KRÓTKO I NA TEMAT
Nowa dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim, Jolanta Maciejewska, zaczęła swoje rządy od mocnego akcentu. Dała naganę sprzątaczce! Szef, który ma autorytet, wynikający z jego osiągnięć zawodowych i przymiotów osobistych, nie
musi wymuszać posłuszeństwa strachem. Tak postępują ci szefowie, którzy nie mają innych argumentów.
Była dyrektor wspomnianej wyżej szkoły, Lidia Szych, została odznaczona Medalem Komisjii Edukacji Narodowej przyznanym przez
Minister Annę Zalewską. Do ministerstwa wpłynął również wniosek o medal dla Mieczysława Puzio, radnego gminnego i pedagoga
Gimnazjum w Purdzie. Na szczęście ten wniosek ktoś przytomny rozpatrzył negatywnie. Lidii Szych sredecznie gratulujemy.
8 września Andrzej Adamowicz wniósł reklamację do spisu wyborców. Chodzi o to, czy Aleksander Pepłowski zamieszkuje na terenie
naszej gminy. Zgodnie z ustawą wójt ma w takim przypadku trzy dni na wydanie stosownej decyzji. Piotr Płoski (PSL) potrzebował
na to miesiąc. Dokładnie 7 października Andrzej Adamowicz dostał odpowiedź. Oczywiście wg. wójta Aleksander Pepłowski nadal
zamieszkuje na terenie naszej gminy. Czemu wójt złamał prawo i nie wydał decyzji w ustawowym terminie? Czy chodziło o to, żeby
dać Pepłowskiemu czas na znalezienie alibi?
Dwóch chuliganów zaatakowało Andrzeja Adamowicza podczas gminnych dożynek w Klewkach. Młodym, jak widać nierozgarniętym
ludziom, przeszkadzało, że Adamowicz robi zdjęcia. W trakcie krótkiego starcia został uszkodzony aparat i twarz jednego z napastników. W tej sprawie policja prowadzi dochodzenie, ponieważ zaatakowano dziennikarza w czasie wykonywania jego obowiązków.
Mieszkańcy Szczęsnego znowu rozsławili naszą gminę. Tym razem wzięli udział w konkursie „Czysta i piękna zagroda - estetyczna
wieś“. Konkurs jest organizowany przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich przy wsparciu Marszałka naszego województwa.
Sołectwo Szczęsne zajęło bardzo dobre szóste miejsce i otrzymało w nagrodę 3 tys. zł. Mieszkańcom zaangażowanym w poprawę estetyki wsi serdecznie gratulujemy. Przypomnijmy, że w 2006 roku sołectwo Nowa Kaletka zajęło w tym konkursie III miejsce,
a w 2014 sołectwo Przykop również III. Mamy więc coraz większy dorobek w tej dziedzinie.
W dniu 22 września br. na stronach Urzędu Gminy ukazała się informacja, iż Gmina Purda pozyskała na inwestycje proekologiczne
771 tys. zł. Już na drugi dzień inwestycje proekologiczne skurczyły się do kwoty 650 tys. zł. W ciągu jednej nocy wyparowało nam
121 tys. eko pieniędzy. Pomyłka czy obawa, że sprawdzimy, jakie to inwestycje miał na myśli autor ogłoszenia.

WYPRAWKA SZKOLNA DLA PIERWSZOKLASISTÓW
- KUSZENIE DIABEŁKA cd.
Niesmaczny żart primaaprilisowy Płoskiego?
Do naszej redakcji docierają liczne informacje od zaniepokojonych rodziców, iż Piotr Płoski (PSL) nie chce zrealizować obietnicy
zwrotu kosztów zakupu wyprawki szkolnej dla dzieci uczęszczających do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017. Przypominamy, że pismem z dnia 1 kwietnia br. (zamieszczonym na portalu Gminy Purda) Piotr Płoski jako Wójt Gminy Purda informował
rodziców pierwszoklasistów, iż będą zwracane im koszty zakupu tornistrów, strojów sportowych i przyborów szkolnych do 1000
zł. Wielu rodziców ten argument przekonał, by wysłać wcześniej dziecko do szkoły, a niektórym rodzicom pomógł podjąć decyzję
o pozostawieniu swoich pociech po raz kolejny w klasie pierwszej. Niestety (czyli jak zawsze) Piotr Płoski nie dotrzymał obietnicy.
Jak informują nas nasi czytelnicy, w szkołach, jak i urzędzie gminy nikt na ten temat nie chce z nimi rozmawiać. Brakuje jakiejkolwiek
informacji/regulaminu, jak rodzice mają w/w środki otrzymać. A może był to tylko żart primaaprilisowy Płoskiego, który 1 kwietnia
chciał się z dzieci i ich rodziców trochę pośmiać obiecując im wyprawkę szkolną. Może to teraz taki zwyczaj? Każdy przecież lubi
dobry dowcip, a jak płynie z takich ust to …
Jednakże Redakcja Echa Purdy informuje rodziców pierwszoklasistów, by wzięli sprawy w swoje ręce i pisemnie zwrócili się do Piotra
Płoskiego o zwrot obiecanych pieniędzy. Poniżej prezentujemy jak przykładowo taki wniosek może wyglądać. Życzymy powodzenia
i z niecierpliwością czekamy na odpowiedź wójta gminy.
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WNIOSEK
W nawiązaniu do pisma z dnia 1 kwietnia 2016r., zamieszczonego na portalu Gminy Purda, proszę o zwrot kosztów zakupu
wyprawki szkolnej dla mojego dziecka w wysokości … (pamiętajcie zwrot do 1000 zł). Środki proszę przelać na moje konto Nr….
lub przygotować do wypłaty w kasie Urzędu Gminy w Purdzie.
Informuję, że syn/córka (imię i nazwisko dziecka) uczęszcza do klasy pierwszej (nazwa szkoły), w związku z czym poniosłem znaczne koszty nabycia wyprawki szkolnej w postaci zakupu przyborów szkolnych, strojów sportowych, tornistra. Do wniosku
załączam moje oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków (na temat posiadania imiennych faktur wójt w swoim piśmie nie
wspominał, więc powinno być ważne oświadczenie, chociaż jak ktoś ma faktury to też dobrze).
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Podpis

Wyniki konkursu na najciekawszy komentarz do zdjęcia:
Piotr Płoski- Wójt Gminy Purda w latach 2014Redakcja Echa Purdy informuje, że konkurs
na najciekawszy komentarz wygrał Rymujący
Czytelnik ( dane znane redakcji)
tekst 1
Choć memento mori nadal aktualne
powody kompleksów tak samo banalne.
tekst 2
W jakich latach? Nie wiadomo jeszcze.
Na takiego wójta zagłosują tylko leszcze.
Komentarze innych osób biorących udział w
konkursie
1. Żaden Biskup nie podskoczy
Kiedy Płoski Traktem kroczy
2. Moje serce jest z kamienia
Stanowiska tylko zmieniam
3. Piotr Płoski Wójt Gminy Purda
2014 – niekończąca się opowieść
4. Piotr Płoski „Człowiek z kamienia” nowy film
propagandowy w reżyserii Grzegorza Noska
5. O kurczę nawet ten kamień jest dla mnie za
ciasny.
6. Piotr Płoski – kończ Waść wstydu oszczędź
7. Patrzcie ludzie, przecież wiecie
Kto ważniejszy jest w tym świecie
8. Biskup Leszczyński pełen troski
Bo na głazie rządzi Płoski
9. Leży Biskup sobie cicho
Bo to Płoski jest Panicho
10. Jak ten napis przeczytałem
To się zaraz popłakałem

Gratulujemy!
Dziękujemy za udział w konkursie. Nagrodę:
Przewodnik po Gminie Purda pod red. Jolanty
Weihs, Edwarda Cyfusa i Jerzego Laskowskiego przekażemy Rymującemu Czytelnikowi.

