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Mija drugi rok kadencji. To dobry moment na pierwsze 
podsumowania. Wiemy, co wydarzyło się w pierwszych 
dwóch latach. Znamy projekt budżetu na rok 2017  
i kwotę, jaką obecne władze zamierzają przeznaczyć na 
inwestycje w roku 2018. Nie wygląda to dobrze. W tym 
numerze postaramy się to bardziej szczegółowo opisać. 

Tu jednak pochwalimy się osiągnięciami Echa Purdy. 
Niekórzy niesłusznie twierdzą, że jesteśmy opozycją. 
Otóż tak nie jest. Miejsce opozycji jest w Radzie Gminy. 
To tam oprócz radnych zaślepionych blaskiem swojego 
wodza powinna być też grupa osób myślących racjo-
nalnie. To w dyskusjach wśród radnych powinien domi-
nować spór o kierunki rozwoju naszej gminy i o to, jak 
najlepiej rozwiązywać bieżące problemy. To przedsta-
wiciele władzy, kandydujący przecież z różnych komite-
tów wyborczych, powinni w sposób naturalny utworzyć 
różne kluby i spierać się w toku merytorycznych debat. 
To, że tak nie jest, to nie nasza wina, tylko tych, któ-
rych wybraliśmy. Echo Purdy nie może być opozycją, 
bo nie jest z demokratycznego wyboru, a poza tym nie 
jesteśmy zainteresowani przejmowaniem władzy. Na-
sze intencje są inne. Po prostu, nie możemy spokojnie 
patrzeć na łamanie prawa, kolesiostwo, nepotyzm, brak 
szacunku dla ludzi, niesprawiedliwość, nieposzanowa-
nie tradycji, niegospodarność. Nasza wrażliwość, nasz 
system wartości na to nie pozwalają. Dlatego opisujemy 
wymienione zjawiska na łamach naszej gazety. To, że 
wciąż mamy o czym pisać, to już nie nasza zasługa. 
Nie prowadzimy walki z kimś, tylko bronimy wartości, 
które są szargane.Nasza działalność przynosi gminie 
wymierne korzyści. Wiele razy, po naszej krytyce, wła-
dze gminy zmieniały swoje postępowanie (oczywiście 
nigdy się do tego nie przyznały). Podajemy przykłady. 
Krytykowaliśmy Piotra Płoskiego (PSL), że trwoni na-

sze gminne pieniądze na autopromocję. Wyliczyliśmy 
dokładnie, jak duże są to kwoty. No i te wydatki uległy 
zmniejszeniu. Tak więc dzięki naszym działaniom, moż-
na było zaoszczędzone pieniądze wydać na potrzeby 
mieszkańców, a nie potrzeby wójta. Krytykowaliśmy, 
że Marek Orłowski wykonuje niepotrzebną, a czasem 
nawet szkodliwą pracę. No i Marek Orłowski wreszcie 
nie pracuje w gminie. Szkoda tylko tych kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych wydanych bez sensu na wynagro-
dzenie tego człowieka.  Krytkowaliśmy lenistwo Piotra 
Płoskiego (PSL), który - według obserwacji mieszkań-
ców Purdy - dość rzadko pojawiał się w pracy, nie bywał 
na posiedzeniach komisji, ani na sesjach Rady Gminy. 
Po tej krytyce nastąpiła nieznaczna poprawa. Chociaż 
na ostatniej sesji w dniu 18 listopada znowu Piotra 
Płoskiego (PSL) nie było. Czyżbyśmy znowu musieli 
bliżej przyjrzeć się pracy wójta? Krytykowaliśmy błę-
dy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda 
na lata 2016-2029 i te błędy musiały być naprawione. 
Krytykowaliśmy, że za mało pieniędzy przeznaczono 
w budżecie 2016 roku na bieżące utrzymanie dróg i że 
nie przewidziano odpowiednich środków na Domy Po-
mocy Społecznej. I te błędy po naszej krytyce zostały 
skorygowane. W zeszłym roku skrytykowaliśmy Piotra 
Płoskiego (PSL), że nie podtrzymał wieloletniej tradycji  
i żaden przedstawiciel władz gminnych nie wziął udziału 
w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości w Kle-
barku Wielkim. No i w tym roku Piotr Płoski (PSL) przy-
jechał do Klebarka. Niestety, nie miał zbyt wiele czasu 
i pod koniec mszy wyszedł. W imieniu gminy kwiaty 
pod pomnikiem złożył jego asystent. Elegancji w tym 
nie było, ale jest już jakaś poprawa.To oczywiście tylko 
wybrane przykłady pozytywnych efektów naszej krytyki. 
Mamy powody do jakiejś małej satysfakcji.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W naszej polskiej tradycji to wyjątkowy czas. Z tej 
okazji wszystkim mieszkańcom naszej gminy i czytelnikom spoza jej granic życzymy wszel-
kiej pomyślności. Niech ten czas pozwoli nam wszystkim przenieść się w lepszą rzeczywistość. 
Niech  świąteczne chwile obudzą w nas nadzieje, że wrócą tradycyjne wartości: szacunek dla 
drugiego człowieka, odpowiedzialność, skromność, pracowitość, szczerość. Niech spotkanie 
z innym człowiekim będzie źródłem radości, inspiracji, szansą na rozwój osobowości, a nie 
stresem w wyniku potencjalnego zagrożenia. Niech te święta umocnią nasze więzi rodzinne, 
sąsiedzkie, koleżeńskie i niech dadzą nam siłę, aby stawić czoła przeciwnościom.

DRODZY CZYTELNICY

Wesołych Świąt

..................



PIENIĄDZE KOŁO NOSA
We wrześniowym numerze opisywaliśmy, jak to Piotr Pło-
ski (PSL) nieskutecznie zabiegał o pieniądze na budowę 
dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
Okazja na pozyskanie kolejnych pieniedzy była w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej. Niestety gmina Purda nie złożyła żadnego wniosku,  
a inne gminy z naszego powiatu potrafiły pozyskać pie-
niądze. W sumie przyjęto do realizacji wnioski 50 gmin 
z naszego województwa. Z naszego powiatu skutecznie 
powalczyły: Stawiguda dofinansowanie w kwocie 1 940 
000 zł, Dywity 450 000 zł, Biskupiec 703 335 zł i Barcze-

wo 151 469 zł. Kolejny raz zostajemy w tyle. Inne gminy 
się rozwijają, a my stoimy w miejscu. 
Następna duża okazja na pozyskanie pieniędzy pojawiła się  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
działania w zakresie budowy sieci wodno- kanalizacyj-
nych. Każda gmina mogła ubiegać się o dofinansownaie 
w wysokości do 2 mln. zł. To spora kwota. Razem z wkła-
dem własnym można zbudować 5 -8 km sieci kanaliza-
cyjnej. Można skanalizować dwie miejscowości. Termin 
składania wniosków upłynął 21 listopada.
Mamy nadzieję, że tym razem gmina nie zaspała.

Przypominamy tylko  to, co Piotr Płoski (PSL) obiecał. Jak widać zreali-
zuje najwyżej 10% swoich obietnic. Trzeba przyznać, że jest rekordzistą 
w dziedzinie składania obietnic bez pokrycia.

Na szczegółową analizę budżetu na rok 2017 przyjdzie 
jeszcze czas. Dziś zajmiemy się tylko załącznikiem in-
westycyjnym. Na pierwszy rzut oka nie jest źle. Wreszcie 
kwota przeznaczona na ten cel zbliża się (przynajmniej w 
planach) do kwot z poprzednich kadencji. Kiedy jednak 
przyjrzymy się, na jakie zadania są przeznaczone pienią-
dze, to nogi się uginają, a ręce opadają. 
Czy można wydać cztery miliony złotych, nie uzysku-
jąc prawie żadnego efektu w rozwoju gminy? Oka-
zuje się, że można. Poniżej zamieszczamy załącz-
nik nr 3. Oceńcie, Drodzy Czytelnicy sami. Wyraźnie 
widać, że kolejny rok trwonimy nasze pieniądze na 
drobiazgi. Nie widać inwestycji kluczowych dla roz-
woju gminy. Jedyna jaskółka, to pieniądze na drogę  
w Klebarku Małym. Kwota 460 000 złotych jest jednak 
za mała na realizację tej inwestycji. Więc nie do końca 

wiadomo, o co tutaj chodzi. Być może zapomniano do-
pisać pieniądze z Unii Europejskiej. Na tę inwestycję już 
poprzednie władze zapewniły przecież finansowanie, 
wpisując ją do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Gdyby tak się okazało, to obraz by się znacznie poprawił. 
Patrzmy jednak dalej. Kolejna duża kwota to zakup sa-
mochodów dla OSP. Reszta to jakieś nieistotne dla roz-
woju gminy drobiazgi. Jak spojrzymy na plany na 2018 
rok, to znajdziemy jedynie kontynuację budowy drogi w 
Klebarku Małym. A gdzie rozwój sieci kanalizacyjnej? 
Gdzie obiecane świetlice wiejskie? Gdzie sala sportowa 
w Klebarku Wielkim? Gdzie obiecane boiska sportowe  
w Szczęsnem i Butrynach, i nowa bieżnia w Klebarku 
Wielkim? Co z o środkami zdrowia w Butrynach i w Pur-
dzie?   

SZAŁU NIE MA,
CZYLI INWESTYCJE GMINNE 2017



KANALIZACYJNE MARZENIA
Przypominamy obietnice Piotra Płoskiego (PSL) w zakre-
sie budowy sieci kanalizacyjnej. Większość z nich można 
wyczytać z Miesięcznika Samorządowego, część była na 
stronie internetowej gminy, niektóre obietnice padały na 
spotkaniach z mieszkańcami. Oto one: budowa kanalizacji 
w miejscowościach: Szczęsne, Klewki, Klebark Wielki, Sili-
ce, Trękusek wraz z „Osiedlem pod Lasem“. 
W jednym z wywiadów Piotr Płoski (PSL) mówił, jakie to 
podjął starania, żeby zbudować kanalizację dla Klebarka 
Wielkiego, Nowej Kaletki i Zgniłochy. Sporo tego. Pamię-
tamy również irracjonalny pomysł Piotra Płoskiego (PSL), 
żeby zbudować wspólne szambo dla całego Prejłowa. 
Wystąpiliśmy do gminy z zapytaniem, czy gmina posiada wie-
loletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Obowiązek opracowania takiego planu wy-
nika z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W takim planie, 
przyjętym w formie uchwały przez Radę Gminy, po-

winny być między innymi informacje na temat nakła-
dów inwestycyjnych w poszczególnych latach i spo-
sobach finansowania wymienionych inwestycji. Każdy 
mieszkaniec naszej gminy mógłby sam sprawdzić, czy  
i kiedy jego miejscowość jest przewidziana w planach budowy 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Niestety, dostaliśmy  
z gminy odpowiedź, że gmina nie posiada takiego planu. 
Ustawa dopuszcza taką możliwość tylko w jednym przy-
padku. Gmina jako przedsiębiorstwo wodociągowo – ka-
nalizacyjne może nie opracowywać planu, jeśli nie planuje 
budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. 
Czy to znaczy, że nasza gmina nie planuje wcale  takich 
działań? Przed nami jeszcze dwa lata kadencji, może uda 
się chociaż jedną miejscowość skanalizować. Mieszkańcy 
pozostałych miejscowości muszą pozostać przy marze-
niach. Jedyne co możemy im poradzić, to żeby za dwa lata 
głosowali na kogoś bardziej prawdomównego.

NAMIOT ZAMIAST ŚWIETLICY
To dopiero jest nabijanie w butelkę. W majowym numerze pisaliśmy o tym, 
jak to Piotr Płoski (PSL) obiecał mieszkańcom Zgniłochy świetlicę wiejską. 
Stwierdził, że jeszcze w tym roku (tj. 2016) zostaną zbudowane funda-
menty. Mamy koniec roku, a fundamentów nikt nie widział. W projekcie bu-
dżetu na 2017 rok nie ma zadania pod nazwą: budowa świetlicy wiejskiej 
w Zgniłosze. Jest za to zadanie: zakup namiotu dla sołectwa Zgniłocha za 
kwotę 4 000 zł. No i jest to jakieś rozwiązanie, przecież namiot nie wymaga 

fundamentów. Ha, ha, ha!
W Patrykach też była obiecana świetlica. Radny z Patryk merdał ogo-
nem koło Płoskiego, żeby tylko czymś się wykazać. No i jest „suk-
ces”. Piotr Płoski (PSL) dokonał zakupu starego budynku z prze-
znaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Patrykach. Zgodnie  
z informacją przekazaną podczas ostatniej sesji przez Rafała Wilcz-
ka - sekretarza UG - na zakup ten wydano 360 000 zł (płatne  
w dwóch ratach do 30 czerwca 2017 r.). Kiedy ten budynek zosta-
nie przebudowany na potrzeby świetlicy, tak aby spełnić wymogi 
dla budynku użyteczności publicznej? W załączniku inwestycyj-
nym do projektu budżetu na 2017 rok nie ma takiego zadania. To 

jak to będzie? Może mieszkańcy mają sami sobie zrobić niezbęd-
ny remont? Naszym zdaniem ten zakup to totalna niegospodarność. 
Za dużo mniejsze pieniądze wybudowano nowiuteńką świetlicę  
w Prejłowie (335 636 zł z dofinansowaniem unijnym w kwocie 218 788 zł). 
Czy ktoś pytał mieszkańców Patryk, co wolą, starą budę do remontu czy 
nowoczesną nowiutką świetlicę za mniejsze pieniądze? Napiszemy o tym 
więcej w jednym z przyszłorocznych numerów. Ta sprawa wygląda tak, 

jakby miała drugie dno.
Następna miejscowość, której obiecano świetlicę, to Przykop. Radna  
z tej miejscowości, Bożena Ślubowska, „zasłużyła się“ już w czasie kampa-
nii wyborczej. Piotr Płoski (PSL) myśląc o kolejnej kadencji nie może stracić 
takiego sojusznika. W projekcie budżetu jest zadanie: budowa świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Przykop. Kwota przeznaczona na ten cel jest trud-
na do skomentowania: 10 000 zł. To może starczyć na zbudowanie szopy 
na drewno, ale na pewno nie na świetlicę. W budżecie na 2016 rok też było 
to zadanie i kwota 30 tys zł. Jeszcze trzy kadencje i świetlica powstanie. 
Pod warunkiem, że Piotr Płoski (PSL) będzie cały czas wójtem. Ciekawe, 
ile czasu trzeba, żeby Bożena Ślubowska przejrzała na oczy?
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GDZIE SIĘ PODZIAŁY OŚWIADCZENIA
MAJĄTKOWE RADNYCH

PAZERNI WYBRAŃCY

Zgodnie z przepisami, każdy funkcjonariusz publiczny (np. 
radny) ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe do 
końca kwietnia za rok poprzedni. Radnym minął już dawno 
temu pierwszy rok kadencji i mieli obowiązek złożyć oświad-
czenia majątkowe do przewodniczącej Rady Gminy. Prze-
wodnicząca powinna niezwłocznie przekazać je wójtowi do 
publikacji. Ten powinien je bez zbędnej zwłoki opublikować 
w biuletynie informacji publicznej. Niestety tego nie zrobił. 
Może nie zna przepisów, może lekceważy prawo lub wybor-

ców, a może jest leniwy? Nic innego nie przychodzi nam do 
głowy. No chyba, że chce coś ukryć, ale o to oczywiście niko-
go nie podejrzewamy. Za chwilę koniec roku i trzeba będzie 
składać kolejne oświadczenia, a tu nie ma ich za rok 2015. 
Do roboty Piotrze Płoski (PSL). Płacimy panu za to i to nie-
małe pieniądze.
Piotr Płoski (PSL) lubi ukrywać informacje, które powinny być 
upublicznione. Przykładem brak publikacji zarządzeń wójta. 
Czego się boi?

Na nasze zapytanie do Urzędu Gminy w Purdzie otrzyma-
liśmy informację, która wywołała w nas mieszane uczucia. 
Piotr Płoski (PSL) znowu złamał prawo, tym razem naruszył 
ustawę o samorządzie gminnym i podpisał umowy o dzie-
ło z radnymi. Wspomniana ustawa w art 24d. wyraźnie tego 
zakazuje. Co tam prawo. Radni Jerzy Pykało i Mariola Poko 
zarobili dodatkowo po parę złotych. Ciekawe jak to wpłynęło 
na ewentualne głosowania tych radnych? Oboje radni peł-
nią swoją funkcję nie pierwszy raz. Chyba można oczekiwać 
od takich radnych, żeby przeczytali ustawę o samorządzie 
gminnym. Jeżeli wójt i radni jej nie znają, to kto nami rządzi? 
Radny Pykało otrzymał zadanie opieki medycznej podczas 
turnieju piłki plażowej w Klewkach (umowa 21/2015/UG),  
a radna Mariola Poko otrzymała zadanie przygotowania 
utworu muzycznego (umowa 29/UG/2015). Pykało dostał 
za tę robotę 61 złotych, a Poko 275. Przypomnijmy, że rad-
na Mariola Poko już na początku kadencji zgłosiła wniosek, 
żeby nowy wójt zarabiał więcej niż poprzedni (mimo, że jesz-

cze niczym się nie wykazał). Czy Piotr Płoski (PSL) chciał 
się zrewanżować? Okazuje się, że nasi wybrańcy nie znają 
jeszcze jednej ustawy – Kodeksu wyborczego. Problem po-
lega na tym, że zgodnie z artykułem 383 § 1 pkt 5 ustawy Ko-
deks wyborczy radni, którzy naruszą ustawowy zakaz łącze-
nia mandatu z zakazem wykonywania określonych w innych 
przepisach działalności tracą mandat. Rada gminy powinna 
w ciągu miesiąca od wystąpienia zdarzenia podjąć uchwałę  
o wygaśnięciu ich mandatów. Ponieważ rada nic przez rok nie 
zrobiła wystąpiliśmy do przewodniczącej rady Jolanty Wilgi  
z odpowiednim pismem. Czekamy na reakcję.
Przy okazji dodajmy, że również sekretarz Rafał Wilczek do-
stał możliwość dorobienia do swojej „skromnej“ pensji. Wójt 
Piotr Płoski (PSL) zapłacił koledze za przygotowanie utworu 
muzycznego 275 złotych w ramach podpisanej z nim umowy 
o dzieło (umowa nr33/UG/2015). Niech sobie chłopak dorobi 
tak mizernie ostatnio wyglądał.

KISONAJ
Cóż oznacza ten dziwny tytuł? Spróbujcie Drodzy Czytel-
nicy przeczytać go od tyłu. Jeśli Janosik, kojarzy nam się 
z kimś, kto zabiera biednym, żeby rozdać bogatym, to od-
wrotnością jest właśnie Kisonaj. Takim właśnie Kisonajem, 
po raz kolejny okazał się Piotr Płoski (PSL). Pisaliśmy już 
np. w numerze grudniowym 2015 roku, jak to Piotr Płoski 
(PSL) oszczędza na wynagrodzeniach pracowników fizycz-
nych, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczył na wyna-
grodzenia swojej gwardii. Tym razem postanowił uderzyć 
w inną grupę mieszkańców. Chodzi o posiadaczy bądź 
użytkowników różnych budynków gospodarczych, szopek, 
starych chlewików, stodół itp. Przez wiele lat nasza gmina 
utrzymywała podatki od tego typu budowli na stosunko-
wo niskim poziomie. Uzasadnienie było proste. Ustalane 
górne stawki podatku od tego typu budowli są wymyślone   
z kosmosu. W naszej gminie i gminach podobnych ten ro-
dzaj podatku płacą przede wszystkim emeryci zajmujący sta-
ry, często zdewastowany rodzaj zabudowy i byli pracownicy 
PGR, którzy w „spadku“ mają różne szopki. Są to grupy, które 
trudno zaliczyć do krezusów. Mając to na uwadze, poprzed-
nie władze nie przesadzały z ustalaniem wysokości podatku 
od budynków pozostałych. Piotr Płoski (PSL) jeszcze w ze-
szłym roku szanował tę zasadę. Niestety, od przyszłego roku 
tych ludzi czeka przykra niespodzianka. Jaki będzie efekt 
tego działania? Pewnie część osób przestanie płacić. Część, 
postąpi tak jak wielu przed nimi, czyli rozbierze co się da, 
żeby płacić mniej. A część będzie płaciła pogłębiając swoją 
biedę. Jest też pewnie jakaś grupa, którą stać na ten wyższy 
podatek. Na co Piotr Płoski (PSL) potrzebuje dodatkowych 
pieniędzy? Może na stypendia dla uczniów. Od tego roku  
w naszej gminie są przyznawane stypendia wójta Gminy Pur-
da. Jedną ze stypendystek jest córka Piotra Płoskiego (PSL). 

Gratulujemy córce wójta sportowych osiągnięć, a Piotrowi 
Płoskiemu (PSL) skuteczności w wyciąganiu pieniędzy z bu-
dżetu gminy dla swojej rodziny. Tak to pieniądze od biednych 
trafiają do bogatych.
Los dał radnym szansę na naprawienie błędu. Regionalna Izba 
Obrachunkowa uchyliła uchwałę w tej części i rada musiała 
jeszcze raz głosować nad wysokością tego podatku. Okazało 
się, że Piotr Płoski (PSL) źle przygotował uchwałę i wymy-
ślił nazwę podatku jakiej nie przewiduje ustawa o podatkach  
i opłatach lokalnych. Taki innowacyjny wójt. Niestety radni nie 
skorzystali z drugiej szansy i na sesji w dniu18 listopada pod-
trzymali swoją wcześniejszą decyzję.

Budynki gospodarcze w Trękusku


