KRÓTKO I NA TEMAT

W ubiegłorocznym wrześniowym numerze zamieściliśmy list jednego z naszych czytelników pytający, dlaczego nie opublikowano oświadczenia majątkowego wójta Piotra Płoskiego (PSL). Minął rok, a w mentalności wójta nic nie zmieniło się na
lepsze. Dzisiaj znowu możemy zadać pytanie: gdzie się podziało oświadczenie majątkowe wójta? Zgodnie z przepisami
osoby pełniące funkcje publiczne mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych do końca kwietnia za rok poprzedni.
Następnie oświadczenia powinny być niezwłocznie opublikowane. Niestety, brak nie tylko oświadczenia Piotra Płoskiego
(PSL), ale również Jolanty Wilgi i … albo mają coś do ukrycia, albo zwyczajnie lekceważą mieszkańców i prawo. Być może
jedno i drugie razem. W pozostałych jedenastu gminach naszego powiatu oświadczenia widnieją na stronach biuletynu informacji publicznej.
Rok temu doszło do zmiany na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim. Opisywaliśmy
wówczas zachowanie Piotra Płoskiego (PSL), któremu zabrakło kultury, żeby podziękować odchodzącej dyrektor Lidii Szych,
za jej wieloletnią pracę na tym stanowisku. Ksiądz Henryk Błaszczyk pokazał wówczas wójtowi, jak należy się w takiej sytuacji
zachować i podziękował Lidii Szych za współpracę, wręczając jednocześnie piękny bukiet kwiatów. W tym roku doszło do
zmiany na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczęsnem. Okazało się, że nasza krytyka przyniosła efekty. Piotr
Płoski (PSL) pojechał z kwiatami podziękować odchodzącej ze stanowiska dyrektora Marzenie Bartosek. Jeszcze kilka kadencji i może Piotr Płoski (PSL) nauczy się kultury. Tylko czy musimy tyle czekać?
We wrześniu zakończą się kolejne inwestycje na drogach powiatowych. Na drodze z Marcinkowa do drogi karjowej 53 zostanie wylany nowy dywanik asfaltowy na brakującym kilkustemetrowym odcinku. W ten sposób cała droga od DK 53 do
Purdy będzie wreszcie we właściwym dla drogi powiatowej standardzie. Druga inwestycja to budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej w Butrynach do cmentarza.
W ostatnim numerze pisaliśmy o niezgodnym z prawem zarządzeniu wójta nr 124/2016 dotyczącym kosztów ogrzewania
w lokalach komunalnych. Otrzymaliśmy z gminy informację, że na podstawie tego zarządzenia 17 osobom naliczono zbyt
duże zobowiązania. Na dzień 31.12.2016 była to kwota 18435,21 zł. Jak widać średnio każdego najemcę obciążono nadmiernie kwotą 1084,42 zł. Niestety nie mamy informacji czy i kiedy zwrócono nienależnie pobrane pieniądze i ile wyniosły odsetki.
Dobrze by było, gdyby koszty odsetek Piotr Płoski (PSL) zapłacił z własnej kieszeni. W przeciwnym przypadku za błędy wójta
zapłacimy oczywiście my – mieszkańcy gminy.

LUDZIE LISTY PISZĄ ...
Szanowny Panie Redaktorze

Wybrałem się ze znajomymi na dożynki do Butryn. Ogólnie było fajnie. Jedna sprawa mnie zdumiała. Zawsze mi się wydawało, że dożynki to święto rolników, ogrodników, pszczelarzy. W Butrynach było inaczej. Miałem wrażenie, że to święto
Płoskiego. Na scenie tylko on, albo jacyś jego klakierzy, a rolników nie widać. Ciekawy jestem, czy więcej ludzi zwróciło na to
uwagę. Czy ten człowiek musi się tak nachalnie wszędzie promować? Przecież to jest niestrawne.
Pozdrawiam
Nazwisko i adres do wiadomości redakcji
Witam,
Purda chwali się ostatnio na swoim facebook-u wielką inwestycją w Trękusku jaką jest remont drogi na odcinku 122m :) Zastanawia mnie czy jest się czym chwalić, skoro aby mieć normalną drogę w gminie trzeba sobie kostkę kupić, a gmina może
łaskawie ją ułoży. Za kostkę zapłacili dwaj miejscowi przedsiębiorcy. Z kolei droga z Marcinkowa do Purdki , która miała być
remontowana jest tylko pogłębiana przez równanie co przy każdym deszczu robi z niej strumyk i jej stan stale się pogarsza, tu
jednak nikt za nawierzchnię nie zapłacił z prywatnych pieniędzy. Dotarcie do Purdki samochodem innym niż terenowy często
graniczy z cudem powodując uszkodzenie zawieszenia.
Pozdrawiam.

A CO O TYM SĄDZI EWKA?
Mistrz Kręcik

Tak tym konkursem zakręcił
Wystrychnął wszystkich na dudka
I znowu na stanowisku
Zasiadła Fisia Robótka.
Zapytacie kochani zapewne
Jak można sobie tak kpić, z nami igrać
Otóż to taki jest Kręcik
Co z góry wie, kto ma wygrać.

To jeszcze nie koniec
Hej buntownicy z Klewek

Coście wywłaszczenia nie chcieli
Przez was wójt nie zbuduje
Ni filharmonii ni opery.
Postawiony pod ścianą
Bojąc się utraty poparcia
Położył uszy po sobie
Dziś rezygnując ze starcia.
Ale została uchwała
Kiedyś spróbuje ją wdrożyć
Dziś wy jego na łopatki
Jutro on was może położyć.
(Ewka)

Folwark zwierzęcy II (wg wzoru Georga Orwella)
(wszelkie podobieństwa do prawdziwych postaci i zdarzeń są niezamierzone i najzupełniej przypadkowe)

Rządził osioł swoją farmą
Jak to osioł - po oślemu
Mierna, ale wierna rada
Nic nie miała przeciw temu.
Każdy pomysł swego pana
Szalony czy durnowaty
Uchwalali bez oporów
Choćby miał przynieść straty.
A pomysłów - coraz głupszych
Wiele po oślim łbie lata
Cel jeden mu przyświeca
Rządzić do końca świata.
Zapragnął osioł zabawy
Bo nudził się w stajni okropnie
- Wymyślam Farmolandię!!!
A rada niech pomysł mój popchnie.
Zapragnął wyrzucić kozy
Z łąki gdzie trawa soczysta
Poszczuł na kozy wilczura
By je przegonił na rżyska.
W wynajętym boksie na farmie
Od lat mieszkał leciwy kruk
Dasz więcej siana - rzekł mu osioł
Inaczej pójdziesz na bruk.
Stowarzyszenie Zwierzarus
Pomocne słabym i chorym
Bez wahań i skrupułów
Wywalił na bruk z obory.
Smuci się cały folwark, niejeden cicho stęknie
To takie jest ośle „nowe”? A miało być tak pięknie.
Pozostaje pamiętać o tym
Że słowom kłamliwym, czynom durnym
Można się przeciwstawić
Wrzucając głosy do urny.
(Ewka)

