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ROK Z GŁOWY
Mamy za sobą pierwszy rok rządów Piotra Płoskiego (PSL). W tym czasie wystąpiły w naszej gminie zjawiska do 
tej pory nieznane bądź nie występujące w takiej skali. Opisywaliśmy je w kolejnych wydaniach Echa Purdy. Warto 
je przypomnieć. Mieliśmy zatem przykłady nepotyzmu, kolesiostwa, łamania zasad demokracji, wykorzystywania 
stanowiska do zwalczania samodzielnie myślących, marnotrawienia pieniędzy publicznych, niekompetencji, braku 
szacunku, a nawet lekceważenia mieszkańców, kierowników jednostek, działaczy społecznych, pracowników. Do-
szło do powstania wielu nowych podziałów w różnych miejscowościach i grupach społecznych. Ciężko będzie to 
odbudować. Dziś liczą się tylko ci, którzy służalczo popierają Piotra Płoskiego (PSL). Wielu robi to dla wygody lub 
własnego interesu, a inni ze strachu. Do tego należy dodać nachalną propagandę sukcesu. W Miesięczniku Samo-
rządowym wójt lansuje się za nasze publiczne pieniądze. Każde wydanie kosztuje tyle ile dwie ciężarówki żwiru na 
nasze dziurawe gminne drogi. W każdym, z wyjątkiem kwietniowego, wydaniu tego miesięcznika zdjęcie wójta jest 
na pierwszej stronie. Bywa, że jego wizerunek zdobi większość stron miesięcznika. Niech wszyscy wiedzą, że rządzi 
nami Słońce Klewek. Żeby chociaż gmina nabrała większego tempa rozwoju. Niestety, wydatków majątkowych było 
o połowę mniej niż średnio przez ostatnie osiem lat. Tamto tempo rozwoju Piotr Płoski (PSL) w kampanii wyborczej 
nazwał marazmem. To jak nazwać rozwój gminy w czasie rządów Piotra Płoskiego (PSL)? To marazm do kwadratu.
W dalszym ciągu będziemy opisywać wszelkie patologiczne zjawiska związane z funkcjonowaniem obecnej władzy. 
Nie damy się zastraszyć, mimo że jesteśmy poddawani różnego rodzaju atakom. Zniszczono nam drzewko, w tajem-
niczych okolicznościach życie stracił nasz pies, dostajemy pogróżki. Nie damy się, bo tam gdzie kończy się wolność 
słowa tam nie ma demokracji.
Dziękujemy mieszkańcom naszej gminy za tak liczne dowody sympatii i wsparcia dla naszej działalności. One dodają 
nam sił. Dziękujemy również za słowa konstruktywnej krytyki, które zmuszają nas do refleksji. Przed nami nowy rok. 
Czy przyniesie pozytywne zmiany czy przeciwnie, patologia władzy się pogłębi? Zobaczymy.

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

Rozumiemy, że ludzie potrzebują rozrywki i zabawy. Nie 
dziwi zatem duże zainteresowanie wiejskimi festynami  
i innymi podobnymi wydarzeniami. Nie powinno się jed-
nak zapominać o lokalnych tradycjach. Józef Piłsudski 
powiedział: Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa 
do przyszłości. Naszym zdaniem te mądre słowa można 
odnieść również do poziomu gminy. Dlatego przypomnimy 
rocznice i wydarzenia, o których władze naszej gminy, za-
jęte organizowaniem różnego rodzaju rozrywek, zapomnia-
ły. Pierwszą z nich jest rocznica powstania samorządów  
w Polsce. Dokładnie 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze 
wybory samorządowe. W zeszłym roku minęło 25 lat od 
tego wydarzenia. W tym czasie rządziło w naszej gminie 
pięciu wójtów. Pierwszym był Jan Obłoza 1990- 1994, na-
stępnie Jan Omelan 1994-1998, po nim Grzegorz Drozdow-
ski 1998-2002 i znowu Jan Omelan 2002-2006, następnie 
Jerzy Laskowski 2006-2010, 2010- 2014 i obecnie Piotr 
Płoski. Mamy zatem siódmą kadencję samorządu gminne-
go. Ilu w tym czasie było radnych, sołtysów, pracowników 
gminy i jej jednostek? Taka rocznica to dobra okazja, żeby 
ci wszyscy, którzy jeszcze żyją mogli się wspólnie spotkać. 
To dobra okazja, żeby przypomnieć osiągnięcia, wyróżnić 
najbardziej zasłużonych, porozmawiać o przeszłości i pla-
nach na przyszłość. To świetna okazja do propagowania 
idei samorządności. Niestety, tej okazji obecne władze nie 

wykorzystały. Ciekawe dlaczego? Czy zwyczajnie nie wie-
działy o takiej rocznicy? Byłby to zawstydzający brak wie-
dzy. Może przyczyna była inna. Miesięcznik Samorządowy 
wydawany przez Piotra Płoskiego (PSL) nigdy nie wymienił 
żadnego poprzedniego wójta po nazwisku. Nawet, kiedy 
wymieniał osiągnięcia któregoś z poprzedników. Jest ja-
kiś dziwny strach w obecnej władzy. Kiedy poprzedni wójt 
Jerzy Laskowski pojawił się na jednej z sesji rady gminy, 
to przewodnicząca Jolanta Wilga udawała, że nie pamię-
ta jego nazwiska. To jakaś dziwna polityka, której celem 
jest wymazanie przeszłości, aby gmina kojarzyła się tylko  
z obecną ekipą. Poprzednia przewodnicząca rady gminy 
Regina Szpindor powiedziała kiedyś zwracając się pro-
roczo do radnej Jolanty Wilgi, że do władzy nie powinno 
się iść po to, żeby leczyć kompleksy.
Kolejną przegapioną rocznicą jest dziesięciolecie part-
nerstwa między gminą Purda a gminą Bissendorf. Przez 
te dziesięć lat wielokrotnie gościliśmy różne delegacje 
niemieckie u nas, a oni nasze u siebie. W zeszłym roku 
był doskonały moment, żeby te dziesięć lat podsumować  
i wypracować nowe formy współpracy. Burmistrz Bissen-
dorf Guido Halfter składając pisemne gratulacje nowemu 
wójtowi Piotrowi Płoskiemu zadeklarował chęć dalszej 
współpracy. Czemu nic się w tej sprawie nie dzieje? Mie-
sięcznik Samorządowy na ten temat milczy. Za to pojawił 
się w lipcowym numerze artykuł, który dumnie informo-



wał mieszkańców o spotkaniu Piotra Płoskiego (PSL)  
z mieszkańcami francuskiej gminy Cabasse państwem Katią  
i Remi Jeham. Spotkali się, pogadali, zjedli ciasteczka  
i co z tego wynikło? Jak na razie nic. Tak naprawdę przy-
j e c h a l i 
znajomi do 
r a d n e g o 
G r z e g o -
rza Noska, 
wpadli ra-
zem do wój-
ta na kawkę 
i próbowa-
no z tego 
zrobić wy-
d a r z e n i e 
wielkiej ran-
gi dla celów 
propagan-
d o w y c h . 
Przy okazji 
sprawdzil i-
śmy co to 
za gmina. 
Liczy zale-
dwie oko-
ło tysiąca 
mieszkań -
ców, mniej 
więcej tyle 
ile sołec-
two Klewki. 
Może byłoby 
lepiej, żeby 
z taką delegacją spotykał się sołtys Klewek Jerzy Pykało. We 
Francji tak jest, że praktycznie każda wieś to gmina.
Kolejne wydarzenie to Święto Niepodległości. Cieszy, że 

to święto nie zostało przeoczone. Można nawet pochwalić 
władze gminy, że było ono tak bogato obchodzone. Wpro-
wadzanie nowych pomysłów jest dobre, ale nie powinno się 
zapominać o lokalnych tradycjach. Do tej pory co roku jednym  

z wydarzeń 
ku czci listo-
padowego 
święta była 
msza święta 
za ojczyznę 
w Sank-
t u a r i u m  
w Klebar-
ku Wielkim. 
Po mszy 
tradycyjnie 
w s z y s c y 
przechodzili 
pod pomnik 
Warmiaków, 
którzy zgi-
nęli uwikłani  
w skom-
p l i kowane 
dzieje na-
szej krainy. 
Tam różne 
d e l e g a c j e 
s k ł a d a -
ły kwiaty  
w asyście 
s t rażaków 
OSP Kle-
bark Wielki, 

którzy wystawiali zawsze wartę honorową i poczet sztanda-
rowy. Uroczystość kończyło tradycyjnie wspólne odśpiewanie 
Roty. 

NA TAPCZANIE SIEDZI PŁOSKI?
Podsumowując rok 2015 chcemy przyjrzeć się pracy wój-
ta. Podczas naszej pobieżnej analizy zauważyliśmy, że na 
wiele ważnych spraw Piotr Płoski (PSL) nie znalazł czasu. 
Zacznijmy od podstawowych obowiązków każdego wójta, 
do których należy między innymi udział w sesjach rady 
gminy. W zeszłym roku Piotr Płoski (PSL) nie był na trzech 
sesjach. Ktoś może powiedzieć, że tylko na trzech, więc 
nie ma czego się czepiać. Otóż każdy wójt może zapropo-
nować przewodniczej rady zmianę terminu sesji jeśli fak-
tycznie wystąpiły jakieś okoliczności, które uniemożliwiają 
mu udział w posiedzeniu rady. To proste, wystarczy chcieć. 
Widocznie Piotr Płoski (PSL) nie chciał. Najlepszym dowo-
dem na to jest fakt, że poprzedni wójtowie nigdy nie opusz-
czali sesji rady gminy. No chyba, że wójt miał zawał.
Wójt reprezentuje gminę na zewnątrz, w związku z tym jest 
naszym reprezentantem w związkach gmin i stowarzysze-
niach, do których należy nasza gmina. Jednym z nich jest 
Warmiński Związek Gmin, który prowadzi schronisko dla 
zwierząt. Wójt automatycznie jest członkiem zarządu tego 
związku. W zeszłym roku odbyły się cztery posiedzenia za-
rządu. Piotr Płoski (PSL) był raz. Nie miał więcej czasu? 
W zastępstwie wysyła swoich pracowników. Chyba nie wie, 
że w czasie głosowań ich głos się nie liczy. Mogą głosować 
tylko członkowie zarządu. Stare powiedzenie mówi, że nie-
obecni nie mają racji. Wygląda na to, że Piotr Płoski (PSL) 
nie pilnuje naszych interesów. Nie lepiej jest na posiedze-
niach Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Tu też Piotr 
Płoski (PSL) bywa w kratkę.
Wójt nie miał czasu odpowiadać na pisma. Mamy już całe 

archiwum takich kwiatków. Pisaliśmy w pierwszym nume-
rze Echa Purdy o piśmie od Zarządu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Do dziś brak odpowiedzi. 
Nie ma odpowiedzi na skargę złożoną przez dyrektora 
szkoły w Purdzie, że zastępca wójta Izabela Smolińska-
-Letza namawia do łamania prawa. To tylko przykłady. 
Mamy też wiele sygnałów od czytelników, że Piotr Płoski 
(PSL) nie ma czasu przyjmować interesantów.
Piotr Płoski (PSL) nie miał czasu, żeby przyjechać na 
otwarcie świetlicy wiejskiej w Giławach, chociaż termin 
był z nim uzgodniony. Nie miał czasu, żeby uczestniczyć  
w zebraniach wiejskich, nie przyjechał nawet na zebranie, 
którego termin sam wyznaczył i obiecał, że przyjedzie. Piotr 
Płoski (PSL) nie miał czasu, żeby przyjechać na zebrania 
sprawozdawcze OSP w Purdzie i Butrynach. I tak posorto-
wał na lepszych i gorszych strażaków. Nie znalazł też cza-
su, żeby spotkać się z Zarządem Gminnym Związku OSP.
Zdumiewające, że Piotr Płoski (PSL) jako kierownik jednost-
ki nie znalazł czasu, żeby spotkać się z Zespołem Kontroli 
Regionalnej Izby Obrachunkowej na zakończenie kontroli. 
Protokół pokontrolny musiała podpisać zastępca wójta.
Piotr Płoski (PSL) nie znalazł też czasu, żeby powalczyć  
o pieniądze, o które gmina wystąpiła do Urzędu Marszał-
kowskiego i Starostwa Powiatowego. Może nie wie, że nie 
wystarczy wysłać wnioski, że potrzebny jest lobbing. To 
brak takiego działania spowodował, że nie dostaliśmy pie-
niędzy na budowę dróg gminnych. Dostaliśmy co prawda 
dofinansowanie do Kiermasu w Bałdach, ale nigdy jeszcze 
nie było ono tak małe. Piotr Płoski (PSL) nie miał czasu, 

Radni Gminy Purda (1-5 kadencji), kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Purda, delegacja 
partnerskiej Gminy Bissendorf oraz zaproszeni goście
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żeby wziąć udział w otwarciu Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych wybudowanego przez spółkę 
ZGOK, w której nasza gmina ma udziały. Nie czepiamy się 
tego, że nie znalazł czasu na świętowanie. Chodzi o to, 
że jako młody wójt ma słabe pojęcie o funkcjonowaniu tej 
spółki i technologii utylizacji odpadów. Ta uroczystość była 
połączona ze zwiedzaniem zakładu. To była świetna okazja 
na naukę, która niewątpliwie Piotrowi Płoskiemu (PSL) jest 
potrzebna. Gdyby miał odpowiednią wiedzę, nie popełniłby 
błędów przy przetargu na odbiór odpadów komunalnych.
W zeszłym roku na wniosek wójta gmina przystąpiła do 
opracowania strategii rozwoju. Jednym z etapów prac było 
pięć spotkań tematycznych. Z założenia miały one służyć 

szerokiej dyskusji, wymianie argumentów, zgłaszaniu po-
trzeb, analizie możliwości ich realizacji. To z tych pogłębio-
nych dyskusji miał się wyłonić kształt naszej nowej strategii 
rozwoju. Wydawać by się mogło, że w takich spotkaniach 
wezmą udział przedstawiciele różnych grup społecznych, 
radni, sołtysi, pracownicy gminy i przede wszystkim wójt. 
Nic z tego. W żadnym spotkaniu Piotr Płoski (PSL) nie 
wziął udziału. Czyżby nie miał czasu? Widać wszystko 
mu jedno jaka będzie strategia. On chyba ma swoją wła-
sną. Co miesiąc na konto ma wpłynąć niezła wypłata. Tylko 
za co My płacimy Piotrowi Płoskiemu (PSL) skoro on nie 
ma czasu na nasze sprawy?

SIEDZIEĆ CICHO
W czasach Piotra Wielkiego obowiązywał w Rosji przepis, 
który nakazywał aby: podwładny miał w oczach przełożone-
go wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem 
sprawy nie peszyć przełożonego. Odnosimy wrażenie, że  
u nas obowiązują podobne zasady w stosunkach wójt 
– radni. Radni powinni głosować tak, jak im wójt wskaże  
i niczym więcej się nie interesować. Radna Marzena Wrycz-
-Rekowska za wszelką cenę chciała zachować samodziel-
ność, więc została ukarana. Było to tak. Po naszej publi-
kacji na temat nieprawidłowości w GOPS, kierowniczka tej 
jednostki próbowała coś tłumaczyć na sesji rady gminy 13 
listopada 2015 r. Oczywiście pominęła w swoim tłumacze-
niu najistotniejsze kwestie. Zarzuciła, że przejęła GOPS  
w strasznym bałaganie po Lilli Kondrusik (powołanej bez 
konkursu przez Piotra Płoskiego). Radna Marzena Wrycz-
-Rekowska uznała, że jako przewodnicząca komisji spo-
łecznej powinna zbadać sprawę. Zwróciła się do urzędniczki 
obsługującej radę gminy, 
aby ta przygotowała jej 
protokoły z audytu i kon-
troli przeprowadzonych 
w GOPS. Urzędniczka 
zasugerowała radnej 
Wrycz-Rekowskiej, aby 
w tej kwestii zwróciła się 
na piśmie. Radna wysłała 
maila i podpisała się jako 
przewodnicząca komisji 
społecznej. Wówczas do 
akcji wkroczył radny Mie-
czysław Puzio, który od 
początku kadencji chciał 
być przewodniczącym 
komisji. Niestety przegrał 
w demokratycznych wy-
borach z radną Marzeną 
Wrycz-Rekowską. Duma 
radnego została urażo-
na. Bolało tym bardziej, 
że miał to stanowisko 
obiecane jeszcze przed drugą turą wyborów w zamian za 
poparcie udzielone Piotrowi Płoskiemu (PSL). Tym razem 
radny Mieczysław Puzio dostrzegł szansę. Na posiedzeniu 
komisji 23 listopada 2015 roku zgłosił wniosek o odwoła-
nie przewodniczącej podając za powód fakt, że w liście  
z prośbą o udostępnienie protokołów z audytu i kontroli 
podpisała się jako przewodnicząca komisji, a przecież nie 
pytała komisji o zgodę. Radny Puzio wraz z radnymi Komi-
sji Społecznej popierającymi bezgranicznie obecnego wój-
ta argumentowali, że przewodnicząca przekroczyła swoje 
uprawnienia i należy ją odwołać. Za wnioskiem o odwołanie 
głosowali: Mieczysław Puzio, Bożena Ślubowska, Dawid 
Kicki. Wstrzymali się od głosu Iwona Grzejdziak i Zdzisław 

Brodzik. Nikt nie miał odwagi przeciwstawić się temu absur-
dowi. Oczywiście radni na poparcie swojej tezy o przekro-
czeniu uprawnień nie przedstawili żadnej opinii prawnej. Na 
miejsce odwołanej przewodniczącej niezwłocznie wybrano 
radnego Mieczysława Puzio. Wszyscy oprócz radnej Ma-
rzeny Wrycz-Rekowskiej głosowali za. Mieczysławowi Pu-
zio gratulujemy charakteru i dżentelmeńskiej postawy. Rad-
ny zrealizował swój wymarzony cel i równocześnie osiągnął 
szczyt swojej kariery politycznej. Na koniec wyjaśnimy, że 
prawdziwy powód odwołania był zupełnie inny. Obecna 
ekipa rządząca zwalcza wszelkimi dostępnymi metodami 
wszystkich niepokornych, którzy nie są służalczo ulegli jak 
w carskim ukazie. Radna Marzena Wrycz-Rekowska wyka-
zała się samodzielnością i za to została ukarana. Jednak to 
niejedyny przykład takiego działania. Pierwsza na ataki na-
raziła się za swoją samodzielność radna Renata Gan. Wójt, 
żeby ją utemperować postawił przed jej sklepem znak za-

kazujący zatrzymywanie 
się i postój. W ten sposób 
uniemożliwił dostawę to-
waru. Wiadomo, że bez 
towaru żaden sklep nie 
może funkcjonować. Tak 
Piotr Płoski (PSL) wspie-
ra przedsiębiorczość  
w naszej gminie. Radna 
Renata Gan odwołała się 
do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Auto-
strad i Piotr Płoski (PSL) 
musiał znak usunąć, bo 
był postawiony nielegal-
nie. Oczywiście koszty 
ustawienia i usunięcia 
znaku ponieśli mieszkań-
cy nie Piotr Płoski (PSL). 
Radna Renata Gan tak 
denerwowała obecną 
ekipę rządzącą brakiem 
podporządkowania, że 

zaczęli szukać na nią jakiegoś haka. I znaleźli. Okazało 
się, że grunt na którym stoi dzierżawiony przez nią sklep 
jest częściowo własnością gminy. Zgodnie z ustawą radny 
nie może prowadzić działalności gospodarczej na mieniu 
gminnym. Sprawa w tym wypadku nie była może tak jed-
noznaczna, jednak prawa trzeba przestrzegać i rada gminy 
głosami radnych Komitetu Wyborczego Piotra Płoskiego 
oraz Bożeny Ślubowskiej, Mieczysława Puzio i Aleksandra 
Pepłowskiego odwołała Renatę Gan. W porządku, tylko 
czemu tej samej miary nie stosuje się do radnych służalczo 
uległych. Radny Aleksander Pepłowski również powinien 
być odwołany, ponieważ już nie zamieszkuje na terenie 
gminy. Czekamy na ruch przewodniczącej Rady Gminy. 



Wydawca: Andrzej Adamowicz
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CZY ZASTĘPCA WÓJTA NAMAWIAŁA
DO ŁAMANIA PRAWA?

Skargę na Izabelę Smolińską-
-Letza zastępcę wójta złożyła 
dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Purdzie Danuta Adamowicz. 
Odpowiednie pismo adresowane 
do wójta wysłała 28 lipca 2015 
roku. W skardze zarzuciła za-
stępcy wójta nakłanianie do nie-
przestrzegania prawa i łamania 
praw pracowniczych. Do czasu, 
kiedy oddawaliśmy ten numer 
do druku mimo upływu wielu 
miesięcy Danuta Adamowicz nie 
dostała żadnej odpowiedzi. Piotr 
Płoski (PSL) przyzwyczaił nas, 
że lekceważy ludzi i nie odpowia-
da na pisma, jednak w tym przy-
padku jest w potrzasku. Nadzór 
nad rozpatrywaniem skarg przez 
wójta sprawuje wojewoda, a ten 
domaga się informacji o sposobie 
załatwienia sprawy. Piotr Płoski 
(PSL) nie może wojewodzie ni-
czego mądrego odpowiedzieć, 
bo przecież sprawy nie załatwił. 
Tymczasem grunt zamarzł i coraz 
trudniej schować głowę w piasek, 
żeby nie nabić sobie guza.
Nas zastanawia, czemu Piotr 
Płoski (PSL) nie odpowiedział na 
konkretnie sformułowane zarzu-
ty? Jeżeli są one nieuzasadnione, 
powinien to wykazać i zamknąć 
sprawę. To proste. Jeżeli tego 
nie zrobił przez tyle miesięcy to 
zwiększa prawdopodobieństwo, 
że zarzuty są słuszne. Jeżeli 
tak, to co powinien zrobić wójt ze 
swoim zastępcą? A jeżeli Izabe-
la Smolińska-Letza wykonywała 
tylko posłusznie polecenia wójta? 
Wtedy by się okazało, że to Piotr 
Płoski (PSL) za pośrednictwem 
swojego zastępcy nakłaniał do 
łamania prawa. Ale cyrk.


