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

WCISKANIE KITU
Sierpniowe wydanie Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda całkowicie obnażyło charakter tego pisma. Najwyraźniej nie jest to promocja gminy ani źródło istotnych informacji dla
mieszkańców tylko propaganda Piotra Płoskiego
(PSL). Miesięcznik służy kształtowaniu poglądu,
że dotychczas w gminie wszystko było złe, a od
kiedy nastał Piotr Płoski (PSL) żyjemy w krainie
mlekiem i miodem płynącej. Aby to osiągnąć,
Miesięcznik Samorządowy stosuje manipulacje,
czasem z użyciem etycznie niewłaściwych lub
nawet całkowicie fałszywych argumentów. A cała
ta zabawa odbywa się za nasze publiczne pieniądze. Czy radni tego nie widzą?

MANIPULACJA PIERWSZA:
CZYLI WYWIAD PIOTRA PŁOSKIEGO (PSL) Z PIOTREM PŁOSKIM (PSL)
Skończył się czas imprez plenerowych i Miesięcznikowi Samorządowemu zabrakło tematów. Piotr Płoski (PSL) wpadł na pomysł,
aby zamieścić wywiad z wójtem. Oczywiście na pierwszej stronie
i ze zdjęciem, na którym wójt chowa się przed mieszkańcami za
swoim biurkiem. Można by ufundować wysoką nagrodę temu, kto
wskaże osobę, która ten wywiad z wójtem przeprowadziła. Mimo
usilnych starań i wczytywania się w wywiad, aż do bólu oczu, nie

udało się to nam. Czyżby Piotr Płoski (PSL) przeprowadził ten wywiad sam ze sobą? Piotr Płoski (PSL) sam sobie zadaje pytania,
a potem sam na nie odpowiada. Dzięki temu mamy cukierkowate
pytania i równie słodziutkie, płynne odpowiedzi. Znakomity sposób, aby uniknąć pytań niewygodnych. Wójt chyba nie wie, że jak
coś jest za słodkie, to jest niestrawne.

MANIPULACJA DRUGA:
CZYLI JAK PIOTR PŁOSKI (PSL) ROZWIJA TO CO SIĘ ZWIJA
Gmina zaczyna się rozwijać informuje Miesięcznik Samorządowy. Czy to znaczy, że do tej pory gmina się nie rozwijała? Czy to
oznacza, że dopiero teraz kiedy rządzi Piotr Płoski (PSL) zaczęła
się rozwijać? Dokładnie taki jest przekaz. A co na to liczby? Może
warto je sprawdzić, te przecież nie kłamią. Sprawdzamy realizację
budżetu za rok 2014 i co widzimy? Wydano na inwestycje 4,078
mln zł. To teraz zobaczmy budżet 2015 roku po zmianach wprowadzonych przez Piotra Płoskiego (PSL). I co widzimy? Tylko 2,626

mln zł i jeszcze nie wiadomo czy uda się to zrealizować. To spadek
tempa rozwoju o 36%! No to kiedy gmina rozwijała się szybciej,
przed Płoskim, czy teraz?
Jak nie ma chleba, to są igrzyska. Dlatego w tym roku mamy wysyp różnych wiejskich imprez. W ten sposób wójt chce odwrócić
uwagę mieszkańców od spraw naprawdę ważnych. Wymyślił politykę, którą można określić słowami: wieś tańczy i śpiewa wtedy na
wójta się nie gniewa.

MANIPULACJA TRZECIA:
CZYLI JAK PIOTR PŁOSKI (PSL) ZBUDOWAŁ TO CZEGO NIE ZBUDOWAŁ
Wójt w swoim autowywiadzie podaje osiem aktualnie realizowanych inwestycji. Żeby to jeszcze wzmocnić, w artykule By w gminie
Purda żyło się lepiej, te same inwestycje wymienia się ponownie
oraz dodaje jeszcze jedną: budowę sieci wodociągowej Klebark
Wielki – Silice. Miesięcznik Samorządowy sugeruje mieszkańcom,
że wszystkie te przedsięwzięcia to zasługa Piotra Płoskiego (PSL).
Niestety, prawda jest zupełnie inna. Z dziewięciu wymienionych
inwestycji Piotr Płoski (PSL) zrealizował samodzielnie tylko trzy
tj. budowa wiaty w Klewkach, remont domu kultury w Klewkach
i budowa wiaty przystankowej w Gąsiorowie. Nie negujemy potrzeby tych inwestycji. Nawet najmniejsza inwestycja, jak budowa
wiaty przystankowej, służy naszym mieszkańcom. Szczególnie
cieszymy się z remontu świetlicy w Klewkach. Mamy nadzieję, że
mieszkańcy tej miejscowości będą teraz wyjątkowo zdopingowani

do wspólnego działania i znajdą wiele ciekawych sposobów na
wykorzystanie odnowionego budynku. Władzom gminy przypominamy, że to nie jedyna świetlica wiejska, która wymaga remontu.
Jednak większość działań, które kojarzy z sobą Piotr Płoski (PSL),
zrealizowane zostały przez poprzedniego wójta Jerzego Laskowskiego. Mowa tu o następujących inwestycjach:
• budowa świetlicy i placu zabaw w Prejłowie oraz świetlicy
w Giławach;
• budowa sieci wodociągowej Klebark Wielki – Silice;
• budowa piłkochwytów na boisku w Starym Olsztynie;
• budowa wiaty przystankowej w Marcinkowie (w tej miejscowości została ustawiona jeszcze jedna wiata ufundowana przez
ówczesnego radnego Antoniego Misiaszka).
Dlaczego Piotr Płoski (PSL) przypisuje sobie cudze zasługi?
Czytaj dalej na str. 2

c.d. ze str. 1
Jak to nazwać?
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczęsne oraz sieci
Bałdy – jezioro Gim były rozpoczęte przez poprzedniego wójta.
Można powiedzieć, że Piotr Płoski (PSL) dostał wszystko na tacy,
łącznie z zapewnieniem finansowania. Byłby to dobry przykład
kontynuacji władzy, gdyby autor wspomnianego tekstu miał odrobinę przyzwoitości. Niestety, Piotr Płoski (PSL) nie wykorzystał tej
szansy, bo kłóci się to z lansowaną na różne sposoby tezą, że do

Klewki - jedna z trzech inwestycji wójta Piotra Płoskiego (PSL)

tej pory wszystko było złe, a to co dobre w naszej gminie, nie mogło się zacząć przed nadejściem Piotra Płoskiego (PSL).
Wszystkie inwestycje muszą być zapisane w budżecie gminy na
dany rok.
Czy Piotr Płoski (PSL) nie wie jaki budżet realizuje w tym roku?
Jeżeli tak, to już na starcie wykazał się skrajną niekompetencją.
A jeżeli wie, jaki budżet realizuje, a w swoim wywiadzie podaje na
ten temat nieprawdziwe informacje, to co robi? Kim jest?

Wójt Jerzy Laskowski i sołtys Prejłowa Lila Kondrusik podczas
uroczystości otwarcia świetlicy wiejskiej w Prejłowie 8. XI. 2014r.

MANIPULACJA CZWARTA:
CZYLI JAK PIOTR PŁOSKI (PSL) ODZYSKAŁ PIENIĄDZE, KTÓRYCH NIE MA
Piotr Płoski (PSL) chwali się, jakie to kwoty zaległości zostały
ściągnięte z podatników w wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań. Sumy przedstawione w tabeli kolorem zielonym, jak zielona
wyspa, kłują w oczy i mają być dowodem sukcesu wójta. Jednak
pojawia się pytanie, dlaczego tych pieniędzy nie wprowadzono do
budżetu po stronie dochodów? Według naszych informacji, wyni-

kających z przestudiowania sprawozdań z wykonania dochodów
przedkładanych raz na kwartał Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
te wspaniałe pieniądze zostały po prostu odpisane jako długi przedawnione i w ten sposób spadły zobowiązania podatników. Choć
pieniędzy nie ma, to informacja na papierze wygląda pięknie.

CZAPKI Z GŁÓW
Pierwszy starosta olsztyński Adam Sierzputowski został odznaczony Federalnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta
Niemiec. Uroczystość miała miejsce 25 września w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Aktu dekoracji dokonała Cornelia Pieper – Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec.
W wydarzeniu tym wzięło udział wielu zaproszonych gości w tym
liczna delegacja z powiatu Osnabrück.
Adam Sierzputowski jest współtwórcą partnerstwa pomiędzy powiatem olsztyńskim i powiatem Osnabrück, zapoczątkowanego
15 lat temu. Dziś może nie robi to wrażenia, ale 15 lat temu żyliśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Polska nie należała do UE,
a na granicy z Niemcami stały kilometrowe kolejki samochodów
ciężarowych. Wzajemne uprzedzenia były wtedy o wiele większe
niż teraz mimo kryzysu z uchodźcami. Byłem wówczas radnym
powiatowym i doskonale pamiętam, jak Adam Sierzputowski przekonywał nas do nawiązania tej współpracy. Osobiście byłem wtedy
z wielu względów sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, lecz
z biegiem czasu musiałem przyznać rację staroście. Zainicjowana wówczas współpraca stale się rozrastała o nowe instytucje
i organizacje pozarządowe. W miarę jak się poznawaliśmy, powoli
znikały polskie i niemieckie stereotypy. Myślę, że pokłosiem tamtej
decyzji jest również powstanie Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej Lazarus w Klebarku Wielkim. Dziś mieści się w odnowionej
siedzibie i stale niesie pomoc ludziom chorym. Prezesem tego stowarzyszenia jest obecnie Grażyna Załęska.
Z czasem współpraca się rozrastała i przeniosła również na poziom gmin. W czasie, gdy wójtem był Jan Omelan, a przewodniczącym Rady Gminy Grzegorz Drozdowski, zostało podpisane porozumienie o współpracy między gminą Purda i gminą Bissendorf.
Z niemieckiej strony porozumienie podpisał burmistrz Giudo Halfter. W kolejnych dwóch kadencjach to partnerstwo rozwijało się.
Z własnego doświadczenia wiem, że jest ono szczególnie korzystne, zwłaszcza dla polskiej strony. Byliśmy w pewnym sensie
uczniami, którzy podpatrywali, jak rozwiązują różne samorządowe
problemy nasi partnerzy, którzy mają dłuższą historię funkcjonowania samorządu. Nie da się oczywiście wielu rozwiązań przenieść wprost na polski grunt, jednak czasami dzięki tej współpracy
mogliśmy uniknąć wyważania otwartych drzwi. Wielu mieszkańców naszej gminy odwiedziło gminę Bissendorf. Były to oczywiście
wizyty tematyczne np. strażaków, dyrektorów szkół, czy wymiana
młodzieży. Delegacja gminy Bissendorf brała np. udział w uroczy-

stościach z okazji 20 lecia samorządu gminnego w maju 2010 roku
w Nowej Kaletce. Nawiasem mówiąc, w tym roku przypadała 25
rocznica tego wyjątkowego wydarzenia. Szkoda, że władze gminy
tego nie zauważyły. Wspieranie i propagowanie idei samorządowej jest przecież ustawowym zadaniem gminy.
Nie wspomniałem o tym, że 15 lat temu starostą powiatu Osnabrück był Manfred Hugo. Bez niego nasza chęć nawiązania partnerstwa nie miałaby szans powodzenia. Trzeba przyznać, że
otwartość strony niemieckiej była dla wszystkich miłą niespodzianką. Kiedy kilka lat temu Manfred Hugo przechodził na emeryturę,
chciał koniecznie pozostawić po sobie osobisty ślad w naszym powiecie. Udało się go nakłonić, aby sfinansował renowację kapliczki
w Klebarku Wielkim. Piękny kasztanowiec rosnący koło kapliczki
tak się rozrósł, że ta się przechyliła, a cała konstrukcja popękała.
Dzięki staroście Osnabrück kapliczka została w całości przeniesiona kilka metrów dalej i poddana zabiegom konserwatorskim. Mała
tabliczka na kapliczce przypomina o tym wydarzeniu. Za kontakty
z Niemcami w tym czasie odpowiadał z ramienia Urzędu Gminy
Edward Cyfus. Kto dzisiaj przejął tę część jego obowiązków?
Po wyborach samorządowych w listopadzie 2014 roku burmistrz
Bissendorf Guido Halfter wysłał list gratulacyjny do nowego wójta
– Piotra Płoskiego. Czy ten odpowiedział? Czy partnerstwo będzie
kontynuowane? Jest z tym pewien problem, bo ewentualna kontynuacja byłaby przyznaniem, że poprzednicy czasem robili coś
sensownego.
Jerzy Laskowski
wójt gminy Purda w latach 2006-2010: 2010-2014
PS Dziękuję Echu Purdy za możliwość publikacji.

Zdjęcie z uroczystości – Adam Sierzputowski i Kornelia Pieper

KUCHENNE REWOLUCJE
W maju wybuchła w gminie afera. Władze gminy postanowiły zlikwidować kuchnie w szkołach i przedszkolach, a w to miejsce wynająć firmę cateringową. Dyrektorzy placówek zostali zaskoczeni
tym pomysłem, bo nagle, na
kilkanaście dni przed terminem zatwierdzenia arkuszy
organizacyjnych, dostali polecenie zwalniania kucharek.
Poinformowali o tym rodziców, którzy zaprotestowali
przeciwko takim zmianom. W
związku z tym doszło do ciekawych zdarzeń. Piotr Płoski
(PSL) na zebraniu w Klewkach 20 maja, powiedział, że
on o niczym nie wie, nie było
takiego pomysłu i widocznie
dyrektorzy placówek oświatowych źle zrozumieli. Pani
dyrektor była tak zdumiona,
że nie zacytujemy, co powiedziała. Wójt się wypiera,
a na zebraniu w Klebarku
Wielkim 21 maja przewodniczący Komisji Budżetowej
radny Andrzej Chojnowski
bronił pomysłu wójta dotyczącego likwidacji kuchni, uzasadniając,
że będzie więcej pieniędzy na drogi. To jak to jest? Był ten pomysł
czy nie?
Rodzice z ZSP w Butrynach domagali się przyjazdu wójta, żeby
wytłumaczył o co chodzi. Ten się nie kwapił, więc sami pojechali
do Purdy i wymusili na wójcie, aby przyjechał na spotkanie z rodzicami jeszcze w maju, przed ostatecznym terminem zatwierdzenia
arkuszy organizacyjnych. Piotr Płoski (PSL) powiedział, że może

tylko 26 maja. Tym, którzy nie kojarzą, przypominamy, że jest to
Dzień Matki. Czy była to próba odprawienia rodziców? Rodzice
jednak byli uparci i zgodzili się na ten termin. Mimo Dnia Matki,
w trosce o swoje dzieci, stawili się na zebraniu w wyznaczonym
przez wójta terminie. Myślicie, że Piotr Płoski (PSL) przyjechał?
Wysłał Izabelę Smolińską Letza. Rodzice słusznie czuli
się oszukani przez wójta. Zastępca wójta nie miała wiele
do powiedzenia, a rodzice
wciąż byli uparci i domagali
się przedstawienia argumentów popartych wyliczeniami.
Izabela Smolińska – Letza
obiecała, że następnego dnia
tj. 27 maja, prześle odpowiednie dane e-mailem. Niestety, nie dotrzymała słowa,
w czym upodobniła się do
Piotra Płoskiego (PSL). Kto
z kim przystaje, takim się
staje. Obiecany e-mail nie
przyszedł do dziś.
Drodzy czytelnicy, zdarza się,
że wójt ma inne zdanie w jakiejś sprawie niż mieszkańcy.
Nie jest to nic nadzwyczajnego. W takich sytuacjach
wójt ma dwa honorowe wyjścia. Pierwsze to uznać, że argumenty
mieszkańców są mocniejsze i odstąpić od swojego pomysłu, przyznając rację mieszkańcom. Drugie, uznać, że to argumenty wójta
są mocniejsze. Wówczas należy je przedstawić i trzymać się swojego pomysłu. Jedno i drugie rozwiązanie wymaga odwagi. Piotr
Płoski (PSL) wybrał trzecią możliwość: schował głowę w piasek.
Rodzi się jednak wątpliwość, o co naprawdę chodziło w decyzji
likwidacji kuchni? Czy ktoś miał na tym zarobić?

ZDERZAKI
Jak nazywa się najbardziej wysunięta część samochodu? Zderzak. W polityce jest to osoba, która bierze na siebie cięgi za szefa.
W naszej gminie tę funkcję pełniła zastępca wójta Izabela Smolińska-Letza. Jednak ostatnio widziano ją w Olsztynie w towarzystwie Ryszarda Petru, lidera nowego ugrupowania politycznego,
które ma ambicje dostać się do sejmu. Domyślamy się, że Izabela
Smolińska-Letza chciałaby znaleźć się na liście kandydatów do
sejmu z tego ugrupowania. W takim razie nie powinna być kojarzona przez wyborców z PSL-em. A zatem jakiś czas nie może pełnić
roli zderzaka Piotra Płoskiego (PSL).
Po ostatnich zebraniach wiejskich wiemy już, kto jest nowym zde-

rzakiem. To Marek Orłowski opisywany już na łamach Echa Purdy. M.O. jest bardzo wszechstronnym pracownikiem np. podczas
otwarcia domu Kultury w Klewkach pełnił funkcję hostessy (co widać na zdjęciach w internecie).
Poprzedni wójtowie nie potrzebowali zderzaków, ponieważ sami
jeździli na wszystkie zebrania wiejskie. Dzięki temu mieszkańcy
mieli możliwość uzyskania informacji z pierwszej ręki. Naszym
zdaniem Marek Orłowski wykonuje niepotrzebną robotę. Po to
płacimy wójtowi rekordowo wysoką pensję, żeby nie chował się
za swoich pracowników. Zatrudnianie zderzaka kosztuje. Lepiej
wydać te pieniądze na naprawy dróg gminnych.

CIĘŻKIE CZASY DLA OŚWIATY
Od początku rządów Piotra Płoskiego (PSL) oświata jest zaskakiwana różnymi pomysłami „racjonalizatorskimi”, zaczynając od
kuchennych rewolucji po próby zmian strukturalnych robionych
znienacka w czasie wakacji. Jednak to nie wszystko. W lipcu dyrektorzy dowiedzieli się, że zostają im zabrane pieniądze na remonty budynków. Dla dyrektorów był to szok. Po raz pierwszy od
8 lat budynki szkolne nie były remontowane w czasie wakacji. Do
tej pory polityka gminy była taka, aby systematycznie stan budynków oświatowych poprawiać. Remontowano dachy, poprawiano
odwodnienia, wymieniano okna, docieplano ściany, poprawiano
zagospodarowanie terenów. Dzisiaj nie ma pieniędzy na pomalowanie lamperii czy podłóg. Podejrzewamy, że obecnie ma być
odwrotnie tzn. stan budynków ma być z roku na rok coraz gorszy.
Czy to jest ten rozwój gminy, o którym pisze Miesięcznik Samorządowy Gminy Purda? To jeszcze nie wszystko, zabrano również

pieniądze na pomoce dydaktyczne. Doszło do kuriozalnej sytuacji,
że dyrektorka jednej ze szkół musiała zwracać do sklepu zakupiony zgodnie z planem finansowym sprzęt komputerowy. O tych
zmianach dyrektorzy zostali poinformowani e-mailem wysłanym
przez urzędniczkę.
Radnych błędnie poinformowano, że dyrektorzy nie wykorzystali
wspomnianych pieniędzy, więc należy je przesunąć na inne zadania. W związku z tym zmiany zostały przegłosowane 25 września
podczas sesji Rady Gminy.
Ciekawe, że urzędniczka gminy już w lipcu wiedziała, co przegłosują
radni we wrześniu. Zastanawiamy się, skąd taka niechęć do oświaty
w tej kadencji? Czy ma to związek z tym, że wójt posyła swoje dzieci
do szkoły w Olsztynie? Poza tym nikt z radnych, ani zastępca wójta,
ani sekretarz nie mają swoich dzieci w naszych placówkach.

ZŁOTA MŁODZIEŻ
Mamy z czego się cieszyć. Podczas XIII Gali Funduszu Ziemi
Olsztyńskiej wręczono kolejne stypendia uzdolnionej młodzieży
z naszego powiatu. Uroczystość odbyła się 23 września w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Stypendium sportowe nr 1 otrzymał mieszkaniec naszej gminy Robert Ciesielski
zawodnik Akademii Gorila z Olsztyna. Ostatnio odniósł spory sukces zwyciężając w V Warszawskim Turnieju Muaythai. Warunkiem

uzyskania stypendium sportowego są wysokie oceny w nauce.
W kategorii uczniów stypendium naukowe nr 1 otrzymała Sara
Słomińska. Stypendium naukowe wśród studentów przypadło również Magdalenie Nowak. Obie stypendystki są mieszkankami naszej gminy. Serdecznie gratulujemy stypendystom i ich rodzicom,
dziękujemy, że dzięki nim mówi się o naszej gminie tak dobrze.

CIUCIUBABKA
Po aferze kuchennej dyrektorzy podpadli wójtowi. Nikt nie lubi,
jak mu publicznie uciera się nosa. Prognozujemy zatem, że wójt
będzie chciał niepokornych usunąć. Nie jest to proste, bo dyrektorzy wybierani są na 5 lat, a pozbycie się w trakcie kadencji jest
prawnie skomplikowane. Ale oto nadarzyła się pierwsza okazja.
31 sierpnia 2015 roku skończyła się kadencja Danuty Adamowicz, dyrektorki szkoły w Purdzie. W takiej sytuacji wójt ma dwie
możliwości wynikające z ustawy o systemie oświaty. Może ogłosić nowy konkurs lub powierzyć obecnej dyrektorce pełnienie
funkcji na kolejne 5 lat, pod warunkiem pozytywnej opinii Rady
Rodziców i Rady Pedagogicznej. Takie ruchy należało wykonać
w maju przed zatwierdzeniem arkusza organizacyjnego. Wtedy
jest porządek. Ale chyba nie o porządek w tym wypadku chodzi.
Minął maj, czerwiec, lipiec, sierpień i nikt nie wiedział, kto będzie
dyrektorem od 1 września. A przecież trzeba przygotować szkołę do nowego roku szkolnego. W tym czasie Piotr Płoski (PSL)
podejmował usilne starania, żeby Danuty Adamowicz pozbyć się.
Konkurs na stanowisko dyrektora nie wchodził w grę, bo gmina
ma w komisji konkursowej tylko 3 przedstawicieli na 9 członków.
Dla wójta zbyt wielkie ryzyko. Danuta Adamowicz wygrałaby
w cuglach. W sztabie wójta wykombinowano, żeby stworzyć nową
placówkę tj. Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny. Jednak w
tym przypadku potrzebna jest pozytywna opinia Kuratora, a ten

nie zwykł opiniować pozytywnie projektów stworzonych na kolanie. Zmieniono koncepcję i zawężono pomysł do utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie, a więc bez gimnazjum.
Taka koncepcja nie wymaga opinii Kuratora. W naszej gminie
funkcjonują już dwa zespoły szkolno-przedszkolne w Butrynach
i Klebarku Wielkim. Tylko tam wszystko mieści się w jednym budynku. W Purdzie sytuacja jest nieporównywalna. Niezależnie od
pomysłów dotyczących struktury oświaty Piotr Płoski (PSL) usilnie
poszukiwał kogoś z grona pedagogicznego, komu mógłby powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora. Każdemu byle nie Danucie
Adamowicz. I tu pojawił się problem, bowiem Rada Pedagogiczna
i rodzice domagali się od wójta, żeby to Danuta Adamowicz była
dyrektorem. Ten zmiękł i powierzył jej funkcję do czasu ogłoszenia
konkursu. Dowiedziała się o tym w połowie września. Kto do tego
czasu pełnił funkcję dyrektora? Czy w takim bałaganie można pracować i koncentrować się na zadaniach szkoły? Wygląda na to, że
wójta nie interesuje jakość pracy szkoły. Oczywiście to nie koniec
sprawy, ponieważ wszystko teraz zależy od decyzji radnych. Czy
uwierzą w dobre intencje wójta i podejmą uchwałę o utworzeniu
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie? Zobaczymy. Projekt uchwały zawiera oczywiście obszerne uzasadnienie, które
jest wynikiem mozolnej pracy kierownik referatu oświaty i zdrowia
Agnieszki Nosek. Wykorzystując umiejętnie funkcję „kopiuj” „wklej”
skopiowała tekst uzasadnienia, który można znaleźć w internecie
na stronach gminy Skępe.

JAK NIE MA ZASAD JEST KWAS
Zarządzeniem nr 11/2015 z dnia 30 stycznia br. Piotr Płoski (PSL)
zmienił regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Cała zmiana polegała na tym, że został usunięty
punkt 4 z § 5. Przepis ten określał zasady, kiedy można odwołać
członka komisji. Krótko mówiąc, do czasu zmiany regulaminu odwołanie członka komisji było możliwe tylko wtedy, gdy ten zaniedbywał swoje obowiązki. I to właśnie przeszkadzało Piotrowi Płoskiemu (PSL). Nie mógł dowolnie odwoływać i powoływać kogo
mu się chce i kiedy mu się chce, bo ograniczał go regulamin. Po
wyeliminowaniu tego punktu, jedyną zasadą jest widzimisię wójta.
Tylko czy to jest jeszcze demokracja, czy już autokracja? Jak Piotr
Płoski (PSL) będzie chciał, to zgodnie z obecnym prawem może
np. w poniedziałek odwołać radnego Mieczysława Puzio, a we
wtorek powołać go ponownie, a w środę znowu odwołać i wszystko będzie zgodnie z prawem. Za każde posiedzenie członek komisji dostaje 100 zł diety, a komisje zbierają się czasem nawet kilka
razy w miesiącu. Dlatego rozumiemy, że radny Mieczysław Puzio
nie może podskakiwać.
Jednak nie to było głównym powodem zmiany regulaminu. Od samego początku Piotr Płoski (PSL), który tak słodko deklaruje : nie
chcę dzielić ludzi, eliminuje z życia publicznego wszystkich przeciwników politycznych. Tak się składa, że koordynatorem GKRPA
była Joanna Michalonek kandydatka do rady gminy z komitetu wy-

borczego Piotra Dudy. Członkami komisji byli też Zdzisław Brodzik
radny z komitetu wyborczego Piotra Dudy i Teresa Chrostowska,
która oficjalnie popierała Piotra Dudę jako kandydata na wójta To,
że są to fachowcy, dla Piotra Płoskiego (PSL) nie ma znaczenia.
Najwyraźniej wójt stosuje zasadę określaną w polityce literami
BMW (bierny, mierny, ale wierny). Najlepszym dowodem na to,
że nie było powodu do zmian w komisji, jest fakt, że 30 stycznia
Rada Gminy przyjęła bez żadnych uwag Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowany
przez komisję kierowaną przez Joannę Michalonek. To znaczy, że
program był przygotowany kompetentnie i bez zarzutu. To oznacza, że komisja pracowała dobrze. Pytamy zatem wójta, jakie były
powody odwołania tych osób? Nie będziemy czekać na odpowiedź, bo wójt nie odpowiada na niewygodne pytania. Najlepszą
odpowiedzią jest wybór osoby, która zastąpiła Joannę Michalonek.
Jest nią Agnieszka Nosek, bratowa radnego Grzegorza Noska
z komitetu wyborczego Piotra Płoskiego (PSL) i żona Mirosława
Noska kandydata do rady powiatu z PSL. Czy to wszystkiego
nie tłumaczy? Dodajmy na koniec, że Agnieszka Nosek za swoją nową funkcję dostaje 600 zł miesięcznie. Jako kierownik ds.
oświaty i zdrowia ma dużo czasu, więc w godzinach swojej pracy
(za którą bierze pensję z Urzędu Gminy) wykonuje również obowiązki pełnomocnika GKRPA.

DRODZY CZYTELNICY
To już drugi numer Echa Purdy. Opisywane przez nas fakty
są tak zaskakujące, że wiele osób nie może uwierzyć, że
to dzieje się naprawdę. Niestety tak jest i mamy jeszcze
wiele tematów na kolejne numery. Zastanawia brak reakcji ze strony radnych. Czy nie bulwersują ich te zjawiska?
A może przynajmniej niektórzy z nich chcieli zadać jakieś
pytania na sesji po ukazaniu się pierwszego numeru Echa

Purdy? Tylko, że wójt wziął urlop w dniu sesji. Czyżby
bał się trudnych pytań? Drodzy mieszkańcy gminy Purda
spytajcie swoich radnych, co zrobili, żeby zapobiec opisywanym przez nas nieprawidłowościom? Czy Wasz radny/
radna zainteresował/ła się którąś ze spraw, które staramy
się nagłośnić? Pamiętajmy, że wójt i rada gminy powinny
pełnić służebną rolę wobec mieszkańców.

Z PRZYMRUŻENIEM OKA
Dlaczego wójt zapuścił brodę?
Żeby odwrócić uwagę od za ciasnego garnituru?
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