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CZY PIOTR PŁOSKI (PSL)
OSZUKAŁ WYBORCÓW?
Mniej więcej rok temu na youtube pojawił się filmik  
z Piotrem Płoskim (PSL). Nasz bohater stoi w ple-
nerze i wmawia ludziom, że znajduje się na granicy 
gminy Purda i Stawiguda. Następnie pokazuje piękne 
nowe domy w gminie Stawiguda, po czym wskazu-
je teren niezabudowany, który nazywa ścierniskiem  
i twierdzi, 
że to gmi-
na Purda, 
w której jest 
m a r a z m . 
Piotr Płoski 
ma gospo-
darstwo rol-
ne, a myli 
ś c i e r n i s k o 
z ugorem. 
Z n a l e ź l i -
śmy miejsce 
gdzie ten film 
był nagry-
wany. Piotr 
Płoski (PSL) 
wcale nie 
stał na gra-
nicy gminy 
Purda i Sta-
wiguda. Film 
był nagrywa-
ny w Bartągu 
na zjeździe z 
drogi wojewódzkiej 598 w stronę domu rozwoju ma-
lucha „Promyczek”.
Czy to możliwe, że z wykształcenia geodeta nie wie-
dział gdzie jest granica między gminami? Z tego miej-
sca w ogóle gminy Purda nie widać, bo jest ona za 
lasem. Co to za geodeta, który popełnia błąd, jakiego 
nie popełniłby harcerz ze szkoły podstawowej. Zdarza 
się, że jakiś geodeta pomyli się o kilka centymetrów. 
Pomyłka o kilka metrów w zasadzie dyskwalifikuje 
geodetę. Piotr Płoski (PSL) pobił rekord, pomylił się  
o kilometr.  Czy ktoś uwierzy, że człowiek, który trzeci 
raz kandyduje na stanowisko wójta, który był radnym 
gminnym oraz radnym powiatowym, nie wie gdzie 

leży gmina Purda?  Pozostaje zatem druga możli-
wość, według nas bardziej prawdopodobna, że Piotr 
Płoski (PSL) doskonale wiedział, że nie stoi na grani-
cy gmin. W takim razie świadomie mówił nieprawdę. 
Sprawdziliśmy definicję kłamcy w słowniku języka 
polskiego. Oto ona: człowiek świadomie mówiący 

n ieprawdę; 
blagier, łgarz, 
oszust. Czy 
Piotr Płoski 
(PSL) jest 
k ł a m c ą ? 
Który to raz 
z a d a j e m y 
podobne py-
tanie?
Piotr Płoski 
(PSL) mylił 
się również 
sugerując, że 
gmina Purda 
się nie rozwi-
ja. Po prostu 
nie znał fak-
tów albo co 
gorsze, świa-
domie mówił 
n ieprawdę. 
Czyli co ro-
bił? W latach 
2007- 2014 

nastąpił niespotykany nigdy wcześniej w historii roz-
wój gminy. Liczba mieszkańców wzrosła w tym cza-
sie o 717 osób. To tak, jakby zbudowano jeszcze jed-
ną miejscowość wielkości Purdy. Piękne nowe domy, 
jakie pokazywał w swoim filmie Piotr Płoski (PSL)  
w gminie Stawiguda można równie dobrze znaleźć 
na terenie naszej gminy.
Dzięki takim oszustwom Piotr Płoski (PSL) został 
wójtem. Powoli będziemy obnażać jego manipulacje. 
Może doczekamy momentu, że jakieś dziecko krzyk-
nie, iż cesarz jest nagi. Jeśli ktoś zna  baśń  Ander-
sena Nowe szaty cesarza to pamięta, że w końcu za 
dzieckiem krzyknął cały lud: On jest nagi.



Pierwszego czerwca Piotr Płoski (PSL) powołał na sta-
nowisko kierownika GOPS Krystynę Sobótkę. Jak wy-
tłumaczyć, że tego samego dnia aż sześć pracownic 
znalazło się na zwolnieniu lekarskim? Epidemia jakaś? 
W lipcu na zwolnieniu znalazła się kolejna osoba, czyli w 
sumie 70% załogi. Jak to racjonalnie wytłumaczyć? Dwie  

ZARAZA W GOPS
z tych pracownic zwolniły się, a reszta nadal choruje. 
Zostały zatrudnione dwie nowe pracownice socjalne. 
Jedna wytrzymała miesiąc i zwolniła się, a druga zre-
zygnowała z pracy po dwóch miesiącach. Spróbujemy 
to wszystko wytłumaczyć, jednak musimy się cofnąć 
o rok.

„KULTURA POLITYCZNA”
Rok temu w drugiej turze wyborów 
zmierzyli się Piotr Płoski (PSL) 
i Piotr Duda (SLD). Wygrał ten 
pierwszy i automatycznie stał się 
szefem Piotra Dudy, który w tym 
czasie był kierownikiem Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Purdzie. Zaledwie kilka dni po 
złożeniu ślubowania wójta Piotr 
Płoski (PSL) zwolnił swojego 
kontrkandydata w ramach polity-
ki eliminowania z życia publicz-
nego wszystkich niepokornych. 
Taka zemsta. Może byśmy się 
tego nie czepiali, gdyby nie to 
co nastąpiło później.  Zwalnia-
nie bezpośredniego konkurenta 
politycznego mieści się niestety  
w kanonie polskiej „kultury poli-
tycznej”. Zastanówmy się jednak, 
co by stało się, gdyby Piotr Duda 
pozostał na swoim stanowisku. 
Dzisiaj moglibyśmy mówić, że 
Piotr Płoski (PSL) nie kieruje się 
uprzedzeniami, że nie chce dzielić 
ludzi, że najważniejsze dla niego 

są kompetencje a nie barwa polityczna, że wykazał 
się szlachetnością. Niestety Piotr Płoski nie wyko-
rzystał tej szansy i tak się o nim mówić nie da.
W czasach kiedy Piotr Duda był kierow-
nikiem GOPS jednostka ta odnotowa-

ła znaczące sukcesy, co zostało dostrzeżone  
i w 2012 roku GOPS został wyróżnio-
ny przez ministra pracy i polityki społecznej  
w kategorii zespołowej za znaczące osiągnięcia  
w zakresie pomocy społecznej, a w 2013 roku Piotr 
Duda jako kierownik otrzymał nagrodę marszałka 
województwa warmińsko-mazurskiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Dodaj-
my też, że pracownicy tej instytucji hojnie czerpali 
pieniądze z programów unijnych. Zrealizowali pro-
jekty pozyskując łącznie 1 243 442 zł.
Krótko mówiąc było dobrze, ale komuś to przeszka-
dzało i wszystko się posypało.

Wyróżnienie dla pracowników GOPS-u w Purdzie, środku Jaro-
sław Duda - Wiceminister Pracy  i Polityki Społecznej. 21 -XI 2012



USTA MILCZĄ DUSZA ŚPIEWA
Gdyby Piotrowi Płoskiemu zależało na tym, żeby GOPS 
nadal pracował dobrze to by ogłosił konkurs na stanowi-
sko kierownika. Być może zgłosiłby się ktoś równie do-
bry jak poprzedni kierownik, a może nawet lepszy. Nie-
stety nie o to chodziło. Piotr Płoski (PSL) powołał (bez 
konkursu) Lillę Kondrusik  jako pełniącą obowiązki kie-
rownika. Obiecał jej, że będzie pełnić tę funkcję do cza-
su ogłoszenia konkursu i będzie miała czas na zdobycie 
wymaganych przepisami kwalifikacji. Ta uwierzyła, że 
wójt docenił jej kompetencje. Według nas powód powo-
łania Lilli Kondrusik był zupełnie inny. W tym czasie pro-
kuratura prowadziła postępowanie w sprawie składania 
fałszywych zeznań przez Piotra Płoskiego (PSL) i jego 
pełnomocnika wyborczego KWW Porozumienie Samo-
rządowe, z którego kandydował na wójta Piotr Płoski  
w 2010 roku. Przypomnijmy fakty. Pełnomocnik złoży-
ła do PKW sprawozdanie finansowe, z którego wyni-
kało, że komitet wyborczy Piotra Płoskiego nie poniósł 
żadnych wydatków na kampanię wyborczą. Bardzo 
to zdziwiło Piotra Dudę, który pamiętał banery i ulotki 

wyborcze z wizerunkiem Piotra Płoskiego i zawiadomił 
o tym Komisarza Wyborczego w Olsztynie, a ten skie-
rował sprawę do prokuratury. W trakcie postępowania 
świadkowie potwierdzili, że roznosili materiały wyborcze 
Piotra Płoskiego. Jednak prokuratura uznała, że mogły 
być one wykonane społecznie, że po tylu latach trudno 
wykazać ich wartość i dlatego umorzyła postępowanie. 
Czy ktoś z czytelników potrafi wykonać baner społecz-
nie? To jednak nie był koniec sprawy, gdyż zeznania 
pełnomocnika wyborczego i Piotra Płoskiego zasadni-
czo różniły się od zeznań świadków. W związku z tym 
wszczęte zostało postępowanie w sprawie składania 
fałszywych zeznań. I tu dochodzimy do sedna sprawy. 
Głównym świadkiem, którego zeznania pogrążały Pło-
skiego, była Lilla Kondrusik. Czy powołanie jej w tym 
czasie na stanowisko pełniącej obowiązki kierownika 
GOPS w Purdzie było próbą zamknięcia ust niewygod-
nemu świadkowi? Wkrótce postępowanie zostało umo-
rzone, a zaraz potem Lilla Kondrusik została odwołana 
ze stanowiska.

W styczniu Piotr Płoski (PSL) nakazał Lilli Kondrusik 
pełniącej obowiązki kierownika GOPS zatrudnić Emilię 
Pykało. Jak się wyraził: ma Pani ją zatrudnić i nie pytać 
dlaczego. Możemy to wyjaśnić. Emilia Pykało jest cór-
ką radnego gminnego Jerzego Pykało, który kandydował  

CZY WÓJT PRZEKROCZYŁ UPRAWNIENIA
z komitetu wyborczego Piotra Płoskiego. Dlaczego nie 
ogłoszono konkursu na wolne stanowisko tylko zatrudnio-
no członka rodziny radnego? Czy to jest nepotyzm? Czy 
wójt ma uprawnienia, żeby nakazywać kierownikom jedno-
stek kogo mają zatrudniać?

MISJA NIEŚWIĘTEJ KRYSTYNY
Po odwołaniu Lilli Kondrusik wreszcie Piotr Płoski (PSL) 
mógł rozpocząć realizację swojego planu. Chodziło o to, 
żeby pogonić z GOPS całe to środowisko, które ośmielało 
się sympatyzować z Piotrem Dudą. Nie ważne, że jak wy-
kazaliśmy wyżej, był to świetny zespół. Do tego celu Piotr 
Płoski potrzebował osobę wyjątkowo zdeterminowaną, któ-
ra podobnie jak on nie darzy sympatią zwolenników Piotra 
Dudy. Wybrał Krystynę Sobótkę. Powołał ją oczywiście bez 
konkursu, czym wykazał, że nie szuka najlepszego kan-
dydata. Dlaczego Piotrowi Płoskiemu (PSL) nie zależało 
na tym, żeby znaleźć najlepszego kandydata? Czy Piotr 
Płoski (PSL) nie wiedział z jakich powodów została  w 2007 
roku odwołana ze stanowiska kierownika GOPS Krystyna 
Sobótka? Czy obecny wójt nie wiedział, że udowodniono 
jej działania na szkodę pracowników i że została skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu na rok pozbawienia wolno-
ści w zawieszeniu na trzy lata? Czy nie wiedział, że kaza-
ła pracownikom dzielić się z nią nagrodami pieniężnymi? 
Czy nie wiedział, że ma osobiste powody, żeby nie lubić 
tych wszystkich, którzy siedem lat temu zeznawali prze-
ciwko niej w sądzie? Trudno w to uwierzyć, że Piotr Płoski 
(PSL) nie miał o tym wszystkim pojęcia. Jak wyobrażał so-
bie współpracę Krystyny Sobótki z pracownikami, z który-
mi starła się kiedyś w sądzie? Czy to mogło wpłynąć na 
polepszenie pracy instytucji? Wiadomo, że nie. To po co 
Piotr Płoski (PSL) wykonał taki ruch? Czy nie po to, aby 
za pomocą Krystyny Sobótki pozbyć się wszystkich niepo-
kornych? A co z zadaniami, które GOPS musi realizować? 
Czy to wójta naprawdę nie obchodzi?

INFORMACJE Z POWIATU
Na wniosek radnych powiatowych Teresy Chrostow-
skiej i Jerzego Laskowskiego wprowadzono dodatkowe 
zadanie w planie remontów dróg powiatowych. Chodzi  
o pobocze drogi między Purdą i Pajtunami, które na od-
cinku ok. 2 kilometrów będzie utwardzone i podniesione 
do poziomu jezdni. Pozwoli to na bezpieczniejsze mija-
nie się pojazdów.
Trwają prace nad dokumentacją drogi powiatowej 
Ostrzeszewo - Klebark Wielki - Klewki. Droga ta jest za-
planowana do modernizacji w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z umową podpisaną 
z biurem projektowym, dokumentacja ma być gotowa 
do 29 lutego 2016 roku. Jeśli nie wystąpią żadne nie-
przewidziane trudności, to wniosek o dofinansowanie 

zostanie złożony już w pierwszym naborze w 2016 roku. 
Prawdopodobny termin wykonania tej inwestycji to rok 
2017. W ramach przebudowy droga zostanie poszerzo-
na do 6 m. W Klebarku Wielkim powstanie nowe skrzy-
żowanie, którego konstrukcja wymusi spowolnienie ru-
chu przez tę miejscowość. Zmniejszy się też częściowo 
ruch tranzytowy przez Klebark Wielki, ponieważ droga 
w kierunku Klewek będzie odchodziła od stacji podno-
szenia ciśnienia wody czystej, tam gdzie obecnie jest 
nieprzejezdna droga gruntowa. Poprawi się nie tylko 
jakość drogi, zyska też estetyka. Najbardziej będzie to 
widoczne w Klewkach, gdzie powstaną nowe chodniki 
wzdłuż drogi powiatowej.
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KTO BĘDZIE ZASŁUŻONYM ?
Na sesji 25 września radni podjęli uchwałę  w sprawie ustanowie-
nia tytułu „Honorowy Obywatel gminy Purda” i tytułu „Zasłużony 
dla gminy Purda”. Ten pierwszy ma być przyznawany osobom, 
które nie są mieszkańcami naszej gminy, drugi przeznaczony jest 
dla mieszkańców. Sam pomysł, aby wyróżniać ludzi zasłużonych, 
wart jest poparcia. Osoby, które swoją wieloletnią pracą zawodo-
wą i społeczną przyczyniły się w sposób szczególny do rozwoju 
różnych dziedzin życia naszej gminy oraz do jej promocji, a także 
zachowania dziedzictwa kulturowego, powinny zawsze zasługi-
wać na nasz szacunek i uznanie. Niestety, patrząc na poczynania 
obecnej władzy tego szacunku dla ludzi zasłużonych nie widać. 
Przykłady podajemy w każdym wydaniu Echa Purdy. Obecna 
władza sama siebie postawiła w trudnej sytuacji. Od zasłużonych 
powinno się wymagać wieloletniej pracy. To znaczy, że ta praca 
była wykonywana w czasach, kiedy gminą rządzili poprzednicy 
obecnego wójta. Tymczasem z lektury Miesięcznika Samorządo-
wego Gminy Purda wydawanego przez obecną władzę wynika, że 
wcześniej w gminie nic dobrego się nie działo, a zaczęła się roz-
wijać dopiero teraz, również od niedawna można zaobserwować 
aktywność mieszkańców.  Piotr Płoski (PSL) nazwał naszą gmi-
nę ścierniskiem, obrażając w ten sposób ludzi, którzy dla naszej 
gminy przez wiele lat ciężko pracowali. W takim razie skąd wziąć 
zasłużonych? Czy obecna władza będzie wyróżniała za zasługi 
dla rozwoju ścierniska? Dlatego mamy obawy, czy owe zaszczyt-
ne tytuły nie będą zarezerwowane tylko dla członków PSL i osób 
blisko związanych z obecnym wójtem. Życie pokaże na ile nasze 
wątpliwości były uzasadnione. Uważamy, że jest wiele osób, które 

na takie wyróżnienia zasługują. Nie podajemy uzasadnienia, gdyż 
każdej z tych osób musielibyśmy poświęcić cały numer Echa Pur-
dy. Oto nasze propozycje w kolejności alfabetycznej:
Honorowy Obywatel: ks. prałat Henryk Błaszczyk, Sylwester 
Czereszewski, Edward Cyfus, Guido Halfter, Janusz Jeznach, 
Władysław Katarzyński, ks. prof. Andrzej Kopiczko, Herbert Mon-
kowski, prof. Robert Traba, Marek Trędowski.
Zasłużeni dla gminy: Zbigniew Bauman, Edmund Czarnecki, 
Waldemar Czarnota, Grzegorz Drozdowski, Andrzej Florczak, 
Maurycy Grossmann, Edyta Jędrzejewska, Jerzy Laskowski, Wie-
sław Niemyjski, Jan Ordon, Eugenia Palmowska, dr Jarosław Pa-
rol, Waldemar Paszkiewicz, ks. Jan Pietrzyk, Mariola Poko, Paweł 
Policht, Maria Sokoll, Alfred Studniak, Regina Szpindor, Antoni 
Sztrena, Ryszard Żyźniewski.
Proponujemy też wyróżnić następujące organizacje i instytucje: 
Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oddział w Olsz-
tynie, Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper, Ochot-
nicze Straże Pożarne w Butrynach, Klebarku Wielkim, Nowej Wsi 
i Purdzie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, 
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im św. Łazarza Lazarus, 
Towarzystwo Przyjaciół Gimu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie, Zakon Maltański.
Ta lista  z pewnością nie jest pełna. Domyślamy się, że jest jesz-
cze wiele innych osób, o zasługach których, po prostu nie wiemy. 
Prosimy czytelników o wyrażanie opinii.

LOGIKA RADNEGO
Autorem budżetu jest wójt, on też odpowiada za jego realizację. Jeśli np. 
w budżecie jest ogólny zapis „budowa nowych punktów oświetleniowych” 
to wójt decyduje, czy powstaną one w Trękusku, czy innej miejscowo-
ści. Radni szybko pojmują, że jeśli chcą się wykazać jakimiś efektami dla 
swoich miejscowości, muszą z wójtem „dobrze żyć”. Jak pokazuje obecna 
praktyka, radny służalczo uległy może liczyć na więcej, a radny niepo-
korny w zasadzie nie może liczyć na nic. Pod koniec kadencji taki radny 
nie będzie miał czym 
się pochwalić przed 
wyborcami i ryzykuje, 
że nie zostanie wy-
brany ponownie. Taka 
sytuacja ma dwie za-
sadnicze wady. Pierw-
sza, że praktycznie 
cała władza skupia 
się w rękach wójta. 
Druga, że radni nie 
koncentrują się na 
problemach gminy, 
nie myślą o sprawach 
b e z p i e c z e ń s t w a , 
oświaty, pomocy spo-
łecznej, tylko czym 
się wykazać w swojej 
miejscowości. W za-
bieganiu o względy 
wójta potrafią się tak 
zapędzić, że cza-
sem głosują przeciw 
mieszkańcom swoje-
go okręgu wyborcze-
go. Na sesji w dniu 25 
września radni Jolan-
ta Wilga i Jerzy Pykało z Klewek głosowali za tym, żeby zabrać 52 000 
zł przedszkolu w Klewkach. Radny Grzegorz Nosek z Purdy głosował za 

zabraniem 111 500 Szkole Podstawowej w Purdzie oraz 10 000 zł przed-
szkolu, a radna Iwona Grzejdziak z Butryn głosowała za zabraniem 55 
620 zł Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Butrynach, radny Andrzej 
Chojnowski głosował za zabraniem 39783 zł Zespołowi Szkolno-Przed-
szkolnemu w Klebarku Wielkim. Dlaczego radni są tacy bezradni? Odpo-
wiedź jest prosta, ponieważ działają w pojedynkę. Tymczasem statut gmi-

ny pozwala radnym 
tworzyć kluby, do któ-
rych powstania wy-
starczy czworo rad-
nych. Gdyby istniał 
w radzie jakiś mocny 
klub, mógłby stać 
się przeciwwagą dla 
autokratycznych rzą-
dów wójta. Niestety, 
aby taki klub powstał, 
potrzebny jest przy-
najmniej jeden radny 
obdarzony cechami 
lidera. Widocznie ta-
kiego nie ma. Z bio-
logii wiemy, że stado 
bez przewodnika ska-
zane jest na zagładę. 
Radnym przypomina-
my słowa wybitnego 
Polaka Władysława 
Bartoszewskiego: jak 
nie wiadomo jak się 
zachować, należy za-
chować się przyzwo-
icie, a potem dodawał 
jeszcze: warto być 

przyzwoitym, chociaż to nie zawsze się opłaca. Opłaca się być nieprzy-
zwoitym ale nie warto.


