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11 Marca obchodzimy w całej Polsce Dzień Sołtysa.

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

Z tej okazji wszystkim sołtysom składamy życzenia wszelkiej pomyślności. Oby ich 
praca była dostrzegana i doceniana zarówno przez mieszkańców sołectwa jak i wła-
dze gminy. Życzymy im zdrowia, zapału do dalszej pracy, wielu ciekawych pomysłów  
i skuteczności w ich wdrażaniu i żeby zawsze mogli liczyć na szerokie, aktywne 
wsparcie mieszkańców swojego sołectwa.

Redakcja

CZY LECI Z NAMI PILOT?
Gdzie jest wójt? Takie pytanie coraz częściej zadają sobie miesz-
kańcy naszej gminy. Kilkoro mocno zaniepokojonych przeprowa-
dziło monitoring obecności Piotra Płoskiego (PSL) w Urzędzie 
Gminy. Wyszło na 
to, że Piotr Płoski 
(PSL) był w urzę-
dzie średnio zale-
dwie dwie godziny 
dziennie w ciągu 
badanego okresu. 
Czyżby Piotr Płoski 
pracował na 1/4 eta-
tu. Wójt, co oczywi-
ste ma nienormowa-
ny czas pracy. Takie 
zasady obowiązują 
dlatego, żeby nie 
płacić osobom funk-
cyjnym nadgodzin. 
Po prostu mają wy-
sokie pensje. Piotr 
Płoski (PSL) zro-
zumiał tę zasadę  
w drugą stronę. 
Widocznie uwa-
ża, że może so-
bie pracować 
ile mu się chce, czyli np. dwie godziny dziennie. Dlatego nie 
miał czasu, żeby być na jakiejkolwiek komisji Rady Gminy. 

Nie był też na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego. Radni tak 
się już do tego przyzwyczaili, że nawet nikt nie spytał gdzie 
jest wójt? No to my zadajemy publicznie pytanie, co się dzieje  

z Piotrem Płoskim 
(PSL)?  Czyżby 
Piotr Płoski (PSL) 
zorientował się, że 
za dużo naobiecy-
wał i nie jest w sta-
nie tego zrealizować 
nawet w połowie?  
A może po prostu 
czegoś się boi? 
Może jest coś,  
o czym nie wiemy. 
Czyżby Piotr Płoski 
(PSL) trząsł portka-
mi i nie chce, żeby 
wszyscy to widzie-
li? Prawdopodobnie 
wkrótce poznamy 
odpowiedzi na te 
pytania. Tymczasem 
nie ma wójta, a gmi-
na nie realizuje wielu 
zadań obowiązko-
wych. Tego radna 

Genowefa Brach oślepiona blaskiem nowych lamp nie zauważyła, 
ale my piszemy o tym w kolejnym artykule.

GOPS NA ŁOPATKACH
Zadania gminy są określone w całej masie ustaw i rozumiemy, że 
radny może się w tym pogubić. Za bieżące funkcjonowanie gminy 
odpowiada wójt. Przypomnijmy, że nikt mu nie kazał. Sam tego 
chciał. Wziął na siebie obowiązek i dostaje za to wybitnie wysoką, 
jak na gminę wiejską, pensję dzięki szczodrości naszych radnych. 
Wójt dobrał sobie nowych współpracowników, po to aby wspiera-
li go swoimi kompetencjami. Jak sobie dobrał, tak ma. Przykład 
pierwszy z brzegu to nie panujący nad sytuacją kierownik GOPS 
Krystyna Sobótka. Jak wynika z ustawy o pomocy społecznej 
do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 
opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pomo-
cy społecznej. Niestety takiej strategii w naszej gminie nie ma. 
Kiedyś była (opracowana jeszcze przez poprzedników), ale była 
ważna do roku 2015. Jak wszyscy  pewnie się zorientowali mamy 

rok 2016. Nie ma też Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 
To zadanie gminy, które wynika z ustawy o wspieraniu rodziny  
i pieczy zastępczej. Było, ale skończyło ważność. Za opracowanie 
tych dokumentów odpowiedzialną jest kierownik GOPS Krystyna 
Sobótka. Trzeba uczciwie przyznać, że się starała, próbowała coś 
napisać i nawet to coś przedstawiła radnym z Komisji Społecznej. 
Niestety nawet najbardziej zagorzali zwolennicy Piotra Płoskiego 
(PSL) nie chcieli tego czegoś zaakceptować. Mamy to coś nagra-
ne, ale słuchanie tego byłoby męką dla wrażliwych uszu. Przypo-
mnijmy, że Krystynę Sobótkę powołał na stanowisko kierownika 
Piotr Płoski (PSL) i to bez konkursu.
Przykład drugi, to brak w budżecie gminy pieniędzy na wypłatę 
dodatków mieszkaniowych. My rozumiemy, że Piotr Płoski (PSL) i 
skarbnik przez niego wybrany tworzyli nowy budżet po raz pierw-
szy, ale przeoczenie tak ważnej pozycji nie powinno się przytrafić 

c.d. na str. 2



nawet nowicjuszom. Dziwne, że żaden radny tego nie zauważył 
łącznie z przewodniczącym Komisji Budżetowej Andrzejem Choj-
nowskim. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem wła-
snym gminy, co wynika z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 
Są one wypłacane przez okres sześciu miesięcy na podstawie 
decyzji administracyjnych wydawanych przez wójta. Wypłata na-
stępuje do dnia 10-go każdego miesiąca z góry. I tu pojawia się 
problem, bowiem w styczniu i lutym nie było w budżecie zapisa-

nych pieniędzy na ten cel. Są więc dwie możliwości. Pierwsza, że 
dodatki zostały wypłacone zgodnie z decyzjami, ale to oznacza,  
że doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Druga, 
że dodatki nie zostały wypłacone, a to oznacza złamanie przez 
wójta ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatkowo powstaje 
wtedy konieczność wypłaty tych dodatków z ustawowymi odset-
kami, a to już jest niegospodarność wójta. No cóż, takiego sobie 
wybraliśmy, to takiego mamy.

c.d. ze str. 1

ALE W KOŁO JEST WESOŁO
Tak jak przewidywaliśmy Regionalna Izba Obrachunko-
wa podjęła uchwałę, która zobowiązuje Radę Gminy w Pur-
dzie do dokonania poprawek w uchwale w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej. O nieprawidłowościach pisaliśmy  
w poprzednim numerze Echa Purdy. Rada Gmi-
ny przegłosowała poprawioną uchwałę na sesji  
w dniu 26 lutego 2016 roku. Najciekawszym wydarzeniem sesji 
była jednak dyskusja i głosowanie 
nad uchwałą w sprawie wyraże-
nia zgody na zakup nieruchomości  
w miejscowości Patryki. Ten projekt 
wyraźnie podzielił radnych. Wydaje 
się, że coraz więcej jest radnych, któ-
rzy otwierają do tej pory mocno przy-
mrużone oczy. Wójt zaproponował 
radnym, aby pozwolili mu na zakup 
używanego budynku w Patrykach na 
potrzeby świetlicy wiejskiej. Nikt nie 
zaprzecza, że świetlica w Patrykach 
jest potrzebna. W tej sprawie jest jed-
nak cały szereg innych wątpliwości, 
które powodują, że wszystko wyglą-
da mocno podejrzanie. Po pierwsze 
cena. Koszty samego zakupu uży-
wanego budynku nie przystosowane-
go do potrzeb obiektu użyteczności 
publicznej były określone w projekcie 
uchwały na 360 000 zł. Ta kwota osta-
tecznie została wykreślona z uchwały 
i teraz wójt może oczywiście wydać 
więcej. Przypomnijmy, że nowa świe-
tlica w Prejłowie została zbudowana 
za 335 636 zł. i była dofinansowana z 
programu unijnego w kwocie 218 788 
zł. Faktyczne koszty poniesione przez 
gminę to zaledwie 116 848 zł. Krótko 
mówiąc, za 360 tysięcy poprzednie 
władze zbudowałyby trzy nowe świetli-
ce. Trzeba koniecznie dopowiedzieć, 
że sam ewentualny zakup używa-
nego budynku na potrzeby świetlicy 
w Patrykach to nie wszystkie koszty 
jakie gmina będzie musiała ponieść, 
żeby w tym miejscu powstał obiekt 
użyteczności publicznej. Konieczne 
będą również pieniądze ( nikt nie wie 
jakie) na dostosowanie obiektu do 
nowej roli. Chodzi przede wszystkim  
o zapewnienie zgodnych z przepisami ciągów komunikacyjnych, 
przebudowę systemów wentylacyjnych i sanitarnych oraz dosto-
sowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Trudno 
oszacować takie koszty, ale łącznie z zakupem to może wynieść 
około pół miliona złotych. Najgorszy scenariusz byłby taki, gdyby 
okazało się, że tego obiektu nie da się zaadaptować na potrzeby 
świetlicy. Drodzy czytelnicy, jeśli po przeczytaniu tych informacji 
zastanawiacie się, czy mamy do czynienia z niegospodarnością 

to nie jesteście sami. My też się nad tym zastanawiamy. Im bar-
dziej się zastanawiamy, tym trudniej nam uwierzyć, że to wszystko 
dzieje się naprawdę. Podejrzenia o niejasne interesy rodzą się 
same. Ciekawe, czy ktoś spytał o zdanie mieszkańców Patryk, 
czy wolą nową świetlicę za około 340 000 zł czy przebudowa-
ny używany obiekt za około pół miliona zł. Przeciwko głosowali: 
Iwona Grzejdziak, Alfred Studniak, Zdzisław Brodzik, Marzena 

Wrycz-Rekowska, Mariola Poko. Za 
zakupem głosowali: Jolanta Wilga, 
Andrzej Chojnowski, Grzegorz Nosek, 
Mieczysław Puzio, Jerzy Pykało, Alek-
sander Pepłowski, Genowefa Brach, 
Dawid Kicki. Zastanawiamy się, cze-
mu właśnie ci radni głosowali za, na-
szym zdaniem, absurdalnym pomy-
słem wójta. Czy na ich decyzje mogły 
mieć wpływ takie okoliczności jak fakt, 
że bratowa radnego Grzegorza No-
ska została zatrudniona w Urzędzie 
Gminy na stanowisku kierowniczym, 
którego wcześniej nie było, że córka 
radnego Jerzego Pykało została na 
polecenie wójta zatrudniona w GOPS, 
że wójt wystąpił z wnioskiem o Medal 
Komisji Edukacji Narodowej dla rad-
nego Mieczysława Puzio? Czy fakt, że 
przewodnicząca rady Jolanta Wilga 
zapomniała wyjaśnić sprawę radnego 
Aleksandra Pepłowskiego mógł mieć 
wpływ na jego sposób głosowania? 
Przypomnijmy, że na sesji 29 stycznia 
poddano w wątpliwość czy ten radny 
zamieszkuje na terenie gminy. Rad-
nymi mogą być tylko osoby zamiesz-
kujące na terenie danej gminy. Prze-
wodnicząca obiecała, że na następnej 
sesji ustosunkuje się do tych zarzu-
tów. Niestety tego nie zrobiła. Jakie in-
tencje miała radna Genowefa Brach? 
Czy radna nie wie, że za te pieniądze 
można by zbudować świetlice wiejskie 
w Patrykach i Trękusku i zostałoby 
jeszcze na lampy. Czemu radna Ge-
nowefa Brach nie chce nowej pięknej 
świetlicy dla swoich mieszkańców.  
Mimo wszystko dostrzegamy pozy-
tywną stronę całego zamieszania. 
Aż pięciu radnych sprzeciwiło się tak 

zwanej „wizji rozwoju gminy” Piotra Płoskiego (PSL). Naszym zda-
niem ta liczba będzie już tylko rosła. Czy pamiętacie drodzy czy-
telnicy taką grę w karty z dzieciństwa, w której przegrywał ten kto 
został z kartą-Piotruś. Ta gra właśnie się zaczęła. Ciekawe, kiedy 
radny Mieczysław Puzio się zorientuje i jak będzie kombinował, 
żeby spaść na cztery łapy. Przed nami wiele ciekawych wydarzeń.  
Gdyby nie niepokój o przyszłość gminy to byłoby tylko zabawnie, 
a tak niestety nie jest.

Świetlica w Prejłowie zbudowana za 335 636 zł, dofinan-
sowana z programu unijnego w kwocie 218 788 zł.

Budynek w Patrykach, który ma zostać w przyszłości 
świetlicą. Cena 360 000 zł oraz nieznane koszty na prze-
kształcenie budynku w budynek użyteczności publicznej.

BIZANCJUM DLA WYBRANYCH
Czy ktoś z czytelników chciałby pracować w firmie, która co 
roku podwyższa fundusz wynagrodzeń o 31%. My byśmy sko-
rzystali, ale nie jesteśmy znajomymi królika. Już zdradzamy 
gdzie się zgłosić, tą firmą jest Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Purdzie pod  kierownictwem Krystyny Sobótki.
Z wielką uwagą i zatroskaniem obserwujemy poczynania nowej 
władzy. Analizujemy setki dokumentów, przeglądamy dziesiątki 
uchwał i zarządzeń by mieszkańcy Gminy Purda poznali prawdę  
o sprawowaniu władzy przez Piotra Płoskiego (PSL). Teraz skupi-
my się na  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie, któ-
ry z budżetem na rok 2016 w wysokości 6.254.390 zł stanowi istot-

ną pozycję wydatków gminy. Zdajemy sobie sprawę, że większość 
środków finansowych dla GOPS przekazuje państwo na wypłatę 
różnych świadczeń, w tym zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, 
programu 500+, ale nie zapominajmy, że to Gmina utrzymuje jed-
nostkę zapewniając jej prawidłowe działanie. Dlatego jak co roku, 
z naszych podatków udzielana jest dotacja na działalność GOPS  
i to od radnych zależy (tu oczywiście żartujemy), jakimi pieniędzmi 
będzie dysponować kierownik GOPS w roku budżetowym. A co 
najważniejsze, na co je wyda. Czy to będzie pomoc przeznaczona 
dla najuboższych mieszkańców gminy, czy też zostanie wydana 
na wynagrodzenia swoich urzędników. I tu robi się coraz ciekawiej.



Budżet Gminy składa się z części opisowej jak i załącznika, który 
szczegółowo dokonuje podziału dochodów i wydatków budżeto-
wych w pełnej klasyfikacji. Zawsze kwoty wymienione w części  
opisowej muszą pokrywać się z kwotami wymienionymi w załącz-
niku. Jednakże nie w naszej gminie pod światłym przewodnictwem 
wójta Piotra Płoskiego (PSL) i kierownika GOPS Krystyny Sobótki.
Jednym z istotniejszych wydatków GOPS jest opłata za naszych 
mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej. 
Co roku na ten cel przeznacza sie większe środki, gdyż opłaty 
rosną, a i przybywa ludzi wymagających skierowania do w/w pla-
cówek. Wynika to z faktu, że społeczeństwo się starzeje. Przewi-
dywane wykonanie budżetu w tym paragrafie za rok 2015 wynosi 
350.000 zł. Czyli w roku 2016 wydatki na ten cel  powinny  wzro-
snąć.  Część opisowa budżetu potwierdza nasze przypuszczenia 
cyt. „koszty związane z opłatami za mieszkańców przebywających 
w Domach Pomocy Społecznej są z roku na rok coraz większe”.  
I tu pierwsze zaskoczenie, gdyż następne zdanie zaprzecza temu 
stwierdzeniu cyt. „w 2016 roku wydatki na ten cel planuje się  
w wysokości 300.000 zł”. czyli o 50 tys. mniej. W porządku, nie 
czepiajmy się szczegółów i przejdźmy do szczegółowej klasyfi-
kacji budżetowej, która musi zgadzać się z częścią opisową. I tu 
zaskoczenie drugie - w dziale Domy Pomocy Społecznej zapisana 
jest kwota 260.699 zł. Przecieramy oczy ze zdumienia, pomyłka, 
niekompetencja czy świadome działanie osób odpowiedzialnych 
za planowanie budżetu? Nie nam to stwierdzać, od tego są rad-
ni gminy, by o to zapytać, gdyż to oni uchwalają budżet. Niestety 
żaden z naszych przedstawicieli nie zwrócił na to uwagi. Niepo-
koi nas, że tak niewielka kwota została przeznaczona na opłaty 

związane z Domami Pomocy Społecznej, a co najważniejsze, 
dlaczego kwota z opisu budżetu różni się od kwoty wymienionej  
w załączniku nr 2 do uchwały stanowiącej szczegółową klasyfika-
cję budżetową.
Kwoty, które wymieniamy do tej pory pochodzą z budżetu uchwalo-
nego 29 stycznia, tymczasem na sesji w dniu 26 lutego radni jesz-
cze zmniejszyli kwotę na opłaty za DPS o 20 000 zł. Ci biedni starsi 
ludzie, którzy zostaną pozbawieni możliwości godnej jesieni życi, 
nie będą mieli dość siły żeby protestować.
Przejdźmy jednak do sedna naszego tematu, czyli wynagrodzeń 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Porównajmy założe-
nia wykonania budżetu roku 2015 do zaplanowanego roku 2016.  
W poprzednim roku wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrod-
ka wyniosły wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społecz-
ne, fundusz pracy) 407.000 zł. Plan na rok bieżący wynosi 534.600 
zł co stanowi wzrost o 31%. Jesteście drodzy czytelnicy zdziwieni, 
to mamy jeszcze ciekawsze porównanie. W wykonaniu budżetu za 
rok 2014, kiedy za budżet odpowiedzialny był poprzedni wójt wydat-
ki w tych paragrafach wyniosły łącznie 326.193 zł, czyli o 208.407 
zł mniej niż zakłada plan budżetu na rok 2016. Po jednym roku 
rządzenia Piotra Płoskiego (PSL) nastąpiło zwiększenie budżetu 
w paragrafie wynagrodzeń GOPS o bagatela 64%. Wspaniale,  
i to wszystko z pieniędzy mieszkańców gminy, którzy płacą podatki. 
Czy może któryś z radnych zadał nieśmiało pytanie - „na co te pie-
niądze panie wójcie - czy poszły na podwyżki obecnych pracowni-
ków, a może na zatrudnienie nowych, a być może na zobowiązania 
wobec odchodzących pracowników”? Nic, cisza, żadnych pytań, 
dochodzeń na co wydaje się nasze publiczne pieniądze.

BISKUP ANZELM
O dacie powstania, a raczej reaktywacji Traktu Biskupiego w Bał-
dach pisałem już wcześniej. Stały na trakcie już tablice z herba-
mi i danymi o wszystkich pięćdziesięciu warmińskich biskupach.  
W listopadzie 2009 roku na spotkaniu współorganizatorów kolej-
nych kiermasów w Bałdach ktoś zapytał mnie, jaką atrakcję prze-
widuję na kiermas w 2010 roku. Ustaliliśmy już jesienią 2007 roku, 
że drewniane tablice są nietrwałe i powinniśmy w miarę pozyski-
wania fundatorów zamieniać je na kamienne głazy. Pierwsze głazy 
stanęły już w 2008 roku. Wiedziałem już wtedy, że rok 2010 to nie 
tylko sześćsetletnia roczni-
ca bitwy pod Grunwaldem, 
ale także okrągła osiem-
setna rocznica urodzin 
pierwszego warmińskiego 
biskupa Anzelma. Powie-
działem, że w tym 2010 
roku głaz dla pierwszego 
warmińskiego biskupa An-
zelma powinien ufundować 
Wielki Mistrz zakonu krzy-
żackiego. Biskup Anzelm 
był duchownym wywodzą-
cym się z Zakonu Szpital-
ników Najświętszej Maryji 
Panny Domu Niemieckie-
go w Jerozolimie, zwanego 
potocznie Zakonem Krzy-
żackim. Ówczesny papież 
Innocenty IV ustanowił 
go pierwszym biskupem 
nowo powstającej diecezji 
w Prusach. Biskup Anzelm 
ustanowił granice Warmii, 
a na swoją siedzibę wybrał 
Braniewo. To za jego rzą-
dów powstawały na Warmii 
murowane budowle, rozwi-
jały się miasta i wytyczano 
drogi i trakty, z których korzystamy do dziś. Szczególnie troszczył 
się o rozwój Braniewa, przeznaczając na ten cel własne pieniądze. 
Dbał również o oświatę. To on był prekursorem zakładania na War-
mii szkół parafialnych.
    Biskup Anzelm zmarł w Elblągu jesienią 1278 roku i został po-
chowany w kaplicy św. Anny w tamtejszym zamku krzyżackim.
      Mój pomysł ufundowania temu biskupowi głazu przez aktu-
alnego Wielkiego Mistrza Zakonu, który ma teraz swoją siedzibę  
w Wiedniu, uczestnicy przyjęli jako niedorzeczny i nie możliwy do 
zrealizowania. Twierdzili, że skoro wielokrotnie zapraszany na ju-
bileuszowe grunwaldzkie obchody przez najwyższe władze pań-
stwowe Wielki Mistrz nie wyrażał zgody albo nie odpowiadał na 
zaproszenia, mój pomysł nie ma najmniejszych szans spełnienia.
   Stało się jednak inaczej. Z pisemnym zaproszeniem podpisanym 
przez wójta gminy Purda Jerzego Laskowskiego, starostę powiatu 
olsztyńskiego Mirosława Pampucha i prezydenta Olsztyna Piotra 

Grzymowicza, do Wiednia pojechał członek naszego komitetu or-
ganizacyjnego Herbert Monkowski, Warmiak mieszkający od lat 
sześćdziesiątych w Niemczech. Zaproszenie do Bałd i prośba  
o ufundowanie głazu pierwszemu warmińskiemu biskupowi zosta-
ły przez Wielkiego Mistrza przyjęte. A więc sukces i dowód na to, 
że chcieć to móc. Gmina Purda udowodniła, że nie wolno lekce-
ważyć oddolnych inicjatyw.
    Teraz trzeba było dokładnie zaplanować i zorganizować kilku-
dniowy pobyt delegacji Zakonu na Warmii. Drugiego lipca 2010 

roku na Uniwersytecie 
Warmińsko Mazurskim od-
była się międzynarodowa 
konferencja naukowa pt. 
„Zakon Krzyżacki w historii, 
ideologii i działaniu”. Scho-
dzący z mównicy kolejni 
referenci otrzymywali goto-
wą książkę ze wszystkimi 
wygłoszonymi referatami 
w języku polskim i niemiec-
kim.
    Trzeciego lipca (w sobo-
tę) uroczystą mszę świętą 
w  butryńskim kościele 
koncelebrowali metropolita 
warmiński abp Wojciech 
Ziemba i Wielki Mistrz bp 
dr Bruno Platter. Później na 
trakcie biskupim bp Platter 
odsłonił ufundowany przez 
siebie głaz. Po południu 
na plebanii klebarskiego 
sanktuarium, biurze dele-
gatury warmińskiej Związ-
ku Polskich Kawalerów 
Maltańskich, miało miejsce 
wpisane w program poby-
tu gości, spotkanie spad-

kobierców zakonów rycerskich. Przy jednym stole rozmawiali ze 
sobą Maltańczycy, Krzyżacy i Joanici. To było pierwsze historycz-
ne spotkanie. Następnego dnia (w niedzielę) bp Platter, jako drugi 
Wielki Mistrz odprawiał mszę w parafialnym kościele w Łukcie. 
Pierwszym w 1407 roku był fundator i budowniczy tego kościoła 
Wielki Mistrz Ulrich von Jungingen.
    Kolejny dzień delegacja z Wiednia spędziła w Ostródzie na 
zaproszenie tamtejszego starostwa. Uroczyste zakończenie wi-
zyty gości miało miejsce w pokrzyżackim zamku w Rynie. Tu na 
zorganizowanej przez nas konferencji prasowej, na pytanie jedne-
go z dziennikarzy dlaczego Wielki Mistrz nie chce wziąć udziału  
w jubileuszowych obchodach grunwaldzkich, ten odpowiedział, że 
będzie 15 lipca na polach grunwaldzkich. Dodał jeszcze, że tę de-
cyzję podjął dzisiaj, bo poznał i pokochał Warmię.  

Edward Cyfus

Wielki mistrz bp Bruno Platter odsłaniający głaz biskupa Anzelma na Trakcie 
Biskupim (2010)
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Witam,

Piszę tego posta anonimowo ale tylko dlatego, że chcę pozostać anonimowa jestem mieszkanką Klewek nie specjalnie zwią-
zaną emocjonalnie z naszą gminą głownie przez to co się tu wyprawia poczynając na obsłudze w Urzędzie Gminy kończąc 
na imprezach organizowanych przez wójta
Ostatnio zaczęłam zastanawiać się na funkcjonowaniem Goku w Klewkach szczerze mówiąc cieszyłam się z tej inwestycji 
gdyż mam dzieci i chętnie bym korzystała z tego typu miejsca ale...mam wrażenie że to jakiś żart zajęcia jakie tam się od-
bywają ok są rozwojowe itp. itd. ale czy to przypadek że zajęcia z taekwondo prowadzić żona, brata pani wójtowej , zajęcia 
crosfit prowadzi szwagier wójta...pobiera opłatę 30 zł. Jogę, gimnastykę prowadzi bliska znajoma wójta, ceramikę prowadzi 
sąsiadka matki wójta. Ogólnym zaskoczeniem moim jest fakt, że ta kobieta w ogóle ma coś wspólnego z ceramiką to chyba 
jakiś żart. Wrócę też do organizacji ferii w Goku byliśmy tam razem. Znudzona pani gr siedziała zamknięta w swoim gabine-
cie, dzieciaki miały dane gry planszowe 70 % dzieci na tych zajęciach były to wnuki sołtysa. W ręce wpadła mi gazeta gdzie 
pani dyr. Goku na pięknym zdjęciu pozując wychwala się swoim osiągnieciami gdzie połowa to nie są jej zasługi albo rzeczy 
które nigdy tam się nie działy.
P.S. pani Dyr. Goku ma już zastępcę, asystenta jak zwał tak zwał, jest nim bliska znajoma, przyjaciółka pani dyrektor.
Nie wiem czy jest to temat wart uwagi ale mnie okropnie porusza te ogólne kolesiostwo i dzielenie Gminy albo idziesz za 
Płoskim albo nawet w urzędzie gminy jesteś traktowany jak wróg 
 
Pozdrawiam, przepraszam za ewentualne błędy tekst pisany  w przypływie emocji, i nie wracam do tekstu :)

Anonim

Szanowna Redakcjo Echa Purdy,

jak jest to możliwe, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie walczy z ustawą alkoholową a u pana sołtysa w bloku 
znajdują się punkty nielegalnego alkoholu. Dziwi mnie fakt, że pan sołtys i jego córka, która pracuje w GOPS nie reagują 
na zaistniały stan rzeczy. Nadmieniam, iż ten fakt istnieje już od kilku lat i wpływa na pogłębienie się patologii w Klewkach.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Szanowny Panie Andrzeju.

Czytuję regularnie, wydawane przez Pana ECHO PURDY i to, co dzieje się w naszej gminie przeraża nie tylko mnie ale 
zapewne wielu mieszkańców. „Polowanie” na osoby niesympatyzujące z obecną władzą zatacza już szersze kręgi i wyszło 
poza mury Urzędu Gminy.
Otóż jestem jedną z osób, które doświadczają tego na własnej skórze. Stałem się ofiarą ataku i ciągłej inwigilacji przez ro-
dziców wójta. Jeśli zobaczą mnie na osiedlu, na którym mieszkają, to dosłownie na mnie czatują, stają przy swoim płocie 
i zaczepiają, straszą mnie, że jestem przez kogoś śledzony, robią mi zdjęcia, mówią, żebym uważał. Są tak pewni siebie, 
że nie zważają na to, iż ktoś może ich usłyszeć czy zauważyć. Co ostatnio miało miejsce, sytuację tą obserwowali panowie 
z grupy budowlanej, którzy świadczyli usługi mieszkańcom tego osiedla. Byli zbulwersowani zachowaniem P. i powiedzieli, 
że powinienem zgłosić to na Policję, ponieważ są to groźby karalne. Nadmieniam, że nie był to jedyny atak na moją osobę. 
Jestem osobą bezrobotną i staram się jakoś dorobić ale to chyba nie powód aby wyzywać mnie, jak to uczynili P. „tuptusiem”. 
Jak więc nazwać takie osoby jak oni, którzy mają wszystko a do tego doszła jeszcze władza? Strach pomyśleć do czego 
jeszcze się posuną.

Mieszkaniec Klewek
 ( imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

W Purdzie, do skrzynek na listy ktoś wrzuca wiersze satyryczne. Nie wiemy, dlaczego robi to anonimowo. Czy 
jest to nieśmiały debiut w dziedzinie satyry politycznej? Twórczość tego człowieka wydaje się nam na tyle cieka-
wa, że chcielibyśmy poznać autora.
Drogi Gallu ( Purdzianinie) Anonimie zgłoś się do redakcji ECHA PURDY. Z przyjemnością będziemy publikować 
twoje wiersze.

Ludzie listy piszą.


