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

CZWARTY ROK ŚLIZGANIA
Czy ktoś z czytelników zwrócił uwagę, że obecny wójt naszej
gminy zajmuje sie sprawami trzeciorzędnymi, a poważne
problemy pozostają nierozwiązane? Spróbujmy zdefiniować
najpoważniejsze problemy naszej gminy w rozbiciu na cztery
główne rejony. Pierwszy to rejon Purdy, który obejmuje parafie Purda i Giławy, drugi to rejon Klebarka Wielkiego, który
oprócz parafii Klebark Wielki
obejmuje również Ostrzeszewo, trzeci to rejon Klewki, który
pokrywa się z parafią Klewki,
i czwarty rejon – Butryny, również pokrywa się z parafią o tej
samej nazwie. Żeby nie zarzucać wójta tysiącem spraw,
wskazujemy po trzy, naszym
zdaniem, najistotniejsze problemy w poszczególnych rejonach. Rejon pierwszy (Purda)
to: budowa sieci kanalizacyjnej
Pajtuny, Patryki, Prejłowo; budowa remizy strażackiej w Purdzie i budowa dróg gminnych
do miejscowości Purdka, Pajtuński Młyn, Nerwik, Wyrandy,
Gąsiorowo. Co w tym zakresie
robi wójt? Po trzech latach rządów, trudno cokolwiek zauważyć. Rejon drugi (Klebark Wielki), tu najpilniejsze trzy sprawy
to: budowa sieci kanalizacyjnej i burzowej w Klebarku Wielkim;
budowa sali sportowej w szkole; budowa drogi przez Klebark
Mały. Wszystkie te sprawy opisywaliśmy. Efekty prac wójta
widać gołym okiem. Co tu komentować? Rejon trzeci (Klew-

ki), najpoważniejsze trzy problemy to: budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Szczęsne, Stary Olsztyn, Trękus;
budowa drogi do miejscowości Kaborno, Wygoda, Bruchwałd;
zamknięcie, trującej jezioro Klebarskie, oczyszczalni w Klewkach i podłączenie sieci do
oczyszczalni Łyna w Olsztynie. Co robi w tych ważnych
sprawach obecny wójt? Jedyne co zostało zaczęte, to kanalizacja miejscowości Szczęsne. O ile nas pamięć nie myli,
to zaczął to jeszcze poprzedni
wójt. Reszta spraw leży. Rejon
Butryn ma też swoje problemy.
Pierwszy, to budowa sali gimnastycznej w szkole. Jest to
o tyle ważne, że bez tej inwestycji szkoła będzie musiała
pracować na dwie zmiany.
Ale zaskoczenie! Tak samo zaskoczeni są pijacy, kiedy nagle
spostrzegają, że butelka jest
pusta. Chyba możemy oczekiwać od wójta większej przezorności. Kolejne problemy
w tym rejonie to rozbudowa
sieci kanalizacyjnej w kierunku Nowej Wsi i Nowej Kaletki
i trzeci problem to budowa
dróg do miejscowości Chaberkowo, Stara Kaletka, Nowy Przykop, Nowa Kaletka Kolonia,
Bałdzki Piec, Łajs. Czym zajmuje się wójt? Buduje świetlicę
wiejską w Przykopie.

100 KIEŁBAS WYBORCZYCH
Tak nachalnie podanej kiełbasy
wyborczej to jeszcze świat nie widział. Pisaliśmy w poprzednim numerze, że czeka nas festiwal wyborczy w wykonaniu przebiegłego
wójta naszej gminy. Oczywiście
wszystko za nasze pieniądze. Tym
razem Płoski postanowił kupić
sympatyków lokalnej piłki nożnej.
14 kwietnia został zorganizowany mecz, okrzyknięty w ulotkach,
jako gminne derby. Zagrały drużyny Leśnika Nowe Ramuki i Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki.
Oczywiście do wygrania mnóstwo
nagród. Wystarczy przyjść. Co
zwróciło naszą uwagę, to obietnica 100 kiełbas (wyborczych) dla pierwszych kibiców. Tak się
robi frekwencję i buduje kiełbasiany elektorat. Nas wciąż ciekawi, czy mieszkańcy naszej gminy widzą, że wójt traktuje ich
jak debili, czy nie? Przypominamy cytat z książki Przygody

dzielnego wojaka Szwejka: Tylko kompletni idioci mogą kochać
władzę, która wszystkich uważa
za idiotów. Będziemy opisywać
kolejne fenomenalne pomysły nieudanego wójta. Przypominamy, że
w poprzednim numerze obśmiewaliśmy umizgi Płoskiego do kobiet z okazji ich święta. Zwróciliśmy się z wnioskiem o udzielenie
informacji publicznej w sprawie
kosztów kwiatów i tortu. Odpowiedź z gminy przyszła standardowa. Okazuje się, że nasz urząd
potrzebuje aż dwa miesiące, żeby
odpowiedzieć na tak proste pytania (poniżej drukujemy odpowiedź
z Urzędu Gminy). Jeżeli tak proste sprawy wymagają dwóch
miesięcy, to jak ten urząd radzi sobie ze sprawami skomplikowanymi? Przecież taka odpowiedź świadczy o złej organizacji
pracy urzędu albo o złośliwości decydentów. My obstawiamy

raczej to drugie. Ponieważ urząd miał problem z odpowiedzią,
poprosiliśmy dobrych ludzi, żeby coś wygrzebali. Dzięki nim
dostaliśmy fakturę na torty wystawioną na Gminny Ośrodek
Kultury. Na fakturze numer VAT 273/2 z 8 marca 2018 r. wystawionej przez TORTEX oprócz 3 tortów (dwa torty specjalne
i 1 tort semifredo, szkocki szampański) znajdują się 4 pon-

czówki, 2 pączki z marmoladą i 1 serce piernikowe średnie.
Wartość faktury wynosi 395,33 zł. Dziwnie to wygląda. Czyżby
jakieś prywatne zakupy? Ktoś w GOK lubi ponczówki, pączki
i piernikowe serca? Ciekawe, co jest na fakturze za kwiaty?
Tak się wydaje publiczne pieniądze pod rządami nieudanego
wójta.

odpowiedź udzielona Andrzejowi Adamowiczowi na wniosek o udostępnienie informacji o kosztach poniesionych przez Gminę
w związku z obchodami Dnia Kobiet

I TY MOŻESZ BYĆ NASTĘPNY…
Przed 11 laty, decydując rodzinnie o miejscu postawienia
domu, zachwyciliśmy się spokojem, przyrodą i śpiewem ptaków na skraju Klebarka Małego. Kupiliśmy działkę z zamiarem
wybudowania domu i osiedlenia się tu na stałe. Gdy 4 lata
później, w 2011 roku, rozpoczęliśmy budowę domu, czuliśmy,
jak spełnia się nasze życiowe marzenie. Trafiliśmy na sensownych wykonawców, zaś łagodna zima 2011/2012 sprzyjała
budowie. Pierwsze zaskoczenie pojawiło się
latem 2012, gdy bez zapowiedzi na pole sąsiadujące z naszą działką
wjechały maszyny budowlane, „budując” za
płotem gruntową drogę
– obwodnicę Klebarka
Małego. „Budując” celowo jest w cudzysłowie,
gdyż prace nie przypominały rzetelnej, prawdziwej budowy drogi.
Najpierw ładowarka zebrała warstwę 20 cm humusu, później
zaś kilka ciężarówek wysypało piach, inne przywiozły gruz.
Wysypano to na świeżo usunięte bławatki, następnie przejechał walec i wszyscy zaczęli udawać, że jest tam „obwodnica
Klebarka Małego”. Owa „budowa” trwała około dwóch tygodni.
Drogowy hałas i pył stały się mocno uciążliwe. Kierowcy ciężarówek, nagminnie łamiąc znaki zakazu wjazdu, skracali sobie
drogę z DK16 do drogi powiatowej 1464 i dalej do Olsztyna.
Prowizoryczna droga całkowicie nie była przystosowana do
tak intensywnego ruchu a jej stan był tak fatalny, że część kie-

rowców omijała to cudo inżynierskie.
Jednak jeszcze gorzej stało się od 1 marca 2016 roku, kiedy garstka urzędników bez jawnych konsultacji społecznych
i w całkowitej skrytości przed nami uchwaliła, że należy wymusić znakami zakazu i nakazu skierowanie całego ruchu na tę samowolę budowlaną.
I tak po drodze wybudowanej bez projektu, bez badań geologicznych, z pominięciem zasad inżynierii
budowlanej,
zaczęły
jeździć pojazdy o masie
około 60 ton (z ładunkiem, np.: gruzu czy piachu). Takich pojazdów
jeździło nawet do kilkuset na dobę, również
w godzinach nocnych.
Ruszyła także budowa
obwodnicy
Olsztyna
i wszystkie pojazdy ciężarowe skracały sobie
tędy drogę. Znaki ograniczające tonaż zniknęły i, hulaj dusza,
piekła nie ma, może jeździć, kto chce! Od marca 2016, czyli
od kiedy cały ruch został skierowany na nielegalną drogę obok
nas, w domu zaczęły pękać ściany nośne, z pęknięć sypał się
tynk! W lipcu 2016 r., czyli po 4 miesiącach wzmożonego ruchu, pękła z hukiem ściana na poddaszu! Nasz nowy, 4-letni
dom zaczął popadać w ruinę na skutek perfidnych i szkodliwych decyzji urzędników z Purdy.
Dziś spękań jest kilkadziesiąt, a na parterze zapada się podłoga. Powodem są drgania wyraźnie odczuwalne wewnątrz

domu, wywoływane przez samochody ciężarowe. Dodatkowo
okazało się, że ta prowizoryczna droga krzyżuje się w dwóch
miejscach z gazociągiem wysokiego ciśnienia. Jej budowa odbyła się także bez wiedzy pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Zlekceważono zagrożenie możliwego uszkodzenia
gazociągu wysokiego ciśnienia, a tym samym bezpieczeństwo
mieszkańców. Dopiero po naszej interwencji i zaangażowaniu
się Prokuratury Rejonowej, przymuszona do tego Gmina Purda, choć nie bez protestów, wzmocniła krzyżujące się miejsca
drogi i gazociągu. Nałożony też został mandat na Wójta Gminy
Purda - Piotra Karola Płoskiego - przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości aż (!) 200 złotych za
samowolę budowlaną.
Następnym ciosem był misternie i perfidnie przeprowadzony
przez urzędników Gminy i Starostwa plan zemsty, za brak bierności obywateli, czyli nas, wobec łamania prawa przez urzędników przy samowoli budowlanej zwanej „obwodnicą Klebarka
Małego” i wobec zagrożenia w postaci kilkudziesięciotonowych
ciężarówek jeżdżących po starym, przerdzewiałym gazociągu
- tak na marginesie, jeżeli dojdzie do rozszczelnienia takiego
gazociągu, to słup ognia sięgnie kilkudziesięciu metrów, spłonie wszystko w promieniu około 100-300m.
Zemsta urzędników polegała na doprowadzeniu do wywłaszczenia bez możliwości negocjacji z naszej strony! Korespondencja, dotycząca spornej drogi, ze Starostwem Powiatowym trwała od prawie roku, aż pewnego dnia na początku
2017 roku dowiedzieliśmy się, że już nie jesteśmy właścicielami 183 m2 części naszej działki, przeznaczonej pod budowę

nowej, większej wersji drogi.
Wywłaszczenie zostało przeprowadzone w sposób perfidny,
aby administracyjnie uniemożliwić nam złożenie protestu z powodu upłynięcia terminu zgłaszania odwołań! Osiągnięto to
wysyłając formalne powiadomienia na nasz nieaktualny adres,
zaś nawet nasze pismo z protestem, osobiście doręczone do
Starostwa Powiatowego 30 grudnia 2016 r. zostało bezprawnie zignorowane. Złamano art. 35 KPA, gdzie jest określony
prawny obowiązek każdego urzędnika, aby na otrzymane
pismo odpowiedzieć „bez zbędnej zwłoki”. Po dwóch miesiącach, podejmując kolejną interwencję w Starostwie, otrzymaliśmy odpowiedź, że nasz protest z 30 grudnia 2016 „nie zasługiwał na uznanie”.
Gminie Purda i Starostwu zupełnie nie przeszkadzało w tym
czasie kierować do nas korespondencji na aktualny adres zamieszkania w sprawach dla nich ważnych (jak podatki, faktury
za wodę i opłaty za śmieci), zaś ignorować nasze prawo własności.
W akcie protestu, od wywłaszczenia nie opłacamy podatku
gruntowego i nie uznajemy bezprawnych działań urzędników
obydwu instytucji, porównując ich zachowanie do „działania
zorganizowanej grupy przestępczej”. Nie zamierzamy się poddawać, lecz przestrzec swoim przykładem innych, jak wrogie
potrafią być władze wobec podstawowych życiowych praw
człowieka.
C.D.N.
Norbert Kamiński z rodziną

KOLEJNY SOŁTYS ODCHODZI
To już trzecia zmiana na stanowisku sołtysa w naszej gminie
w tej kadencji. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Jakoś tak
dziwnie się składa, że z tych funkcji odchodzą ludzie, którzy
nie zgadzają się z wójtem. Kto chce, niech wierzy w przypadki.
My nie wierzymy. Tym razem zrezygnował Dawid Kicki, młody
sołtys sołectwa Patryki. Kicki zamieścił na facebooku, krótkie,
stonowane i pełne niedomówień oświadczenie. Dziękował
w nim wszystkim, którzy go wybrali i pomagali w pełnieniu tej
funkcji. Stwierdził, że jeśli chce być wierny wartościom, które
są dla niego ważne, to musi zrezygnować. Takie oświadczenie nie spodobało się najwierniejszemu pretorianinowi wójta -

ŚLISKA PLAŻA

Markowi Orłowskiemu, który atakował Kickiego na facebooku.
Przykre to wszystko, nawet odejść z podniesioną głową taki
Orłowski nie pozwoli. Czy ta pomoc administarcyjna (Orłowski)
mogłaby raz się zamknąć? Szkoda młodego chłopaka. Nawet,
jeśli nie podołał, to czy to tylko jego wina? Czy nie powinna
wspierać swojego sołtysa cała wieś? Czy nie powinien wspierać młodego sołtysa wójt? Jeżeli tak skutecznie będziemy
zniechęcać młodych ludzi do pracy społecznej, to nie wróżymy
naszej gminie dobrej przyszłości. Orłowski tego nigdy nie zrozumie. Tak, jak my postępowania tego ostatniego.

Radio Olsztyn w cyklicznej audycji „Śliska Sprawa“ zajęło
się problemem plaży w Zgniłosze. Audycja została nadana
13 kwietnia w piątek o godz 17.15. Mogliśmy się z niej dowiedzieć, jak wójt wykiwał młodego przedsiębiorcę. Gmina ogłosiła przetarg na prowadzenie kąpieliska w Zgniłosze i przygo-

że nie pamięta, czy był taki zapis. To dopiero tupet. Jak nie
pamięta, to niech sprawdzi. Chyba umie czytać. Wygląda na
to, że wójt przygotował umowę z wadą prawną. W takiej sytuacji umowę można unieważnić. Mimo tej przeszkody przedsiębiorca się nie poddawał i złożył wniosek o pieniądze z UE

towała projekt umowy. Zgodnie z umową przedsiębiorca, który
wygra przetarg, będzie mógł wybudować na plaży dwa domki.
Problem polega na tym, że ten teren jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu, a to znaczy, że domki można budować
co najmniej 100 m od jeziora. Na dzierżawionym przez przedsiębiorcę terenie takiego miejsca po prostu nie ma. Przedsiębiorca nie mógł zatem zbudować domków, bo złamałby prawo.
Wójt nałożył na niego karę i rozwiązał umowę. Czy to znaczy,
że bezwzględny wójt oczekiwał, że przedsiębiorca złamie prawo i zbuduje domki? Tak wynika z audycji. Wójt tłumaczy się,

w ramach Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia“, założonej jeszcze w czasach poprzedniej władzy. Wnioski złożone do tego stowarzyszenia opiniuje Rada Programowa, której
członkiem jest Piotr Płoski. Tak więc wójt, gdyby mu zależało
na zagospodarowaniu plaży, miał okazję wesprzeć przedsiębiorcę działającego na terenie jego gminy. Niestety, Piotra
Płoskiego nie było na posiedzeniu Rady. Wniosek naszego
przedsiębiorcy przepadł. Dowiedzieliśmy się, że nieobecność
Płoskiego to norma. Prawie nigdy go nie ma. Jak to możliwe,
że wójta nie obchodzą mieszkańcy i przedsiębiorcy z naszej

gminy, którzy starają się o pieniądze unijne? To skandal! Psim
obowiązkiem wójta (nawet tak nieudanego) jest wspieranie
mieszkańców na wszelkie dostępne prawem sposoby. Niestety, ten wójt zachowuje się tak, jakby uważał, że funkcja wójta polega na splendorach, a nie na pracy. Sprawdziliśmy, kto
z ramienia naszej gminy zasiadał w Radzie Programowej
w poprzednich kadencjach. Byli to: poprzedni wójt - Jerzy
Laskowski oraz Jan Ordon. Przez dwie kadencje nie opuścili
żadnego posiedzenia. Można? Żeby wiedzieć, o czym pisze-

my, wybraliśmy się do Zgniłochy. Chcieliśmy zobaczyć plażę,
która od ponad trzystu lat służy mieszkańcom tej malowniczo
położonej wsi. Niestety, to co tam zastaliśmy, nie zachęca
do korzystania z plaży. A miało być tak pięknie. Wójt zapowiadał, jak to teraz dopiero będzie wspaniale. Co w praktyce
wychodzi z płoskich zapowiedzi, można zobaczyć na plaży
w Zgniłosze. A my z uporem maniaka przypominamy, że ryba
psuje się od głowy.

Zdominowany przez PSL Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował 9 marca w Ostródzie Samorządowe Święto Sołtysów. Zwrócilismy się z zapytaniem o koszty tej imprezy i dostaliśmy odpowiedź. Pod tym względem
w Urzędzie Marszałkowskim jest lepiej niż w Urzędzie Gminy
w Purdzie. Koszty Święta Sołtysa to 124 000,04 zł. My rozumiemy, że sołtysów trzeba wspierać i nie żałujemy pieniędzy
na ten cel. Chodzi o coś innego. W imprezie brali udział tylko
działacze PSL i jeden działacz z Platformy Obywatelskiej-Miron Sycz. Naszym zdaniem, sołtysi nie mają barwy politycznej
i była to doskonała okazja, żeby przedstawiciele wszystkich
opcji im za pracę podziękowali. Niestety, zrobiono imprezę
promującą PSL. Sołtysi byli jakby przy okazji. Czy to coś Państwu, Drodzy Czytelnicy, przypomina? W ostatnim numerze
Echa, w artykule „Kupowanie Sołtysów“, pisaliśmy o szkoleniu
sołtysów w Star Dadaju zorganizowanym przez Piotra Płoskiego. Jak widać, młody działacz partyjny nauczył się czegoś od
starych wyjadaczy. Nauka nie poszła w las. Tylko czy my chce-

my takiego stylu sprawowania władzy ? Samorząd powinien
być wolny od partyjniactwa. Skażony partyjniactwem Płoski
nigdy tego nie zrozumie. Inny przykład peeselowskiego działania to wywiad z Szymonem Drejem. W styczniowym Miesięczniku Samorządowym wypowiadał się, niby jako mieszkaniec,
ale przedstawiono go jako doktora historii, dyrektora Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem. Oczywiście Szymon Drej wychwalał
obecną władzę i zwyczajnie łgał na temat działań poprzedniej.
Szybko skojarzyliśmy, że Muzeum w Grunwaldzie podlega
marszałkowi województwa, a więc peeselowi. Czy taki „dyrektorek“ może mówić to, co myśli? Czy musi podlizywać się do
każdego działacza PSL, żeby utrzymać się na stanowisku?
Przykre, że ludzie mogą zejść do takiego poziomu. Szymonie
Dreju władza się zmienia, a odbudować godność jest bardzo
trudno. Zainteresowanych tematem peeselowskich imprez odsyłamy do artykułów w Express Olsztyn (www.express.olsztyn.
pl) i Debacie (www.debata.olsztyn.pl).

SZTUCZKI W STYLU PSL

NOWE KSIĄŻKI O NASZEJ GMINIE
Na początku tego roku doszło do niezwykłej kumulacji. Na rynku wydawniczym pojawiły się równolegle dwie cenne pozycje
traktujące o naszej gminie. Pierwsza z nich to powieść Edwarda Cyfusa „Kele wsi chałupa“. Druga to wspólna praca prof.
Izabeli Lewandowskiej i Edwarda Cyfusa „Magiczne wsie Południowej Warmii“. Pierwszą z nich miałem zaszczyt przeczytać jeszcze przed jej wydaniem. To pierwsza powieść Cyfusa,
który do tej pory był znany z pisania wspomnień i opowiadań
warmińskich. Akcja opiera się o jedno magiczne dla autora
miejsce, starą warmińską chatę niedaleko Giław. Ta urocza
miejscowość ma niezwykle ciekawą historię. Powieść Cyfusa
jest świetnie podaną lekkostrawną lekcją historii Południowej
Warmii. W cudowny sposób wprowadza czytelnika w atmosferę epoki XIX i początku XX wieku. Nie zamierzam zdradzać
szczegółów, ale uważny czytelnik, znający gminne realia,
może doszukać się tam znajomych osób. Być może odnajdzie tam i samego Cyfusa, który - moim zdaniem - odważnie
obnaża samego siebie. Druga pozycja ma charakter naukowo-popularyzatorski. Główną wartością tej pracy jest pokazanie ponad czterdziestu wsi Południowej Warmii. Wszystkie

mają oczywiście wspólne warminskie cechy, ale tak jak nie ma
dwóch takich samych dziewczyn, tak i każda z opisywanych
miejscowości ma swoje osobiste uroki. I właśnie te specyficzne smaczki opisują autorzy, wyszukując je zarówno w historii
jak i teraźniejszości. Praca niezmiernie trudna, ponieważ miejscowości rozsiane są po wielu gminach. Gmina Purda została
przez autorów potraktowana w sposób wyjątkowy, bo opisali
oni aż 18 miejscowości: Bałdy, Butryny, Giławy, Chaberkowo,
Giławy, Klebark Wielki, Klewki, Łajs, Nerwik, Nowa Kaletka,
Ostrzeszewo, Pajtuński Młyn, Patryki, Pokrzywy, Przykop,
Purda, Silice, Trękus. Wszystko to poprzedzone szczegółowo
opracowanym przez prof. Izabelę Lewandowską wstępem historycznym. Prof. dr.hab. Andrzej Sakson napisał recenzję tej
pracy. W niej czytamy między innymi: Praca ta winna przyczynić się do budowania i umacniania tożsamości miejsca, czyli
„genius loci“ rozumianego jako duch i magia miejsca. Wartość
tej książki została doceniona, poprzez odpowiednie wsparcie,
przez powiat olsztyński, co pokazuje, jak cenna jest to praca
nie tylko dla naszej gminy, ale całego powiatu.
Jerzy Laskowski

LUDZIE LISTY PISZĄ

Droga Redakcjo,
Jestem mieszkanką jednej z większych miejscowości naszej gminy i z przerażeniem patrzę, co się tu wyczynia. Czytając Miesięcznik
Samorządowy można popaść w zachwyt, jaka to wspaniała gmina, ale niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Sprawy przyziemne
są znacznie mniej ważne niż torty czy kwiaty. Obecnie mamy jedno połączenie komunikacyjne z Nowej Wsi do Olsztyna i jedno
z powrotem. Niestety od 1 lipca br. mamy stracić te jedyne połączenie z Olsztynem ponieważ Urząd Wojewódzki nie będzie dopłacał do
komunikacji, gdyż skończył się rok szkolny. Moje pytanie brzmi w takim razie gdzie jest nasz wójt? Przecież do zadań własnych gminy należy zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. Nie posiadam prawa jazdy, korzystam wyłącznie z komunikacji publicznej,
jeżeli stracę możliwość dojazdu do pracy, to stracę też pracę. Mam nadzieję, że za Pana pośrednictwem zostaną podjęte czynności
w tej sprawie w przeciwnym razie zostanę podopieczną Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
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