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24.04.2012 r. 

 

\Panie przewodniczący, 

Panie Wójcie,  

Pani Radna, Panowie Radni,  

Szanowni Państwo, 

 

Zanim podejmę decyzję, która nie jest dla mnie łatwą,  w kilku zdaniach chciałbym 

przedstawić motywację, jednocześnie usprawiedliwienie oraz trochę faktów, które miały na to 

bezpośredni wpływ.  

Fakty te w zdecydowanej większości, to krytyka,  skierowana pod adresem Pana 

Wójta i po części niekompetentnych urzędników jemu podległych.  

Wszyscy doskonale wiemy, jak wygląda współpraca z panem Wójtem - o ile można nazwać 

to współpracą - raczej mordęgą. 

 Najdziwniejsze, Szanowni Państwo, jest to, że to co się tu dzieje w murach tego - w 

cudzysłowie - tego „Urzędu”,  w niewielkim stopniu dociera do miejscowej społeczności.  

Nie doszukałem się w naszym samorządowym miesięczniku  „Celestynka” żadnych 

niepochlebnych artykułów pod adresem Pana Wójta,  jak i również o niekompetencji 

niektórych pracowników, czy ważnych referatów naszego Urzędu.  

Tematyka czasopisma ukazywana była w bieli, a od niedawna już w kolorze – więc  śmiało 

można rzec,  że treści w nim umieszczone,  możemy odbierać jak świat przez „różowe 

okulary.”   

Nie doszukamy się Mili Państwo ani jednej wzmianki na temat nierealizowanych inwestycji,  

przyczyn ich niewykonywania, czy też o problemach codziennego życia naszych 

mieszkańców.   

Tematy istotne to: Centrum Celestynowa, ławeczki, chodniczki, trawniczki wizje i projekty, a  

w tych ostatnich moglibyśmy- w nawiasie mówiąc – być Mistrzami Świata. 

 Zresztą,  po co ludziom zaprzątać głowy sprawami niewygodnymi z punktu sprawowania 

władzy. Pisze się w gazecie to, co jest wygodne dla władzy,  o krytyce nie ma mowy.  

Mogę to przedstawić na własnym przykładzie, kiedy to Pan redaktor Mrozowski 

zaproponował mi, abym udzielił wywiadu, który miał być podsumowaniem minionego roku 

2011. Odparłem - z przyjemnością - problem jednak jest tylko w tym, że ja nie jestem w 

stanie powiedzieć nic pozytywnego na temat współpracy Radnych  z panem Wójtem.  

Pan redaktor oczekiwał chyba innej odpowiedzi, gdyż szybko odstąpił od swojej propozycji. - 

Bo jak to możliwe, żeby ktoś próbował publicznie na łamach gazety samorządowej, zwanej 

„Celestynka” krytykować pana Wójta, Urząd i sposób sprawowania władzy.   

A tak na marginesie, uważam, że tytuł „Gazeta Wójtowa” byłby bardziej trafny – odwołując 

się oczywiście do zawartości miesięcznika.  

Płynęły ze mnie szczere chęci,  w stosunku co do Pana redaktora – w końcu miałem szansę 

zabłysnąć, no ale cóż… nie było mi dane uczciwie ukazać swojej opinii publicznie – jak 
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widać rządzą tu inne priorytety. Wywiadu udzieliłem sobie sam, a kto wie? – może kiedyś w  

czasopiśmie Pana Wójta moje marzenia przenikną do rzeczywistości…  

Zostając radnym byłem w pełni  świadomy, że nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie.  

Funkcja Radnego wymaga czasu, wielu wyrzeczeń i poświęceń.  Po konsultacjach z byłymi 

Radnymi naświetlono mi pesymistyczną stronę funkcji Radnego, na co byłem przygotowany. 

Jednak ja optymistycznie potraktowałem tę służbę, ponieważ zostałem Radnym wywodzącym 

się z opcji „Celestynowska Inicjatywa Samorządowa”, której patronem był i jest obecny Wójt 

Stefan Traczyk.   

Wielokrotnie prowadziliśmy rozmowy na temat wizji rozwoju naszej Gminy, w celu poprawy 

bytu mieszkańców. Nie ukrywam, że bardzo mnie nurtowały również sprawy personalne takie 

jak:  z kim Wójt zamierza współpracować tworząc nowy zespół? 

Może to wychodziło poza kompetencje Radnego,  by cokolwiek sugerować, ale nie raz 

debatowaliśmy  na te tematy. Dzisiaj już nie. Wtedy Wójt osobiście zadeklarował, że na 

stanowisko swojego wice powoła pełniącego wówczas obowiązki zastępcy, Pana Sławomira 

Dąbrowskiego, który dał się poznać w krótkim okresie czasu,  jako osoba kompetentna i 

merytoryczna.  Dana obietnica może mocno usprawniłaby działania Naszego Urzędu.  I oto 

wtedy,  spotkał mnie pierwszy zawód ze strony Wójta. Dane mi „słowo”, teraz Państwo sami 

widzicie, co dla Pana Traczyka znaczy… 

Wójt wybrał jednowładztwo, a właściwie dyktat. Chyba obawiał się, że żarówka Pana 

Dąbrowskiego będzie zużywała mniej energii , a świeciła jaśniej od jego.  

Przez półtora roku obcowania z Wójtem chyba wszyscy poznaliśmy jego metody 

działania.  Ja posunę się nawet bardziej, bo rozszyfrowałem ten mechanizm dogłębnie.  

Częsta rotacja urzędników w tak kluczowych referatach jak infrastruktura i 

inwestycje, dobitnie pokazują wyjątkową sprawność tych komórek. 

 Jako radni wielokrotnie wykazywaliśmy wolę współpracy z Wójtem,  jak i również 

pracownikami Urzędu.  Uważam, iż w gronie radnych znajdują się kompetentni  fachowcy z 

wielu dziedzin gospodarki , co jeszcze bardziej było korzystne w sprawności działania tej 

Rady.  

Wielu z nich wykazywało dużo inicjatywy w celu pozyskiwania chociażby tańszych, 

materiałów, usług, czy nawet korzystniejszych kontraktów. Muszę powiedzieć, że w 

większości było to ignorowane. 

  Moim zdaniem,  tu w Naszej Gminie przyświeca inny cel. Nie liczy się, to żeby jak 

najwięcej zrobić , tylko jak najwięcej wydać.  Dlaczego tak sądzę?  - Bo mam wiele 

przykładów świadczących o niegospodarności naszego Wójta i podległych mu jednostek.  

Nie będę ich teraz wymieniał, ale jeśli tylko będzie potrzeba zrobię to.  Od wielu miesięcy 

usilnie zabiegam o powołanie połączonych komisji finansów i infrastruktury, w celu oceny 

inwestycji, zadań wykonywanych na podstawie zapytań ofertowych oraz zamawianych z 

wolnej ręki przez Urząd.  

Panie Wójcie, z tego miejsca muszę powiedzieć , że jak słyszę z Pańskich ust słowa, iż 

stoi Pan na straży publicznych środków,  pochodzących z podatków naszych mieszkańców, to 

nie wiem co mam robić: czy głośno śmiać się,  czy płakać, bo już nie wspomnę, że niewiele 

brakuje, abym dostał konwulsji.  
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Według mojej oceny w tym gronie i na tej Sali jest Pan ostatnią osobą, która  może 

wypowiadać takie słowa.  

 

Jak można merytorycznie i konstruktywnie z Panem współpracować, przekonałem się na 

swoim przykładzie, składając kilkakrotnie ten sam, przegłosowany jednomyślnie przez radę 

wniosek. Do dziś dnia , otrzymujemy od Pana wymijającą odpowiedź.  Mało tego, robi Pan to 

z premedytacją, żeby nie użyć słowa cynizmem.  

Panie Wójcie, ja myślę, że ktoś jest tu nienormalny.  Albo ten, kto składa  wniosek,  

albo ten co udziela na niego odpowiedzi.  

Takie zachowanie jest poniżające i Pan jako zarządzający tą „firmą” powinien wyciągnąć 

odpowiednie wnioski i sprawić, by winni ponieśli konsekwencje niepoprawnego 

postępowania.  

Myślę, że mój potencjał wpływający na Pańskie postępowanie, wyczerpał się. Nie 

wyobrażam sobie pracy jako Radny z takim gospodarzem.   

Różnimy się jednak tym, że ja posiadam choć trochę honoru i nie przychodzę tu jako 

radny, by  tkwić, ale robić coś pożytecznego dla gminnej społeczności - jednak nie z Panem w 

roli Wójta.  

A tak nawiasem mówiąc szanowni państwo z czasem uświadomiłem sobie, skąd 

bierze się tak silne pragnienie i co tak naprawdę jest motywacją niektórych kandydatów, aby 

zostać Wójtem, ale pozostawię to bez komentarza. 

Dzisiaj i z tego miejsca chciałbym się publicznie przyznać chyba do największego 

błędu życiowego, jaki popełniłem,  popierając w wyborach Na Wójta Gminy Celestynów 

Pana Stefana Traczyka, tym samym pociągając do tej decyzji wielu wyborców naszej Gminy.  

Nie spełniłem się do końca jako radny. Myślę, że na dzień dzisiejszy niewiele udało 

mi się zrobić. Wielu pewnie zawiodłem, ale nie mówię jeszcze ostatniego słowa. Nie czuję się 

tchórzem.  

Z całego serca chciałbym przeprosić wszystkich, którym wyrządziłem jakąkolwiek 

krzywdę moralną, w szczególności urzędników i Wyborców całej Gminy.  

Pełniąc zaszczytną funkcję radnego nigdy nie kierowałem się pobudkami materialnymi, 

chęcią zysku czy załatwieniu jakieś sprawy dla siebie. 

Dla mnie byli, są i będą najważniejsi Mieszkańcy i ich codzienne problemy.  

Z racji tej, iż w kampanii wyborczej deklarowałem pracować społecznie, co w 

dalszym ciągu podtrzymuje, część dochodów z tytułu diet radnego już przekazałem,  a resztę 

w całości przekazuję na cele charytatywne.  

Jednocześnie chciałbym podziękować koleżance i kolegom Radnym za współpracę, a 

jeżeli kogoś swoim postępowaniem uraziłemm jeszcze raz przepraszam. 

 Życzę Wam dalszej owocnej posługi Mieszkańcom. 

Z poważaniem 

Henryk Floriańczyk 
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     Celestynów, 24.04.2012 r. 

 

Henryk Floriańczyk 

Ul.Kościuszki 17  

05-430 Celestynów 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Celestynów 

Mirosław Szyda, 

 

 

Oświadczenie. 

 

 

 Oświadczam, że w dniu 24.04.2012 r., rezygnuję z mandatu członka Rady Gminy 

Celestynów. 

Powód rezygnacji, motywuję tym, iż nie widzę możliwości, ani jakichkolwiek 

przesłanek do dalszej współpracy z Panem Wójtem Stefanem  Traczykiem. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Henryk Floriańczyk 

 

………………………………….. 

 


