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

FALSTART WÓJTA I SKARBNIKA
CZY RADNI NIE CZYTAJĄ PROJEKTÓW UCHWAŁ?
Na sesji w dniu 29 stycznia rada gminy przegłosowała dwie
najważniejsze uchwały: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała budżetowa
na 2016 rok powinna być przyjęta do końca 2015 roku.
Z nieznanych nam przyczyn obecna rada gminy nie uchwaliła jej w tym terminie. Inne gminy zdążyły. Wspomniana
ustawa daje w takiej sytuacji furtkę, pozwalając na przesunięcie tego terminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach do końca stycznia. Jakie to szczególnie uzasadnione
przypadki wystąpiły w naszej gminie, że rada nie podjęła
uchwały w normalnym terminie, nie wiemy.
To wydaje się drobnostką w porównaniu z kolejną wpadką. Istotne jest, że dane zawarte w uchwale budżetowej
i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej(WPF) powinny być takie same. Jeżeli tak nie jest,
mamy do czynienia z naruszeniem prawa i właśnie to zdarzyło się na sesji 29 stycznia 2016 roku o godzinie 12.01
w Purdzie. Różnica dotyczy wydatków majątkowych i bieżących. W budżecie wydatki majątkowe są określone na
kwotę 3 076 500 zł a WPF 3 279 000 zł. Wydatki bieżące są
określone w budżecie na kwotę 25 356 974,12 zł a w WPF
25 154 474,12 zł. Szczególnie istotna jest zmiana wielkości wydatków bieżących, ponieważ to ma wpływ na tzw.
indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243
ustawy o finansach publicznych. Krótko mówiąc, mamy do
czynienia z babolem prawnym, a dodatkowo nie wiemy,
czy gmina spełnia kryteria zadłużenia określone w ustawie
o finansach publicznych. Gmina nie może uchwalić budżetu, który nie spełnia wymogów określonych w art. 243
ustawy o finansach publicznych. Czy zatem mamy budżet
na rok 2016, czy nie? Rodzą się kolejne pytania. Czy wójt
i skarbnik nie znają ustawy o finansach publicznych? Czy
może wiedzieli co czynią i celowo chcieli wprowadzić radnych w błąd? A radni? Czy oni nie czytają uchwał? Materiały na sesję dostali dwa tygodnie wcześniej. Czy to za mało
czasu, żeby przeczytać uważnie kilka stron? Szczególnie
niepokoi ignorancja przewodniczącego komisji budżetowej
Andrzeja Chojnowskiego, który z racji pełnionej funkcji po-

winien wykazać się wyjątkową czujnością i kompetencją.
Niestety tego zabrakło. Pozostali radni też nie zasłużyli na
pochwałę. Może ta nauczka spowoduje, że będą uważniej
czytać podsuwane im przez Piotra Płoskiego (PSL) uchwały. W ten sposób dowodzimy, że niezależna prasa jest
w naszej gminie potrzebna. To pierwsza uchwała budżetowa przygotowana przez obecnego wójta Piotra Płoskiego
(PSL). Niestety, wygląda na to, że nie dał rady.
Przed głosowaniem przewodnicząca Jolanta Wilga poprosiła wiceprzewodniczącą Bożenę Ślubowską o odczytanie
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu. Nie wspomniała jednak, że ta

Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Purda na 2016 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, wstrzymali się: Iwona Grzejdziak, Alfred Studniak i Marzena Wrycz-Rekowska

opinia dotyczy pierwotnej wersji projektu. Dokument, który został wysłany w połowie listopada ubiegłego roku do
zaopiniowania przez RIO, był spójny z projektem uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Projekt budżetu przegłosowany na sesji 29 stycznia istotnie się różni od
pierwowzoru. Czy przewodnicząca Jolanta Wilga o tym nie
wiedziała? Czy radni wiedzieli co głosują?
Wkrótce dowiemy się, jak zareaguje na to Regionalna Izba
Obrachunkowa.

NACIĄGANY BUDŻET 2016
Przyjrzeliśmy się uważnie budżetowi i mamy wiele poważnych wątpliwości, ponieważ dochody zostały mocno zawyżone przynajmniej w trzech paragrafach. Chodzi o dochody ze sprzedaży majątku, które zaplanowano w kwocie 850
tys. zł. Przypomnijmy, że po trzech kwartałach 2015 roku
dochody z tego tytułu wyniosły 373 tys. zł. W 2016 sprzedaż będzie trudniejsza, bo najciekawsze nieruchomości

zostały już sprzedane. Druga wątpliwość dotyczy dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zapisano tutaj aż 5 993 120 zł. To prawie o 20% więcej niż
w roku 2015. Doskonale wiemy, że wójt miał prawo zapisać
taką kwotę w budżecie, bo wynika ona z prognozy sporządzonej przez Ministerstwo Finansów. Tyle tylko, że faktyczne dochody często mają się nijak do takiej prognozy.
c.d. na str. 2

Żeby zrealizować tak wysokie dochody, wszyscy pracujący
mieszkańcy naszej gminy oraz emeryci i renciści musieliby dostać 20% podwyżki. Czy to jest możliwe? Oceńcie
drodzy czytelnicy sami. Dodatkowo dochody gminy z tego
tytułu w 2015 roku będą najprawdopodobniej niższe niż
w 2014 roku. Wskazują na to wyniki po trzech kwartałach
roku 2015. Byłby to pierwszy taki przypadek. To by wskazywało, że mamy tendencję malejącą, zatem na wzrost dochodów w tym paragrafie lepiej za bardzo nie liczyć. Ostateczne wyniki poznamy po opublikowaniu sprawozdania
z realizacji budżetu za rok 2015. Trzecia wątpliwość do-

tyczy możliwości uzyskania dotacji z UE na budowę dróg
gminnych w Ostrzeszewie i Purdzie. Aby taką dotację uzyskać, trzeba najpierw zakończyć inwestycję i prawidłowo
ją rozliczyć. To wszystko wymaga czasu. Tymczasem nie
wiadomo kiedy ta inwestycja rozpocznie się, bo przecież
jeszcze nie został złożony wniosek o dofinansowanie. Jeśli inwestycja zostanie wykonana prawidłowo, to dotacja
wpłynie do naszego budżetu najprawdopodobniej w roku
2017. A zatem tylko z tych trzech paragrafów może zabraknąć w sumie około 2 mln. zł. Jeśli mamy rację, to w trakcie
roku trzeba będzie ciąć wydatki. Jakie?

NA CO ZABRAKNIE PIENIĘDZY W 2016 ROKU
Przejdźmy do wydatków. Chyba powinniśmy być wszyscy
zaniepokojeni tym, że stan naszych gminnych dróg w większości będzie ulegał pogorszeniu. Wynika to z faktu, że na
bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg zapisano
zaledwie 410 tys. zł. W roku 2015 było to 622 tys. zł. Jednak tamten budżet przygotowywał jeszcze poprzedni wójt.
To dodajmy jeszcze dla przypomnienia, że w 2014 roku
było to 647 tys. zł, a w 2013 roku 551 tys. zł. Jak pamiętamy, tamte wyższe kwoty były i tak za małe w stosunku do
potrzeb. Co to będzie w 2016 roku?

Kolejny niepokój budzi drastyczny spadek wydatków na
kulturę fizyczną. W budżecie na 2016 rok zapisano zaledwie 74 800 zł. Do tej pory, z roku na rok, przeznaczano coraz więcej pieniędzy na tę dziedzinę, a tu mamy pierwszy
w historii gminy spadek i to aż o 30 % w stosunku do roku
poprzedniego.
Oczywiście spadły też znacznie wydatki na oświatę. O tym
już pisaliśmy, bo oszczędzanie na oświacie zaczęło się już
w 2015 roku. Przyszły rok to tylko ciąg dalszy tej tendencji.

GDZIE TEN ROZWÓJ?
O rozwoju gminy decydują wydatki majątkowe. W budżecie na 2016 rok zapisano na ten cel 3 076 500 zł. Czy to
dużo czy mało? Kiedy wójtem był Jerzy Laskowski średnioroczne wydatki majątkowe wynosiły 4,4 mln. zł. I tak przez
osiem lat. A więc znacznie więcej niż teraz. Piotr Płoski
(PSL) przechwalał się w kampanii wyborczej jaki to czeka
nas wspaniały rozwój gminy jak tylko on zostanie wójtem.
No to pytamy: gdzie ten rozwój? W budżecie na rok 2015
Piotr Płoski (PSL) zmniejszył planowaną kwotę na wydatki majątkowe do zaledwie 2 670 000 zł. Niestety, nawet
tego nie udało się wykonać. Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej w 2017 roku planuje się przeznaczyć
na wydatki majątkowe 2 mln. zł, a w 2018 również 2 mln.

zł. Średniorocznie daje to kwotę niecałe 2,4 mln. zł. To aż
o 2 mln. zł mniej niż w czasach poprzedniego wójta. Gdyby
uwzględnić inflację, to Piotr Płoski (PSL) musiałby rocznie
wydawać na inwestycje dwa razy tyle ile planuje, wtedy
zrównałby się ze swoim poprzednikiem. Wygląda na to, że
poprzeczka jest za wysoko. Piotr Płoski (PSL) chociaż jest
wysoki, to nie może nawet do niej doskoczyć, a co dopiero wzbić się powyżej. My piszemy nasze spostrzeżenia na
podstawie planów, a życie pokazuje, że te są rzadko w pełni realizowane. W rzeczywistości może być jeszcze gorzej.
Niestety, wszystko wskazuje na to, że ta kadencja będzie
stratą czasu dla naszej gminy.

ZA CO POCHWAŁA, ZA CO NAGANA
W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wymienia się
szczegółowo zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku. Cieszy nas i zasługuje na pochwałę,
że są tutaj zadania związane z realizacją zintegrowanych
inwestycji terytorialnych. Przeznaczono 170 000 zł na dokumentację dróg w Klebarku Małym i 200 000 zł na drogę
Szczęsne – Ostrzeszewo. Kontynuacja dobrych pomysłów
poprzednich władz zasługuje na uznanie. Jeśli w tym roku

uda się zakończyć prace nad dokumentacją, to w kolejnym
będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie i być może
jeszcze w tej kadencji uda się te drogi zbudować albo przynajmniej jedną z nich. Byłoby pięknie. Przypomnijmy, że
te drogi mają zapewnione finansowanie, o co zadbały poprzednie władze gminy.
Kolejna, przynajmniej częściowo dobra wiadomość, to że
będą rozbudowywane drogi gminne w miejscowościach
c.d. na str. 3

Purda i Ostrzeszewo. Zastanawiamy się tylko czemu tak
mało. W obecnym okresie programowania gmina może pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 3 mln.
zł na budowę dróg. W poprzednim okresie programowania
takich pieniędzy nie było. W naszym budżecie zapisano
tylko 614 000 zł do pozyskania z programów unijnych. To
trochę mało. Stąd nasza wątpliwość.
Kolejna inwestycja, która wywołuje mieszane uczucia, to
budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Purdzie.
O takiej potrzebie debatowano od dawna. Poprzedni wójt
zlecił nawet wykonanie dokumentacji. Powinniśmy się
w zasadzie tylko cieszyć. Ale martwi nas niewielka
w stosunku do potrzeb kwota, bo nie wiemy jaki zakres będzie miała ta inwestycja i czy ten zakres był konsultowany
z tymi, którzy będą z tego kompleksu w pierwszej kolejności korzystać. Mamy na myśli gimnazjum i szkołę podstawową. Nic o takich konsultacjach nie wiemy. Nie konsultowano tego również z mieszkańcami ani organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Purdy.
Najbardziej niepokojące jest jednak to, że gmina chce wykonać tę inwestycje tylko w oparciu o środki własne. To niezrozumiałe. Do tej pory przy budowie obiektów sportowych
korzystano ze źródeł zewnętrznych. Budowa sali sportowej
w Marcinkowie była dofinansowana przez Ministerstwo
Sportu, a budowa boisk wielofunkcyjnych w Nowej Wsi
i Klebarku Wielkim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy obecne władze nie mają pomysłu skąd pozyskać pieniądze? Za 400 000 złotych poprzednie władze
zbudowałyby dwa albo trzy boiska.
Kolejny temat, który budzi nasze wątpliwości to remont

pomieszczeń na ośrodki zdrowia w Purdzie i Butrynach.
Ani na komisji budżetowej ani na sesji nikt nie przedstawił
szczegółów o co tu chodzi. Dlaczego dwa różne zadania
wrzucono do jednego worka? Nikt dzisiaj nie wie ile z tych
100 000 zł zapisanych w budżecie będzie przeznaczone na ośrodek w Purdzie, a ile na ośrodek w Butrynach.
Zresztą nieważne, bo i tak jest to kwota, która nie starczy
na potrzeby remontowe w jednej miejscowości, więc dla
drugiej nie zostanie nic.
Na koniec powiemy czego naszym zdaniem zabrakło
w budżecie na 2016 rok. Chodzi o dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczęsne. W nowym okresie
programowania gmina może pozyskać z PROW do 2 mln.
zł na zadania wodno- kanalizacyjne. W 2015 roku podłączono do sieci część mieszkańców Szczęsnego. Zadanie zrealizowała obecna ekipa rządząca dzięki wnioskowi
o dofinansowanie złożonemu przez poprzedników. Z tego
co wiemy, wójt jest już podłączony do kanalizacji, a kiedy
reszta mieszkańców? Po skanalizowaniu tej miejscowości
trzeba koniecznie budować kolektor do Klewek, aby ścieki
z tej miejscowości skierować do Olsztyna i zamknąć przestarzałą, zatruwającą jezioro Klebarskie oczyszczalnię
w Klewkach. Dokumentacja została przekazana w spadku
przez poprzednią ekipę rządzącą. Są jeszcze dokumentacje dla Silic, Nowej Kaletki i Zgniłochy. Brak też pieniędzy
na dokumentację kolejnych boisk w Butrynach i Szczęsnem. Piotr Płoski informował w zeszłym roku na stronie
internetowej, że zlecił wykonanie koncepcji boiska w Butrynach. Czy ktoś ją widział?

OBIECANKI PŁOSKANKI
Pozwoliliśmy sobie na zsumowanie różnych obietnic inwestycyjnych Piotra Płoskiego (PSL), które mają być zrealizowane do końca kadencji. Większość z nich można znaleźć
w Miesięczniku Samorządowym gminy Purda, część była
na stronie internetowej gminy, niektóre obietnice padały
na spotkaniach w poszczególnych miejscowościach. Jest
tego naprawdę dużo. Jeśli chodzi o budowę kanalizacji
wymienia się następujące miejscowości: Szczęsne, Klewki, Klebark Wielki, Silice, Trękusek wraz z „Osiedlem pod
Lasem ”. Przy czym część tych inwestycji wymaga budowy
wodociągów. Wartość samej inwestycji w Klebarku Wielkim
ma wynieść wg Miesięcznika Samorządowego 6,5 mln. zł.
Wartość wszystkich wymienionych inwestycji to około 12
mln. zł. To jednak nie wszystko. Obiecane są też inwestycje drogowe. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mają być zrealizowane dwa duże przedsięwzięcia:
budowa drogi przez Klebark Mały wraz z tzw. obwodnicą
oraz budowa drogi Szczęsne do ul. Rejewskiego w Olsztynie. Trudno precyzyjnie określić wartość tych inwestycji,
ale każda z nich to jakieś trzy kilometry nowej drogi, do
tego odwodnienia, chodniki, być może ścieżki rowerowe
i ewentualny wykup gruntów. Czyli minimum 7 mln. zł.
Piotr Płoski (PSL) zapowiedział też wielki program termo-

modernizacji budynków komunalnych o wartości 10 mln.
zł. Kolejne obietnice dotyczą budowy świetlic wiejskich
w Przykopie, Patrykach, Zgniłosze – to kolejny milion złotych albo więcej. To nie koniec. Mają powstać nowe obiekty
sportowe: boiska w Szczęsnem i Butrynach, bieżnia w Klebarku Wielkim i sala sportowa w Klebarku Wielkim. To kolejne
3 mln. zł. Na jednym ze spotkań wójt obiecał strażakom w Purdzie nową remizę. To kolejne 3 mln. zł. I na tym nie koniec, są
jeszcze takie drobiazgi jak droga w Trękusie, ośrodek zdrowia
w Butrynach i Purdzie - na które w tym roku przeznaczono za
mało pieniędzy, zakupy inwestycyjne strażaków i placówek
oświatowych. W sumie to jakieś 36 mln. zł. Zakładając nawet,
że każda z tych inwestycji będzie dofinansowana ze źródeł zewnętrznych to i tak potrzeba jakieś 35% wkładu własnego, czyli
około 12,5 mln. zł. Czas zestawić to z brutalną rzeczywistością.
Z wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej 29 stycznia
2016 r. przez Radę Gminy jasno i jednoznacznie wynika, że
w latach 2017 i 2018 planuje się inwestycje na poziomie
2 mln. zł rocznie. Czyli przez dwa lata 4 mln. A więc dziewięć razy mniej niż obiecuje Piotr Płoski (PSL). Jeśli jednak
ktoś koniecznie chce nadal wierzyć w obietnice wójta, to
przecież nikt mu nie zabroni. Jesteśmy wolnymi ludźmi.

Miś w gminie Purda.
Analiza
tekstu
grudniowego
numeru
Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda nasuwa nieodparte wrażenie, że wydawca – Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie z siedzibą w Klewkach, czerpie wzorce
z Korei Północnej. Rozumiemy potrzebę prowadzenia propagandy sukcesu szczególnie wtedy, kiedy nie ma czym się chwalić. Jednak to, w jaki sposób promowana jest za nasze pieniądze osoba
wójta gminy i wspierających go radnych, budzić powinno śmiech
i politowanie. Oto kilka przykładów:

Strona 1 – Informacja o tym co w środku oraz życzenia od wójta i przewodniczącej Rady Gminy. Tak niewiele, a zajmuje całą
stronę. Chyba chodzi o to, żeby Miesięcznik Samorządowy był
gruby i robił ogólnie dobre wrażenie. Najwyraźniej autorzy nie
mają o czym pisać, więc wypełniają stronę kolorową grafiką.
Pewnie zakładają, że mieszkańcy i tak nie zechcą tego przeczytać, to niech chociaż na pierwszy rzut oka wygląda ładnie.
c.d. na str. 4

Strona 2 – Refleksja wójta. Proszę zwrócić uwagę, nie refleksje w liczbie mnogiej tylko jedna refleksja. Piotr Płoski
(PSL) nie chce od razu przekazać nam zbyt wiele z tego,
co zrodziło się w jego głowie. Zwykły mieszkaniec mógłby tego nie zrozumieć, to mogłoby go zdołować. Pewnie
biedak nie spałby po nocach analizując refleksje wodza.
Piotr Płoski (PSL) w trosce o spokój ducha mieszkańców
przedstawia tylko jedną refleksję. Przeciętny mieszkaniec
ma zatem miesiąc, aby ją spokojnie przeanalizować i docenić wielkość pierwszego myśliciela naszej gminy. Obok
tekstu zdjęcie zapracowanego wodza (szkoda, że bez
łańcucha, bo ładnie w nim się prezentował na sweet foci)
z informacją, że … dobiega pierwszy rok sprawowania
funkcji wójta… Był to bardzo intensywny i pracowity czas. … udało się
zrobić naprawdę dużo. Zamieszczono także zdjęcie
z kolacji wigilijnej, zgadnijcie kto na pierwszym
planie – oczywiście wójt
(frekwencja chyba nie dopisała).

Rada Gminy, bo takie jej kompetencje wynikają z ustawy. W dalszej części „głos ludu” czyli wypowiedzi dwóch
sołtysów w tej sprawie. Sołtys Zgniłochy: Jestem jednym
z większych wrogów tzw. kadzenia… (zaznaczył na wstępie) ale byłoby mi wstyd, gdybym nie docenił rzadko spotykanej współpracy z gminą. … Wymieniając poglądy z Wójtem, mamy wzajemne zrozumienie dla rangi omawianych
problemów i trudności… Takiej współpracy zawdzięczamy
wszystko, co już udało się nam zrobić… Sołtys Szczęsnego: Korzystając z okazji chciałbym Wójtowi podziękować
za zobowiązanie, którego się podjął… dalej niestety podał
informację o zbyt wczesnych zakupach, które nie będą mogły zostać zakwalifikowane do rozliczenia w ramach funduszu sołeckiego, bo poczynione zostały w 2015 r.
Można by na tym skończyć, ale kolejny styczniowy numer podniósł poziom
wazeliny do wysokości stanowiącej zagrożenie powodziowe. Radna Genowefa
Brach przebiła wszystkich
słowami: Chciałabym podziękować wraz z mieszkańcami wójtowi Piotrowi
Płoskiemu za okazaną
pomoc i serce. Dziękujemy
za to co do tej pory zrobił, bo uważam, że jak na
pierwszy rok kadencji, to
pan wójt zrobił dużo dla
naszego sołectwa i gminy
naprawdę dużo. Już teraz
dziękujemy za to, co dla
nas zrobi w przyszłości.

Strona 3. – Temat miesiąca, w którym: podsumowanie roku oraz najważniejsze
inwestycje
i inicjatywy, a także kilka
bałwochwalczych
zdań:
Dzięki staraniom Wójta Gminy … pojawiły się
… lampy, … Wójt zwrócił
uwagę na problem … i skutecznie z tym walczy, Mimo
trudności Wójt nie ustaje
w boju i stara się…, … Wójt
w trosce o uczniów oraz
mieszkańców zlecił budowę kolejnych wiat….
Strona 4. – Aktywny wypoczynek i chyba najlepszy tekst:…Wójt Gminy przygotował
napowietrzną siłownię…. Objawił się nam nowy talent, wójt
wynalazł i samodzielnie wykonał nowy rodzaj siłowni. Kto
chce podziwiać wynalazek wójta, podajemy lokalizację
– przy placu zabaw Nivea w Klewkach. Dalej na stronie
możemy przeczytać o spełnieniu obietnicy przez wójta (nie
przez Radę Gminy) i powołanie Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie z siedzibą w Klewkach oraz informację, że
Dzięki uprzejmości Jolanty Wilgi – Prezesa Stowarzyszenia Wigor, świetlica posiada na wyposażeniu gry planszowe dla dzieci, z których również można korzystać . Hura!!!
Niech żyje przewodnicząca.
Strona 5. – Fundusz Sołecki i kolejne informacje o mocy
sprawczej wójta: Wójt… dotrzymał przedwyborczej obietnicy i powołał do życia Fundusz Sołecki…. Ciekawe co na
to radni, do tej pory o wydzieleniu Funduszu decydowała

Gratulacje. Radnej Genowefie Brach przyznajemy
tytuł Wazelina Stycznia.
Czy pamiętacie drodzy
czytelnicy kultowy polski film Miś? Była tam piękna scena
z szafą, a w niej magnetofon. Każdy, kto chciał podlizać
się prezesowi, mógł w dowolnej chwili przyjść i coś nagrać.
Oczywiście coś, co będzie się podobało prezesowi. Jaka
wygoda, nie trzeba czekać aż prezes znajdzie czas. Wydawałoby się, że to mocno przerysowana sytuacja i w rzeczywistości nie mogłaby się zdarzyć. A jednak, wygląda na to,
że w naszej gminie rolę szafy prezesa spełnia Miesięcznik
Samorządowy.
To mówiłem ja Jarząbek Wacław trener II klasy.
To jeszcze raz ja, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem:
Łubu dubu łubu dubu niech żyje nam prezes naszego klubu niech żyje nam.
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