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REFLEKSJA WÓJTA

Drodzy Czytelnicy,
marzec to okres wzmożonych działań ekologicznych w gminie. Złożyliśmy kilka wniosków do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które dotyczyły edukacji ekologicznej i szlaku rowerowego, a w trakcie opracowania jest
projekt dotyczący budowy ogniw fotowoltaicznych w czterech budynkach na terenie gminy. Przymierzamy się także do zmiany
systemu ogrzewania w dwóch budynkach gminnych i wprowadzenia kotłów na biomasę. Podejmowane przez gminę działania
zostały docenione i wyróżnione pres żowym tytułem „Wzorowa Gmina” w kategorii „Lider Ekologii”. O szczegółach będziecie
Państwo mogli przeczytać w niniejszym numerze „Miesięcznika”.
W marcowym wydaniu nie zabraknie także stałych pozycji. W numerze znajdą Państwo rozmowy z dwoma kolejnymi
sołtysami - Michałem Sulikowskim z Trękusa i Przemysławem Grendą z Prejłowa. Przybliżymy Państwu także kolejnych
przedsiębiorców - Beatę Tańską i Andrzeja Biermanna. Z cyklu „Ciekawa osobowość” przedstawimy postać Bożeny Ulewicz.
Będziemy także kontynuować cykl „Bliżej urzędu”, w którym porozmawiamy z kierownikiem referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji - Tomaszem Baranowskim.
W tym numerze „Miesięcznika” pojawi się także relacja z Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa organizowanych w Gminnym Ośrodku
Kultury. Nie zabraknie także relacji z wydarzeń sportowych, ani zapowiedzi najważniejszych imprez w zbliżającym się sezonie
letnim.
Zapraszam do lektury.

Piotr Płoski
Wójt Gminy Purda

WIEŚCI Z RADY GMINY
INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH NA XV SESJI RADY GMINY PURDA 31 MARCA 2016 r.
Uchwała XV/98/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2016 - 2029. Rada
Gminy Purda 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę.
Uchwała XV/99/2016 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Purda na 2016 rok. Budżet po zmianach:
Dochody - 32.626.533,00 zł (dochody bieżące:
31.132.533,00 zł, dochody majątkowe: 1.494.000,00 zł)
Wydatki - 32.351.101,12 zł (wydatki bieżące:
29.270.901,12 zł, wydatki majątkowe: 3.080.200,00 zł)
Rada Gminy Purda 13 głosami „za” przy 1 głosach
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.
Uchwała XV/100/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Szczęsne. Nadano nazwę ulicy wewnętrznej
w Szczęsnym o nazwie ul. Słoneczna. Rada Gminy Purda
jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XV/101/2016 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Klewki - działki
oznaczone nr geodezyjnymi: 27/2, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8,
27/9, 27/11, 27/12, 27/13 oraz części działek nr 15/4, 25 i nr
39/2. Zmiana planu pozwoli wyznaczyć miejsce na targowisko
wiejskie. Rada Gminy Purda 12 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.

Uchwała XV/102/2016 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Purda. Zmiana
w w/w studium pozwoli m.in. na umożliwienie dalszego
rozwoju miejscowości poprzez brak konieczności ograniczenia
zabudowy w pasie 100 m od linii brzegów rzek i jezior oraz
innych zbiorników wodnych, na obszarach chronionego
krajobrazu; nieodpłatnego pozyskiwania nieruchomości
z zasobów ANR w celu realizacji zadań własnych Gminy. Rada
Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XV/103/2016 w sprawie przygotowania przez
Wójta Gminy Purda projektu uchwały określającej zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
Uchwała ma na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej
oraz umożliwi pobór opłat za reklamy. Rada Gminy Purda
jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XV/104/2016 w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na doﬁnansowanie kosztów
inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej
rozliczania Uchwała umożliwia pozyskanie dotacji w wysokości
5 000 zł na budowę studni. Rada Gminy Purda jednogłośnie
podjęła uchwałę.
Uchwała XV/105/2016 w sprawie przyjęcia ”Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
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bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2016
roku”. Rada Gminy Purda 13 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” przyjęła program.

Wysokość diet nie uległa zmianie. Rada Gminy Purda 10
g ł o s a m i „ za ”, 3 g ł o s a m i „ p r ze c i w ” i 1 g ł o s e m
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.

Uchwała XV/106/2016 w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Purda na lata 2016-2021. Rada Gminy Purda 13
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
uchwałę.

Uchwała XV/115/2016 w sprawie ustalenia
wysokości diet dla sołtysów w związku z pełnioną funkcją.
Zmiana uchwały dotyczy zwiększenia diety sołtysów o 50 zł.
Rada Gminy Purda 13 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę. Wszystkie uchwały
dostępne są na stronie internetowej www.purda.bip.pl

Uchwała XV/107/2016 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Purda na lata 2016-2018. Rada Gminy Purda jednogłośnie
przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie
Purda.
Uchwała XV/108/2016 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Oﬁar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Purda na lata 2016-2020. Rada Gminy Purda
jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XV/109/2016 w sprawie wyznaczenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie jako
właściwego do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego. Uchwała wyznacza GOPS w Purdzie jako
realizatora zadania „500+”. Rada Gminy Purda
jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XV/110/2016 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Purdzie Rada Gminy Purda
jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XV/111/2016 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Purda. Rada Gminy
Purda 10 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się”
uznała skargę w części za zasadną.
Uchwała XV/112/2016 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Prejłowo. Rada
Gminy Purda 9 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i 4 głosami
„wstrzymującymi się” uznała skargę w części za zasadną.
Uchwała XV/113/2016 w sprawie przyjęcia
„Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Purda”
Przyjęty program jest niezbędnym dokumentem w celu
pozyskiwania środków zewnętrznych. Rada Gminy Purda
jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XV/114/2016 w sprawie zasad ustalenia
i wysokości diet oraz zasad ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady
Gminy. Zmiana dotyczyła m.in. sposobu rozliczania
nieobecności radnych na posiedzeniach Komisji i sesji.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie Uchwałą Nr 0102-162/16 z dnia 14.03.2016 r.
stwierdziło nieważność Uchwały Rady Gminy Purda
Nr XIV/95/2016 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji na rzecz szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkoły publicznej oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem
nadzorczym z dnia 25.03.2016 r. stwierdził nieważność §1
ust. 1 pkt 10) w zakresie sformułowania „lub dopuścili się
czynu dyskwaliﬁkującego w opinii środowiska.” Uchwały
Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26.02.2016 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie Statutów Sołectw Gminy
Purda. Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XIII/85/2016 w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii
Gminy Purda na 2016 rok. Rada Gminy Purda 12 głosami
„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 1 głosie „przeciw”
podjęła uchwałę,
Uchwała XIII/86/2016 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Komisja Rewizyjna na
rok 2016 zaplanowała m.in.: kontrolę działalności GOPS
w Purdzie oraz GOK w Purdzie, analizę sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 rok, kontrolę ściągalności
podatków i opłat oraz kontrolę dożywiania dzieci i młodzieży
w szkołach i przedszkolach. Rada Gminy Purda jednogłośnie
podjęła uchwałę.
Uchwała XIII/87/2016 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju
i Promocji na 2016 rok. Komisja Budżetu, Finansów,
Infrastruktury, Rozwoju i Promocji na rok 2016 zaplanowała
m.in.: ocenę wykonania budżetu za I półrocze; ocenę
realizacji zadań inwestycyjnych oraz zapoznanie się ze
stanem realizacji ściągalności podatkowej i czynszowej.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
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TEMAT MIESIĄCA

Możliwość odpracowania
zadłużenia

Mieszkańcy gminy będą mogli odpracować zadłużenie
Wójt gminy, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
a posiadają zadłużenie w opłacaniu czynszu za lokal
mieszkalny w zasobach gminy, wydał 10 marca zarządzenie,
które ułatwi mieszkańcom uregulowanie należności
względem gminy.
Celem programu jest wygaśnięcie istniejących pomiędzy
gminą Purda, a dłużnikami zaległości z tytułu opłat za wodę
i ścieki, należności czynszowych, opłat z tytułu używania lokali
oraz innych należności cywilnoprawnych związanych
z korzystaniem z mieszkaniowego zasobu gminy Purda. Po
wykonaniu świadczenia przez dłużnika wynikającego z umowy,
zobowiązanie wygasa (do kwoty ustalonej w umowie), tak
jakby wygasło przez zwykłe dokonanie zapłaty. Program polega
na umożliwieniu odpracowania powstałych zaległości
i skierowany jest do dłużników, którzy są w trudnej sytuacji
życiowej i nie są w stanie spłacić powstałego zadłużenia.
Założeniem tego programu jest przede wszystkim pomoc
w wyjściu z pogłębiającego się zadłużenia i w konsekwencji
uniknięcia egzekucji komorniczej. Kwoty wynikające ze
świadczeń realizowanych przez dłużników na rzecz gminy, będą
księgowane na poczet ich zadłużenia, co pozwoli na ich
zmniejszenie lub całkowitą spłatę. - wyjaśnia wójt gminy Piotr
Płoski.
Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej
uniemożliwiającej jej spłatę powstałej zaległości, która jest
zainteresowana odpracowaniem swojego długu, będzie mogła
złożyć stosowny wniosek, adresowany do wójta. We wniosku
dłużnik określa, m.in. jakie czynności może wykonać, w jakich
godzinach oraz w jakim okresie (np. tydzień, miesiąc). Wniosek
kierowany jest do Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy
Purda celem opisania stanu zadłużenia, a następnie do Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Purda.
Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez
wójta, pracownik merytoryczny przygotowuje umowę
dotyczącą spłaty zadłużenia przez dłużnika w formie
świadczenia. W celu zwiększenia możliwości odpracowania
zadłużenia świadczenie może być realizowane we wszystkich
jednostkach podległych gminie Purda, po wcześniejszym
uzgodnieniu zakresu prac z kierownikiem jednostki.
Nadzór nad wykonaniem przez dłużników świadczeń
sprawuje Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji lub
kierownik jednostki podległej gminie Purda, w której dłużnik
wykonuje świadczenie.
Po wykonaniu robót osoba sprawująca nadzór nad
wykonywaniem prac przez dłużnika wypełnia i podpisuje kartę
pracy, na podstawie której określa się wartość wykonanego
świadczenia w danym miesiącu. Na tej podstawie Referat
Budżetu i Finansów Urzędu Gminy ewidencjonuje spłaty
zadłużenia na koncie dłużnika.
Przedmiotem świadczenia mogą być wyłącznie drobne
prace porządkowe, drobne prace remontowo-konserwatorskie
oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe świadczone
na rzecz gminy lub jej jednostek organizacyjnych, które nie są

realizowane w ramach zawartych przez gminę umów z innymi
podmiotami.
Narzędzia, materiały, sprzęt, worki na śmieci oraz niezbędne
środki czystości do wykonywania świadczenia rzeczowego
zapewnia gmina lub jednostka na rzecz, której wykonywana jest
praca.

Z ŻYCIA GMINY - Wzorowa gmina

Gmina Purda laureatem pres żowego konkursu
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Z ŻYCIA GMINY -Nowy Radny
– Przemysław Pasztaleniec

PLANOWANE INWESTYCJE
- Boisko
Wiemy, kto wybuduje boisko w Purdzie
24 marca wójt gminy Piotr Płoski podpisał umowę na
budowę boiska wielofunkcyjnego w Purdzie.

Przemysław Pasztelaniec zostanie nowym radnym
gminnym. Zaprzysiężenie radnego przewidziano podczas
kwietniowej sesji Rady Gminy Purda.
29-letni Przemysław Pasztelaniec zostanie nowym
radnym gminnym w miejsce odwołanej radnej Renaty Gan.
Przewidziane wybory uzupełniające w Klebarku Wielkim do
Rady Gminy nie odbędą się, bo kandydaturę zgłosił jedynie
Przemysław Pasztelaniec.
-Zostałem radnym niejako z automatu - mówi
Przemysław Pasztelaniec. - Zgłosiłem chęć startu w wyborach,
bo chciałbym zająć się sprawami Klebarka Wielkiego, ale nie
miałem kontrkandydatów.
Nowy radny zostanie zaprzysiężony podczas
kwietniowej sesji rady, ale już dziś zdradza, jakie ma plany
i czym chciałby się zająć w radzie.
- Chciałbym żeby doprowadzona została kanalizacja do
Klebarka Wielkiego. Będę starał się, żeby została
przeprowadzona modernizacja i zagospodarowanie plaży
wiejskiej, na której powinien zostać wybudowany zjazd do
wodowania sprzętu wodnego i nowy pomost - mówi
Przemysław Pasztelaniec. - Chciałbym także zająć się
bezpieczeństwem, czyli ustawieniem tablic z numerami
domów, aby służby ratownicze szybko i bez problemów mogły
dojechać do mieszkańców. Mam też nadzieję, że będę mógł
wpłynąć na poprawienie ciśnienia w hydrantach. Po rozmowie z
sołtysem naszej miejscowości będziemy starać się o siłownię
zewnętrzną oraz pozyskanie środków na inwestycję
i zorganizowanie kilku imprez integrujących mieszkańców.
29-letni mieszkaniec Klebarka Wielkiego to absolwent
Technikum Energetycznego w Olsztynie, w którym także na co
dzień pracuje. Od 12 lat jest strażakiem Ochotniczej Straży
Pożarnej.

Władze gminy zawarły umowę z ﬁrmą ELSIK Sp. z o.o.
z Żukowa, która wybuduje boisko wielofunkcyjne w Purdzie
o nawierzchni sztucznej wraz z wyposażeniem i odwodnieniem
terenu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich
prac do 30 sierpnia 2016 roku. Będzie to I etap budowy
SPORT DLA KAŻDEGO I BEZPŁATNIE
wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Purdzie, w którego
skład wchodzić będzie również boisko do gry w piłkę nożną,
bieżnia oraz budynek socjalno-gospodarczy.
Obecnie na terenie gminy mieszkańcy gminy mogą
korzystać z czterech pełnowymiarowych boisk, które znajdują
się w Klewkach, Starym Olsztynie, Purdzie i Nowej Wsi. W tej
ostatniej miejscowości funkcjonuje także boisko przy OSP, które
wyposażone jest w nawierzchnię trawiastą, utwardzoną oraz
bieżnię. Swoje boiska mają także szkoły w Klebarku Wielkim
i Szczęsnem.
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PLANOWANE INWESTYCJE
- Ogniwa fotowoltaiczne

Nowoczesne i ekologiczne technologie w gminie Purda
Gmina Purda, jako „Wzorowa Gmina” w kategorii Lider
Ekologii, podejmuje szereg działań sprzyjających ochronie
środowiska naturalnego. Jednym z nich ma być budowa
instalacji ogniw fotowoltaicznych i kotłów na biomasę.

nazwie „Szlak Sowi” i długości prawie 100 km. Budowa szlaku
ma na celu organizację ruchu turystycznego na obszarach
chronionego krajobrazu. Planowana inwestycja zakłada
budowę elementów małej architektury w tym wiat, koszy na
śmieci i stojaków na rowery. Szlak będzie biegł przez tereny
atrakcyjnie przyrodniczo, przez Puszczę Napiwodzko-Ramucką,
Obszary Natura 2000 i rezerwat jeziora Kośno.
- Zależy nam, aby te tereny były dostępne dla
mieszkańców i turystów jednak z pokierowaniem ruchu bez
szkody dla istniejących siedlisk ptaków i roślin chronionych.
Wytyczenie szlaku nam to umożliwi - wyjaśnia Rafał Wilczek,
sekretarz gminy. - Efektem prac nad szlakiem rowerowym
będzie przygotowanie przewodnika oraz aplikacji mobilnej,
która ułatwi zainteresowanym korzystanie ze szlaku.

ROZMOWA Z Michałem Sulikowskim
- Trękus
Udało się odbudować zaufanie mieszkańców.
- W związku z otrzymanym tytułem jesteśmy zobowiązani do
podejmowania działań proekologicznych, które będą sprzyjały
ochronie środowiska naturalnego – mówi Piotr Płoski, wójt
gminy Purda.
W najbliższym czasie gmina złoży wnioski do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o doﬁnansowanie budowy instalacji ogniw
fotowoltaicznych w czterech obiektach: gimnazjum w Purdzie,
hali sportowej w Marcinkowie, oczyszczalni ścieków w Purdzie
i Trękusku. Podejmowane działania mają nie tylko charakter
ekologiczny, ale w dłuższej perspektywie także ekonomiczny.
Kolejną planowaną inwestycją jest połączenie
systemów ogrzewania w dwóch gminnych budynkach
w Klewkach - Gminnym Ośrodku Kultury i Przedszkolu
„Jarzębinki” - oraz stworzenie wspólnego systemu grzewczego
obsługiwanego przez kocioł na biomasę z wykorzystaniem
peletu jako opału.
- W dobie dużej świadomości ekologicznej ważną zaletą
tych kotłów jest to, że materiał opałowy, jaki się w nich stosuje,
czyli biomasa, jest paliwem odnawialnym. Spalanie nie
przyczynia się zatem do powiększenia dziury ozonowej wyjaśnia Rafał Wilczek, sekretarz gminy i dodaje: - Głównym
celem podejmowanych działań jest również optymalizacja
kosztów. W tej chwili oba budynki ogrzewane są olejem
opałowym, a nie jest to ani system wydajny, ani oszczędny.
Gmina Purda podejmuje także inicjatywy mające na
celu popularyzację wiedzy o środowisku przyrodniczym,
kształtowanie odpowiedniego stosunku wobec przyrody,
podniesienie ekologicznej i przyrodniczej wrażliwości oraz
integrację mieszkańców. Z kasy WFOŚiGW gmina pozyskała na
projekt edukacyjno-ekologiczny 8 tys. zł Z pozyskanych środków
gmina zorganizuje pięć wydarzeń o charakterze ekologicznym
(spływ kajakowy rzeką Kośna, kino plenerowe, konkurs
EuroEkoRambit, rajd rowerowy Purda – Gąsiorowo oraz Pasym
– Gąsiorowo, piknik z okazji Europejskiego Dnia Bez
Samochodu).
W ostatnich dniach przygotowano także dokumentację
i wniosek na wytyczenie szlaku rowerowego o wdzięcznej

Michał Sulikowski,
sołtys Trękusa, zdradza co
czeka sołectwo
w przyszłości.
- Przyszła wiosna
i Trękus się ożywił.
- Tak, bo już 2
kwietnia odbyła się
plenerowa impreza
integracyjna, na boisku
w i e j s k i m . To b y ł o
wydarzenie organizowane
wraz z Gminnym
Ośrodkiem Kultury.
Przygotowujemy
się także do konkursu
grantowego, bo chcemy
pozyskać środki na
realizację projektu „Serce
Trękusa”. To będzie taki
p u n k t s p o t ka ń
z wybudowaną specjalną
stacją rowerową, gdzie
będzie można dokonać podstawowej naprawy rowerów.
Stacja będzie wyposażona m.in. w pompkę, klucze, łyżkę do
kół, a także wieszak rowerowy. To ma być miejsce
odpoczynku, zachęcające do aktywnego spędzania czasu na
rowerze. Część pieniędzy na realizację tego zadania
zarezerwowaliśmy w budżecie funduszu sołeckiego.
- Szykują się inne inwestycje?
- Najważniejszą planowaną inwestycją jest budowa
budynku na boisku w Trękusie. Na nowo pozyskanej działce
w Linowie będziemy zagospodarowywać teren. Przymierzamy
się do przygotowania dokumentacji na potrzeby renowacji
jednej z przydrożnych kapliczek. Ponadto, planujemy sporo
mniejszych projektów, ale ich realizacja w znacznym stopniu
zależy od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

- Planujecie także imprezę sportową.
- Sportowy piknik rodzinny, którego atrakcją będzie
turniej siatkarski pomiędzy drużynami pracowników z ﬁrm
MPEC, MICHELIN oraz drużyny z Trękusa i Gminy Purda.
Dodatkowo odbędzie się bieg na dwóch dystansach 5 i 10
kilometrów. Impreza jest dla wszystkich chętnych
mieszkańców sołectwa i gminy oraz przyjaciół spoza gminy. Jej
g ł ów ny m za ł oże n i e m j e st p r o m ow a n i e zd r ow e g o
i ekologicznego trybu życia w zgodzie z naturą.
W lecie planujemy kontynuację ubiegłorocznej
imprezy - letni piknik rodzinny - który będzie rozszerzony
o kilka konkurencji sportowych. Kontynuować będziemy nasz
lokalny konkurs wzorowany na "Mam talent", a także
przeprowadzimy aukcję unikatowych przedmiotów i rękodzieł
pochodzących od lokalnej społeczności.
- A co udało się do tej pory zrobić we wsi?
- W przeciągu ostatniego roku udało nam się dołożyć
dwie nowe latarnie, które w znacznym stopniu poprawiają
bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto, został zrealizowany
pierwszy etap projektu „Ptasi gościniec”, w ramach którego
powstało pięć stylizowanych tematycznych kierunkowskazów
oraz witacz z mapą wsi. W chwili obecnej trwają
przygotowania do realizacji drugiego etapu. To, co powinno
w znacznym stopniu ucieszyć mieszkańców, to sporządzenie
przez gminę projektu drogi w Trękusie. Problem od lat
doskwiera miejscowym i nie tylko. W trakcie licznych spotkań
został przygotowany wstępny projekt budynku
gospodarczego na boisku wiejskim. Został przygotowany
projekt zagospodarowania działki w centrum wsi przy
unikatowej kapliczce. Udało się pozyskać przez gminę działkę
w Linowie od Agencji Nieruchomości Rolnej. W ostatnim
czasie została wykonana naprawa drogi w Trękusie.
To, co dla mnie osobiście najważniejsze to, to że udało
się odbudować zaufanie do sołtysa, bo z tym wcześniej różnie
bywało. Widać to na przykładzie opłat, które pobieram, jako
inkasent na rzecz gminy. Mieszkańcy zaczęli je płacić
regularnie. Warto dodać w tym miejscu, że 10 proc. zebranej
kwoty wraca z powrotem do mieszkańców zasilając budżet
sołectwa, który w minionym roku wzrósł w ten sposób o 1500
złotych.

ROZMOWA Z Przemysławem Grendą
- Prejłowo
Silna ekipa zmotywowanych mieszkańców
W Prejłowie od roku sołtysem jest Przemysław Grenda,
który postawił sobie za cel integrację i aktywizację
mieszkańców. - Ludzie zaczęli bardziej doceniać, to co sami
zrobili, bo wiedzą, że to ich wspólna rzecz - mówi sołtys.
- Minął pierwszy rok Pana kadencji, jako sołtysa. Jak
można go podsumować?
- Jestem zadowolony z pracy, którą wykonałem razem
z mieszkańcami. Parę rzeczy dokończyliśmy, kilka
rozpoczęliśmy. Dużą rolę odegrały fundusze sołeckie, które
pozwoliły zbudować silną ekipę zmotywowanych ludzi.
Nastawiłem się przede wszystkim na współpracę z ludźmi, a że
mam 32 lata, to potraﬁę dogadać się i z młodszymi i starszymi
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mieszkańcami Prejłowa.
Stale namawiam i zachęcam mieszkańców, aby
wychodzili z pomysłami i inicjatywami organizacji różnych
imprez, czy warsztatów. Właśnie jesteśmy po organizacji
Targów Warmińskich, które odbyły się 19 marca. Wkrótce
odbędzie się także kolejna Majówka, którą po raz pierwszy
zorganizowałem rok temu, więc będzie to kolejna okazja do
integracji wsi. To czas, żeby zjeść dobrą kiełbasę, napić się
piwa i zastanowić, co dalej zrobimy.
- Na co przeznaczycie pieniądze z funduszu sołeckiego?
- M a my o ko ł o 1 9 , 5 t y s . z ł o t y c h , k t ó r e w r a z
z mieszkańcami postanowiliśmy wydać na ogrodzenie nowej
świetlicy, a także na wyposażenie siłowni zewnętrznej, bo
chcemy promować aktywne spędzanie czasu. Do tego
pojawią się nowe ławki, śmietniki, oraz doposażenie
świetlicy w telewizor, odkurzacz oraz karnisze i ﬁranki.
- A jak wygląda wykorzystanie świetlicy?
- Świetlica wykorzystywana jest we współpracy
z Agnieszką Budziszewską, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury. Nie ma praktycznie dnia, aby nie odbywały się tam
planowane, i nie tylko, zajęcia proﬁlaktyczne dla dzieci
i młodzieży. To zajęcia aktywne - piłkarzyki, tenis stołowy - ale
także zajęcia plastyczne z panią Grażyną Kowiel. To nie tylko
dobry sposób na spędzanie czasu, ale także aktywizacja
i motywacja do wspólnej pracy na rzecz wsi.
- Sprawia Pan wrażenie zmotywowanego
i zadowolonego.
- Chyba tak, bo sprawia mi przyjemność ta praca. Mam
też dobre wzorce, bo mój dziadek był sołtysem i ojciec, który
sprawował tę funkcję 10 lat. To mój mentor. Chyba spełniam
się w tej roli, bo i mieszkańcy darzą mnie dużym wsparciem.
Dzięki dobrym relacjom zaczęliśmy od drobnych zmian,
sprzątając naszą miejscowość. Wieś jest teraz utrzymana
w czystości przez samych mieszkańców.
- Plany na przyszłość?
- Wylanie nakładki asfaltowej i budowa kanalizacji. Tylko
to zadanie na dłuższą kadencję. Jesteśmy jednak pozytywnie
nastawieni do pracy i zobaczymy, co przyniesie ten rok.
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Z CYKLU CIEKAWA
OSOBOWOŚĆ - Bożena Ulewicz

Była działaczka Solidarności mieszkanką naszej gminy
Bożena Ulewicz od
niemal dziesięciu lat
mieszka w Kabornie, które
podoba jej się ze względu na
położenie i pewnego
rodzaju dzikość. Obecna
r ze c z n i c z k a w o j e w o d y
warmińsko-mazurskiego
zdradza redakcji
„Miesięcznika” jak w jej
ocenie zmieniła się Warmia w ostatnich latach, i jak wygląda
jej praca u boku wojewody.
Bożena Ulewicz, dawna działaczka Solidarności, mieszka
w naszej gminie od 2007 roku, gdzie wraz z mężem
wybudowała dom w Kabornie, a o samej wsi mówi, że to
szczególne miejsce.
- Kaborno jest pięknie położone, trochę dzikie, bo nie
wszystkie zdobycze cywilizacji tu już dotarły, ale może brak
asfaltu sprawia, że nie jest to wielki plac budowy. I oby ten stan
trwał jak najdłużej, choć oczywiście przydałaby się porządna
droga - mówi Bożena Ulewicz. - A mój sentyment do Kaborna
z pewnością byłby jeszcze większy, gdyby podczas spacerów
człowiek nie musiał się natykać na sterty śmieci - butelki, puszki,
torby po chipsach wyrzucane przez, no właśnie, raczej nie przez
złośliwe krasnoludki. Ludzka bezmyślność w traktowaniu
własnego środowiska naprawdę zasmuca.
Bożena Ulewicz urodziła się w 1952 roku w Ostródzie.
W 1977 roku ukończyła ﬁlologię klasyczną na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu i od tego momentu dała się
poznać przede wszystkim, jako publicystyka, reportażystka
i felietonistka, a także autorka tekstów do albumów o Polsce
i naszym regionie. W swojej karierze dziennikarskiej Bożena
Ulewicz ma także epizod radiowy, bo w latach 1977-1982
pracowała w Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie i od tego
czasu na stałe związana jest z Warmią.
- Wiele zmieniło się na przestrzeni lat od kiedy mieszkam na
Warmii. Województwo, dawne olsztyńskie, obecnie
warmińsko-mazurskie, zmieniło się i nadal zmienia, dosłownie
w naszych oczach. Zacznę od sieci komunikacyjnej. Ta drogowa
wyraźnie się poprawia, choć nie w takim tempie jakbyśmy sobie
tego życzyli. Trudno jest nadrobić lata zapóźnień. Natomiast
z różnych względów degradacji uległa sieć kolejowa. Jeżdżąc po
regionie często mijam zamknięte na cztery spusty, popadające
w ruinę stacje kolejowe. Likwidacja wielu połączeń odcięła
wiele miejscowości od świata. Nad kwes ami społecznymi
przeważyły sprawy rentowności. Ale mamy lotnisko
w Szymanach. Niestety, w programie dla regionu brakuje mi
wizji i harmonii - mówi Bożena Ulewicz.
W październiku 1980 roku Bożena Ulewicz została

członkiem Solidarności oraz współtworzyła struktury związku
zawodowego pracowników Polskiego Radia i Telewizji
w Olsztynie. Po 13 grudnia 1981 roku uczestniczyła
w nieformalnych spotkaniach byłych członków Solidarności
w O l s z t y n i e , a t a k że za a n ga żo w a ł a s i ę w p o m o c
represjonowanym. Pokłosiem działalności opozycyjnej było
zwolnienie Bożeny Ulewicz z pracy w radio. 21 grudnia 1983
zo sta ł a za t r z y m a n a p r ze z S ł u ż b ę B e z p i e c ze ń st wa
i przesłuchana. Powodem był cykl artykułów autorstwa Bożeny
Ulewicz w "Posłańcu Warmińskim".
Od 1995 roku Bożena Ulewicz jest członkiem Akcji
Katolickiej, a w latach 1998-2002 była prezesem Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej. W swojej karierze mieszkanka gminy
była także radną sejmiku województwa warmińskomazurskiego w latach 2006-2010, a także kandydowała do
Sejmu i Senatu. Od niemal 20 lat współorganizuje Wentę
Dobroczynną, imprezę charytatywną na rzecz osób
niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży z Warmii
i Mazur. Członek Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego.
O b e c n i e m i e sz ka n ka Ka b o r n a ws p ó ł p ra c u j e
bezpośrednio z nowym wojewodą warmińsko-mazurskim,
Arturem Chojeckim.
- W grudniu 2015 roku wojewoda zaproponował mi pracę na
stanowisku doradcy-rzecznika. Jeśli nazwę to poważnym
wyzwaniem, nie będzie to truizmem - ocenia Bożena Ulewicz. Równolegle powróciłam jako radna do Sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego. Myślę, że kilkanaście lat pracy
w Urzędzie Wojewódzkim, a także kadencja w samorządzie
województwa w latach 2006-2010, jak również moja
znajomość uwarunkowań politycznych w regionie,
zdecydowanie pomagają mi w tym, czym obecnie się zajmuję.

Z CYKLU PRZEDSIĘBIORCY
W Ostrzeszewie możesz zostać aniołem

Salon Piękności "Anielska Uroda" Beaty Tańskiej
funkcjonuje zaledwie od roku, ale już ma grono oddanych
i stałych klientek. - Na samych usługach kosmetycznych nie
zamierzamy poprzestać i już wkrótce zamierzamy poszerzyć
ofertę o usługi fryzjerskie – zapowiada współwłaścicielka
salonu.

Z CYKLU PRZEDSIĘBIORCY
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Meble, które spełniają oczekiwania
każdego klienta

S a l o n P i ę k n o ś c i " A n i e l s ka U ro d a " z n a j d u j e s i ę
w Ostrzeszewie, choć jak podkreśla Beata Tańska, traﬁają do
niej klientki także spoza wsi, m.in. z Olsztyna i okolic, a także
z Klebarka Wielkiego i Małego.
- Naszymi klientami są przede wszystkim kobiety
w wieku 18-60 plus, ale także mężczyźni, choć jest ich
zdecydowanie mniej - ocenia Beata Tańska. - Zdarzają się także
turyści, którzy odwiedzają nasz region, a nawet obcokrajowcy.
Pani Beata jest kosmetologiem z wykształcenia, więc
praca w salonie to nie tylko biznes dla niej, ale przede wszystkim
pasja. O tym, jak dbać i pielęgnować ciało, uczyła się w Wyższej
Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Dyplom magistra
kosmetologii zaowocował tym, że gabinet "Anielska Uroda"
posiada w ofercie szeroki wachlarz usług, m.in. każdego niemal
rodzaju zabiegi na twarz, stylizację paznokci, manicure,
pedicure, makijaż, oplanie natryskowe, masaż twarzy, szyi, czy
dekoltu, peeling kawitacyjny. Długo by wyliczać, ale lista usług
wciąż będzie się poszerzać.
- Cały czas planuję dalszy rozwój i przymierzam się do
otwarcia gabinetu fryzjerskiego oraz zakupu wielofunkcyjnego
lasera, którym będzie można wykonywać m.in. zabieg usuwania
owłosienia, a także przebarwień skóry, zmarszczek, czy też
popękanych krwinek - wyjaśnia Beata Tańska. - Myślę także
o wprowadzeniu przedłużania i zagęszczania rzęs oraz zabiegu
na brwi, który przypomina nieco makijaż permanentny. Zabieg
ten będzie nieco mniej inwazyjny, a dzięki niemu będzie można
wypełnić przerzedzone brwi.
Mimo tego, że gabinet jest otwarty od roku, to już Beata
Tańska ma stałe klientki. Doceniają przede wszystkim fachową
obsługę, familijną atmosferę i dyspozycyjność kosmetolog.
- Mam to szczęście, że gabinet znajduje się w moim
domu, więc mogę przyjąć klientkę poza stałymi godzinami pracy
- mówi Beata Tańska. - Staram się również konstruować ofertę
pod zapotrzebowanie zgłaszane przez klientki, które cenią sobie
moją elastyczność.

Andrzej Biermann to
przedsiębiorca
zajmujący się
produkcją i sprzedażą
mebli. Swój zakład
produkcyjny Domo-Top
Meble zlokalizował w
Trękusie i z sukcesami
podbija rynek polski
i zagraniczny.
W przemyśle meblarskim Andrzej Biermann funkcjonuje od
ponad 20 lat, a swój zakład na terenie Trękusa prowadzi od
pięciu. Firma Domo-Top Meble zajmuje się produkcję każdego
niemal rodzaju mebli na wymiar.
- Można zamówić u nas m.in. meble do kuchni, pokoju,
sypialni, garderoby, czy łazienki - wylicza Andrzej Biermann.Meble powstają na zamówienie, specjalnie pod wymiar, więc
można powiedzieć, że każdy z produktów jest inny. Nasze meble
powstają na bazie płyt laminowanych, mdf. lakierowanego,
forniru, szkła i częściowo drewna.
Siłą ﬁrmy Domo-Top Meble jest wysoka jakość produktów.
Nasze realizacje wykonujemy w oparciu o projekty , które
wykonywane są na podstawie indywidualnych potrzeb klienta
i dostosowane do jego oczekiwań.
- Od projektu do realizacji i montażu mebli w domu klienta
mija średnio 4-8 tygodni - wyjaśnia przedsiębiorca.
Produkty Domo-Top Meble pojawiają się nie tylko
w regionalnych domach, ale także traﬁają do Warszawy,
Trójmiasta, czy mieszkań i domów za granicą. Nie byłoby to
możliwe bez dbałości o klienta.
- Produkcja mebli to proces, w który zaangażowani są
wszyscy pracownicy ﬁrmy począwszy od projektanta w naszych
studiach odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientem,
poprzez stolarzy zajmujących się produkcją, kończąc na
montażystach odpowiedzialnych za montaż mebli u klienta
w domu - mówi Andrzej Biermann.

Studia Domo-Top Meble:
•
•
•

Malewskiego 18/17 Olsztyn
Wyszyńskiego 7, CH Gracja, Olsztyn
Prosta 7/9, Olsztyn
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Z CYKLU "BLIŻEJ URZĘDU"

referat Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
– kierownik Tomasz Baranowski
Od 2002 roku gmina mocno się zmieniła
Tomasz Baranowski od 20 lat pracuje w Urzędzie Gminy,
w którym kieruje obecnie referatem Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji. Jak sam mówi przez jego ręce przeszły wszystkie
wnioski gminne o doﬁnansowanie inwestycji z funduszy
unijnych. W rozmowie z redakcją „Miesięcznika” kierownik
przybliża pracę referatu i mówi z jakimi sprawami mogą
zgłaszać się mieszkańcy.
- Panie Tomaszu, jakie zadania stoją przed referatem,
którym Pan kieruje?
- Zajmujemy się m.in. kwes ą dostarczania wody pitnej dla
mieszkańców, odbiorem ścieków gminnych, obsługą
uzdatniania wody, czy oczyszczalniami ścieków. Oprócz tego
p r ow a d z i my p u n kt s e l e kt y w n e j z b i ó r k i o d p a d ów
komunalnych, który znajduje się na placu przed naszym
referatem. Koordynujemy także akcje zbierania odpadów
komunalnych i zajmujemy się ewentualnymi reklamacjami,
związanymi z pracą ﬁrmy Remondis.
Do naszych zadań należy także utrzymanie
i konserwacja gminnych dróg gruntowych, a także sieci
gminnego oświetlenia ulicznego. Pracownicy referatu
przygotowują przetargi dotyczące inwestycji gminnych
i komunalnych, takich jak drogi czy sieci wodno-kanalizacyjne.
Opracowujemy procedury przetargowe, wyłaniamy
wykonawców i prowadzimy nadzór nad realizacją inwestycji.
Nasz referat przygotowuje także wszystkie wnioski
o doﬁnansowanie projektów inwestycyjnych ze środków
unijnych.
- Czy staracie się teraz o jakieś środki?
- W tej chwili zgłosiliśmy trzy wnioski do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, które dotyczą budowy dróg lokalnych
i jeden wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie chcemy
pozyskać 50 proc. doﬁnansowania z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na budowę drogi gruntowej we wsi Purdka.
Jestem także koordynatorem gminnym Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych i w tej chwili przygotowujemy
dokumentację do budowy drogi z Klebarka Małego do DK 16.
To większe przedsięwzięcie, w którym uczestniczymy z kilkoma
gminami, a liderem jest gmina Olsztyn. W 2016 roku
przygotowujemy się także do przebudowy sieci kanalizacyjnej
w Trękusku, remontu pomieszczeń w budynku Purda 96, który
będzie dostosowany do potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, a także do kilku drobniejszych zadań
inwestycyjnych, takich jak budowa wiat przystankowych, czy
rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego.

- Z jaką sprawą może przyjść mieszkaniec gminy do
referatu?
- Przede wszystkim z zagadnieniami dotyczącymi odbioru
odpadów, zarówno tych zwykłych, jak i segregowanych, czy
elektrośmieci. Można do nas zgłaszać także niedziałające
lampy, składać wnioski o naprawy dróg gruntowych.
Wydajemy także warunki techniczne na podłączenie do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dokonujemy odbiorów
umieszczania sieci gazowych i energetycznych w drogach
gminnych.
- Referat wkrótce będzie się zajmować koordynacją prac
społecznie-użytecznych.
- Tak, przygotowujemy się do tego. Prace będą adresowane
do osób wskazanych przez Urząd Pracy, który będzie także
płacił wynagrodzenie oraz do osób wskazanych przez sąd.
Trzecią grupą,
która-TO
będzie
mogła
skorzystać
z tegoFERIE!
projektu,
GOK
NIE
BYŁY
NUDNE
są mieszkańcy gminy, którzy będą mogli w ten sposób
odpracować zaległości ﬁnansowe względem gminy. Co
ważne, będą mogli z tych prac skorzystać mieszkańcy, którzy
nie uchylają się od płatności, ale mają z różnych względów
problem z uregulowaniem należności.

- Od dawna pracuje Pan w urzędzie?
- O 20 lat i dzięki temu mogę zauważyć, jak rozwija się
gmina. Przyspieszenie inwestycyjne nastąpiło od 2002 roku,
kiedy dostępne były środki przedakcesyjne, a kolejnym
etapem było uruchomienie w 2005 roku Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Korzystaliśmy z niego w takim zakresie,
w jakim pozwalał nam budżet, ale dzięki temu zrealizowano
w gminie mnóstwo inwestycji. Można powiedzieć, że przez
moje ręce przechodziły wszystkie gminne projekty
inwestycyjne, które były współﬁnansowane ze środków
unijnych. Myślę, że teraz będzie trochę trudniej, bo dynamika
rozwoju w tym zakresie nie zależy jedynie od wójta, a od
możliwości, które daje PROW. W tej perspektywie
ﬁnansowania konkurencja jest duża, a i środków na projekty
wodno-kanalizacyjne jest mniej.
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Purda 19A, 11-030 Purda
tel. 89 512 24 12, tel. 89 512 24 08
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

GOK - Dzień Kobiet
Babskie spotkanie w GOK-u
8 marca obchodziliśmy międzynarodowy Dzień Kobiet.
W życzeniach złożonych mieszkankom gminy Purda przez
wójta i sekretarza pojawił się cytat „Świat bez kobiet byłby jak
ogród bez kwiatów”. Piękne słowa i jakże prawdziwe. Warto
jednak wspomnieć, że tylko piękne kwiaty zdobią ogrody.
W trosce o urodę i prawdziwe piękno mieszkanek gminy Purda
zorganizowano damskie spotkanie w Gminnym Ośrodku
Kultury w Purdzie.
O godzinie 18 przybyłe Panie zostały przywitane przez
Agnieszkę Budziszewską, dyrektora GOK-u. Życzenia z okazji
Dnia Kobiet złożył Paniom Marek Orłowski, asystent wójta.
Wszystkie Panie otrzymały słodkie upominki oraz specjalnie
przygotowane na ten dzień dekoracje i ozdoby wykonane przez
uczestników Akademii Seniora działającej w Klewkach.

Po części oﬁcjalnej głos zabrały specjalistki od urody: Urszula
Czyżak - wizażystka, Beata Tańska - manikiurzystka, Edyta
Korczakowska - fryzjerka i Małgorzata Leśnikowska dietetyczka. Zaproszone ekspertki nie tylko przedstawiły
najważniejsze zasady dbania o włosy, skórę i paznokcie, ale
także pokazały kilka sztuczek w praktyce. Panie mogły
skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad. Bardzo chętnie
radziły się w sprawie kolorów w makijażu, odpowiedniego
doboru fryzury do kształtu twarzy i zdrowych nawyków
żywieniowych.
Wśród przybyłych Pań rozlosowano także dwa karnety na
usługi fryzjerskie (mycie, strzyżenie i modelowanie)
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podarowane przez salon fryzjerski Sabriny Witkowskiej
z Butryn. Dwóm Paniom zaproponowano manikiur
hybrydowy i japoński. Obie usługi zostały wykonane na miejscu.
Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Panie
przy kawie i cieście dzieliły się spostrzeżeniami i własnymi
doświadczeniami na temat dbania o urodę.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, a zaproszonym gościom
za poświęcony czas i ciekawe wykłady.

GOK - Dzień Sołtysa
Egzotyczne tańce dla wszystkich sołtysów
Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 11 marca obchody
Dnia Sołtysa.
Spotkanie z sołtysami rozpoczęło się o godz. 18. Na początek
zaplanowano występ artystyczny, podczas którego członkinie
Studia Animacji Ruchowej „Rytm”, w ramach programu
„ORIENTacja Flamenco”, zaprezentowały zebranym gościom
trzy rodzaje tańca: ﬂamenco, taniec brzucha i burleskę. Występ
spotkał się z ogromnym aplauzem publiczności.
W kolejnej części spotkania głos zabrał Rafał Wilczek,
sekretarz Gminy Purda, który opowiedział o ważnej roli
sołtysów oraz trudach ich codziennej pracy. Przedstawił
również projekt „Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza Warmii
i Mazur”, który będzie realizowany na terenie gminy Purda
w sezonie wiosenno - letnim, zapraszając przy okazji sołtysów
do współpracy. Swoje przemówienie zakończył specjalnie
przygotowanym na tę okazję dowcipem o sołtysie.

W kolejnej części spotkania wszyscy sołtysi otrzymali
pamiątkowe dyplomy uznania. Wręczono także statuetkę
„Sołtysa Roku 2016”, którą otrzymała sołtys Purdy Agnieszka
Kincel za zwycięstwo w konkursie internetowym na
najpopularniejszego sołtysa w gminie. Po pamiątkowych
zdjęciach głos zabrała Bożena Ślubowska, która przeczytała
życzenia od marszałka woj. warmińsko-mazurskiego. Na
zakończenie tej części swoimi doświadczeniami podzieliła się
Agnieszka Panﬁl-Korzeniewska, sołtys pierwszej kadencji
z Ostrzeszewa. Głos zabrała także jedna z najbardziej
doświadczonych sołtysów - Genowefa Brach - która w imieniu
wszystkich gości podziękowała organizatorom za wspaniałą
uroczystość.
Po części oﬁcjalnej tancerki wystąpiły z drugą częścią
występu artystycznego oraz zaproszono wszystkich zebranych
gości na kawę i słodki poczęstunek.
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SPORT EkoStart

Takiego wydarzenia jeszcze nie mieliśmy na naszym
terenie! - tak z uśmiechami na twarzach mówią
organizatorzy imprezy rekreacyjno - sportowej ekoSTART,
która odbędzie się 22 maja w Nowej Wsi. Głównym punktem
programu ma być bieg na 10 km i wyścig rowerowy na
dystansie 35 km, które mogą zebrać na starcie aż 400
uczestników!
-Zapraszamy do udziału w rodzinnym pikniku rekreacyjno
-sportowym z bogatym programem atrakcji towarzyszących
- za c h ę c a j ą o r g a n i za t o r z y. - O g ł a s za my o b e c n o ś ć
obowiązkową dla wszystkich lubiących aktywność na świeżym
powietrzu, szukających okazji do odwiedzenia malowniczego
pogranicza Warmii i Mazur, otwartych na nowe znajomości
oraz ciekawą wiedzę o ważnej roli nas wszystkich w procesie
ochrony przyrody.
Piknik będzie także areną zmagań typowo sportowych,
bowiem głównym punktem programu będzie bieg na 10 km
i wyścig rowerowy na dystansie 35 km.
- Udało nam się połączyć te dwie popularne dyscypliny,
dzięki czemu 400 uczestników (150 rowerzystów i 250
biegaczy) być może po raz pierwszy będzie mogło sobie
wzajemnie kibicować i wspólnie przezywać sportowe emocje.
Ze względu na chęć utrzymania przyjemnej i kameralnej
atmosfery zawodów wprowadziliśmy limit liczby uczestników,
dlatego zachęcamy do szybkiego rejestrowania się na liście
startowej - mówi Tomasz Domżalski.
Impreza sportowo-rekreacyjna ekoSTART to także
propozycja dla mniej zaawansowanych miłośników biegów
i kolarstwa.
- Szykujemy szereg wyścigów towarzyszących na krótkich
dystansach oraz oczywiście wyścigi i zabawy dla dzieci zapewniają organizatorzy. - Uczestnicy mogą liczyć na
bogaty pakiet startowy, medale, upominki i ﬁnałowe
losowanie nagród.
Poza biegaczami i rowerzystami w Nowej Wsi pojawią się
specjaliści mający wiele do powiedzenia w temacie nowych
technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska,
szeroko pojętej ekologii, a także tajników aktywnego
i bezpiecznego wypoczynku oraz zdrowego odżywiania.

Fachowcy będą służyć swoją wiedzą podczas plenerowych
wykładów, a następnie będzie możliwość zasięgnięcia
bezpłatnych porad.
- Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem zawodów należy
zarejestrować się na stronie www.zmierzymyczas.pl oraz
wnieść opłatę startową w wysokości 10 zł - tłumaczy Tomasz
Domżalski.
Mirosław Arczak dodaje, że cała suma uzyskana z opłat
startowych zostanie oﬁcjalnie przekazana podczas pikniku na
rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi:
- C h c i e l i ś my t y m s a my m sy m b o l i c z n e p o d z i ę kow a ć
mieszkańcom tej miejscowości za gościnę, a jednocześnie nieco
poprawić tutejszym dzieciakom warunki nauki i zabawy - mówi
Mirosław Arczak.
Partnerem imprezy jest gmina Purda, której władze od
pierwszych dni współpracy pomagają w przygotowaniu jak
najlepszych warunków do przeprowadzenia pikniku. Start
głównych wyścigów zaplanowano na godz. 11, jednak warto
przybyć nieco wcześniej, aby np. zdążyć zapisać się do udziału
w pozostałych rywalizacjach. Biuro zawodów będzie czynne
w godz. 8.30-10.30.
O tym dlaczego warto wziąć udział w tej imprezie i co
oznacza ona dla gminy mówi Piotr Płoski, wójt gminy Purda:
Nasza gmina to idealne miejsce do organizacji wydarzeń
o charakterze proekologicznym. Już samo położenie miejsca
startu w środku obszaru chronionego Natura 2000, niedaleko
rezerwatu jeziora Kośno, nadaje tej imprezie odpowiedniego
klimatu i zasadności jej organizacji właśnie na terenie gminy
Purda. Organizacja tej imprezy jest niewątpliwie dobrą okazją
do wypromowania naszej gminy, która podejmuje szereg
inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, zarówno edukacyjnych,
jaki i inwestycyjnych.
Wiole a Sawicka, sem
Fot. Grzegorz Czykwin

SPORT Szermierka

Aleksandra Romańczyk z Klebarka Małego brązową
medalistką!
Aleksandra Romańczyk z olsztyńskiego klubu UKS Riposta
wywalczyła brązowy medal w szabli w kategorii do lat 15 w
XXXIX Międzynarodowym Turnieju Szermierczym Challenge
Wra slavia.
Zawody, które odbyły się w dniach 17 - 21 marca 2016 we
Wrocławiu, to największy turniej szermierczy dla dzieci
i młodzieży na świecie. W tym roku wystartowało w nim ponad
2500 zawodników z 31 krajów. O tym, że ciężko jest zdobyć
medal w szabli dziewcząt w tej kategorii wiekowej, może
świadczyć fakt, że ostatni medal dla Polski zdobyła pięć lat temu
Karolina Cieślar z Sosnowca, która została brązową medalistką
tegorocznych Mistrzostw Europy Juniorów w Szabli Kobiet.
Być może Aleksandra Romańczuk, mieszkanka gminy,
pójdzie w ślady starszej koleżanki, a może będzie odnosić
sukcesy w kategorii seniorskiej, czego redakcja „Miesięcznika”
życzy młodej szablistce.

SPORT Turniej międzyszkolny
w piłkę nożną

Uczniowie z Klebarka Wielkiego najlepsi
w piłkę nożną

Studniak oraz Zdzisław Brodzik.
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Dziękujemy serdecznie wszystkim opiekunom, którzy
przyjechali ze swoimi zespołami, a zawodnikom i zawodniczkom
gratulujemy wyników i uczestnictwa w zawodach. Mamy
nadzieję, że za rok będzie równie emocjonująco.
Klasyﬁkacja końcowa turnieju:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim - 9 pkt
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie - 6 pkt
3. Szkoła Podstawowa w Szczęsnem - 3 pkt
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach - 0 pkt

Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie
Purda 23A, Tel. 89 512 22 21
Zaprasza do korzystania z naszych usług:
wypożyczania na miejscu i do domu książek,
czasopism oraz do korzystania z pracowni
komputerowej , ksero w godzinach:
poniedziałek-wtorek 10.00-18.00
środa 10.00-16.00
czwartek-piątek 10.00-18.00
Posiadamy ponad 18 000 tytułów
książek opracowanych komputerowo w systemie
MAK+, za pomocą którego można
sprawdzić dostępność książek naszej biblioteki
i innych bibliotek na stronie internetowej:
szukamksiążki.pl

Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar
Wójta Gminy Purda wygrała drużyna z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego z Klebarka Wielkiego.
23 marca 2016 roku w hali sportowej w Marcinkowie
zameldowały się cztery drużyny, które przyjechały zmierzyć się
w turnieju. Zwycięzcami zostali uczniowie ZSP z Klebarka
Wielkiego, którzy nie przegrali żadnego meczu, tracą tylko
jednego gola! Zwycięska drużyna otrzymała Puchar Wójta
Gminy, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale. Nie zabrakło
również uhonorowania najlepszego strzelca zawodów, którym
został Mateusz Zyśk – zdobywca 12 goli!
Dzieci biorące udział w turnieju grały z dużym
zaangażowaniem, a prócz emocji sportowych nie zabrakło
również dobrej zabawy.
Gminę Purda reprezentowali Marek Orłowski oraz
Mirosław Wierzchowski. Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwała komisja w składzie: Kamila Zimerman, Alfred

Dzieciom oferujemy zajęcia
plastyczno-techniczne
w każdy poniedziałek, piątek w godz. 13.00-15.00.
Dorosłych zapraszamy do udziału
w Dyskusyjnym Klubie Książki
– najbliższe spotkanie 30.03.2016 r. o godz.16.00.
Wszyscy chętni seniorzy mogą uczestniczyć
w zajęciach działającego przy bibliotece
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
w środy o godz.16.00,
najbliższe spotkanie to szkolenie
z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- 13.04.2016 r. godz. 17.30.
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KO M U N I K AT

GOPS
Wielkanocna Zbiórka Żywności

Mamy już za sobą tegoroczną Wielkanocną Zbiórkę
Żywności. W 11 sklepach na terenie gminy Purda zebraliśmy
łącznie prawie 280 kg produktów spożywczych.
Wśród zebranych produktów znalazło się 91,6 kg makaronu,
ryżu oraz kasz, 64 kg mąki, 39 kg cukru. Najwięcej żywności
zebranej zostało w Ostrzeszewie w sklepie LEWIATAN tj. ponad
61 kg, następnie w Klewkach w sklepach Agro Dywity ponad 41
kg oraz LANA prawie 40 kg. W akcji brało udział 34
wolontariuszy, ich grono zasilili między innymi uczniowie
Gimnazjum w Purdzie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Butrynach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi.
Zebrana żywność została przekazana najbardziej
potrzebującym mieszkańcom gminy Purda, po wcześniejszych
konsultacjach z Sołtysami oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Purdzie. Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom
oraz właścicielom sklepów, na terenie których możliwa była
zbiórka bardzo dziękujemy za wsparcie.

Zestawienie kosztów stawek podatku od środków
transportu w wybranych gminach województwa warmińskomazurskiego w PLN.

Stawiguda

Pasym

Niższe podatki w gminie od środków transportu
Gmina Purda jest jedną z gmin powiatu olsztyńskiego,
gdzie obowiązują najniższe stawki podatków od środków
transportu drogowego. Ta wiadomość ucieszy szczególnie
osoby, które prowadzą ﬁrmy przewozowe lub zamierzają
rozpocząć działalność transportową na terenie gminy.
Nowe, niższe stawki podatku obowiązują od początku 2016
roku. 13 listopada 2015 roku radni podczas sesji Rady Gminy
Purda określili stawki roczne od samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej:
·
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 530 zł
·
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 630 zł
·
powyżej 9 tan a poniżej 12 ton – 900 zł
Dla porównania w gminie Barczewo trzeba zapłacić
odpowiednio 750 zł, 1124 zł i 1338 zł.
Właściciele ﬁrm z terenu gminy Purda posiadający autobusy
także mają powód do zadowolenia. Przyjęty projekt uchwały
zakłada obniżenie aktualnie obowiązujących stawek podatku
od środków transportowych dla wszystkich środków
o około 40%, a w przypadku autobusów aż o 75% w stosunku
do stawek ministra ﬁnansów i wynosi odpowiednio dla
autobusów o liczbie miejsc siedzących poza miejscem
kierowcy:
·
mniej niż 22 miejsca 500 zł,
·
równej lub wyżej niż 22 miejsca 600 zł.
Dla porównania w gminie Stawiguda stawki podatku
wynoszą odpowiedni 1370 zł i 1840 zł.
- Propozycja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
podatników prowadzących działalność w sektorze transportu,
uwzględniając aktualną sytuację rynku lokalnego oraz
krajowego, w tym ciągły wzrost obciążeń ponoszonych przez
przedsiębiorców z tytułu np. zakupu paliwa - tłumaczy Piotr
Płoski, wójt gminy.
Podjęta uchwała jest także inicjatywą zmierzającą do
aktywizacji przedsiębiorców, zarówno lokalnych, jak i tych
spoza terenu gminy Purda oraz zachęcenia ich do
rejestrowania nowych pojazdów właśnie na terenie gminy.
Mamy już pierwsze efekty podjętych działań. W minionych
dniach jeden z przedsiębiorców z sąsiedniej gminy złożył
deklarację na podatek od środków transportu na 18
autobusów do urzędu gminy w Purdzie.

Barczewo

Olsztyn

Purda

Jedwabno

Dywity

Dobre
Miasto

Autobus
do 22
miejsc

1370.00 1152.00

1184.00

700.00

500.00

945.00

1300.00

790.00

Autobus
powyżej
22 miejsc

1840.00 1488.00

1821.00

1400.00

600.00

1575.00

1583.00

1750.00

Sam.cięż.
3.5t - 5.5t

560.00

528.00

750.00

530.00

530.00

525.00

609.00

686.00

Sam.cięż.
5.5t - 9t

900.00

880.00

1124.00

630.00

630.00

840.00

1018.00

957.00

1100.00 1056.00

1338.00

900.00

900.00

1050.00

1220.00

1114.00

Sam.cięż.
9t - 12t

LATO W PURDZIE 2016
24 czerwca - Cezary Sadowski Stand Up Comedy
25 czerwca - Rajd rowerowy Purda - Gąsiorowo - Pasym
25 czerwca - Rozpoczęcia Lata w rytmie Dance w Purdzie
3 lipca - IX Warmiński Kiermas Tradycjii Dialogu, Zabawy
9 lipca - Spływ kajakowy rzeką Kośna
20 sierpnia - Kino plenerowe
27 sierpnia - Spartakiada sołectw
28 sierpnia - Dożynki gminne/ Konkurs
"Kulinarne Dziedzictwo
Pogranicza
Warmii i Mazur"

Czekamy na Państwa opinie i komentarze, Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie
Klewki 15, 10-687 Olsztyn, tel. 89 512 46 63, www.gokpurda.pl

