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Motto: Źli ludzie to tchórze, bo odwaga to zaleta.

DLACZEGO PISZEMY
Echo Purdy to gazeta, która powstała w odruchu protestu wobec skandalicznych poczynań nowych
władz gminy. Większość mieszkańców zajęta swoimi codziennymi sprawami, pracą zawodową, rodziną,
zdrowiem nie ma czasu zainteresować się tym co dzieje się w gminie. Wójt za nasze publiczne pieniądze
wydaje własną gazetę pod mylącym tytułem Gazeta Samorządowa. Tak na prawdę służy ona promowaniu
władzy i nie jest źródłem istotnych informacji. Jak ktoś pisze sam o sobie, to przecież nie napisze niczego złego, choćby to było prawdą. Najlepszym przykładem jest brak jakiejkolwiek informacji o planach
likwidacji kuchni w szkołach i przedszkolach naszej gminy. W gminie wrzało - mieszkańcy pisali petycje,
odbywały się zebrania wiejskie, zebrania rodziców. Jednak nikt nie znajdzie śladu tamtych wydarzeń
w Gazecie Samorządowej wydawanej przez wójta.
Echo Purdy będzie informować mieszkańców o nieprawidłowościach w zarządzaniu gminą, o przypadkach arogancji władzy, łamania zasad demokracji, nepotyzmu, kolesiostwa, korupcji politycznej. Przez
kilka miesięcy nazbierało się tego sporo. Będzie o czym pisać.

JAK WÓJT MARNUJE 0,5 MLN ZŁ.
Nowy wójt Piotr Płoski (PSL) rozpoczął swoje rządy od
czystek personalnych. Zaczął od Waldemara Czarnoty,
który pełnił jednocześnie funkcję zastępcy wójta i sekretarza. Jako sekretarz miał bardzo szeroki zakres obowiązków i prowadził również sprawy związane z oświatą, zdrowiem, sportem i współpracą z organizacjami
pozarządowymi. Waldemar Czarnota pracował w UG od
2000 roku, kiedy został inspektorem oświaty pod rządami wójta Grzegorza Drozdowskiego. Następny wójt Jan
Omelan awansował go na
stanowisko sekretarza i na
tym stanowisku pracował
w czasie dwóch kadencji
wójta Jerzego Laskowskiego pełniąc jednocześnie funkcje jego zastępcy.
Oficjalnym powodem zwolnienia był brak zaufania.
Waldemar Czarnota odwołał się do sądu pracy, a ten
orzekł, że nie było podstaw
do zwolnienia. Zawarto
ugodę, że gmina wypłaci
Waldemarowi Czarnocie
odszkodowanie w wysokości 15 480 zł. Oczywiście to odszkodowanie tak naprawdę
zapłacą mieszkańcy, bo budżet gminy to nasze pieniądze, którymi zarządza wójt. Jakkolwiek i na co wyda, nie
poniesie odpowiedzialności. Taka swoboda i poczucie
bezkarności.
Na miejsce Waldemara Czarnoty Piotr Płoski (PSL) za-

trudnił aż trzy osoby. Tak, to nie jest przejęzyczenie.
Wymieńmy je kolejno: Izabelę Smolińską-Letza zastępcę wójta, Rafała Wilczka sekretarza i Agnieszkę Nosek
kierownika referatu oświaty i zdrowia. Do tej pory pracę
wymienionych trzech osób wykonywał jeden człowiek
i brał za to miesięcznie 7 520 zł brutto. Dzisiaj pracują
trzy osoby i ich łączna pensja miesięczna wynosi 15 797
zł brutto. Do tego należy dodać koszty pracodawcy, odpis
na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, trzynastki, nagrody jubileuszowe. Po
podliczeniu wszystkiego wychodzi, że przez cztery lata
( tyle trwa kadencja) będzie
to kosztowało dodatkowe
530 tys. złotych. Piotr Płoski
(PSL) zarzucał poprzednim
władzom, że źle zarządzają gminą. Warto popatrzeć
i ocenić jak on to robi.
Gdyby nie płacił tylu pieniędzy za robotę, którą może
wykonać jedna osoba, można by odłożyć pół miliona
złotych na inwestycje. Mając taką kwotę można pozyskać jeszcze milion złotych z programów unijnych i wtedy
mamy już 1,5 mln zł. Za takie pieniądze można zbudować
5 km kanalizacji albo 15 km wodociągów albo trzy boiska
wielofunkcyjne albo cztery świetlice wiejskie. Niestety, tak
się nie stanie, bo wójt woli płacić swoim ludziom zamiast
inwestować z myślą o mieszkańcach.

JEDEN KLAWISZ TO NIE FORTEPIAN
Z dniem pierwszego lipca wójt Piotr Płoski (PSL) powołał
pełnomocnika do spraw kultury. Pewnie wszyscy czytelnicy
w tym momencie wyrażą zachwyt. Każdy wyobraża sobie,
że jest to osoba mająca doświadczenie w działalności kulturalnej, w organizacji różnych imprez, wydarzeń, wystaw,
plenerów, warsztatów artystycznych być może sama jest
twórcą, ma szerokie kontakty w świecie kultury. Niestety
nie!
Wójt na to stanowisko
powołał swojego kolegę, któremu nie powiodło się w wyborach
i został na lodzie.
Mowa tu o Marku Orłowskim, który kandydował do rady gminy
z komitetu wyborczego
Piotra Płoskiego, ale
przegrał ze Zdzisławem Brodzikiem. Próbował potem chociaż
zostać sołtysem Trękusa. Znowu porażka.
Mieszkańcy raz dali
mu szansę i drugiej już
dać nie chcieli.
Marek Orłowski zasłynął w poprzedniej kadencji z tego, że jako przewodniczący Komisji Statutowej
Rady Gminy przez rok nie potrafił zwołać ani jednego posiedzenia. Rada Gminy nie mogła dłużej tolerować takiej
niekompetencji i lenistwa, i odwołała go z tej funkcji. Marek Orłowski miał ważniejsze sprawy na głowie niż praca
nad statutem. Zasłynął z pisania donosów do prokuratury.
Koniecznie chciał znaleźć jakiegoś „haka” na ówczesnego wójta Jerzego Laskowskiego. Wymyślił aż 10 zarzutów.

Prokuratura musiała wszystko badać. Koszty dochodzenia
dotknęły również UG. Pracownicy byli odrywani od pracy,
jeździli na przesłuchania do Olsztyna, tracili czas na szukanie dokumentów w archiwum, skserowano kilka ryz dokumentów, opłacono biegłych. W efekcie prokuratura oddaliła
wszystkie zarzuty. Ale Orłowski nie dał za wygraną. Razem
z Grzegorzem Noskiem postanowili wykorzystać prasę,
żeby dokuczyć Laskowskiemu. Tuż przed wyborami ukazał się artykuł
w Naszym Olsztyniaku,
w którym obaj panowie zawarli szereg nieprawdziwych informacji
przedstawiających naszą gminę pod rządami
Jerzego Laskowskiego
w złym świetle. Ówczesny wójt Jerzy Laskowski stracił cierpliwość
i pozwał Marka Orłowskiego i Grzegorza Noska do sądu w trybie
wyborczym. Sąd po rozpatrzeniu sprawy nakazał obu panom opublikowanie przeprosin.
Dzisiaj taki człowiek zostaje pełnomocnikiem do spraw kultury. Tak, to wójt i jego
kolega Marek Orłowski stali się bohaterami groteski. Mam
nadzieję, że wiedzą co to znaczy.
Na koniec najciekawsze. Pełnomocnik nie ma obowiązku
przyjeżdżania do pracy na 7.30 jak inni pracownicy gminy.
Pieniążki płyną na konto, a pełnomocnik pracuje w domu.
Prawdopodobnie jest tak samo zapracowany jak wójt.
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Rady Gminy. W efekcie żona
ZG ZOSP w Purdzie
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PRZEŁOM W KLEWKACH
Od kilku lat denerwował mieszkańców
stan drogi powiatowej Klewki – Klebark Wielki. Bardzo niebezpieczny
przełom powstał w pobliżu boiska piłkarskiego w Klewkach. Śmiało można powiedzieć, że był to najgorszy
fragment drogi powiatowej nie tylko
w naszej gminie ale w całym powiecie.
W latach 2010 – 2014 radnym powiatowym z terenu naszej gminy był Piotr
Płoski (PSL). Mimo, że mieszka blisko
feralnego odcinka drogi nie miał czasu
się nim zająć. Ze statystyk wynika, że
był najbardziej leniwym radnym powiatowym tamtej kadencji. Wcześniej
podczas debaty wyborczej w 2010
roku w Klebarku Wielkim wójt Jerzy

Laskowski zarzucił Piotrowi Płoskiemu
(PSL), że był najbardziej leniwym radnym gminnym w kadencji 2006 – 2010.
Ten nie zaprzeczył. Dzisiaj Piotr Płoski
(PSL) jest najbardziej …..... wójtem.
Na szczęście zmienili się radni powiatowi. Są nimi dzisiaj Teresa Chrostowska i Jerzy Laskowski. W dniu 12 maja
przywieźli radnych z Komisji Gospodarki Rady Powiatu wraz z dyrektorem
Powiatowej Służby Drogowej, aby na
miejscu zobaczyli stan dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Jednym
z punktów wizyty był przełom w Klewkach. Po tej wizycie szybko zapadły odpowiednie decyzje i dziś ten fragment
drogi jest już naprawiony.

TE KONKURSY NIE PACHNĄ
Wójt Piotr Płoski (PSL) ogłaszał kolejne konkursy na stanowiska urzędnicze. Zaczął od konkursu na stanowisko
zastępcy wójta. Zgłosiło się
siedmioro chętnych. Komisja
oceniła jakość kandydatów
i wskazała najlepszego, który
uzyskał maksymalną możliwą ilość punktów. Był nim
Krzysztof Otulakowski były
wójt gminy Jedwabno. Piotr
Płoski (PSL) wybrał jednak
inną osobę – Izabelę Smolińską -Letza, której według
naszych informacji sam zaproponował kandydowanie
na to stanowisko. To po co
w ogóle organizował ten konkurs i zawracał ludziom głowę a urzędników odrywał od
ważniejszych prac?
Po powołaniu zastępcy, wyjątkowo lojalnego w stosunku do Piotra Płoskiego (PSL) następne konkursy poszły
już gładko. Komisje nie popełniały już takich błędów jak
w przypadku wyboru zastępcy wójta i wskazywały osoby,
które miały konkurs wygrać.
Drugi konkurs ogłoszono na stanowisko sekretarza gminy.
Dokładnie 21 stycznia 2015 roku. Wygrał go Rafał Wilczek.
Dziwne tylko, że już 20 stycznia a więc na dzień przed
ogłoszeniem konkursu wydawany w Szczytnie „Kurek Mazurski” doniósł, że Rafał Wilczek odchodzi do gminy Purda na stanowisko sekretarza UG. Dziwne też, że jeszcze

przed rozstrzygnięciem konkursu zwolnił się ze swojej poprzedniej pracy.
Kolejny konkurs ogłoszono na
stanowisko inspektora oświaty.
Tutaj wójt Piotr Płoski (PSL) tak
się śpieszył, że zapomniał takie stanowisko najpierw stworzyć w regulaminie urzędu.
W ogłoszeniu napisano, że jest
to konkurs na wolne stanowisko urzędnicze. Tymczasem
takiego stanowiska
w momencie ogłaszania konkursu
nie było. Zresztą i tak wszyscy
zorientowani wiedzieli kto ten
konkurs wygra. W niektórych
środowiskach krążył wówczas
taki kawał, że zapomniano dopisać jednego kryterium wyboru kandydata. Chodzi mianowicie o to, że inicjały przyszłego inspektora mają składać się
z liter A i N. No i konkurs wygrała Agnieszka Nosek bratowa radnego Grzegorza Noska, który kandydował z komitetu wyborczego Piotra Płoskiego. Dodatkowo jest to żona
przedsiębiorcy, który od wielu lat świadczy dla gminy usługi
dowożenia uczniów do szkół i w tym czasie miał zawarte
z gminą umowy. Co ciekawe jeszcze przed ogłoszeniem
konkursu Agnieszka Nosek zwolniła się z pracy w szkole
w Nowej Wsi.
Doprawdy trudno o bardziej czytelne zbiegi okoliczności.

Z PRZYMRUŻENIEM OKA
Dlaczego wójt nosi za ciasny garnitur?
Bo znalazł w szafie po poprzednim wójcie.
Czy to prawda, że wójt dokonuje cudów?
Tak, mimo swoich rozmiarów potrafi schować się za Smolińską-Letza (zastępca Wójta).

Wydawca: Andrzej Adamowicz
Adres e-mail do redakcji : echopurdy@purdawielka.pl
Redakcja prosi o opinie dotyczące wydawanego miesięcznika.

