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

NIE ŻEGNAMY, MÓWIMY: DO WIDZENIA
14 września w klebarskim Sanktuarium odbyła się wyjątkowa
uroczystość. W obecności parafian i mnóstwa dostojnych gości arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński, wręczył dekrety związane ze zmianą proboszcza parafii Klebark
Wielki. Dotychczasowy proboszcz i kustosz Sanktuarium ks.
prałat Henryk Błaszczyk po blisko 18 latach odchodzi z parafii.
Na jego miejsce został
powołany ks. dr Wojsław
Czupryński. Jak podkreślił arcybiskup Górzyński, uroczystość wręczenia dekretów i przyjęcia
wyznania wiary i przysięgi od nowego proboszcza przeważnie odbywa
się w zaciszu kurii biskupiej. Tym razem, prawdopodobnie ze względu
na rangę miejsca i postaci, zrobiono wyjątek.
Po uroczystej mszy były
chwile na podziękowania dla ks. Henryka
i ciepłe słowa powitania
nowego proboszcza. Ze
szczególnym wzruszeniem przemówiła Jolanta
Szczepańska, której słowa wywołały długo trwające oklaski
wszystkich obecnych.
Z dziennikarskiego obowiązku odnotujmy kogo dostrzegliśmy
w kościele. Mszy przewodniczył arcybiskup Józef Górzyński
metropolita warmiński. Było też wiele innych osób duchownych, wśród nich biskup Jacek Jezierski. Licznie reprezentowano suwerenny Zakon Maltański. W ławie kolatorskiej
zasiedli rycerze zakonni - Zygmunt Komar i Maciej Koszutski
(Wiceprezydent ZPKM). Wśród osób świeckich dostrzegliśmy
starostę olsztyńskiego, Małgorzatę Chyziak, przewodniczącego rady powiatu, Jerzego Laskowskiego, radnego Miasta
Olsztyn, Jana Tandyraka. Z władz gminy zauważyliśmy tylko
radnego z Klebarka Wielkiego, Przemysława Pasztaleńca.
Przy takiej okazji warto przypomnieć choćby niektóre zasługi ks. Henryka. Oczywiście pominiemy kwestie czysto duszpasterskie, bo nie czujemy się kompetentni w tym zakresie.
Warto jednak przypomnieć wydarzenia, które dzięki pracy ks.
Henryka stały się już klebarską tradycją. Wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich uczestników są obchody dnia św. Jana
połączone ze słowiańskimi obrzędami nocy Kupały. Pomysł
na pierwszy rzut oka ryzykowny, ale życie pokazało jak trafiony. Inna tradycja to msza za Ojczyznę, każdego 11 listopada,

połączona ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem Warmiaków
- ofiar dwu totalitaryzmów. Wspólne odśpiewanie Roty, do
której muzykę skomponował Feliks Nowowiejski, jest przeżyciem szczególnym. Przypomnijmy, że Feliks Nowowiejski
bywał w kościele w Klebarku, kiedy odwiedzał swoją siostrę
w Patrykach. Zdarzało się, że dawali wspólne koncerty. Do
wspomnianych wydarzeń
dorzućmy liczne wystawy, konferencje naukowe, projekty skierowane
do osób potrzebujących.
Bo ks. Henryk był zawsze tam, gdzie działa
się komuś krzywda. Kiedy strażacy gasili pożar
budynku mieszkalnego,
on otulał ofiary kocem
i częstował ciepłą herbatą przywiezioną w termosie. Był przy wypadkach
komunikacyjnych. Czasami niestety z ostatnim
namaszczeniem. Pomógł
wielu ludziom. Jako osoba niezwykle wrażliwa na
ludzkie cierpienie reagował na to, co dzieje się
w jego parafii, ale i daleko poza nią. Można go było dostrzec
w relacjach telewizyjnych z Haiti, kiedy okrutny żywioł zniszczył wyspę. Był też w niebezpiecznych rejonach Gruzji, kiedy
trwała tam wojna. Ostatnio angażował się w pomoc w Armenii
i pomoc dla uchodźców z Syrii.
Jak wyglądała parafia Klebark Wielki, a szczególnie kościół
i jego otoczenie, przed przyjściem ks. Henryka, a jak wygląda
dziś? To jest dopiero ogrom pracy i pieniędzy, które ks. Henryk potrafił zdobyć. Kościół ma dziś nowy dach i rynny, zostały
odrestaurowane i zabezpieczone specjalnymi szybami cenne
witraże. Osuwająca się skarpa, na której wybudowano kościół,
została wzmocniona innowacyjną metodą. Wnętrze kościoła
w całości odnowiono. Wiele cennych dzieł sztuki w kościele
i jego otoczeniu poddano konserwacji. Wyremontowano plebanię, cenny zabytek, którego architektura przypomina dwór
polski. Również inne budynki parafialne doczekały się remontów. Doprawdy nie sposób wymienić wszystkiego. Poprzeczka
dla następcy, ks. Wojsława Czupryńskiego, została zawieszona wysoko. Nowemu proboszczowi życzymy, aby podołał
stojącym przed nim zadaniom, a ks. Henrykowi powodzenia
w realizacji nowej misji, do której został powołany.

DOŻYNKI 2017
3 września w Butrynach odbyły się gminne dożynki. Mieszkańcy sołectwa wykonali olbrzymią pracę, żeby nadać tej uroczystości wyjątkowy wymiar. Już na wjeździe do wsi ustawiono
okolicznościowe, wykonane z płodów rolnych, witacze. Cała
wieś była odświętna. Ksiądz Jan Pietrzyk wyrecytował podczas uroczystej mszy okolicznościowy wiersz, napisany chyba

specjalnie na tę okazję. Stawili się strażacy ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy. Po mszy pochód z uczestnikami
prowadzony przez orkiestrę z Lidzbarka Warminskiego udał
się na teren firmy Bartbo. Tam już czekały liczne stoiska i scena. Sześć sołectw: Butryny, Giławy, Klewki, Nowa Wieś, Przykop, Purda, przygotowało wieńce dożynkowe. Jeden piękniej-

szy od drugiego. Największy jak zwykle przywieźli ze sobą
przedstawiciele sołectwa Giławy. Nie chcemy w tym miejscu
być odebrani jako czepialscy, ale z naszej matematyki wynika,
że 18 sołectw nie przygotowało wieńców. Wszystko zasługiwałoby na pochwałę gdyby nie, naszym zdaniem, świadomy
nietakt wójta. Spośród licznych zaproszonych gości dotarli tylko posłanka Anna Wasilewska i przewodniczący rady powiatu
Jerzy Laskowski. Wójt, który zdominował scenę, witając gości,
powiedział, że wita panią poseł. Przy czym nie wymienił ani
imienia, ani nazwiska przybyłej. Siedzącego obok niej przewodniczącego rady powiatu w ogóle nie zauważył. Gdybyż to
była posłanka z PSL pewnie słałby peany na jej cześć, ale
posłanka z PO nie jest w jego karierze do niczego potrzebna.
W końcu obecnie rządzi PiS. Skontaktowaliśmy się z wymienionymi gośćmi, żeby podzielili się swoimi wrażeniami. Anna
Wasilewska, mimo wszystko była bardzo zadowolona z wizyty.
„To wspaniałe zobaczyć tylu zadowolonych ludzi. Widać, jak
ta społeczność jest dobrze zorganizowana we wspólnym działaniu. Zdaję sobie sprawę, że takie zgranie buduje się latami.
W Butrynach byłam wiele razy, od kiedy zaczęła się tradycja
Kiermasu. Trochę szkoda, że to wydarzenie nieco podupadło.
Staram się uczestniczyć w różnych wydarzeniach lokalnych.
Poseł nie może zamykać się tylko w sejmie, bo wtedy odrywa
się od rzeczywistości. W tym roku byłam już na czterch dożynkach w różnych gminach. W gminie Purda po raz pierwszy
zdarzyło mi się, że nie dopuszczono mnie do głosu. Poza tym,
zabrakło mi na scenie wystąpienia pani sołtys z Butryn i głosu
starostów dożynek“.
Jerzy Laskowski reprezentował powiat jako przewodniczący
rady powiatu olsztyńskiego. Przywiózł ze sobą list do wójta
Piotra Płoskiego od starosty olsztyńskiego, Małgorzaty Chyziak. Przypomnijmy, że dożynki organizowano pod jej patronatem. Niestety, jego również nie dopuszczono do głosu. Nie
miał więc możliwości przekazania wójtowi listu od starosty. Takie traktowanie gości, to nie jest tylko brak kultury. Wójt mógłby
raz pomyśleć o ludziach, którzy wiele dni pracowali, żeby ta
uroczystość wypadła bez zarzutu. Mimo nie najlepszej pogody, wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jeden burak.

Wieniec sołectwa Giławy

KOSZTY PROPAGANDY - RAZ JESZCZE
W maju 2016 roku opisywaliśmy, jak rosną koszty propagandy Piotra Płoskiego (PSL). Przypominamy, że w styczniu 2015
roku wynosiły one 959,40 zł i od tego momentu co miesiąc
rosną. W marcu 2016 roku było to już 5135,20 zł. Wymienione kwoty były związane z opłatą za wydawanie Miesięcznika
Samorządowego i Magazynu Informacji Gminnych. Po tym,
jak pokazaliśmy te wydatki opinii publicznej, Piotr Płoski (PSL)
zmienił taktykę. Zaprzestano nakręcania Magazynu Informacji
Gminnych, a Miesięcznik ukazuje się co dwa miesiące.
Nie oznacza to, że spadły wydatki na propagandę. W zamian
za to Piotr Płoski (PSL) opłacał różne media za zamieszczanie
przygotowywanych przez gminę publikacji. Zwykły mieszkaniec był w ten sposób oczarowny. Myślał pewnie, że w naszej
gminie dzieje się tak dużo istotnych wydarzeń, że wszystkie
media informują tylko o gminie Purda, a o innych znaczne
rzadziej. Prawda jest taka, że inne gminy wolą wydawać pieniądze na zaspokajnie potrzeb mieszkańców, a nie potrzeb
propagandowych wójta gminy. Przyjrzyjmy się, jak wyglądały
wydatki na media (propagandę) w 2016 roku:
1. Poza Olsztyn – Goldendorf Public Relatins – 1476,00 zł

2. Gazeta Warmińska – Agencja Rekl.-Multimed. – 2218,00 zł
3. Gazeta Olsztyńska – Grupa WM, sp. z o.o. - 2460,00 zł
4. Telewizja Polska – 7893,28 zł
5. Europa Press Media – 3075,00 zł
6. Kontrast Studio Piotr Wanat – 5000,00 zł
To daje łącznie kwotę 22122,38 zł, a przecież do tego trzeba
dodać koszty Magazynu Informacji Gminnych za styczeń i luty
(3460,02 zł), koszty Miesięcznika Samorządowego i pewnie
wiele kosztów, o których nie wiemy. Czyli kilkadziesiąt tysięcy
złotych rocznie. Tak się robi kampanię wyborczą za publiczne
pieniądze. Nasuwa się przy tym pewna refleksja. Czy media
mogą być zainteresowane w odsunięciu od władzy kogoś, kto
tak szczodrze je obdarowuje? Każdy chce żyć. Tylko dlaczego
za nasze pieniądze?
Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. W sierpniu 2016 r. gmina otrzymała rachunek (nie fakturę) od firmy Kontrast Studio
Piotr Wanat na kwotę 5000 zł. Ciekawy jest numer rachunku
– 1/2016. Co to za firma, że w sierpniu wystawia rachunek
nr 1? Dlaczego to właśnie gmina Purda wykupiła jako pierwsza usługę i to od razu za tyle pieniędzy?

NOWA ŚWIECKA TRADYCJA
Piotr Płoski (PSL) zdecydował, więc wszyscy muszą się podporządkować i już. W tym roku po raz pierwszy odbyła się
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie to, że najpierw odbyły się uroczystości
w poszczególnych szkołach, a potem delegacje spotkały się
w tej jednej, wybranej przez wójta, placówce. Po co to wszystko? Niektórzy pukają się w głowę. Naszym zdaniem wyjaśnienie jest proste jak konstrukcja cepa. Tą wybraną szkołą jest
Klebark Wielki. Tej miejscowości Piotr Płoski (PSL) obiecał
najwięcej. Przede wszystkim kanalizację ( jakieś 4 mln zł),
halę widowiskowo-sportową (9 mln zł), rozbudowę boiska

(0,5 mln zł) i jeszcze parę drobnych spraw. Minęły trzy lata,
a nikt w gminie nie pracuje nawet nad dokumentacją techniczną dla tych inwestycji. Tymczasem milowymi krokami zbliżają
się wybory. Coś trzeba elektoratowi dać, żeby znowu wybrali
go na stanowisko wójta. Nie ma inwestycji, to chociaż igrzyska. Dlatego w Klebarku odbyła się Gminna Inauguracja Roku
Szkolnego. Dzieci pewnie nie będą rozumiały, dlaczego dwa
razy mają uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego. Dorośli, każdy po swojemu skomentuje to wydarzenie, a my mamy
nadzieję, że i tym razem okaże się, że kij ma dwa końce.

TRAFIONY - ZATOPIONY
Uprzedzaliśmy, żeby nie kupować budynku w Patrykach (Echo
Purdy marzec 2016), ale większość naszych najmądrzejszych
radnych nie chciała nas słuchać. 11 sierpnia 2017 r. zadaliśmy wójtowi proste pytanie. Czy w Patrykach funkcjonuje
świetlica wiejska? Przypominamy, że na zakup budynku dla
potrzeb świetlicy gmina wydała 360 000 zł plus koszty aktu
notarialnego. 7 marca 2017 roku odbyło
się uroczyste otwarcie nowej świetlicy.
Ksiądz prałat Henryk
Błaszczyk
dokonał
poświęcenia obiektu.
Miesięcznik
samorządowy gminy Purda
nr 10 poinformował
o tym wydarzeniu
mieszkańców. Jaka
zatem mogła być odpowiedź na nasze
pytanie? I tu zaskoczenie. Rafał Wilczek
z upoważnienia wójta
poinformował
nas,
że w Patrykach nie
ma świetlicy wiejskiej
(kopia pisma obok).
To
co
otwierano
7 marca? Co święcił ksiądz Henryk?
Zarówno wójt, jak
i radny Kicki używają w miesięczniku określenia sala
wspólna. W tym samym artykule jest
zdanie, że proboszcz
z Klebarka poświęcił
świetlicę. Jaka jest
różnica między salą
wspólną a świetlicą? Kto tu kogo robi
w balona? Ciekawostką jest, że wójt
Piotr Płoski (PSL)
zarządzeniem
nr 18/2017 z dnia 10
lutego 2017 organizował uzupełniające wybory sołtysa, wskazując świetlicę wiejską
w Patrykach jako miejsce ich przeprowadzenia. To jest ta
świetlica, czy jej nie ma? Jest tak, jak przewidywaliśmy
i o czym uprzedzaliśmy najmądrzejszych radnych. Zakupiony budynek nie spełnia warunków, jakie stawia się obiektom użyteczności publicznej. Świetlica wiejska niewątpliwie

obiektem użyteczności publicznej jest. Żeby przystosować tę
budowlę do funkcji świetlicy, naszym zdaniem, trzeba wydać
jeszcze grubo ponad 100 000 zł. To razem z kosztami zakupu
i innymi zbliżamy się do pół miliona. Po co to wszystko, skoro
za około 340 000 zł można zbudować całkiem nowiutką, spełniającą potrzeby mieszkańców świetlicę ( przykład świetlicy
w Prejłowie zbudowanej przez poprzednią
władzę).
Dlaczego
tak
potraktowano
mieszkańców
Patryk? Czy to są mieszkańcy gorszego sortu, że próbowano ich
zadowolić jakąś prowizorką? Co dalej?
Czy gmina poniesie
kolejne wydatki, żeby
z czegoś niefunkcjonalnego
zrobić
świetlicę? Czy z tego
budynku w ogóle da
się coś sensownego
zrobić? Przecież to
zwykły, nieduży budynek mieszkalny przebudowany z wcześniejszego budynku
gospodarczego. Na
razie wygląda na to,
że wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych
i nie mamy nic. Doszły
tylko koszty utrzymaniu nieużytecznego
obiektu i pewna strata wynikająca z tego,
że poprzedni właściciel płacił jednak za
ten obiekt podatki
do gminy. Zadajemy
pytanie, które samo
ciśnie się na usta.
Czy to jest niegospodarność? Nie chcemy
niczego sugerować,
ale na razie jedynym wygranym jest
poprzedni właściciel, który pozbył się, za całkiem dobre pieniądze, kłopotliwego obiektu. Czyżby znajomy króliczka? Na
koniec przypomnijmy nazwiska radnych, którzy głosowali za
tym pomysłem: Jolanta Wilga, Andrzej Chojnowski, Grzegorz
Nosek, Mieczysław Puzio, Jerzy Pykało, Aleksander Pepłowski, Genowefa Brach, Dawid Kicki.

OŚWIATA W TRAKCIE REFORMY
Od września mamy siódmą klasę w szkole podstawowej.
Przed dyrektorami szkół stanęły nowe problemy, o których
większość mieszkańców nie ma pojęcia. W klasie siódmej są
nowe przedmioty: biologia, geografia, fizyka, chemia, drugi
język obcy. Wymaga to zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli. Reformatorzy nie pomyśleli o tym, jak
zachęcić np. fizyka, żeby zechciał dojeżdżać do jakiejś szkoły,
oddalonej o 20 kilometrów od miejsca jego zamieszkania, dwa
razy w tygodniu, na jedną godzinę lekcyjną. Przecież to się nie
opłaca skórka za wyprawkę. Oczywiście, im szkoła bliżej od
Olsztyna, tym łatwiej znaleźć chętnego. Szczęsne i Klebark
mają więc łatwiejsze zadanie niż np. Butryny i Nowa Wieś.
Kolejny problem to brak pomocy dydaktycznych do nauczania tych przedmiotów. W Purdzie są pomoce z wygaszane-

go gimnazjum, ale co w pozostałych szkołach. W budżetach
szkół powinno być w tym roku więcej pieniędzy na ten cel niż
do tej pory. Niestety, władze gminy, mimo wniosków dyrektorów placówek, nie zabezpieczyły odpowiednich kwot. Na koniec najtrudniejszy problem, który z całą mocą uderzy dopiero
w przyszłym roku. Chodzi o brak sal lekcyjnych dla klasy siódmej i ósmej. Już teraz są problemy. Dwie klasy w Butrynach
mają zajęcia na zmiany, bo korzystają z tej samej sali lekcyjnej. Potrzebne są inwestycje. Bez tego, szczególnie w Szczęsnem i Butrynach, nie da się rozwiązać problemu. Niestety,
wygląda na to, że na razie nikt o tym nie myśli. W końcu żaden
radny nie ma dzieci w naszych szkołach, wójt posyła swoje
dzieci do szkół w innej gminie, a zastępca wójta mieszka poza
naszą gminą.

CZY TO KONIEC TRADYCJI?
Smutny Kiermas. Tak zatytułował swoje refleksje na temat
tegorocznego Kiermasu Władysław Katarzyński. Ten znany
dziennikarz, poeta i człowiek od kilkudziesięciu lat związany
z naszą gminą tym określeniem trafił w sedno. Co tu więcej
pisać. Wygląda na to, że obecni organizatorzy kompletnie nie
rozumieją, do jakiej tradycji nawiązuje Kiermas Tradycji Dialogu i Zabawy w Bałdach. Rezygnacja z odtworzenia historycznego wjazdu biskupa podczas tej imprezy to tak, jakby ktoś

zrezygnował z inscenizacji bitwy pod Grunwaldem 15 lipca.
Organizatorzy nie dość, że „nie łapią“ o co chodzi, to również
nie widać z ich strony zaangażowania, włożonego serca i entuzjazmu. Bez tego nie da się takiej imprezy przeprowadzić
z sukcesem. Z roku na rok, program jest mniej ciekawy, a liczba uczestników maleje. Nie widać też chętnych, by fundować
kolejne głazy. Jak pisze Władysław Katarzyński, wygląda na
to, że impreza umrze śmiercią naturalną.
Otóż tu się nie zgodzimy. To nie będzie śmierć naturalna, tylko
śmierć w wyniku nieudolności obecnej władzy. Mieliśmy kiedyś imprezę, o której słychać było daleko. Mieliśmy promo-

PURDZKI AUTOSAN
Pod koniec sierpnia opinią publiczną wstrząsnęła afera związana z Autosanem. Pracownik owej firmy spóźnił się o 20 minut ze złożeniem oferty. Chodziło o zakup 20 autobusów dla
wojska. Autosan stracił szansę na kontrakt, który był przygotowany specjalnie dla niego. Niekompetencja? Głupota? Przekupstwo? To wyjaśnią odpowiednie służby. Kto wyjaśni podobną aferę w Purdzie? Pewnie nikt. Chodzi o projekt Przedszkole
pełne wyzwań. W lipcu 2016 roku gmina złożyła wniosek
w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie zajęć dodatkowych dla przedszkola
w Klebarku Wielkim i Klewkach. Termin złożenia wniosków
upływał 15 lipca 2016 roku. 28 lutego 2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listy rankingowe dla
tego konkursu i wniosek gminy Purda został zakwalifikowany.
Na przełomie kwietnia i maja 2017 roku rozpoczęto realizację
projektu. Ktoś (ciekawe kto?) w gminie wyłonił wykonawców
i zakupił pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć. Po
około trzech tygodniach, nagle realizację projektu przerwano.
O co chodzi? Okazuje się, że jakiś niekompetentny pracownik
gminy wyłonił wykonawców z pominięciem przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. Oczywiście
tę informację pozyskaliśmy nieoficjalnie. 5 lipca 2017 roku
zwrócilismy się do gminy z wnioskiem o udostępnienie nam
kopii wniosku i wszelkiej korespondencji z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie. Na odpowiedź musieliśmy czekać do
początku września. Niestety odpowiedź jest niepełna. Z informacji, przekazanych nam przez gminę wynika, że ostatecz-

cyjną perełkę naszej gminy. Niestety, utrzymanie tej pięknej
tradycji na odpowiednim poziomie przerosło możliwości obecnej władzy. I do takich wniosków dochodzimy akurat wtedy,
kiedy minął X jubileuszowy Kiermas. To przecież była okazja,
żeby go w sposób wyjątkowy nagłośnić. Można było zaprosić
wszystkich dotychczasowych fundatorów głazów, zorganizować imprezy towarzyszące we współpracy z Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim, Warmińską Kurią Metropolitarną, Lasami Państwowymi, samorządami: wojewódzkim i powiatowym. Wszystkie te podmioty od samego początku wspierały
ideę Kiermasu. Dlaczego tracimy takich sojuszników?

W poprzednim numerze Echa Purdy zwróciliśmy uwagę, że
tablice informacyjne na trakcie biskupim są w złym stanie
i źle świadczą o gospodarzach gminy. Do publikacji dołączyliśmy zdjęcie. Musimy przyznać, że nasza uwaga spotkała się
z reakcją ze strony gminy i cztery tablice historyczne zostały
wymienione na nowe. Niestety, okazuje się, że wszystko trzeba pokazać palcem. Do wymiany są jeszcze inne tablice, drogowskazy do Traktu Biskupiego. Jakiś pracownik, który dostał
zadanie wymiany tablic, po prostu nie rozejrzał się dookoła.

na wersja wniosku wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego 23
czerwca 2017 roku. Dziwne, ale według informacji zamieszczonych na stronach UM, wniosek został zatwierdzony cztery
miesiące przed wpłynięciem. Czary jakieś, czy co? Możemy
oczywiście ponownie zwrócić się z zapytaniem i poczekać na
odpowiedź kolejne dwa miesiące. Wygląda na to, że komuś
w gminie bardzo zależy, aby mieszkańcy nie mieli pełnej informacji o działaniach władz gminy. Ktoś się czegoś boi? Jeżeli
prawdą jest to, co wiemy nieoficjalnie, to zastanawia nas, do
jakiego stopnia trzeba być niekompetentnym, żeby przy realizacji projektu unijnego nie stosować ustawy o zamówieniach
publicznych. Kto zatrudnił takiego partacza w naszej gminie?
Kto jest tym partaczem i jakie poniesie konsekwencje? To nie
koniec problemów. Osoby, które prowadziły zajęcia, miały podpisane umowy na realizację działań w ramach określonego
projektu. Projekt, póki co, nie wypalił. Pytanie, z jakiego paragrafu wypłacono tym osobom pieniądze za te trzy tygodnie
pracy? Jaką sztuczkę wymyślono w księgowości? Ktoś musiał
trochę myśleć, bowiem zapłata nie nastąpiła od razu. Wobec
tego co napisaliśmy, drobiazgiem wydaje się fakt, że niektóre
pomoce dydaktyczne były tak podłej jakości, że już po paru
zajęciach nie nadawały się do użytku.
Jaki gigant i dlaczego zdecydował o zakupie takiego badziewia? Z jakiego paragrafu ostatecznie za to zapłacono? W normalnej gminie komisja rewizyjna zainteresowałaby się sprawą
i po jej zbadaniu przedstawiłaby wyniki swojej pracy. W naszej
gminie, idziemy o zakład, tak się nie stanie.
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