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Wywiad z Waldemarem Czarnotą
Witam. Jeszcze niedawno był Pan jedną z najważniejszych osób  
w gminie. Co Pan teraz robi?
Odpoczywam, dbam o nadszarpnięte w ostatnich latach zdrowie i obser-
wuję toczące się wokół życie, także to samorządowe.
A jak doszło do Pana zwolnienia?
Nowy wójt widocznie miał taką koncepcję rządzenia gminą, w której moja 
osoba nie mieściła się. Takie prawo zwycięzcy i trudno z tym dyskutować. 
Z perspektywy czasu nawet się z tego cieszę, bo nie byłbym w stanie 
zaakceptować nowego „stylu” rządzenia Gminą i pewnie sam bym się do 
dzisiaj zwolnił. Trudno mi jednak było zaakceptować sposób, w jaki doszło 
do zwolnienia, dlatego odwołałem się od decyzji wójta do Sądu Pracy.
I co?
W trakcie rozprawy starałem się udowodnić, że powód zwolnienia po-
dany w wypowiedzeniu jest „wyssany z palca”,  co zapewne dotarło  
w końcu do wójta, bo bardzo szybko zgodził się na zawarcie ugody,  
w wyniku której zobowiązał się do wypłaty odszkodowania w wysokości 
15 480 zł. Szkoda, że odszkodowanie obciążyło budżet Gminy, a nie pry-
watne konto wójta, bo może wtedy bardziej by się zastanawiał nad skut-
kami podejmowanych decyzji.
A nie żądał Pan przywrócenia do pracy?
Nie, już w trakcie rozprawy widać było, że zmiany zachodzące po wybo-
rach w Gminie idą w kierunku, którego nie akceptuję.
Jak długo pracował Pan w gminie?
Zacząłem jako nauczyciel techniki w szkole w Klebarku Wielkim w roku 
1989, potem zostałem dyrektorem tej placówki. W 2000 roku wójt, Grze-
gorz Drozdowski, ogłosił konkurs na stanowisko inspektora ds. oświaty, 
który wygrałem pomimo innych zdań, jakie mieliśmy w sprawach oświa-
towych. Tak, 16 lat temu były konkursy na stanowiska urzędnicze w Urzę-
dzie Gminy – dzisiaj może wydawać się to dziwne, jeśli przeanalizujemy 
politykę kadrową obecnego wójta, czyli mówiąc wprost, zatrudnianie na 
zasadzie – mierny, ale wierny.  Kiedy wójtem został Jan Omelan, awan-
sowałem na stanowisko sekretarza i trochę później, kiedy Wójt Omelan 
zachorował, zostałem dodatkowo zastępcą wójta. W czasach wójtowania 
Jerzego Laskowskiego pełniłem jednocześnie funkcję sekretarza i za-
stępcy wójta.
Krótko mówiąc, kolejni wójtowie doceniali Pana kompetencje i po-
wolutku piął się Pan w karierze aż osiągnął Pan niebezpieczny pułap. 
Kolejny awans to stanowisko wójta.
Nigdy nie miałem takich ambicji. Zresztą ja na takie stanowisko się nie 
nadaję. Uważam, że byłem lojalnym i dość kompetentnym pracownikiem, 
dlatego awansowałem.
Nie mógłby Pan być dalej lojalnym pracownikiem pod rządami Piotra 
Płoskiego?
Dzisiaj wiem, że nasza współpraca byłaby bardzo trudna, wręcz niemoż-
liwa. Ale to wiem dzisiaj, w grudniu 2015 r. miałem jeszcze nadzieję, że 
obecny Wójt chce pracować dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy, 
a nie tylko dla dobra niewielkiej grupy oddanych popleczników. Obecnie  
takich złudzeń już nie mam.
Ostatnie lata pracy były dla Pana szczególnie trudne?
Tak. W drugiej kadencji Jerzego Laskowskiego grupa osób związana  
z obecnym wójtem z determinacją szukała tzw. haka na Laskowskiego. 
Do prokuratury trafiło chyba dziesięć różnych donosów, które po zweryfi-
kowaniu zostały odrzucone z powodu braku znamion czynu zabronione-
go. Zaczęto więc szukać, czy nie da się znaleźć czegoś na kogoś z tzw. 
otoczenia ówczesnego wójta. Poszły więc donosy na przewodniczącą 
Rady Gminy, Reginę Szpindor, przewodniczącego Komisji Budżetowej, 
Antoniego Misiaszka, no i wreszcie na mnie.
Co Panu zarzucano?
Nepotyzm i wpływanie na decyzje komisji przetargowej
Pamiętam, podobno Pana brat dostawał 55 zł za kilometr. Czy to 

prawda?
Oczywiście nie. To taka zręczna manipulacja. Proszę sobie wyobrazić, że 
dom kosztuje 550 000 zł a do jego budowy zużyto 10000 cegieł. Czy to 
znaczy, że każda cegła kosztowała 55 zł? Oczywiście, że nie. Tak może 
myśleć tylko pustak. Cena domu to nie tylko cegły. Podobnie było w przy-
padku usługi świadczonej przez mojego brata, który po prostu wygrał 

przetarg, bo zaproponował najniższą stawkę za dzień dowozu wraz  
z opieką. Następne oferty były znacząco wyższe.
Czy prokuratura badała tę sprawę.
Tak i biegły wyznaczony przez prokuraturę ocenił, że stawka za usługę 
została wyliczona prawidłowo i że nie można w tym przypadku mówić  
o stawce za kilometr.
Krótko mówiąc uważa Pan, że opinia publiczna została wprowadzo-
na w błąd?
Niestety tak, ale Piotr Płoski zręcznie to wykorzystał. Chciał w ten sposób 
zademonstrować, jak to walczy z nepotyzmem i układami. Taki chwyt pod 
publiczkę.
To samo mógł przecież zrobić poprzedni wójt, zyskałby poklask spo-
łeczeństwa. Sprawa była przecież mocno nagłośniona przez media.
Media głośno krzyczały dopóki prokuratura nie oddaliła zarzutów. Potem 
nie było już dziennikarza, który zechciałby to sprostować. Poprzedni wójt, 
doskonale wiedział, że obrywam, bo nie mogą znaleźć haka na niego, 
dlatego do końca mnie bronił.
Co Pan teraz czuje? Żal? Rozczarowanie? Złość?
Staram się o tym wszystkim nie myśleć. Mam osobiste poczucie, że do-
brze i uczciwie wywiązywałem się ze swoich obowiązków. Czasami na-
chodzi jednak taka refleksja, że nikt mi za te 26 lat pracy nie podziękował, 
bo trudno nazwać podziękowaniem naprędce i w panice przygotowywaną 
laurkę, jaką dostałem z rąk wójta na ostatniej sesji Rady Gminy, na której 
dziękowałem wszystkim tym, z którymi miałem przyjemność współpraco-
wać przez te wszystkie lata.
Podobno na koniec wręczył Pan Piotrowi Płoskiemu Cesarza Ry-
szarda Kapuścińskiego. Po co?
Gdyby Piotr Płoski przeczytał  tę książkę i zrozumiał jej treść, byłoby to  
z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy.

Rozmawiał Andrzej Adamowicz

PS. Obserwowanie paniki, jaką wywołała ostatnia obecność Waldemara 
Czarnoty na sesji Rady Gminy, była – BEZCENNA.
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Treść sprostowania przygotowana przez pana Rafała Wilczka- se-
kretarza Gminy Purda.
Dotyczy publikacji w numerze 4(8)2016 Echa Purdy.

„ W związku z nieprawdziwą informacją zamieszczoną w nr Kwie-
cień 2016 nr 4(8) na stronie 3 pod tytułem” WIELKI PROBLEM KLE-
BARKA MAŁEGO” prostuję, że w treści nieprawdziwie zestawiono 
skany pism, czego skutkiem jest nieprawdziwy komentarz, który 
godzi w dobre imię urzędnika Gminy Purda Pana Rafała Wilczka. 

Wniosek ( data wpływu do urzędu gminy 26.02.2016r.) dotyczył 
zmiany organizacji ruchu na nowo projektowanej drodze przez 
wieś Klebark Mały. W odpowiedzi Pan Sołtys otrzymał pismo z dnia 
1.03.2016r., w którym wyjaśniono cel i uzasadnienie przeprowadze-
nia zmiany organizacji ruchu. Załączony skan pisma podpisanego 
przez Sekretarza Pana Rafała Wilczka nie dotyczył odpowiedzi na 
załączony skan petycji lecz pismo innej treści. Oświadczam, że Pan 
Rafał Wilczek nie ma problemu z czytaniem ze zrozumieniem.” 

SPROSTOWANIE

REFLEKSJA NIE WÓJTA
W ostatnim numerze pisaliśmy o tym, że wójt jest kłamcą, 
że ma wyrok, że przewodnicząca Jolanta  Wilga nie do-
trzymuje danego słowa, że uniemożliwia radnym powiato-
wym udział w sesjach rady gminy, że Marek Orłowski ma 
„fajną” robotę. Proszę zwrócić uwagę, że w tych sprawach 
nie wpłynęło żadne sprostowanie z Urzędu Gminy. Zatem 
te informacje, jak i wszystkie poprzednie publikowane od 

września ubiegłego roku, nie budziły wątpliwości Urzędu 
Gminy. Czyli były prawdziwe i wyczerpujące temat. Do tej 
pory wpłynęło tylko jedno sprostowanie, które z pokorą 
powyżej zamieszczamy. Za ten, pewnie niezamierzony, 
dowód naszej prawdomówności Rafałowi Wilczkowi ser-
decznie dziękujemy.

KOMENDANT NA MEDAL
Druh Andrzej Florczak został odznaczony srebrnym krzyżem 
zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę. De-
koracji dokonał Wojewoda Warmińsko - Mazurski, Artur Cho-
jecki, podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja  
w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Z wnioskiem o nadanie 
tego zaszczytnego odznaczenia państwowego wystąpił po-
przedni Wojewoda, Marian Podziewski.
Druhowi Andrzejowi Florczakowi gratulujemy i wyrażamy ser-
deczne podziękowanie za jego wieloletnią służbę na rzecz 
społeczności lokalnej. Od piętnastu lat pełni on funkcję ko-
mendanta gminnego Związku OSP RP, od 22 lat jest preze-
sem OSP w Purdzie, a strażakiem ochotnikiem jest od 32 lat. 
Doprawdy imponujący dorobek. Stali czytelnicy na pewno 
kojarzą, że obecny wójt zabrał druhowi Andrzejowi Florcza-
kowi ryczałt, który otrzymywał od zawsze, odkąd był komen-
dantem gminnym. Widać nie należy on do ulubieńców Piotra 
Płoskiego (PSL). Dodatkowo zwolnił żonę Andrzeja Florczaka 



(sprzątaczkę). Mimo tego, druh Andrzej Florczak nadal pełni 
funkcję komendanta, a wszelkie koszty związane z pełnieniem 
tej funkcji pokrywa ze skromnej renty. Tym większe słowa 
uznania dla Andrzeja Florczaka i tym większy wstyd dla Piotra 
Płoskiego (PSL).
Przypomnijmy jeszcze, że w czerwcu zeszłego roku Zarząd 

Gminny Związku OSP RP w Purdzie wystosował pismo, wy-
rażające zaniepokojenie z powodu odebrania ryczałtu komen-
dantowi gminnemu ( publikowaliśmy je we wrześniowym nu-
merze Echa Purdy).
Wkrótce minie rok, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma. No 
bo co niby wójt miałby napisać, że nie lubi Florczaków?

KRÓTKO I NA TEMAT
We wrześniowym Echu Purdy pisaliśmy, że w miejsce jednego 
Waldemara Czarnoty pracują aż trzy osoby. Od tego czasu na-
stąpił znaczny ”rozwój gminy” i teraz za tę jedną osobę pracu-
je już pięć innych. Są to: Jarosław Dzioba (dawny przełożony 
Piotra Płoskiego w OHP)  - zastępca wójta, Rafał Wilczek - se-
kretarz gminy, Agnieszka Nosek (bratowa radnego Grzegorza 
Noska) – kierownik referatu oświaty, zdrowia i opieki społecz-
nej, Iwona Zawadzka – kierownik referatu organizacyjnego 
i spraw obywatelskich, Marek Orłowski ( kandydat do Rady 
Gminy z komitetu wyborczego Piotra Płoskiego). A mówi się, 
że nie ma ludzi niezastąpionych. Być może to prawda, ale nie-
których musi zastępować aż pięć innych osób.

W Klebarku Wielkim odbyły się wybory uzupełniające do Rady 
Gminy. Właściwie trudno to nazwać wyborami, bo był tylko je-
den kandydat – Przemysław Pasztaleniec i to on został rad-
nym. Nowemu radnemu gratulujemy i życzymy, aby potrafił 
zachować samodzielne myślenie.
O czym może świadczyć brak innych kandydatów? Każdy 
może to interpretować po swojemu, ale raczej nie jest to objaw 
zdrowej demokracji.
Wielką chęć kandydowania przejawiał nieśmiertelny kandydat 
Klebarka Wielkiego, Ryszard Żyźniewski, jednak jakaś „siła”  
kazała mu się wycofać.

Mija kolejny miesiąc, a przewodnicząca Jolanta Wilga nie wy-
jaśniła sprawy radnego Aleksandra Pepłowskiego. Przypomi-
namy, że według naszych informacji radny nie zamieszkuje na 
terenie naszej gminy i w związku z tym nie powinien pełnić 
funkcji radnego gminy Purda. Przewodnicząca kolejny miesiąc 
nie dotrzymuje obietnicy, którą złożyła na sesji w dniu 29 stycz-
nia 2016 r. Takie mamy wiarygodne władze.

Jak na razie wójt nie kupił budynku w Patrykach przeznaczo-
nego na świetlicę wiejską, mimo uchwały Rady Gminy, ze-
zwalającej mu na ten zakup. Czyżby nasza krytyka wyrażona  
w marcowym numerze Echa Purdy odniosła pozytywny skutek. 
Po raz kolejny okazałoby się, że nasze pismo jest potrzebne.

Na razie mieszkańcy Patryk muszą poczekać na swoją świetli-
cę, a tymczasem Piotr Płoski obiecał mieszkańcom Zgniłochy, 
że jeszcze w tym roku zbuduje im fundamenty świetlicy. Oczy-
wiście nie ma tego zadania w budżecie, ale skoro wójt obiecał, 
to radni będą musieli odpowiednio zmienić budżet. Tylko po co 
komu same fundamenty? Do tej pory takie inwestycje trwały 
kilka miesięcy od fundamentu aż po dach i były dofinansowy-
wane z funduszy europejskich.

KOSZTY PROPAGANDY
Piotr Płoski (PSL) dwoi się i troi, aby jak najlepiej być postrze-
ganym przez wyborców. Mógłby w tym celu jeździć na spo-
tkania z mieszkańcami, dotrzymywać słowa, mądrze gospo-
darzyć, przestrzegać zasad demokracji i prawa i dzięki takim 
swoim działaniom zyskiwać uznanie mieszkańców. Mógłby. 
Tak robi zdecydowana większość wójtów i burmistrzów. Piotr 
Płoski (PSL) wybrał drogę na skróty. Doszedł do wniosku, 
że to samo można uzyskać dzięki odpowiedniemu marketin-
gowi politycznemu. Jest to o tyle łatwe, że można dyspono-
wać pieniędzmi publicznymi, a tych nie jest tak szkoda, jak 
prywatnych. Poniżej przedstawiamy wykres, jak rosną koszty 
propagandy sukcesu Piotra Płoskiego (PSL). Oczywiście nie 
są to wszystkie koszty, a jedynie te, które wiążą się z wyda-
waniem Miesięcznika Samorządowego i Magazynu Informacji 
Gminnych. Niech czytelnicy sami ocenią, czy warto wydawać 
na taki cel tyle naszych wspólnych pieniędzy. Czy może jed-
nak w naszej gminie są pilniejsze potrzeby? Zwracamy uwa-
gę, że przedstawiona przez nas krzywa (na podstawie danych  
z Urzędu Gminy) wskazuje na stale rosnący koszt propagan-
dy. Kiedy to się zatrzyma?
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Wydawca: Andrzej Adamowicz
Adres e-mail do redakcji : echopurdy@purdawielka.pl

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ:  www.purdawielka.pl

LUDZIE LISTY PISZĄ…………..
Pracuję w instytucji samorządowej na terenie innej gminy. Zawsze mi się wydawało, że jest coś takiego jak 
idea samorządności i że władzom każdej gminy zależy na jej propagowaniu. Niestety z tego co obserwu-
ję w naszej gminie jest diametralnie inaczej. Z tego co Państwo opisujecie, dostrzegam jakiś przerażają-
cy TKM. Nie będę tego skrótu rozwijał, ze względu na wrażliwość niektórych czytelników, kto chce niech so-
bie sprawdzi w internecie. Moim zdaniem choroba naszej gminy bierze się z zaniku idei samorządności. 
Chłopiec, który nami rządzi po prostu jej nie rozumie, a dodatkowo wiele wskazuje, że cierpi na ukryty kom-
pleks niższości. Doprowadził do podziału na tych, którzy mu schlebiają i dla nich chce zrobić jak najwięcej  
i na tych, którzy nie akceptują jego poczynań i tych ma po prostu w nosie. Problem nie dotyczy tylko jednego 
człowieka, choć oczywiście ryba psuje się od głowy. Ci, którzy mają teraz dobrze, nie mają za grosz empatii dla 
tych, którzy są spychani na margines. Jest to umiejętne wykorzystywanie niskich motywacji niektórych ludzi. Póki 
co, to działa. Jak długo? Nie wiem. Sam jestem ciekawy. Przyglądam się temu i na nowo odkrywam świat, który 
wydawał mi się znany.
Pozdrawiam Pana i mimo wszystko życzę wytrwałości.
Nazwisko i adres do wiadomości redakcji

A co o tym sądzi Ewka?
Grunt to rodzinka

Rodzinnie robi się w naszej gminie
Gdzie byś nie spojrzał jest „po rodzinie”.

Tu żona brata, tutaj brat żony
Rodzinnie mamy już z każdej strony.

Gminne GOK-i, kochani-tam brat przy bracie
Same swojaki są na etacie.

Wkręci się siostrę lub siostry synka
Nie ma jak swoi –grunt to rodzinka. (Ewka)

Panie Andrzeju,
od pierwszego wydania Pana miesięcznika jestem jego stałą czytelniczką. Śledzę również wydawa-
ną przez Gminę gazetkę, która opisuje wydarzenia i zasługi nowej władzy. Oprócz tego, że pierwsze wyda-
nie gazetki samorządowej zawierało 4 strony a obecnie się  rozrosło to nie znaczy to wcale,  iż więcej się 
można dowiedzieć. W gazetce jest bardzo dużo reklam przedsiębiorców z terenu Purdy więc moje wra-
żenie jest jedno: „Czy jest to darmowa reklama i dla kogo? Czy dla wszystkich....? czy wybrańców  
w drodze losowania....?  Kolejnym moim spostrzeżeniem są przeprowadzane wywiady z pracownikami  
- o ich pracy i osiągnięciach - jest to bardzo miłe, że pokazuje się, że pracują jeszcze w Urzę-
dzie osoby, które nie zostały zreorganizowane  a z drugiej strony osoba chcąca załatwić coś  
w Gminie doskonale wie gdzie się udać  i nie ma potrzeby rozpisywać się na całą stronę za na-
sze pieniądze. Czemu w miesięczniku Samorządowym brakuje informacji o sprzedaży działek  
w ramach rokowań za 30% wartości nieruchomości (oczywiście informacja podana na stronie bip Purda), tylko ile 
osób tam zagląda skoro ta informacja mogłaby się ukazywać w miesięczniku? Wtedy  szybciej takie informacje 
dotarłyby do mieszkańców. Z pewnością wszystkich, bo nie każdy potrafi korzystać z internetu, bądź mieć do 
niego dostęp. Moich spostrzeżeń jest dużo więcej..... więc bardzo się cieszę, że zdecydował się Pan na wyda-
wanie tej gazetki jako konkurencja dla gazetki samorządowej , ażeby mieszkańcy mogli korzystać ze wszystkich 
informacji nie tylko tych bardzo „ubarwionych”, optymistycznych, pokazujących gminę „płynącą miodem” z cu-
downymi drogami, które pozostają w takim stanie jak były od wielu lat.
Stała czytelniczka

Znalezione w internecie: jak rozwinąć skrót PSL?
Posady Swoim Ludziom
Pieniądze Same Lecą
Podajmy Sobie Lejce

Zabraknie rodziny, przyjdą znajomi
I znów bezpiecznie jest z każdej strony.

Co to oznacza dla nas, dla gminy
Że wszystkie stołki są dla rodziny?

Może obawiać zacząć się mamy
Że gmina wkrótce pójdzie z torbami?

Bo w ekonomii zasada prosta
Chcesz mądrze rządzić – wybierz fachowca.

Pomóżmy Swojemu Losowi
Pożyjemy Sobie Luksusowo
Prawo Się Lekceważy
Przewalamy Szmal Leszcze


