Gmina ma szansę ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie. Mamy
nadzieję, że z tej szansy skutecznie skorzysta. Niestety, wszystko
odwleka się w czasie.

BĘDZIE NOWA DROGA POWIATOWA
30 listopada br. starosta powiatu olsztyńskiego Małgorzata Chyziak, wicestarosta Andrzej Abako przy kontrasygnacie skarbnika
powiatu Lucyny Kozikowskiej podpisali dwie ważne umowy. Pierwsza to: „Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej
1464 N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463
N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową“,
druga: „Cyfrowa dostępność sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych“. Nas szczególnie interesuje ta
pierwsza. Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 7b.
Całkowity koszt jest planowany na kwotę 6 083 677 zł. Długość
budowanego odcinka to 4240 m. Dofinansowanie ma wynieść ponad 5 mln. złotych. To pierwsza inwestycja, jaka będzie realizowana w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie naszej gminy. Obecny stan tej drogi zagraża bezpieczeństwu
osób, które z niej korzystają, dlatego fakt podpisania umowy jest
dobrą wiadomością dla mieszkańców. W tegorocznym budżecie
powiat zabezpieczył pieniądze (ponad 0,5 mln. zł) na wykup gruntów, prace geodezyjne, ewentualnie inne prace przygotowawcze.
Tak dużej inwestycji na drogach powiatowych w naszej gminie
jeszcze nie było.

Uroczystość podpisania umów z RPO, od lewej stoją: Teresa
Chrostowska, Anna Kowalewska, Małgorzata Chyziak, Artur
Bal, Jerzy Laskowski, Andrzej Abako, Lucyna Kozikowska

ASYSTENCI DO LAMUSA
Posłowie Kukiz’15 wnieśli do sejmu projekt nowelizacji ustawy
o pracownikach samorządowych. Głównym celem zmian jest likwidacja „gabinetów politycznych“, czyli ciepłych posadek dla partyjnych towarzyszy, którzy nie załapali się w wyborach. Nie chodzi
tylko o partyjnych, ale również o tych, którzy, np. wspierali kandydata na wójta, a po jego zwycięstwie, w nagrodę za zasługi, mogli liczyć na funkcję asystenta. Wnioskodawcy wskazują, że tacy
ludzie nie posiadają żadnych kwalifikacji do pracy w samorządzie,
a niestety podnoszą koszty jego funkcjonowania. Przyjrzeliśmy
się, ilu asystentów zatrudniają wójtowie w okolicznych gminach.
W Stawigudzie nie ma asystentów, podobnie w Barczewie, Dobrym Mieście, Szczytnie, Dywitach, Jedwabnie, Kolnie. Aż dziw
bierze. Czyżby posłowie Kukiz’15 wymyślili problem? Niestety, nie.
Jest przecież jedna wyjątkowa gmina - Purda. W naszej gminie
Piotr Płoski (PSL) pobił chyba rekord krajowy i zatrudnił aż trzech
asystentów. Patrząc na naszą gminę trudno nie zgodzić się z ar-

gumentacją posłów. Wystarczy spojrzeć na Marka Orłowskiego.
Właściwie na czym ten człowiek się zna? Nieraz opisywaliśmy,
jakie „zadania specjalne“ wykonywał. Trudno uwierzyć, że robił
to bez wiedzy Piotra Płoskiego (PSL). Piotrowi Płoskiemu (PSL)
gratulujemy, bo to on spowodował, że aż 263 posłów zagłosowało
za zminą ustawy likwidującą „gabinety polityczne“. Od momentu
uchwalenia zmian strach zajrzał w oczy asystentów, a my z ciekawością obserwujemy, jak Piotr Płoski (PSL) „zagospodarowuje“
swoich ludzi. Szczególnie interesuje nas, co będzie robił Marek
Orłowski, najwierniejszy pretorianin wójta.
Kiedyś pytaliśmy: Panie Marku, tak zwyczajnie, po ludzku, nie ma
Pan wstydu? Niestety, dzisiaj nie mamy wątpliwości, jaka jest odpowiedź na tak postawione pytanie.
PS. Liczbę asystentów podajemy wg. stanu na październik 2017.

DROGI POWIATOWE
Kończy się rok i kończą się inwestycje na drogach powiatowych. Oprócz zaplanowanych w pierwotnym budżecie takich
jak budowa chodnika w Butrynach, czy likwidacja przełomów
w Silicach, wprowadzono nowe zadania. Na sesji 25 sierpnia pojawiły się w budżecie powiatu zapisy dotyczące nowego dywanika asfaltowego na drodze Marcinkowo DK 53
i w Prejłowie.W pierwszej kolejności miał być wykonany odcinek w Marcinkowie, a pozostałe, po przetargu, pieniądze miały
być przeznaczone, wraz dofinansowaniem zadeklarowanym
przez gminę, na drogę w Prejłowie. Niestety, tych pieniędzy

po przetargu zostało niewiele, więc rada powiatu na sesji
29 września zwiększyła kwotę na drogę w Prejłowie o 49 458 zł.
Nową drogę zyskał też Stary Olsztyn. Odcinek od tej miejscowości do drogi wojewódzkiej 598 został zbudowany w nowym
przebiegu w ramach budowy obwodnicy Olsztyna. Pozostał
300 m odcinek do budowanego ronda i fragment drogi, który
biegnie przez wieś. Mamy nadzieję, że powiat o tym pamięta.
Przypominamy, że naszą gminę w radzie powiatu reprezentują
Teresa Chrostowska i Jerzy Laskowski.

Nowy dywanik asfaltowy na drodze Dk 53 w Marcinkowie

Nowa nawierzchnia w Prejłowie

LUDZIE LISTY PISZĄ ...
OBLICZA WÓJTA
Wójt polityk czy wójt gospodarz? To jedno z pytań mogli sobie zadać mieszkańcy Klewek, rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. A drugie: po co wójt zwołał zebranie?
12 października odbyło się zebranie rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Klewkach. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że zaproszenie na nie było imiennie, wrzucone do skrzynek pocztowych i, jak się okazało, bez wiedzy
dyrektor przedszkola i pracujących w nim nauczycieli. Wójt zaprosił nas do domu kultury, nie do przedszkola. I to już obudziło w nas,
rodzicach, wątpliwości i podejrzenia. W programie spotkania: dowóz dzieci, monitoring przedszkola, omówienie wyników kontroli
rekrutacji w przedszkolu, roczny dostęp do systemu Program Przedszkole. Dlatego o inicjatywie wójta powiadomiona została dyrektor przedszkola i Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gminie Purda. Jakież było zdziwienie rodziców, gdy na zebraniu
pojawił się wójt w otoczeniu 6 dodatkowych osób. I pierwsza myśl, przyjechali nas zagadać. I rzeczywiście zebranie miało chyba
taki cel. Już na początku padło stwierdzenie, że wójt chce się z nami spotykać, a nie przerzucać pismami i bardzo ubolewa nad
tym, że rodzice straszą go instancjami wyższymi i organami ścigania. Przecież wszystko można załatwić dzwoniąc do urzędu. On
sam sprawę dowozów wyjaśnił dzwoniąc do rodzica. Nie widzi więc potrzeby roztrząsania problemu, tym bardziej, że nie ma na sali
osoby, która wysyłała do niego pisma. Jak trudno było przekonać urzędników, że jest Rada Rodziców Przedszkola w Klewkach i jako
reprezentanci wszystkich rodziców chcą prowadzić dyskusję. Przecież, jak stwierdził wójt, osoby zabierające głos są miejscowe i ich
dzieci nie dojeżdżają do przedszkola. Mieliśmy wrażenie, że tak ważny organ przedszkola, Rada Rodziców, jest dyskredytowany
przez władze gminy. W końcu udało się osiągnąć kompromis. Od poniedziałku, czyli od 16 października, gimbus może zajeżdżać
pod budynek przedszkolny.
Wiele kontrowersji wzbudził kolejny punkt zebrania. Tu właściwie wójt od razu chciał przekazać głos panu, który będzie zakładał
w naszym przedszkolu monitoring. Rada Rodziców uprzedziła jednak jego wypowiedź, cytując opinię GIODO, która mówi, że niedopuszczalne jest instalowanie monitoringu w klasach lekcyjnych, a więc i salach przedszkolnych. I jakież było zdziwienie nas, rodziców, kiedy usłyszeliśmy od wykonawcy, że on w swoim przedszkolu ma zainstalowane kamery w salach przedszkolnych i powie
nam, jak ominąć przepisy. Przecież, według tego pana, nauczyciele na zajęciach tylko piją kawę, przez co dzieci są narażone na
mnóstwo niebezpieczeństw, więc trzeba ich kontrolować. Ja i inni rodzice z naszego klewkowskiego przedszkola mamy inne zdanie.
Nasi nauczyciele doskonale opiekują się dziećmi, dbają o nie. My nie mamy do nich żadnych zastrzeżeń. Nie musimy ich obserwować i robić z przedszkola „Big brothera”. A właśnie monitoring miał to umożliwiać. Każdy rodzic mógłby się zalogować do sytemu
i oglądać, co robi jego dziecko, a przy okazji moje. Nie zgadzam się na coś takiego. Ów wykonawca przygotował nawet ankiety,
przy pomocy których chciał wykazać potrzebę instalowania kamer i płynący z tego pożytek. Wyniki do nas jednak nie przemawiały.
Tylko kilka procent odpowiadających zwróciło uwagę na bezpieczeństwo, a najwięcej na łagodzenie skutków rozstania z dzieckiem.
Wójt próbował jeszcze przekonać rodziców, żeby dzwonili do Urzędu Gminy w Purdzie ze wszystkimi problemami. Nie spodziewał
się chyba, że usłyszy kilka gorzkich słów, jak pracownicy traktują rodziców, rzucają słuchawką, przerywając rozmowę, obrażając
i twierdząc, że my rodzice na niczym się nie znamy.
W trakcie tej dyskusji padło, ze strony wójta, stwierdzenie, że z dyrektor przedszkola, jako jego pracownikiem, stosunki są poprawne. W tym momencie głos zabrała Prezes Związku, która powołując się na odnośne przepisy, wyraźnie dała do zrozumienia, że
dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola nie jest pracownikiem wójta i tym bardziej jego podwładnym. Niestety, została zakrzyczana

przez „gminną świtę”. Czyżby czegoś się obawiano? Zaraz potem wójt poinformował nas, że właściwie to koniec zebrania, wyników
kontroli nam nie przedstawi, bo jeszcze ich nie zna, gdyż nie dotarły z kuratorium. Ale zanim skończy, to jeszcze pani Nosek opowie
o nowym programie, który ma pomóc w pracy przedszkola. Pani Nosek chyba jednak nie przygotowała się do zebrania. Pomyliła
programy i zaczęła opowiadać o jakimś programie do tworzenia projektów organizacyjnych szkół, który będzie pomagał dyrektorom
w planowaniu pracy na kolejny rok. O przedszkolu nie było nic.
W trakcie spotkania próbowaliśmy dowiedzieć się, dlaczego o zebraniu nie została poinformowana dyrektor przedszkola. O dziwo,
wójt stwierdził, że zrobił to celowo, bo podczas nieobecności dyrektora rodzice mogą swobodniej się wypowiadać. Czy na pewno o to
chodziło? Czy nie było innego ukrytego celu? Panie Wójcie, my rodzice nie boimy się Pani Dyrektor i zawsze swobodnie możemy
przy niej i z nią rozmawiać.
I na koniec ten polityk. Tak siebie określił wójt – jestem takim lokalnym politykiem. A czy nie powinien być pan po prostu gospodarzem gminy?
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