LUDZIE LISTY PISZĄ ...
LEPSZA ZMIANA
Czy pamiętacie Państwo pewien klip sprzed dwóch lat, w którym, wtedy jeszcze kandydat na wójta Piotr Płoski zachęcał do głosowania na siebie? Ci, którzy już zapomnieli, mogą sobie odświeżyć wchodząc tu: https://www.youtube.com/watch?v=FdBHWiG6iao. To chyba wtedy po raz pierwszy otworzył oczy wielu mieszkańców naszej gminy, na jakim żyjemy „ściernisku”, jak źle
zarządzana jest nasza gmina, brak inwestorów, bezrobocie, kumoterstwo i nepotyzm, no totalny bajzel. Na całe szczęście, mieszkańcy naszej Gminy przejrzeli na oczy i w ostatnich wyborach wybrano kandydata, który z powyższymi epitetami nie ma nic
wspólnego. Nareszcie nasza Gmina ma gospodarza z prawdziwego zdarzenia. Prawdomówny, uczciwy, stawiający interes Gminy
na pierwszym miejscu, specjalista z zarządzania, wizjoner, 100% demokrata, nieskazitelny, po prostu ideał.
Dzięki niemu żyjemy teraz jakby w innym świecie. Purda jako kraina mlekiem i miodem płynąca. Już nie ma ścierniska, inwestycja
za inwestycją, fenomenalne drogi, jakich nam zazdroszczą sąsiedzi i nie tylko, bezrobocie mizerne, ludzie szczęśliwi, życzliwi, bez
nienawiści i zawiści, bardzo aktywni społecznie, inwestorzy i przyszli nowi mieszkańcy w kolejkach czekają do urzędu, młodzież
w naszych gminnych szkołach kwitnie, wiele osób myśli o przeniesieniu dzieci z Olsztyna i okolic do naszych szkół, szczególnie po reformie oświaty, która dopiero co została zatwierdzona, a nasz Wójt już był na nią przygotowany kilka miesięcy temu. W końcu skończyło się w naszej gminie kolesiostwo i nepotyzm, najważniejsza się stała kompetencja, pracowitość
i zaangażowanie. Wójt zatrudnił wiele osób z niesamowitą wiedzą, kwalifikacjami i o nieposzlakowanej opinii. Wiele o tych sukcesach i tych zmianach na lepsze możemy poczytać w Miesięczniku Samorządowym Gminy Purda, co prawda ostatnio ten periodyk
wychodzi raz na 2 -3 miesiące, ale zapewne jest to wynikiem zapracowania, ilością sukcesów Gminy i Wójta, których nie sposób
wszystkich opisać i pewnie też wynika to z Wójta naturalnej skromności, która nie pozwala się przechwalać.
I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jeden wrzód na d…ie, kundel gryzący po kostkach, wredna mysz, wciskająca się wszędzie, czyli ECHO PURDY. Ci kłamcy, szubrawcy, faryzeusze. Wszędzie widzą tylko zło, opisują niestworzone rzeczy, bajdurzą i rozsiewają tylko kłamstwa i pomówienia i istnieją jeszcze tylko dzięki wspaniałości i wyrozumiałości naszego cudownego Wójta Piotra Płoskiego, który dzięki swojej olbrzymiej pokorze i wielkoduszności nie zrobił z nimi porządku. Nie będzie się
zniżał do ich poziomu i odpowiadał czy dementował te ich wypociny, bo to i tak nie jest prawda. Już dawno powinien zrobić
z nimi porządek i ich wszystkich pozamykać. Życie w naszej Gminie byłoby wręcz idealne.
Tyle ironii, a teraz trochę na poważnie. W dniu 13.11.2016 w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęła się konferencja naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Organizatorami konferencji
byli: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Na tejże konferencji
przedstawiono Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST , który powstaje pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w oparciu o analizę szesnastu wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.
Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych)
i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie
oraz miasta na prawach powiatu. Według tego rankingu nasza wspaniała Gmina jest sklasyfikowana na 970 miejscu na prawie
1600 gmin w Polsce. Wydaje się, że nie takie złe to miejsce. Ale jak się weźmie pod uwagę, że w naszym powiecie „gorszą gminą”
jest tylko Gmina Świątki, a wszystkie pozostałe gminy są daleko przed naszą (Stawiguda – 40, Dywity 102, Jonkowo – 112), to
ten wynik jest słaby. Tym bardziej, że wg. tego rankingu w latach poprzednich (czyli za poprzedniej paskudnej ekipy) sukcesywnie
pięliśmy się ku górze (2013 – 901 miejsce, 2014 – 848 miejsce), a teraz spadliśmy (mimo cudownego Wójta) o ponad 120 miejsc.
Na pewno Wójt na swoją obronę wskaże mniejszy budżet Purdy w porównaniu do Stawigudy (38,6 mln) czy Dywit (44,8), ale
to jest kolejna bzdura, co pokazują Gminy Jonkowo (24,5 mln) lub Gmina Gietrzwałd (22,5) sklasyfikowana w tym rankingu
na 223 miejscu. Wynik ten jest zapewne wynikiem „super zmiany”, jaką zapowiadał kandydat na Wójta, Piotr Płoski, w swoim klipie i tak: Wydatki na inwestycje spadły prawie o 50%, w porównaniu do poprzedniej „ekipy”, na drogi spadek wydatków
o 45%, Urząd Gminy i Administracja wzrost o prawie 160 000 zł. O 23% spadły wydatki na bezpieczeństwo (a na samą Straż
Pożarną spadek o prawie 30 %).
Żródła:
http://www.naszakasa.org.pl/gmina/polska/#/2015,1

Asystent Widmo.

https://anagmis.wordpress.com/

Z dużą uwagą przeczytałam artykuł o działaniach asystenta wójta Marka Orłowskiego. Oto znalazł się jakiś pracownik, który z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe zadania. Taki pracownik na wagę złota w każdej instytucji. Który szef
nie chciałby mieć pracowników, którzy sami szukają sobie dodatkowej pracy, dla dobra firmy i społeczności. Należę jednak do grona ludzi dociekliwych. Po przeczytaniu postanowiłam więc sprawdzić, jakie zadania ma ów pan w gminie.
O dziwo nie ma wśród wymienionych pracowników pana Marka Orłowskiego. Na stronie BIP Urzędu Gminy w Purdzie jest,
i owszem, stanowisko asystenta wójta, ale zajmuje je ktoś inny, pan Mirosław Wierzchowski. No cóż widocznie pracownik – samozwaniec. Ale pieczątka na notatce służbowej potwierdza zajmowaną przez Marka Orłowskiego pozycję. Być może pracownik wprowadzający dane do BIP-u zapomniał o drugiej, najważniejszej osobie w gminie? Moja ciekawość była jednak większa.
Czym zajmuje się taki asystent. Mieszkam w tej Gminie ponad 50 lat i dopiero za rządów wójta Płoskiego dowiedziałam się
o konieczności tworzenia takiego etatu, i to jak widać nie jednego w naszej małej społeczności. Widocznie podatki mamy zbyt
wysokie i stać nas na to. Ale wracam do sedna. Czym asystent się zajmuje. W Gminie Purda niczym, podobnie jak wójt, skarbnik, zastępca i sekretarz. I nie jest to spostrzeżenie gołosłowne. Każdy zainteresowany może wejść na BIP, następnie otworzyć
sobie zakładki - referaty i samodzielne stanowiska. Na tych stronach znajdziemy wykaz zadań poszczególnych stanowisk. Nie
ma tego przy wymienionych powyżej. A więc nie wykonują żadnych zadań. Cóż innego przyjdzie na myśl nam, zwykłym obywatelom, mieszkańcom Gminy Purda po przejrzeniu tych stron. Skoro nie znalazłam informacji o zadaniach naszego asystenta
poszperałam w Internecie.
Analiza ze strony
-http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=22301&cHash=1ed2c2cccb7d405fc2b5d79412a051c3: „zakres obowiązków pracowniczych musi odpowiadać istocie stanowiska pracy (jego nazwie). Asystent to osoba pomagająca specjaliście przy wykonywanej przez niego pracy. Niedopuszczalne jest wyposażenie doradcy lub asystenta w kompetencje urzędnicze
i kierownicze.

c.d. na nast. str.

Doradca ani asystent nie mogą: prowadzić postępowań administracyjnych ani wydawać decyzji administracyjnych z upoważnienia kierownika urzędu, kierować komórkami organizacyjnymi urzędu lub w inny sposób być przełożonym pracowników
urzędu. Doradcy i asystenci nie mogą podejmować samodzielnie żadnych czynności ani decyzji o charakterze merytorycznym
- dotyczącym wykonywania zadań jednostki samorządu terytorialnego. Ich rola ma wyłącznie charakter wspierający”.
A co na to nasz asystent? Sam podejmuje inicjatywy niezgodne z jego stanowiskiem. Czy miał więc prawo kontrolować
Towarzystwo Przyjaciół Gimu? Nie są to jedyne działania asystenta Orłowskiego, który zastępuje wójta na spotkaniach
z mieszkańcami, przyjeżdża na rozpoczęcie i zakończenie roku do naszych szkół, obiecuje w imieniu wójta, pozywa do
sądu. Czy mając sekretarkę, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, zastępcę, sekretarza, kilku kierowników
i wielu pracowników w Urzędzie wójt potrzebuje jeszcze asystenta?

GMINNE ŁAMAŃCE JĘZYKOWE
Są w naszej gminie nazwy, których wymowa bądź odmiana
może budzić kontrowersje. Mam na myśli Szczęsne i Nową
Wieś. Jeśli chodzi o tę pierwszą miejscowość, to spotykałem się z sytuacjami, że nawet jej mieszkańcy różnie odmieniają ją przez przypadki. Nazwa Szczęsne została nadana na podstawie Rozporządzenia Ministrów Administracji
Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 grudnia 1947 roku
(M.P. 12 lutego 1948, nr 14, poz.55). W rozporządzeniu podaje się wcześniejszą nazwę niemiecką - Schönwalde, co
można przetłumaczyć na polski jako Piękny Las. Po tym
lesie pozostał relikt w postaci pięknego dębu uznanego
za pomnik przyrody. Dąb Anna jest bez wątpienia jednym
z najpiękniejszych na terenie naszej gminy. Wspomniane
rozporządzenie podaje też końcówkę nazwy miejscowości w II przypadku - „ego“ oraz przymiotnik - „ szczęśniański“. W roku 2013 (dokładnie 13 grudnia) zostało wydane
nowe rozporządzenie w tej sprawie. Jest to rozporządznie
Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części ( Dz.U. Z dnia 13
lutego 2013 Poz. 200). W nowym rozporządzeniu niczego
w stosunku do poprzedniego nie zmieniono. A zatem szczęśniański dąb Anna ma wysokość 32 m i obwód 4,5 m. Możemy uznać, że jest atrakcją przyrodniczą Szczęsnego.
Jeśli chodzi o Nową Wieś, to tu mamy problem z akcentem. Pamiętam, kiedy ponad trzydzieści lat temu przeprowadziłem się do gminy Purda, to sposób akcentowania
nazwy Nowa Wieś był dla mnie szokujący i niezrozumiały. Większość mieszkańców kładła akcent na sylabę „wa“.
Zawsze mi się wydawało, że akcent powinien padać
na sylabę „No“ w pierwszym wyrazie i na słowo Wieś.
Jest w Polsce wiele miejscowości o nazwie Nowa Wieś
i nigdzie nie spotkałem się z takim akcentowaniem jak
w gminie Purda. Przez wiele lat było to dla mnie zagadką.
W 2010 roku obchodziliśmy 200 lecie Nowej Wsi. To skłoniło mnie do głębszego przeszperania literatury związanej
z tą miejscowością. W książce Janusza Jasińskiego Świadomość Narodowa Na Warmii W XIX Wieku znalazłem
treść przysięgi pierwszego sołtysa, Thomasa Domnika,
i wszystko zrozumiałem. Pierwszy sołtys złożył przysięgę
w języku polskim, a zaczął słowami: „ Ja Thomas Domnik
przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że jako przyjęty sołtysz z Nowywszy...“Zwracam uwagę na fakt, że nazwa miejscowości jest tu jednoczłonowa, a nie jak obecnie
dwuczłonowa. Zgodnie z polskimi zasadami akcent pada na
przedostatnią sylabę. Jeśli napiszemy Nowawieś łącznie, to
tą sylabą będzie „wa“. Ot i cała tajemnica. Ten sposób ak-

centowania ma tutaj ponad 200 letnią tradycję.
Pełny tekst przysięgi Thomasa Domnika można przeczytać
w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.
Jerzy Laskowski

A co o tym sądzi Ewka?
Och, ten przymus.

Znowu wokół wiele krzyku,
Że wciąż mnożę kierowników.
No to co - mam z wujka Zenka
Zrobić tylko referenta?
Koleżanki i koledzy
Też chcą trochę wyżej siedzieć.
Więc niestety mimo krzyków
Muszę mnożyć kierowników.

GOK w Purdzie.

Przyjaciele wciąż proszą:
Wytłumacz nam to - Ewka,
gdzie jest ten GOK w Purdzie???
Ja na to – on w Klewkach.

Lek na chandrę.

Nazwa jest. I nawet ujdzie.
Nieźle brzmi - „Świetlica w Purdzie”.
Lecz gdy jesień i wiatr wieje,
mało się w świetlicy dzieje.
Można by powiedzieć - nuda.
Komuś rozwiać się ją uda?
A może jesienno - zimowy hit Zumba oraz senior fit?
Ruch to zdrowie - dziecko wie,
Pani Agnieszko – ruszmy się.
(Ewka)

