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

NAJDROŻSZY WÓJT
Kiedyś na obozach harcerskich był taki obyczaj, że komendant
obozu w kolejce po posiłek ustawiał się jako ostatni. Rozumowanie było proste. Jeżeli jestem dobrym komendantem, to jedzenia starczy dla wszystkich, również dla ostatniego w kolejce.
Jeżeli jestem złym komendantem
i nie dla wszystkich starczy jedzenia, to komendant powinien to odczuć na własnej skórze jako pierwszy.
Niestety, wójtem w gminie Purda
jest były komendant OHP, a nie
ZHP. Wygląda na to, że to wielka
różnica. W sytuacji, kiedy wielu
pracowników naszej gminy dostaje
obniżki, bo nie starcza pieniędzy,
komendant obozu (wójt) pierwszy
ze swoją michą ustawił się do koryta. Na sesji 29 grudnia 2016 roku
radni podjęli uchwałę o wynagrodzeniu wójta. Krótko mówiąc, Piotr
Płoski (PSL) dostał około 1 400 zł
podwyżki ( piszemy około ponieważ
Piotr Płoski dostaje co roku podwyżkę z tytułu stażu pracy). Co daje
rocznie razem z trzynastką około
18 000 zł podwyżki. I teraz będzie
dostawał z gminnej kasy około
150 000 zł rocznie. Za co? Andrzej
Chojnowski, uzasadniając ten krok,
tłumaczył, że przed wójtem wielkie
wyzwania i trzeba go zmotywować,
żeby lepiej pracował i podołał oczekiwaniom. Czy to znaczy, że do tej
pory Piotr Płoski (PSL) nie miał motywacji do pracy? Przecież już teraz
był jednym z najlepiej opłacanych
wójtów. Zarabiał lepiej niż wójtowie:
Gietrzwałdu, Jedwabna, Świątek,
więcej nawet niż burmistrzowie:
Dobrego Miasta, Jezioran, Biskupca. I to według Andrzeja
Chojnowskiego nie jest wystarczająca motywacja do pracy.
Dodajmy jeszcze, że żaden poprzedni wójt nie miał tak wysokiej pensji, jak obecny wójt przed podwyżką. Radni chyba

zauważyli ten brak motywacji, który spowodował spadek tempa rozwoju gminy w pierwszych dwóch latach rządów Piotra
Płoskiego (PSL). Wójt zanotował w tym czasie kilka spektakuarnych „sukcesów“. Dostał wyrok za składanie fałszywych
zeznań, a ponadto naruszył przepisy
kilku bardzo ważnych ustaw: ustawy
o pracownikach samorządowych,
ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o finansach publicznych,
prawa budowlanego, kodeksu pracy
i kodeksu wyborczego. Doprawdy jest za co dać nagrodę. Oto kto
głosował za tak horrendalną podwyżką: Andrzej Chojnowski, Bożena Ślubowska, Jolanta Wilga,
Genowefa Brach, Dawid Kicki,
Alfred Studniak, Mieczysław Puzio, Jerzy Pykało, Mariola Poko,
Grzegorz Nosek, Aleksander Pepłowski, Przemysław Pasztaleniec. Wstrzymała się od głosu Iwona Grzejdziak. Czemu? Czy nie ma
zdania w tak ważnej sprawie, czy nie
chce się nikomu narazić? Jedyna
radna, która głosowała przeciw to
Marzena Wrycz-Rekowska. Jesteśmy pełni uznania za okazaną śmiałość. Trzeba mieć na prawdę dużo
odwagi, żeby wejść między wrony
i nie krakać jak i one.
Ciekawy był sam moment głosowania. Po głosowaniu radny Grzegorz
Nosek rozpoczął oklaski, czym dał
sygnał innym radnym, żeby się przyłączyli. Jednocześnie wodził wzrokiem po sali, czy aby wszyscy się
podporządkowali. Niewielka grupa
sołtysów i obserwatorów jakoś się do
tych braw nie przyłączyła. To chyba
pokazuje, jak bardzo nasi wybrańcy odrywają się od rzeczywistości. „Przydziobała“ jak zwykle Genowefa Brach, która
z okazji podwyżki wręczyła Piotrowi Płoskiemu (PSL) w imieniu radnych, jak to ujęła: torta.

CO DALEJ Z OŚWIATĄ?
Już wiadomo, bo tak zdecydował parlament, że od września
uczniowie szóstej klasy nie pójdą do gimnazjum tylko do
siódmej klasy. Oznacza to, że gimnazjum będzie stopniowo
wygaszane. Do naszych szkół podstawowych trafią kolejne
dwa roczniki uczniów (VII i VIII klasa). Czy nasze szkoły są
na to przygotowane? Oczywiście nie. Problemów nie będzie
tylko w Purdzie, bo tu szkoła podstawowa stopniowo przejmie
pomieszczenia po gimnazjum. Gorzej będzie w Butrynach,
Szczęsnem i Klebarku Wielkim. W tych szkołach zwyczajnie
brakuje niezbędnych pomieszczeń.
Problem można rozwiązać, tylko trzeba o tym myśleć.
Tymczasem jak spojrzymy w budżet na rok 2017 i wieloletnią prognozę finansową, to nie widać śladu myślenia
o oświacie. Wójt i radni chyba w pewnym momencie zorientują
się, że zapomnieli o czymś ważnym. Będą wtedy zaskoczeni
jak pijak, który nagle spostrzegł, że butelka jest pusta. Racjo-

nalnie myślący ludzie potrafią przewidywać problemy i odpowiednio wcześniej przygotować się, żeby stawić im czoła. Naszym
zdaniem, rozwiązanie jest proste i w zasięgu możliwości finansowych gminy. Trzeba w ciągu 2-3 lat wybudować sale gimnastyczne o wymiarach 12x24 m w Butrynach, Klebarku Wielkim
i Szczęsnem. Potrzeba na to około 7 mln. zł. Jeśli władze gminy będą operatywne, to znaczną część pieniędzy mogą pozyskać ze źródeł zewnętrznych.
Mamy nadzieję, że radni: Mariola Poko, Zdzisław Brodzik, Jolanta Wilga, Jerzy Pykało i Genowefa Brach, mając taką siłę
głosów, zadbają o budowę sali w Szczęsnem. Trudniej będzie
osiągnąć ten cel radnym Alfredowi Studniakowi, Bożenie Ślubowskiej i Iwonie Grzejdziak, którzy powinni walczyć o szkołę
w Butrynach. Czy się odważą? Zobaczymy. O Klebark Wielki
jakoś jesteśmy spokojni.

NIECAŁKIEM KRÓTKO, ALE NA TEMAT
• Radny Aleksander Pepłowski, zwrócił się do przewodniczacej rady,
żeby coś zrobiła. On sobie nie życzy, żeby ktoś mu na sesji robił z bliska zdjęcia. Radnemu Pepłowskiemu przypominamy treść artykułu
61 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub
obrazu. Czyżby Pepłowski namawiał przewodniczącą do łamania
konstytucji? Przypominamy radnemu, że składał ślubowanie, iż
będzie konstytucji przestrzegał. Czego my wymagamy od byłego
tajnego współpracownika służb PRL? Jaka gmina, taki Piotrowicz.
• Andrzej Chojnowski poruszył na sesji w dniu 29 grudnia, naszym
zdaniem, ważny temat. Nie często zgadzamy się z radnym, ale tym
razem tak jest. Chodzi o problem z trudnścią w odnajdywaniu coraz
to nowych posesji w naszej gminie. Numeracja domów, która kiedyś
była wystarczającą informacją dziś raczej wprowadza w błąd. Andrzej Chojnowski zauważył, i mocno to podkreślał, że nasza gmina
w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i nie uciekniemy od problemu nadania nazw ulicom. W całym wywodzie dziwi nas brak
spójności z oficjalną propagandą. Piotr Płoski (PSL) wszem i wobec głosi, że przed nim w gminie był marazm. To kiedy nastapił ten
rozwój gminy? Tak to głupia propaganda sama wpadła we własne
sidła. Pomijając ten fakt, uważamy, że należy rozpocząć szeroką
dyskusję społeczną na temat nadawania nazw ulicom w niektórych miejscowościach naszej gminy. Im wcześniej zaczniemy, tym
lepiej. Jesteśmy gotowi użyczyć łamy naszej gazety każdemu, kto
chciałby się w tej sprawie wypowiedzieć.
• Mamy wątpliwości, czy Piotr Płoski (PSL) miał prawo do zakupu nieruchomości w Patrykach przeznaczonej na świetlicę wiejską. Radni co prawda podjęli uchwałę nr XIV/90/2016 z dnia
26.02.2016 zezwalającą mu na ten zakup, jednak w § 2 jest
zapis: spłata zobowiazań z tytułu nabycia nieruchomości na-

stąpi w okresie 2016-2017. Czyli wykracza poza rok budżetowy
2016. Taka uchwała nie wystarczy. Potrzeba jeszcze dokonać
odpowiednich zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz w
uchwale o wieloletniej prognozie finansowej. Tego nie zrobiono.
W uchwale budżetowej, nie ma żadnych zadań wieloletnich. Podobnie w WPF. To oczywisty błąd wójta. Gdyby przewodniczący
Komisji Budżetowej, Andrzej Chojnowski, bardziej przykładał się
do swojej pracy, to by ten błąd wyłapał i uchronił Piotra Płoskiego
(PSL) przed zarzutami, jakie najprawdopodobniej postawi Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Pożyjemy, zobaczymy.
• Kolejna wtopa to przetarg na zaciągnięcie kredytu.
W 2016 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 390 000 zł.
W dokumencie do wydania opinii przez RIO, załączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego gmina wskazała, że: ogólna kwota odsetek zaplanowana w sytuacji finansowej gminy wynosi 224 000 zł. Tak jak
my to rozumiemy, nie można wybrać oferty, która tę kwotę przekracza. Tymczasem z zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty wynika, że wybrano ofertę, w której wartość odsetek wynosi
267 959,62 zł. Czy to kolejne złamanie dyscypliny finansów publicznych? Czas pokaże.
• Na stronie BIP gminy Purda nie ma opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na rok 2017. Zgodnie
z przepisami powinna być zamieszczona w ciągu siedmiu dni od
wpłynięcia do Urzędu Gminy. To nastąpiło już w zeszłym roku. Czy
Echo Purdy znowu musi pilnować wójta, który nie dopełnia swoich
obowiązków?
• Dowiedzieliśmy się, że Piotr Płoski (PSL) dostał mandat za złamanie prawa budowlanego. Chodzi o zmianę organizacji ruchu w Klebarku Małym. O sprawie pisaliśmy
w artykule Wielki problem Klebarka Małego w kwietniowym wydaniu Echa.

PRZYPADKOWE PRZYPADKI (C.D.)
W demokracji najważniejsze są wybory, a w wyborach najważniejsze jest, kto liczy głosy.
Ileż tych przypadkowych przypadków opisywaliśmy już w naszej gminie. Czy to się kiedyś skończy? Chyba nie. A to znaczy, że zawsze będziemy mieli o czym pisać. Przyjrzeliśmy się
osobom, które w imieniu Piotra Płoskiego (PSL) pracowały
w komisjach wyborczych, w wyborach samorządowych 2014
roku. W Butrynach zasiadał w komisji Krzysztof Zawadzki.
Przypadkowo, kiedy Piotr Płoski (PSL) został wójtem, żona Zawadzkiego, Iwona, awansowała na stanowisko kierownicze
i dostała podwyżkę. W Klebarku Wielkim pracowała w komisji Emilia Pykało. I przypadkowo po wyborach dostała pracę
w GOPS w Purdzie.
W styczniu zatrudniono w Urzędzie Gminy nową pracownicę.
Przypadkowo jej partner zaraz po wyborach dostał od gminy
zlecenie na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy. Przypadkowo wójt nie był na żadnym panelu dyskusyjnym w trakcie pracy
nad strategią. Tak więc pokazał, że strategia go tak na prawdę
nie interesuje. To czemu ją zlecił? I czemu zlecił ją właśnie temu
Panu? Opracowujący strategię, wygadał się na spotkaniu pu-

blicznym, że wozi swoje dziecko do przedszkola w Bartągu.
Przypadkowo obok tego przedszkola nakręcony został film dla
potrzeb kampanii wyborczej Piotra Płoskiego (PSL). W tym filmie
Piotr Płoski (PSL) kłamie, że stoi na granicy gminy i pokazuje
z jednej strony piękne nowe domy w gminie Stawiguda, a z drugiej
strony ściernisko czyli gminę Purda. To wszystko oczywiście jest
przypadkowe.
Przypadkowo też Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury uznała, że
dla prawidłowego funkcjonowania kierowanej przez nią jednostki
niezbędne jest zatrudnienie Marka Orłowskiego. Przypominamy,
że jest to zaufany kolega Piotra Płoskiego (PSL), który do niedawna pełnił funkcję asystenta wójta. No cóż. Jaka gmina, taki
Misiewicz.
Może to wszystko przypadki. Jak ktoś chce, niech wierzy. Według nas budzą one poważne wątpliwości, jakie kryteria decydują
o zatrudnianiu i awansowaniu w naszej gminie pod rządami Piotra
Płoskiego (PSL).

GRANIE W POMAGANIE
25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za
nami. Cieszy fakt, że Gmina Purda po rocznej przerwie
w 2015 roku znów zbiera pieniądze z Jurkiem Owsiakiem. W
tym roku uzbierano ponad 14 tys. zł, co może nie jest oszałamiającym wynikiem, ale w tym przypadku każda złotówka
się liczy, by pomóc chorym dzieciom. Gratulujemy.
Z dziennikarskiego obowiązku przypominamy naszym czytelnikom, że Orkiestra w naszej gminie gra od 2010 roku.
W poprzednich latach to w Gminie Purda zbierano najwięcej pieniędzy w Powiecie Olsztyńskim, co pokazywało poziom zaangażowania i przygotowania organizatorów,
a przede wszystkim hojność naszych mieszkańców.
Może kiedyś dobra zmiana w Purdzie się nauczy, że ludzi trzeba łączyć,
nie dzielić, jak to w tej chwili ma miejsce.
Kwoty, które zebraliśmy w kolejnych latach:
2010r. - 15.556,45 zł
2011r. - 17.023,00 zł
2012r. - 22.651,63 zł – najlepszy wynik w Powiecie Olsztyńskim
2013r. - 23.759,15 zł – najlepszy wynik w Powiecie Olsztyńskim
2014r. - 21.380,49 zł – najlepszy wynik w Powiecie Olsztyńskim
2015r. - nie organizowano finału
2016r. - 13.346,78 zł
2017r. - 14.802 zł

KAPLICZKI GMINY PURDA
Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Warmii są przydrożne kapliczki. Jest ich dzisiaj ponad 1300. Na terenie
naszej gminy doliczyłem się 67. Najwięcej jest w Purdzie,
bo aż sześć.
Drugie miejsce
w tym rankingu
zajmuje
Szczęsne
z
pięcioma kapliczkami. Na
podium znajdą się jeszcze
Trękus i Przykop z czterema
kapliczkami
w każdej z tych
miejscowości.
Nie wszystkie
kapliczki
są
zabytkowe.
Najstarsza
z naszych kapliczek, którą
śmiało można
nazwać perłą
małej architektury, znajduje
się w centrum
Kapliczka w Trękusie
Trękusa. Na
chorągiewce jest data 1762. Została zatem zbudowana
w czasach, kiedy Warmia była częścią Królestwa Polskiego, a biskupem na Warmii był Ignacy Krasicki. Większość
została zbudowana w XIX wieku, dlatego ich stan często
wymaga interwencji konserwatora zabytków. Na terenie
naszej gminy zwyczaj budowania kapliczek przekroczył
granicę Warmii i możemy dziś zobaczyć kapliczki w miejscowościach położonych na Mazurach. W Bałdach dwie
z XXI wieku i w Zgniłosze, jedna na kolonii Gimek z XXI
wieku i druga w środku wsi z 1947 roku. Ciekawostką
jest
całkowicie drewniana
kapliczka
w
Bałdach postawiona z okazji
55 lecia Koła
Łowieckiego
„Łoś“ z drewnianą
figurą
św.
Huberta.
Każda kapliczka jest inna,
niepowtarzalna, tak jak
nie ma dwóch
identycznych
płatków śniegu.
Niektóre są zagubione wśród
pól, w starym
parku lub w lesie. Większość
jest jednak w
miejscowościach.
Kapliczka w Bałdach
W 2010 roku
gmina dokonała renowacji kapliczki w Trękusie. Okazało
się, że zachowała się oryginalna drewniana pieta. Mieszkańcy Trękusa sfinansowali wykonanie kopii, a oryginał, ze
względu na swoją wartość, jest przechowywany na pleba-

nii w Klewkach.
To nie jedyny przykład ratowania kapliczek warmińskich.
Wcześniej, bo w 2006 roku, powiat rozpoczął akcję „Ratujmy kapliczki warmińskie“. Do tej akcji aktywnie włączyło
się Towarzystwo Przyjaciół Gimu, pozyskując pieniądze
ze źródeł zewnętrznych. Wówczas to powiat, TPG i gmina, działając wspólnie, odrestaurowały sześć kapliczek na
terenie naszej gminy. Były to dwie kapliczki w Nowej Kaletce i po jednej w Starej Kaletce, Pokrzywach, Purdzie (k.
remizy) i Giławach (przy drodze powiatowej). Mniej więcej
w tym samym czasie mieszkańcy Klebarka Małego odrestaurowali jedną ze swoich kapliczek.
Uratowana została również kapliczka przy szkole w Klebarku Wielkim. Rozrastający się kasztanowiec coraz bardziej
ją przechylał i powstawały kolejne niebezpieczne pęknięcia. Dzięki pozyskaniu sponsora w osobie odchodzącego na emeryturę Landrata powiatu Osnabrück, Manfreda
Hugo, udało się kapliczkę przenieść o kilka metrów dalej
i odrestaurować.
Kolejną kapliczkę wyremontowali mieszkańcy Marcinkowa.
Zanim to nastąpiło, doszło do porozumienia z właścicielem gruntu, na
którym ta kapliczka stała.
Gmina na swój
koszt
dokonała podziału
geodezyjnego i opłaciła
akt notarialny,
a
właściciel
udzielił gminie
darowizny. Tak
to
kapliczka
stała się własnością gminy,
a mieszkańcy
uzyskali do niej
swobodny dostęp.
W 2014 roku
To w a r z y s t w o
Przyjaciól
Gimu
dzięki dotacji z
Nadleśnictwa
Kapliczka - wołająca o pomoc
Nowe Ramuki
odrestaurowało kapliczkę przy drodze wojewódzkiej 598.
Gmina zajęła się wszelkimi formalnościmi związanymi
z uzyskaniem decyzji konserwatorskiej i wyłonieniem fachowego wykonawcy.
Najnowszy przykład ratowania tego dziedzictwa pochodzi
z Nowej Wsi. Państwo Małgorzata i Paweł Policht odbudowali całkowicie zniszczoną kapliczkę. Udało im się dokładnie odtworzyć jej pierwotny wygląd. Wyrazy szacunku.
Jak wynika z przedstawionych przykładów udało się
w ostatnich latach uratować 11 kapliczek. Niestety, wiele
wciąż jest poważnie zagrożonych. Czasami padają ofiarą
niewłaściwej troski. Tak się dzieje, kiedy właściciel w dobrej wierze otynkuje kapliczkę zaprawą cementową. Są
takie przykłady. Nasze warunki atmosferyczne powodują,
że taka kapliczka jest dosłownie rozsadzana przez wilgoć
i mróz. Jest też kapliczka, która nosi ślady celowego niszczenia. Są takie, które dopadła po prostu starość. Można
je wszystkie jeszcze uratować. Rozejrzyjmy się dokoła nas
i ocalmy „przeszłości ołtarze“.
Jerzy Laskowski

DRODZY CZYTELNICY
Zanotowaliśmy kolejny sukces. Radni Poko i Pykało oddali
do kasy Urzędu Gminy pieniądze, które uzyskali z tytułu
umów o dzieło. Zrobili to po naszej krytyce w ostatnim numerze Echa Purdy. Tym samym radni, chcąc nie chcąc,
przyznali się do winy. Okazało się jednak, na co zwrócił
nam uwagę sekretarz gminy, Rafał Wilczek, że Mariola
Poko zawarła nie jedną, a dwie umowy o dzieło. Każda
z nich na kwotę 275 zł. Rafał Wilczek tylko podpisywał
w imieniu wójta drugą umowę z Mariolą Poko. Po tym geście zwrotu pieniędzy wydawać by się mogło, że radni coś
zrozumieli. Niestety, to tylko pozory. Na sesji w dniu 29
grudnia Mariola Poko w niecenzuralnych słowach wyraziła
swoje oburzenie. Oczywiście złe jest Echo Purdy. W swej
zapalczywości wykrzyknęła: k... m..., co chyba jednak nie
przyniosło jej ulgi.

Grzecznie zwracamy uwagę na nasze motto, którego chyba radna nie przeczytała: Nie ten jest zły, kto zło opisuje,
lecz ten, kto je czyni. To Mariola Poko i Jerzy Pykało oraz
Piotr Płoski (PSL) i Rafał Wilczek- sekretarz złamali prawo.
To oni powinni się wstydzić, tłumaczyć i przepraszać.
Radnej Marioli Poko i Jerzemu Pykało przypominamy, że
obejmując funkcję radnego, ślubowali, iż będą przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej. Tę przysięgę złamali. Ludzie honoru w takiej sytuacji podali by się do
dymisji. Tak samo po raz kolejny złamał ślubowanie Piotr
Płoski (PSL). Honor to dzisiaj takie staroświeckie słowo.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wybierając i popierając takich ludzi, stajemy się im podobni.

„W związku z NIEPRAWDZIWĄ informacją zamieszczoną w
listopad/grudzień 2016 nr 9(13) w artykule pod tytułem „PAZERNI WYBRAŃCY” prostujemy, że BŁĘDNIE podano informację, że Sekretarz Gminy RAFAŁ WILCZEK zawarł umowę

z Wójtem Piotrem Płoskim za przygotowanie utworu muzycznego za 275 zł. Taka umowa nie była zawierana. PRZEPRASZAMY ZA POMYŁKĘ i tym samym nieuzasadnione pomówienie Pana Sekretarza.”

SPROSTOWANIE

„Dziady” …….. Purdzkie
To nasz radny, wiarę dacie,
nasz miejscowy donosiciel:

mowa idzie mi niemrawo,
kasę mogę poobcinać,

- Olek wszędzie, komuch wszędzie,
donos będzie, donos będzie?

- Bieda wszędzie, po wyroku,
a Krystyna ciągle w szoku.

Gdzieś słoiki zabrzęczały,
widmo radnej gdzieś tam bieży,
co się przy tym najęczały,
tort z ręczników ciągle leży.
Wara od Piotrusia mego,
toś to cudo niesłychane,
ja do cyca wezmę swego
aż mu stanie oddychanie.

Mara jakaś ciągle woła:
zbierać śmieci elektryczne,
sołtys sam tu nie podoła,
zbiórki muszą być publiczne
jestem eko – przykopianka,
szkołom kasę już zabrałam,
ale mam tu boćka Franka,
o Laskowskim zapomniałam.

- Gienia jasna, ona świeci,
kasa już dla Wójta leci.

- Obiecanki wszędzie, fundamenty wszędzie,
czy świetlica będzie, czy świetlica będzie?

Przyfrunęła pierwsza zjawa
dyszy, sapie, mocno świeci:
ja tam wszędzie gdzie zabawa,
cała rada na mnie leci,
władzy łaknę, jestem Jola
mały ptaszek, drobny taki
znamy się tu od przedszkola
mój charakter jest nijaki.

Olaboga, któż to taki
Rozśpiewany: pełną miarą
dawać kasę, nieboraki,
gminną jestem tu szczęściarą,
przeciwniczką wójta byłam
i wyzwałam go nie razy kilka,
teraz to się nawróciłam,
zmienna jestem jak dziewczynka.

Chór mieszkańców Gminy Purda:
- Już poranek za oknami,
czas pożegnać się z duchami,
niech nam znikną już na zawsze,
bo nikt dzisiaj tu nie zaśnie.

- Jola wszędzie, głośno wszędzie
sesja będzie, sesja będzie?!

- Kasę wzięłaś i oddałaś,
teraz jesteś nasza cała.

Duch jakowyś tu się skrada to pojawia się, to znika.
Ja tu mieszkam - odpowiada
Niedowiarkom - gdzieś z Nerwika.
Kto to taki, się spytacie,
kto się tak ukrywa skrycie?

Słychać jęki, szczęk kajdanów,
białe lico gdzieś za nami:
Wszystkich mam tu za baranów,
bo ja w GOPSie rządzę wami,
co tam konkurs, co tam prawo,
o wyroku … nie wspominać!

Chór radnych Gminy Purda:
– ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
co to będzie, co to będzie?
Guślarz wzywa: przybywajcie
i tu do nas pospieszajcie …
na bok strachy na bok troski,
bo nadchodzi wójt Piotr Płoski:
choć pałacu nie kupiłem,
to na głazie się wyryłem,
kasę gminną w ręku trzymam,
więc usłużnym trochę przyznam,
i nie dziwcie się niestety,
reszta rusza na balety
-mówcie, komu czego braknie,
kto z was pragnie, kto z was łaknie.

A kto prośby nie posłucha,
W imię Ojca, Syna, Ducha
Czy widzisz Pański Krzyż
Nie bierzesz jadła, napoju
Zostawże nas w pokoju
A kysz, a kysz!
Bo to przecież nie jest bajka,
Możesz kliknąć za to lajka.;)

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ: www.purdawielka.pl
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