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

„JESTEŚMY LEPSI OD STAWIGUDY“
Jak bardzo trzeba być zakompleksionym, żeby wymyśleć taki
tytuł. Od dawna powtarzamy, że do władzy nie powinno się iść
po to, żeby leczyć kompleksy. Do władzy trzeba iść, mając poczucie misji i wizję rozwoju gminy. Obecna władza ma jedynie
wizję tego, jak się promować, mimo braku sukcesów. W tym
celu co roku wydaje ogromne pieniądze na różnego rodzaju
wydawnictwa i imprezy, promujące obecnego wójta. Ile dziurawych gminnych dróg można by za te pieniądze naprawić?
Nachalny, wręcz ordynarny, sposób tej promocji pokazuje, jak
nisko ocenia poziom intelektualny mieszkańców gminy obecny
wójt. Swoją drogą, sami jesteśmy ciekawi, czy jego ocena jest
prawidłowa, czy nie? To, na szczęście, okaże się już niedługo
przy urnie, w czasie wyborów samorządowych jesienią tego
roku.
Tymczasem kolejna granica obciachu została przekroczona.
„Jesteśmy lepsi od Stawigudy“, o co tu chodzi? Dlaczego,
np. nie „Lepsi od Pcimia“? Po pierwsze, takie porównywanie
jest głupie. Jeżeli my jesteśmy lepsi to przecież znaczy, że
oni są gorsi. Czy na pewno
to chciał powiedzieć chwalipięta Płoski? W gminie Stawiguda nie mieszkają ludzie
ani gorsi, ani lepsi. Naszym
zdaniem, są to tacy sami ludzie jak my. Na domiar złego
informacja, jaką podał wójt
naszej gminy, że mieszkańcy Stawigudy zebrali coś ponad 16 000 zł w ramach akcji
charytatywnej organizowanej przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy sugeruje nieprawdę.
Prawdziwa kwota to 33 605,62 zł.
Czy autorzy artykułu w Miesięczniku Samorządowym gminy Purda
o tym wiedzieli? Jeżeli tak, to znaczy, że ordynarnie kłamali. Jeżeli
nie, to znaczy, że nie potrafią zdobyć prostych informacji. Mniejsza o to. Po co właściwie tak rozdęty artykuł
na ten temat i to na pierwszej stronie? Odpowiedź jest prosta. No bo czymś
się trzeba chwalić, przecież w tym roku wybory.
My wolelibyśmy, żeby władza chwaliła się swoimi osiągnięciami, a „Wielkiej Orkiestry“ lepiej nie mieszać do polityki. Niech

jakiś obszar będzie od niej wolny. Niech będzie przestrzeń,
w której wszyscy mieszkańcy mogą czuć się dobrze, nie będąc
uwikłanymi w lokalne rozgrywki. Byłoby dobrze, gdyby bufoniasty wójt to zrozumiał. Niestety, artykuł „Jesteśmy lepsi od
Stawigudy“ to nie koniec przekuwania sukcesu mieszkańców
na sukces wójta. Wszystko zaczęło się jeszcze podczas Orkiestry w Klewkach. Wójt wręczył wielki bukiet kwiatów Jolancie
Wildze, twierdząc, że gdyby nie jej zaangażowanie, to by się
Orkiestra nie odbyła. Zaraz potem Jolanta Wilga wręczyła „dla
Pana wójta“ kosz słodyczy, bo przecież cała impreza mogła się
odbyć tylko dzięki wójtowi. Co tam wolontariusze, towarzystwo
wzajemnej adoracji ma się dobrze. My tylko nieśmiało przypominamy, że jak narcystyczny Płoski nie był wójtem, to Wielka
Orkiestra w naszej gminie pięknie grała i to z bardzo dobrym
wynikiem finansowym. Chytry Płoski wyczuł, że warto się
podczepiać pod społeczną aktywność. 23 lutego zorganizował
galę, żeby „podziękować“ wolontariuszom. Akurat wpadł na
taki pomysł w roku wyborczym. Taki przypadek. Ludzie nie są
durniami. Przynajmniej taką
mamy nadzieję.
Wygląda na to, że głównym
ośrodkiem propagandy jest
Gminny Ośrodek Kultury. Kultura nakazuje mówić prawdę.
Tymczasem 15 stycznia na
facebooku GOK ukazały się
kłamliwe informacje. Autorzy
tekstu twierdzili, że w naszej
gminie padły trzy rekordy.
Pierwszy, jeśli chodzi o liczbę
miejscowości, w których grała orkiestra. W tym roku były
to trzy miejscowości Butryny, Klewki i Marcinkowo, ale
nie jest to żaden rekord. Dla
przykładu w 2013 roku były
to aż cztery miejscowości:
Nowa Wieś, Klewki, Prejłowo
i Purda. Drugie kłamstwo to
rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Przecież nikt nigdy
tego nie liczył. Skąd GOK ma dane z wielu lat? Chyba z kapelusza. Ludzie wójta uznali, że ciemny lud wszystko kupi. My
wciąż mamy nadzieję, że nie!

CZY OSP PURDA PRZETRWA TRUDNY CZAS?
Z Andrzejem Florczakiem, Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie
rozmawia Andrzej Adamowicz.
A.A. - Jak długo jest Pan strażakiem ochotnikiem?
A.F. - Trzydzieści cztery lata.
A.A. - A od kiedy pełni Pan funkcję Prezesa OSP Purda?
A.F. - Od 1994 roku.
A.A. - To szmat czasu. Ma Pan więc porównanie, jak funkcjonowały straże w naszej gminie dawniej, a jak obecnie.
Co Pan o tym powie?

A.F. - Ochotnicze straże zawsze musiały się zmagać z jakimiś
problemami. Przeważnie były to problemy finansowe. Przez
wiele lat byliśmy niedostatecznie wyposażeni w sprzęt niezbędny do niesienia pomocy potrzebującym. Brakowało też
odpowiednich ubrań, butów, hełmów. Jechało się do akcji nie
bacząc na te niedostatki. Dzisiaj powoli największym problemem będzie nie brak sprzętu, ale brak ludzi.

A.A. - Z czego to wynika?
A.F. - Zmieniły się czasy i coraz trudniej jest znaleźć ludzi zdrowych, sprawnych, chcących podjąć się tej trudnej służby. A jeśli nawet tacy się znajdą, to często okazuje się, że nie są dość
dyspozycyjni. Przeważnie pracują z dala od jednostki OSP
i w godzinach pracy ich po prostu nie ma. Coraz częściej zdarza się, że jednostki OSP, nawet te z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego nie
wyjeżdżają na wezwanie.
A.A. - Czy w Purdzie też
się to zdarza?
A.F. - W zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek.
To się zdarzyło pierwszy
raz. Niestety, w tym roku
też już raz nie wyjechaliśmy do akcji. Bardzo mnie
to martwi.
A.A. - Co należy robić,
żeby poprawić tę sytuację.
A.F. - Najłatwiej poprawić
sytuację, kiedy brakuje
jakiegoś sprzętu. Można,
jeśli się znajdą pieniądze,
taki sprzęt kupić i sprawa
załatwiona. O wiele trudniej jest rozwiązać sprawy
ludzkie. Przede wszystkim
trzeba dbać o tych strażaków, którzy już służą w jednostkach. A z tym jest niestety źle. Po drugie, trzeba
tworzyć dobrą atmosferę wokół straży. To olbrzymie pole do
działania.
A.A. - Kto powinien to robić?
A.F. - Przede wszystkim władze gminy. To one są odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców.
A.A. - Jak Pan ocenia działania władz gminy w tym zakresie?
A.F. - Fatalnie. Mówię to na przykładzie mojej jednostki. Członkowie OSP Purda czują się lekceważeni przez wójta Piotra
Płoskiego. To bardzo źle wpływa na nastroje wśród strażaków.
Przez cztery lata wójt ani razu nie znalazł czasu, żeby przyjechać na nasze zebrania sprawozdawcze. Kiedyś to było nie
do pomyślenia. Wszyscy poprzedni wójtowie nas szanowali.
Teraz tego nie czujemy.
A.A. - Chodzi tylko o brak spotkań z wójtem?
A.F. - Niestety, nie. Sytuacja jest taka, że jak chcemy się spotkać z wójtem to my musimy iść do urzędu i czekać, kiedy łaskawie wójt nas przyjmie. A mamy poważny problem, którym
wójt nie chce, póki co, się zająć.
A.A. - Jaki to problem?
A.F. - Chodzi o budowę nowej remizy. Proszę się rozejrzeć po
terenie gminy. Mamy nową remizę w Klebarku Wielkim, nową,
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chyba najładniejszą w powiecie, remizę w Nowej Wsi, rozbudowną remizę w Butrynach. Tak było kiedyś. Co kadencja była
robiona jedna remiza. My cierpliwie czekaliśmy na swoją kolej.
Poprzednia władza zrobiła nawet dokumentację techniczną.
I z nastaniem Piotra Płoskiego wszystko trafiło na półkę. Na
dodatek wójt obiecuje, a potem nic nie robi. W zeszłym roku
obiecał, że do 31 marca 2017 roku ogłosi przetarg na budowę
remizy. My naiwnie czekaliśmy. Niestety, nic takiego
się nie stało.
A.A. - Dlaczego potrzebna jest nowa remiza.
Przecież macie starą?
A.F. - Proszę popatrzeć.
W centrum Purdy stoi zabytkowa remiza z początku
XX wieku. Dlaczego tam
dzisiaj nie ma straży? Chyba nie trzeba tłumaczyć.
Ta, w której obecnie stacjonujemy nie jest dostosowana do nowych, znacznie
większych
samochodów
bojowych. Jak biegniemy
do akcji, kiedy ważna jest
każda minuta, musimy się
obijać o ściany, żeby się
wcisnąć do samochodu.
Kolejny problem to wyjazd.
Kiedy budowano naszą remizę, zaledwie kilka osób
w Purdzie miało samochody. Teraz samochód jest
przynajmniej jeden w rodzinie, a ludzie parkują, jak im wygodnie. Nasz wyjazd jest bardzo kolizyjny. Nieraz już trzeba było
przestawiać jakiś zaparkowany samochód, żeby wyjechać do
akcji. To może się kiedyś źle skończyć.
A.A. - Władze gminy o tym wszystkim nie wiedzą?
A.F. - O tych problemach mówimy przy każdej okazji. Niestety,
wygląda na to, że gminne władze są głuche.
A.A. - A co na to radny z Purdy Grzegorz Nosek?
A.F. - Niczym się nie interesuje. Nigdy do nas nie przyszedł,
nawet jak był zapraszany.
A.A. - A jak to wygląda w innych jednostkach?
A.F. - Nie chcę odpowiadać za innych. Mogę tylko powiedzieć,
że w styczniu br. w Klebarku Wielkim odbyło się spotkanie
przedstwicieli wszystkich OSP z terenu gminy, na które przyjechali przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.
Na tym spotkaniu miał być również wójt. Niestety, nikt z gminy
się nie pojawił. Mieliśmy rozmawiać o problemach w funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie naszej gminy. Jakie było
zdziwienie gości z Olsztyna, że nie ma na tak ważnym spotkaniu żadnego przedstawiciela władz gminy. Co tu komentować?
A.A. – Dziękuję za rozmowę i życzę doczekania lepszych
czasów.

Wójt naszej gminy ma jakiegoś pecha do parków. Najpierw
wymyślił, że zadłuży gminę na kolejne siedem milionów, żeby
kupić park i pozostałości pałacu w Klewkach. Nawet jego najwierniejsi radni pukali się w głowę i ostatecznie ten pomysł
odrzucili. Nasz parkowy fantasta wpadł na nowy pomysł.
W gminie Purda miał powstać największy w Europie park rozrywki. Dzisiaj i ten pomysł poszedł do lamusa i coraz mniej
osób o nim pamięta. A przecież nieudolny wójt naszej gminy
wydał tyle kasy, żeby tym pomysłem oczarować mieszkańców.
Niektórzy nawet dali się nabrać. Stare powiedzenie mówi, że
do trzech razy sztuka. Tym razem, rozgarnięty jak kupa liści,
wójt naszej gminy postanowił wydać kasę na renowację parku w Patrykach. Chodzi o stromą górę porośniętą drzewami
i krzakami na zachód od Patryk. Oczywiście wszechwiedzący wójt nie raczył zapytać o zdanie mieszkańców. Mieszkańcy Patryk, jak chcą zakosztować wiejskiego powietrza, to po

prostu wychodzą przed dom na swoje podwórko, o czym nikt
usłużny Płoskiego nie poinformował. Parkowy fantasta stwierdził, że renowacja parku podniesie atrakcyjność turystczną naszej gminy. Już widzimy, jak autobusy wycieczkowe wypełnione turystami jadą z całej Polski, a może i z całego świata, żeby
pospacerować po parku w Patrykach. Pewnie prosto z Wawelu, pominą nieciekawą Warszawę i przyjadą do naszej gminy.
Czytelników zachęcamy, żeby już dzisiaj obejrzeli to miejsce,
a szczególnie jego nieciekawe otoczenie. Radzimy, aby na-

sze nieporadne władze gminy najpierw zadbały o likwidację
śmierdzącego szambem otoczenia. Czas skończyć z rowkami,
odprowadzającymi ścieki do rzeki Kośna. Kolejna sprawa, to
trudne do przejścia gminne drogi. Może najpierw trzeba załatwić takie prozaiczne sprawy, a wtedy przyjdzie czas na park.
Tylko dla kogo? Wśród plotek pojawiają się różne spiskowe
teorie.
Nie będziemy ich powtarzać, ale jak nie wiadomo o co chodzi,
to chodzi o …

KŁOPOTY ZACZNĄ SIĘ WE WRZEŚNIU
Ileż to razy pisaliśmy o problemach oświaty, licząc na to, że
może ktoś z władz gminnych się nimi zainteresuje. Niestety
uchwalony przez radę gminy budżet na 2018 rok nie pozostawia złudzeń. Wójt samochwała chwali się gdzie może, ile to
milionów wyda na inwestycje, tymczasem na inwestycje dla
szkół zaplanował zero złotych. Dlaczego są olbrzymie pieniądze na renowację parku w Patrykach, na budowę świetlicy
w Przykopie (żeby zadowolić ambicje radnej Ślubowskiej ?), na
wymianę liczników wody, które mogą jeszcze wiele lat służyć,
a nie ma ani złotówki na przystosowanie szkół do reformy
oświaty. Od września pojawią się klasy ósme. Szkoły w Butrynach, Klebarku Wielkim, Szczęsnem będą miały kłopoty lokalowe. To nie jest problem nauczycieli. To jest problem uczniów
i ich rodziców. To ich dzieci będą się uczyły w gorszych niż dotychczas warunkach. Gdzie zostaną wciśnięte kolejne roczniki?
Może trzeba będzie się uczyć na zmiany. Czyżbyśmy mieli się
cofnąć do czasów Gierka? Dodatkowy problem to zagęszczenie ludzi na metr kwadratowy, niezależnie od tego czy mamy
do czynienia z dorosłymi, czy dziećmi, to zawsze prowadzi do
wzrostu agresji. Taka jest wszystkim znana prawda, wszystkim
poza wójtem. Nauczyciele muszą się na to przygotować. Jak
szkoły, pozbawione pomocy gminy, poradzą sobie z problema-

mi lokalowymi, zobaczymy już wkrótce.
Przypominamy, dlaczego naszym zdaniem nikt z członków
władz gminnych o oświacie nie myśli. Bo żaden radny, ani
wójt, ani zastępca wójta, ani sekretarz gminy nie mają dzieci
w naszych szkołach. Niektórzy z nich nawet nie mieszkają na
terenie naszej gminy. Sam wójt wyprowadził się do Olsztyna.
Coraz więcej mamy sygnałów z Klewek, że i przewodnicząca rady gminy Jolanata Wilga mieszka w Olsztynie, a Klewki
tylko odwiedza. O Pepłowskim to już dawno wszyscy wiedzą.
Sekretarz Rafał Wilczek również nie jest naszym mieszkańcem. To kto ma o oświacie myśleć? Wydawałoby się, że będą
o tych problemach pamiętać radni wywodzący się ze środowiska oświatowego - Bożena Ślubowska i Mieczysław Puzio.
Niestety, ci myślą o innych sprawach. Puzio odszedł na emeryturę i wygląda na to, że ma wszystko w... (dokładnie tam,
gdzie myślisz, drogi czytelniku). Ślubowska już dawno jest na
emeryturze, a przecież kiedyś jako młoda dziewczyna sama
musiała się zmagać z różnymi problemami oświatowymi. Dzisiaj swoją postawą przypomina nam stare polskie powiedzenie:
Nie pamięta wół, jak cielęciem był. A może z jej strony to tylko
tęsknota za dawno, bardzo dawno minionymi czasami i próba
ich przywrócenia, chociażby tylko w szkołach gminy Purda?

Najbardziej nieudolny w historii Gminy Purda wójt, został zmuszony przez prawo do złożenia oświadczenia majątkowego za
2016 rok. I cóż zauważyliśmy, że ten nieporadny urzędnik, nie
wykazał dochodu z tytułu dopłat za posiadane grunty rolne
w wysokości 74 569,25 złotych. Biedactwo zapomniał o takiej
drobnej kwocie. Niestety, „słaba pamięć” to jego problem. Analizując jego oświadczenie majątkowe za 2015 rok zauważyliśmy, że wykazał sprzedaż 1 hektara ziemi za sumę 1 000
000 złotych. Tak dobrze Państwo czytacie za sumę jednego
miliona złotych, wykazując jednocześnie posiadanie 97 hektarów ziemi o wartości również 1 000 000 złotych. Taką samą
powierzchnię gospodarstwa rolnego oraz taką samą jego wartość wykazał w oświadczeniu majątkowym za 2016 rok. Wychodzi na to, że sprzedaje ziemię za milion złotych i nadal ją
posiada. Mamy nadzieję, że niebawem odpowiednie służby od
zjawisk nadprzyrodzonych tym ewenementem się zajmą, chyba, że część jakiejś kwoty trafiła do kieszeni „nadszyszkownika”, jednego z ważnych mundurowych, który dotychczas dość
skutecznie zabezpiecza mu „plecy”!
Zauważyliśmy jeszcze jedną ciekawostkę w oświadczeniu
majątkowym za 2015 rok, tzw. wójta. Mianowicie w 2015 r.

posiadał dwa samochody: HUNDAI TERRACAN, rok produkcji 2003, oraz HONDA CRV, rok produkcji 2015, natomiast
w oświadczeniu majątkowym za rok 2016 samochody zniknęły. W związku z brakiem samochodów należy zapytać, czy
Płoski otrzymuje świadczenie niefinansowe i od kogo? Mamy
wątpliwości w tej sprawie, ponieważ przez cały 2016r, 2017
r. i dalej w styczniu, lutym i marcu bieżącego roku dojeżdżał
do pracy w Purdzie, samochodami HONDA CRV, numer rejestracyjny NOL63… lub NO17… Złośliwi twierdzą, że tym
dobroczyńcą, bez konsekwencji finansowych, nie może być
również jego żona, ponieważ w ich pożyciu nastąpiła rozdzielność majątkowa! Od doświadczonych funkcjonariuszy policji
dowiedzieliśmy się, że taką metodę zabezpieczenia majątku
oraz swojej przyszłości po ewentualnej kolizji z prawem stosują przestępcy, aby zapewnić sobie byt w przyszłości.
Boimy się, czy przypadkiem, na najbliższej sesji, najgorsi radni w naszej historii nie przyznają najgorszemu wójtowi możliwości zakupu samochodu służbowego, oczywiście za nasze
pieniądze i oczywiście z kierowcą (w liberii!). Co się ma bidulka męczyć, dojeżdżając samotnie z Olsztyna do Purdy
i z powrotem.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA

LEKCJA DEMOKRACJI
Szanowni państwo, gdybyście zapragnęli wziąć udział
w zebraniu lub uroczystości w innej miejscowości niż mieszkacie, to liczcie się z „poważnymi” konsekwencjami. Wydawca ECHA PURDY w towarzystwie innego mieszkańca
Purdy udał się 24 października 2017 r. do miejscowości
Marcinkowo, aby wziąć udział w konsultacjach społecznych,
dotyczących losów budynku po nieczynnej szkole. Andrzeja Adamowicza bardzo interesowało, dlaczego nieudolny
wójt w ankiecie, dotyczącej losów budynku, posługuje się
nazwiskiem jego żony, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie, bez jej zgody. Pytanie o ankietę padło wielokrotnie, a wójt jakby ogłuchł, wodził nieprzytomnie

wzrokiem, ostatecznie wyjął telefon i zaczął nagrywać Andrzeja Adamowicza. Finał był taki, że nierozumiejący, co to
jest demokracja, nieudolny wójt wezwał policję (na polecenie
wójta policjantów wezwał osobiście Marek Orłowski, dawniej
asystent wójta a obecnie pomoc biurowa w tut. Urzędzie).
Przez kilka miesięcy prowadzono w tej sprawie żmudne postępowanie. Policjanci próbowali postawić Andrzejowi Adamowiczowi zarzut zakłócania porządku publicznego, dlatego że, zadawał pytania na zebraniu w Marcinkowie, będąc
mieszkańcem Purdy! Ostatecznie po 5 miesiącach postępowania zarzuty oddalono!

SŁODZENIE ZA NIE SWOJE
Najgorszy wójt w historii naszej gminy na ostro zaczął kampanię
wyborczą. Jak ognia unika spotkań z mieszkańcami, na których
są poruszane ich problemy, bo te go nie obchodzą. Przykładem
zebrania sprawozdawcze ochotniczych straży pożarnych, czy
ostatnie zebranie wiejskie w Patrykach, które odbyło się 3 marca.
Wójt był oczywiście zaproszony i mieszkańcy na niego czekali.
Nie pierwszy to raz lekceważący mieszkańców wójt nie przyjechał.
W roku wyborczym dyskusje na żywo z mieszkańcami mogą być
niebezpieczne. Dbający o swoje interesy wójt, doskonale o tym
wie i nie chce się wpakować na minę. Co innego wizyta z okazji
Dnia Kobiet. Atmosfera przyjemna, można przywieźć tort i słodkościami udobruchać, a może i zachwycić kilka kobiet. Taka filozofia
ma prowadzić cwanego wójta do wyborczego zwycięstwa na jesieni tego roku. Ciekawe, czy mieszkańcy dadzą się kupić za kawałek
tortu? Ciekawe, czy zdają sobie sprawę, że tak naprawdę sami za
niego zapłacili. Warto, żeby wszyscy mieszkańcy gminy wiedzieli, jakim narcyzem jest obecny wójt. Żeby się o tym przekonać,
wystarczy spojrzeć na napis na torcie z okazji Dnia Kobiet, który
w ramach ratowania wizerunku tchórzliwy wójt przywiózł do Patryk.
Każda gminna impreza ma służyć tylko jednemu celowi – promowaniu obecnego wójta. Tak było na dożynkach, podczas których
rolnicy zeszli na dalszy plan, tak jest i teraz podczas Dnia Kobiet.
Obecny wójt nie rozumie, co to jest samorząd. Nie rozumie, że on
powininien ten samorząd w imieniu mieszkańców reprezentować.
Nie, on reprezentuje samego siebie. Po prostu „Słońce Gminy
Purda“. Napis na torcie, że życzenia składa „Wójt Gminy Purda
Piotr Płoski“ najdobitniej to myślenie obnaża.
Dla porównania spójrzmy na tort z tej samej okazji w gminie Stawiguda, od której podobno jesteśmy lepsi. Jak widać tu są życzenia
od samorządu, o czym świadczy logo gminy i nic więcej. Jest to
tort dla kobiet z okazji ich święta, a nie tort do promowania wójta.

KUPOWANIE SOŁTYSÓW
Czy za imprezkę w Star Dadaju w dniach 10-11 marca sołtysi będą
namawiać do głosowania na obecnego rozrzutnego wójta? Wiadomo, że sołtysi są osobami znanymi w swoim środowisku i przeważnie cieszącymi się jakimś społecznym uznaniem. Dlatego ich
opinia w kampanii wyborczej waży więcej niż zdanie przeciętnego
mieszkańca. Przebiegły wójt dobrze o tym wie i postanowił ten fakt
„ugrać dla siebie“. Jak się ma pieniądze publiczne, to nie problem.
Ich wydawanie przecież nie boli. Niegospodarny obecny wójt naszej gminy wykombinował, że zorganizuje jakieś wyjazdowe szkolenie dla sołtysów. Wiadomo, że często głównym celem takich
szkoleń są „zajęcia wieczorne“. Wtedy to różnego koloru napoje
zbliżają ludzi i można się na jakiś czas z kimś zaprzyjaźnić. Można
czasem z kimś wypić „brudzia“, żeby się czuł bardziej zobowiąza-

ny. Same korzyści. A jakie z tego korzyści dla gminy? Niezależnie
od tematu szkolenia, jaki został na tę okoliczność wymyślony, intencja takiego spotkania na kilka miesięcy przed wyborami może
być tylko jedna. Kupić sołtysów. Gdyby takie szkolenie zostało
zorganizowanie na początku kadencji, pewnie trudniej byłoby nam
się do czegoś przyczepić. Organizowanie szkolenia sołtysów na
koniec kadencji jest tak czytelne, jak miauczenie kota w marcu.
Ciekawe, ile kosztował ten element kampanii wyborczej. Jak doliczymy do tego liczne torty na Dzień Kobiet, galę dla wolontariuszy,
zaczyna się zbierać spora suma. Strach pomyśleć, ile naszych publicznych pieniędzy wyda do czasu wyborów ten człowiek, który
obecnie rządzi gminą. Będziemy się uważnie temu przyglądać

LUDZIE LISTY PISZĄ

Panie Adamowicz
Przeczytałem dzisiaj w miesięczniku-gadzinówce wójta ,art. pt; To będzie perełka, jestem pod wrażeniem, co on wyprawia. Najpierw uszczęśliwił mieszkańców Patryk niby świetlicą za 400000 zł nie dopuszczoną do użytku, teraz mamy skakać z radości, bo będzie rewitalizacja niby
parku z ruinami niby pałacu. Patryki to wieś bez normalnych dróg, dojazd do nowych posesji makabryczny, droga gminna prowadząca do
najpiękniejszego pensjonatu w gminie nieprzejezdna. Brak kanalizacji uniemożliwia normalny rozwój tej pięknie położonej wsi. Wszystkie krzaki
w obrębie plaży i lądowiska dla kajaków w Patrykach są tak zafajdane jak nafajdane jest w głowie tego mędrca. Gminy nie stać na postawienie
TOI TOI i koszy na śmieci za 200 zł miesięcznie, przez 3 miesiące w roku. Pytam się komu to ma służyć? Na pewno nie mieszkańcom Patryk,
ani turystom czy kajakarzom, którym w pierwszej kolejności potrzeba toalet i pomostów. Czy po to się wydaje 100 000 zł, z pieniędzy podatników
i 700 000 zł środków z dotacji aby znajomi królika mogli przerobić 800 000 zł i bez większego wysiłku dobrze zarobić? Ludzie nie dajcie się robić
w bambusa nie ulegajcie perfidnej propagandzie, pogońcie tego nieroba w najbliższych wyborach.
Sołtys naszej wsi zorganizował 3 marca br. spotkanie mieszkańców sołectwa z wójtem, na które wójt jak zwykle nie przybył. Po raz kolejny
nie wystarczyło mu odwagi, aby stanąć przed wyborcami i odpowiedzieć na ich pytania. Sołtys nawet się cieszył, bo przybyło ok. 50 osób
ale mieszkańcy nie mieli z kim rozmawiać. Wszystkich interesowała sprawa budowy dróg i chodników w naszej miejscowości, a przecież
„serduszko” Purdy mogło tylko niestety zaproponować nam park. Wójt chyba nie rozumie, dlaczego krnąbrni i nieposłuszni mieszkańcy nie
podzielają jego optymizmu w sprawie przybliżenia im piękna przyrody. Dlaczego roztaczana tu i ówdzie świetlana wizja życia mieszkańców
Patryk w koegzystencji z przyrodą nie budzi w „tubylcach” zachwytów nad jego „gienialnością”. Ciekawe czy dużo czasu mu zajmie aby
pojąć, że potrzebujemy najpierw dróg, kanalizacji, wodociągów…
Mieszkaniec miejsca daleko od szosy.
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