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Za oknami deszczyk pada
szopka sama się układa.
Tu opowieść się zaczyna,
jak to Purda kark swój zgina
przed chłopaczkiem z PSL-u
jakich w kraju mamy wielu,
co interes życia robią
krocząc pysznie gminną drogą.
Tu zatrzymam się niestety
brak mi wójta tej zalety
by się chwalić ciągle w tłumie.
Wiec przedstawiam ich drużynę
Boże chroń tą naszą Gminę.

                       

                          Piotr Płoski - Wójt Gminy Purda
Ja wybory tu wygrałem.
Dudę wreszcie pokonałem,
teraz rządzę i króluję
kto nie ze mną – wylatuje.
Sołtys Klewek mój koleżka,
więc w pałacu będę mieszkał.
Gmina biedna, gwałtu rety
starczy tylko na balety
później potop, gradobicie
fajne te wójtowe  życie.

                  
                  Młody wilczek w kącie wyje
                             chyba w Purdzie się wybiję.

Izabela Smolińska-Letza
zastępca wójta
.Nowoczesna jestem baba,
nikt tu za mną nie przepada
tu wyborcy pokazali
kilka głosów mi oddali.
Wstyd -  kobiety nie docenić,
a ja Gminę chcę wam zmienić. 
Niewdzięcznicy, trudno basta
wracam szybko  ja, do miasta
tu dostanę lepszą pracę
czarna wrona mi tak kracze. 

                  
                   Młody wilczek w kącie wyje
                              może  w Purdzie się wybiję.

Jolanta Wilga
przewodnicząca Rady Gminy
Wreszcie władza w moich rękach,
reszta Rady bardzo cienka
i nie chodzi mi niestety
o wagowe ich zalety.
Teraz wszyscy się kłaniają
piękną Jolę podziwiają,
mój uśmieszek ma zalety
wzbudzam w panach gen podniety.

                   Młody wilczek w kącie wyje
                              kiedy w Purdzie się wybiję.

Grzegorz Nosek
szara eminencja
To nie Płoski rządzi w gminie,
Wilczek także nie przebije
mej mądrości wyuczonej
jak wykończyć drugą stronę.
Podpuszczając małolatów,
obiecując garść etatów
choć jak gminne echo niesie
kasę noskom to przyniesie.
Purda - gmina - toż to kpina 
Noskolandię czas zaczynać.

                   
                   Młody wilczek w kącie wyje
                              wreszcie w Purdzie się wybiję.

Marek Orłowski
asystent wójta
Ja za zderzak ciągle robię
czas rozpocząć inną drogę,
piąć się w górę do kariery.
Choć jak mam być bardzo szczery
po przegranych mych wyborach
teraz jest ku temu pora,
bym zastępcą został wójta
słodka zemsta - już się bójta!

                   
                   Młody wilczek w kącie wyje
                              potem w Purdzie się wybije

Zwolennik wójta -czyta w toalecie Echo Purdy 
Moja dusza także wyje
chyba zęby im wybiję.
To ja przecież dobrze wiecie
siedzę dla was w tym szalecie.
Gdzie jest papier - Grzesiu rety! 
Ktoś mi zabrał z toalety!
Teraz problem - dam se radę
a jak nie, do Francji jadę!

Młody wilczek już nie wyje
teraz w glebie norę ryje.
Nie ma wilka złowrogiego
mamy pieska usłużnego.



Gmina Purda to najpiękniejszy i najbardziej malowniczy ob-
szar naszej południowej Warmii. Wtedy jednak tj. w pierw-
szych latach XXI wieku nikomu nie znana była jej fascy-
nująca historia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości 
nie potrafili prawie nic powiedzieć na temat przeszłości ich 
najbliższego otoczenia. Ogólnie utarło się twierdzenie, że 
w gminie Purda nic się nie dzieje, bo tam nic nie ma. Nie ma 
się czym interesować. Każdy teren, miejscowość czy miej-
sce ma swoją przeszłość. Czasem mniej ciekawą, czasem 
interesującą, a niekiedy wręcz fascynującą. Jako ówcze-
sny inspektor do spraw promocji i kultury w purdzkim Urzę-
dzie Gminy postanowiłem w tej przeszłości pogrzebać i tak 
trafiłem do Pajtuńskiego Młyna. Urzekające, zagadkowe  
i tajemnicze miejsce. Piękna bryła starego młyna z przeło-
mu XVIII i XIX wieku o budowie szachulcowej osadowiona 
jest na oryginalnych fundamen-
tach pierwszego młyna, który  
w tym miejscu zbudowali Krzyża-
cy. Młyn pracował prawie do koń-
ca lat siedemdziesiątych ubiegłe-
go wieku. Okoliczni rolnicy wozili 
tam zboże do mielenia. Znajdo-
wały się tam też magazyny kółka 
rolniczego. Wcześniej jeszcze po 
drugiej stronie rzeczki Kośny na 
niżej położonym terenie funkcjo-
nował duży tartak wodny. Dziś  
w chaszczach i bujnych zaro-
ślach odnaleźć można resztki 
betonowych postumentów, na 
których osadowione były tartacz-
ne maszyny. Stara stodoła, od-
budowana stajnia i pieczołowicie 
odrestaurowana młynarzówka to 
zasługa właściciela tego miejsca, 
pana Sławomira Nafalskiego. 
Urokliwości tego miejsca dopeł-
nia rozlewisko rzeczki Kośny, 
które upatrzyli sobie filmowcy do 
realizacji pierwszej części słyn-
nego telewizyjnego serialu „Dom 
nad rozlewiskiem”. 
Mnie jednak od pierwszego mo-
mentu najbardziej zafrapował 
wysoki pomnik na środku prosto-
kątnego dziedzińca otoczony do-
rodnymi tujami. Wysoki na cztery 
metry postument z dwóch brył 
czerwonego granitu (skąd na Warmii czerwony granit?), 
a na nim na nie dużym cokoliku mała figura bez głowy  
i rąk! Wszystko jakby nie pasowało do tego miejsca. Nie 
było tworzone, żeby właśnie tu stało. Same dwa różnią-
ce się od siebie bloki granitowe spięte żelaznymi klamrami 
przypominają wsporniki sklepień piwnic czy lochów ze śre-
dniowiecznych zamków. Na dolnej bryle cokołu wykuty nie-
udolnie tekst w ramce: ANO 1791 ANTON PEHTZ JOSOF 
GERIK GEARBEIT, (błędy w pisowni). Cokolik z kruszące-
go się wyraźnie piaskowca i ta figurka porośnięta mchem 
bez rąk i głowy!
Obfotografowałem dokładnie kilkakrotnie każdy element 
tego monumentu i zacząłem szukać, grzebać w archiwach 
i rozpytywać historyków regionalistów i rozmawiać z ludź-
mi, którzy w tej okolicy mieszkają od bardzo dawna. Wszy-
scy okoliczni mieszkańcy twierdzili, że to postać św. Jana 
Nepomucena. Skąd się tam wziął nie wiedział nikt. Kiedy 
figurka straciła głowę nikt nie potrafił jednoznacznie odpo-

wiedzieć. Udało mi się odnaleźć w Niemczech przeszło 
osiemdziesięcioletnią wówczas panią Stephanie Dumon-
t-Mazur, która przed wojną i krótko po wojnie mieszkała  
w Pajtuńskim Młynie. Pani Stephanie, z którą rozmawia-
łem osobiście przez telefon twierdziła, że głowę zestrzelili  
w styczniu 1945 roku żołnierze spod znaku czerwonej 
gwiazdy. Przysłała mi później kilka zdjęć i broszurkę, któ-
rą sama opracowała na temat Purdy i okolic. Wprawdzie 
nie było w tej broszurce nic na temat pomnika i figury, ale 
na jednym, bardzo nie wyraźnym czarno białym zdjęciu  
z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku, przy pomocy lupy dopatrzyłem się głowy. Na innym 
zdjęciu z lat dziewięćdziesiątych figura jest już mocno za-
niedbana i bez głowy. Od państwa Mateblowskich z Purdy 
uzyskałem zdjęcie pomnika zrobione z innej perspektywy 

na początku lat sześćdziesią-
tych, na którym nie rosną jesz-
cze tuje, ale figurka ma głowę, 
na której siedzi jakiś ptak. Więc 
twierdzenie pani Dumont-Ma-
zur o zestrzeleniu głowy w 1945 
roku jest nie prawdziwe. Niektó-
rzy mieszkańcy Purdy mówili, 
że głowa była jeszcze na swo-
im miejscu w 2000 roku! I komu 
wierzyć? Za dużo tych niewiado-
mych! Przede wszystkim kogo 
przedstawia figurka, dlaczego 
została tu postawiona, skąd po-
chodzą wszystkie elementy tego 
osobliwego pomnika i co z tą 
głową?
I zaraz przy pierwszym pyta-
niu zaczynają się wątpliwości. 
Większość tych, którzy mogli-
by coś na ten temat wiedzieć, 
twierdzi, że to św. Nepomucen, 
chociaż byli i tacy, którzy sądzili, 
że figurka przedstawia św. Ka-
tarzynę. W książce naukowej  
z 1996 roku, poświęconej kul-
towi św. Jana Nepomucena na 
Warmii, historyk Janusz Hochle-
itner napisał: „Interesującą drew-
nianą figurę na kamiennym po-
stumencie podziwiać można do 
dziś w Pajtuńskim Młynie koło 
Patryk”. Autor dodaje w przypi-

sie, że opierał się na zbiorach ówczesnego Biura Badań 
i Dokumentacji Zabytków. Rzeczywiście karta katalogowa 
figury istnieje i do dziś można z niej przeczytać: „Rzeźba 
św. Jana Nepomucena – na postumencie kamiennym, 
drewniana, 1795 rok”. Identyczny wpis istnieje na mapie 
turystycznej okolic Olsztyna. Nieobeznany w temacie przy-
padkowy turysta gołym okiem może stwierdzić, że figurka 
jest z kamienia, a nie z drewna. Na granitowym postumen-
cie wyryta jest całkiem czytelna data 1791. To co się zga-
dza, jak zdołałem ustalić w archiwum, to to, że dzierżawcą 
młyna w 1791 roku był Anton Pehtz.
Inny historyk Jerzy Sikorski w 1999 roku także twierdził  
w swojej pracy naukowej, że obiekty podlegające ochronie 
w Pajtuńskim Młynie to staw młyński z urządzeniami hy-
drotechnicznymi, młyn, stodoła, młynarzówka i rzeźba św. 
Jana Nepomucena. W bibliografii powołuje się na dzieła 
polskie i niemieckie z XVIII, XIX i XX wieku. Postanowiłem 
drążyć dalej ten zagadkowy temat. Za dużo elementów mi 

ZAGADKOWY POMNIK Z PAJTUŃSKIEGO MŁYNA



Ludzie listy piszą………
Skąd Gmina ma pieniądze.

Gmina dysponuje pieniędzmi z dwóch źródeł, zewnętrznego (dotacje i subwencje z budżetu państwa oraz dotacje z UE na 
realizację konkretnych programów) i wewnętrznego (dochody własne). Dotacje z budżetu Państwa mogą być przeznaczone 
tylko na zadania Gminy zlecone przez Państwo (np. pomoc społeczna i inne, itp.). Na dochody własne Gminy składają się: 
wpływy z podatku PIT i CIT tj. podatku pobieranego od firm i osób fizycznych przez Urząd Skarbowy, podatku od nierucho-
mości, od środków transportowych oraz podatku rolnego i leśnego. Ponadto gmina otrzymuje podatek od czynności cywilno-
-prawnych, a także czerpie dochody z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, pobiera opłaty za usługi wodno-kanaliza-
cyjne, opłatę śmieciową, opłaty adiacenckie, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń na gruntach gminnych,  
i inne. Znaczna część tych dochodów Gminy zależy od liczby i zasobności jej mieszkańców. Im więcej ludzi mieszka na tere-
nie gminy i im są bogatsi tym większe są wpływy do budżetu Gminy.

Kto rządzi Gminą.
Władza uchwałodawcza w gminie jest skupiona tylko i wyłącznie w rękach rady gminy, natomiast władzę wykonawczą spra-
wuje tylko i wyłącznie wójt. Wynika z tego, iż rządzi wójt, to on trzyma i wydaje „kasę”, zatrudnia i zwalnia pracowników 
Urzędu Gminy i kierowników jednostek, decyduje o wynagrodzeniu, przyznaje  nagrody i ewentualne kary. To on decyduje  
o tym gdzie zrobi chodnik, pomaluje trawę czy przeznaczy fundusze na jakiś wspaniały festyn, wyda gazetę czy może utworzy 
radio lub telewizję gminną.

Który organ w gminie jest ważniejszy?
Wbrew temu co napisałem powyżej, ważniejsza od wójta jest Rada Gminy. To Rada ustala wynagrodzenie wójta, a także 
może podjąć próbę jego odwołania (wójt nie ma takiej możliwości wobec radnych). Co prawda to wójt zatrudnia pracowni-
ków urzędu, ale suma wydatków na ich wynagrodzenia musi mieścić się w budżecie gminy uchwalonym przez Radę. Może 
zatrudnić bardzo drogich pracowników ale mniej lub zwiększyć zatrudnienie kosztem wynagrodzenia, ale tak aby nie ucier-
piała na tym jakość obsługi mieszkańców. To samo odnosi się oczywiście do wydatków na festyny. W ramach budżetu na 
promocję Gminy można zorganizować jedną lub dwie duże imprezy albo kilka mniejszych w każdym sołectwie. To Rada stoi 
na straży naszych pieniędzy aby były dobrze, zgodnie z przepisami, wydawane na realne potrzeby mieszkańców. To radni 
powinni zmieniać uchwały budżetowe w imię potrzeb i dla dobra społeczeństwa a nie dlatego, że tak chce wójt. To wójt winny 
jest podziękowania radnym za zmiany budżetu zgodnie z jego pomysłami, a nie odwrotnie, a tak jest w naszej gminie. Radni 
dziękują wójtowi za każdą latarnię, wiatę czy kosz na śmieci, a powinni mądrymi uchwałami i poprzez kontrolę działalności 

tu nie pasowało. Przede wszystkim to, że św. Nepomucen 
był biskupem, a szaty tej postaci nie kojarzyły mi się ubio-
rem biskupa. Biskup nie chodził boso, a spod szaty wyziera 
bosa stopa. Na wszystkich obrazach i rzeźbach święty ten 
nosi biret. No, ale głowy nie było!
Udało mi się problemem pajtuńskiego pomnika zaintere-
sować mojego dobrego znajomego, historyka z Muzeum 
Warmii i Mazur Andrzeja Rzempołucha. Andrzej po dokład-
nym obejrzeniu obiektu stwierdził, że figurę i cokolik na-
leży jak najszybciej zdemontować i zawieźć do pracowni 
konserwatora zanim się to wszystko nie rozpadnie. Na po-
czątku nie było mowy o konserwacji figury, raczej tylko ura-
towaniu i zabezpieczeniu tego co z niej zostało. Muzealni-
cy przymierzali się najpierw do dokładnego oczyszczenia 
figury i cokolika i tu znowu coś nowego. Figura i cokół nie 
tworzyły kompletu. Zostały wykonane z innych gatunków 
piaskowca. Rzempołuch przeprowadził wnikliwą kwerendę 
biblioteczną i archiwalną. Jej efektem było odnalezienie  
w zamkowych piwnicach oryginalnej głowy pajtuńskiego 
pomnika. W inwentarzu zostało zapisane: „Przedmiot – 
głowa Chrystusa (?), pochodzenie – Pajtuński Młyn, data 
– 1978 rok”. Najprawdopodobniej przejeżdżający obok 
pomnika ciągnik zahaczył przyczepą o konstrukcję i głowa 
spadła. Na szczęście się nie rozkruszyła i szczęście, że 
ktoś ją przekazał do muzeum.  Odnaleziona głowa potwier-
dziła jednoznacznie, że figurka nie przedstawia św. Jana 
Nepomucena! Włosy rzeźbione od nasady głowy i głęboka 
dziura na jej środku to znak, że była w niej zamocowana 
metalowa aureola, najprawdopodobniej z brązu lub mo-
siądzu. Zapadła decyzja o odrestaurowaniu. Teraz tylko 
należało znaleźć na to pieniądze, ale i to się stosunkowo 
szybko udało. Konserwacji podjął się świetny fachowiec, 
pracownia Mirosława Cholewki. Wykonano odlew głowy, 
który został zamocowany na korpusie, a oryginał wrócił do 
muzealnych magazynów. Odtworzono lewą ręką trzymają-
cą kulę ziemską. Prawa ręka nie została zrekonstruowa-

na, gdyż brak jakichkolwiek podstaw. Andrzej Rzempołuch 
stwierdził jednoznacznie, że figura przedstawia Chrystusa 
Sędziego. Prawa ręka mogła być więc lekko uniesiona do 
góry z otwartą dłonią w geście błogosławieństwa, albo trzy-
mać krzyż. Nie ma na ten temat żadnego potwierdzenia.
Pięknie odrestaurowana figura i cokół wróciły na swoje miejsce 
i przez długie lata będą nadal cieszyć oczy turystów i badaczy 
historii naszej kochanej Warmii. Pozostało jednak wiele pytań, 
na które do tej pory nikt nie zna odpowiedzi.
Andrzej Rzempołuch w broszurce „Chrystus z Pajtuńskiego 
Młyna. Odzyskana tożsamość” przedstawił analizę odcyfrowa-
nego zapisu fundacyjnego na cokole, opis materiału, z którego 
go wykonano, postument i postać Chrystusa, oraz charakte-
rystykę warsztatu rzeźbiarskiego. Jeden wniosek jest bardzo 
istotny: figura należy do epoki renesansu, jest więc najstarszym 
zabytkiem tego rodzaju na terenie całej Warmii i Mazur. Autor 
broszury datuje jej powstanie na drugą ćwiartkę XVII wieku,  
a miejsce na jakiś luterański ośrodek artystyczny, być może na-
wet sam Królewiec. 
Pozostało jednak wiele pytań, na które warto byłoby znać od-
powiedź. Skąd wzięły się w Pajtunach granitowe bloki, od kiedy 
tam są i czy  coś wcześniej na nich stało. Co było motywacją dla 
fundatorów. Skąd pochodzi cokolik z piaskowca, a skąd figura. 
Jak wyglądała prawa ręka figury. Jak wyglądała aureola i gdzie 
się podziała. Pytań jest jeszcze o wiele więcej. To temat dla 
wytrawnego badacza przeszłości naszych ziem. Może wśród 
czytelników tego tekstu znajdzie się ktoś kto na ten temat wie 
coś więcej. Nie pracuję już w Urzędzie Gminy, ale ta zagadko-
wa historia dalej mnie pasjonuje. Ewentualne informacje proszę 
przesyłać na adres edwardcyfus@gmail.com

Naukowy artykuł na temat figury napisała dr. hab. Izabela Le-
wandowska, polecam  http://izabela-lewandowska.pl/img/publi-
kacje/Dziedzictwo%20kulturowe/tajemniczafigu ra.pdf

Edward Cyfus



Dziękuję Wam za odwagę i zaangażowanie w tworzenie czasopisma „Echo Purdy”. Budzi szacunek postawa Wydawcy, Pana 
Andrzeja Adamowicza, który nie ukrywa się za pseudonimami czy anonimami. Dobrze pamiętam przedwyborcze pisemko 
„Głos Purdy”, pod którym nikt się nie chciał podpisać, a lała się z jego stron lawa krytyki na ówczesne władze. Swoją drogą, 
może warto byłoby sprawdzić co zmieniło się w kwestii problemów wtedy poruszanych: czy już wyrosła bujna murawa na 
boisku, a z kranów popłynęła krystaliczna woda?
Śledzę Wasze Pismo od pierwszego numeru. Proszę mi wierzyć, że jest wielu ludzi, którym informacje w nim zawarte otwiera-
ją oczy na to, co się w naszej Gminie dzieje. A że nie dzieje się dobrze, odczuwają chyba wszyscy, z wyjątkiem zadowolonej 
z siebie władzy.
Mam bardzo dużo uwag krytycznych do poczynań obecnych władz, ale poprzestanę teraz na jednej. Jako rodzic dziecka 
uczęszczającego do szkoły w naszej Gminie nie mogę pojąć sensu comiesięcznych wyjazdów wszystkich uczniów na basen. 
Z założenia pomysł jest dobry, ale jego realizacja - żałosna. Raz w miesiącu wszyscy uczniowie z wyjątkiem klas I jadą na 
basen, ale nie mają zapewnionej nauki pływania. Czy dzieciom takie wyjazdy coś dają? Owszem: relaks, zabawę i uspra-
wiedliwioną nieobecność co miesiąc na co najmniej trzech lekcjach, zawsze w tym samym dniu tygodnia. Czy nie byłoby  
z większą korzyścią dla dzieci wprowadzenie cyklicznej nauki pływania w wybranej klasie co roku? Mam wrażenie, że wójt 
Płoski nadal chce utrzymywać radość na wsi (w myśl zasady: wieś chlapie się i śpiewa, i na wójta się nie gniewa), bo to nie 
lato i do festynów jeszcze trochę czasu zostało. A miłość najmłodszych dla dobrodzieja zostanie, tak jak kanapówki rozdawa-
ne pierwszakom w dniu ślubowania z imieniem i nazwiskiem wójta Piotra Płoskiego.  No właśnie, trochę to było niejasne kto 
kanapówki pierwszakom sponsoruje: wójt Płoski, czy Nasz Olsztyniak? Na łamach Naszego Olsztyniaka redakcja chwaliła 
się, że to jej zasługa, a pan Płoski jednak swoje imię lansuje.
Wyjazdy na basen to tylko jeden z przykładów działań władzy, która nie konsultuje się z zainteresowanymi (rodzicami, na-
uczycielami). Podobny przykład stanowi zamieszanie wokół chęci likwidacji stołówek, jaki rodzice przeżywali w maju 2015 
roku. Coś, co boli mnie jeszcze bardziej to fakt, że wójt Płoski w tak bezwzględny sposób  zwalcza, a nawet niszczy osoby, 
które go krytykują. A robi to tak, jakby nie bał się kary Boskiej i nie miał sumienia.
Nie chcę wyjść na osobę jednostronną, dlatego skrytykuję poprzednie Władze Gminy. Ich wielkim błędem było milczenie na 
temat swoich poczynań, projektów i osiągnięć. Mieszkańcy żyli w przeświadczeniu, że tak zawsze będzie i nie mieli świado-
mości ile w Gminie dobrych, solidnych i przemyślanych projektów się realizowało. Mieszkańcy naszej gminy nie zawsze wie-
dzą co się u nas dzieje. Dzięki Państwa pismu mają dokładne informacje.  Ba, dzięki Państwa Pismu i Wójt Płoski dowiaduje 
się co o nim mieszkańcy myślą i jakie sprawy są w Gminie do załatwienia. Gdyby on jeszcze rozumiał co tu jest napisane...

Z poważaniem
(imię i nazwisko do wiadomości Redakcji)

Szanowni Państwo,

Ludzie listy piszą………

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w ECHU drukujemy tylko listy podpisane imieniem i nazwiskiem. Autor może zastrzec 
swoje dane do wiadomości redakcji.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy piszą :)

wójta wymusić na nim aby potrzebne rzeczy dla mieszkańców zrobił nie za dziękuję ale za pensję, którą pobiera. Oczywiście 
nie jestem za tym, żeby negować każdy pomysł tego lub innego wójta  na zasadzie „nie bo nie”, ale w żadnym wypadku nie 
powinno tak być, żeby każdy pomysł wójta akceptować bez żadnej refleksji, dystansu czy konsultacji społecznych. Rada jest 
po to, aby nie tylko patrzeć na ręce wójtowi, ale też powstrzymywać zachcianki i marzenia urzędnika, który może sobie np. wy-
myślić  zakup pałacu, budowę stadionu narodowego w Purdzie, albo lotnisko, tym bardziej, że nie ma pieniędzy na chodniki, 
kanalizację czy drogi. Radni nie powinni i nie muszą zabiegać o względy naszego włodarza aby przychylnie spojrzał na daną 
miejscowość, a wręcz odwrotnie to wójt powinien szukać sposobów aby zaspokoić potrzeby mieszkańców z miejscowości 
radnego, żeby go przychylnie usposobić do swoich pomysłów. To radni powinni stać na straży, aby żadna miejscowość naszej 
gminy nie czuła się pominięta, aby środki były rozdzielane w miarę potrzeb, proporcjonalnie i uczciwie wobec mieszkańców 
każdej miejscowości, a nie jednym buduje się siłownie zewnętrzne, obdarowuje festynami a inni nie mają latarni, kawałka 
chodnika czy nadającej się do poruszania drogi.  Radny obowiązany jest kierować się dobrem całej wspólnoty. Jeśli chodzi 
o podziękowania naszemu wójtowi, dotyczy to również mieszkańców. Czemu mamy dziękować za lampę, ławkę czy wiatę, 
takie „prezenty” pochodzą z naszych pieniędzy, którymi wójt jedynie zarządza. Te wszystkie festyny i zabawy są też z na-
szych podatków, tak jak pensja wójta. Można w skrócie powiedzieć, że poprzez wybory zatrudniliśmy zarządcę naszej gminy,  
a podziękowania z naszej strony to jego pensja. Wiata, lampa czy tablice ogłoszeń to nasze potrzeby, które się nam po prostu 
należą. Jeżeli wójt chce komukolwiek podziękować np. za wybory, to niech to robi ze swojej pensji, która nie jest mała i wynosi 
10 400 zł przy niespełna 30 mln. budżecie Gminy. Dla przykładu, wynagrodzenie Wójta Gminy Gietrzwałd to 6 300 zł przy 
budżecie prawie 25 mln, Prezydent Warszawy zarabia 12 300 zł przy budżecie prawie 16 miliardów.

Czyli ostatecznie, kto jest najważniejszy w gminie?
Ani wójt ani rada gminy. Najważniejsi w gminie są mieszkańcy. To oni raz na cztery lata dokonują wyboru wójta i radnych. To 
dla nich ustawodawca powołał gminę. Władza powinna pełnić służebną rolę wobec mieszkańców, którzy mają jeszcze jeden 
ważny atrybut – referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy. Do tej pory mieszkańcy naszej gminy nigdy nie korzystali 
z tego prawa, wszystko jednak kiedyś dzieje się po raz pierwszy.

Imię i nazwisko autora do widomości redakcji


