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GOK - Ptasi Gościniec

Od 1 kwietnia mieszkańcy gminy Purda
załatwiający sprawy w Urzędzie Gminy są
obsługiwani w Biurze Obsługi Interesanta
(BOI) mieszczącym się na parterze budynku.
Powstanie Biura to kolejny etap zmian
organizacyjnych w Urzędzie Gminy.

Prace mają kosztować niemal 137 tys.
złotych, a ich głównym celem jest adaptacja
remontowanych pomieszczeń na potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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W niedzielę, 1 maja o godz. 18,
kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci
i rodziców zebrała się przy ognisku obok
Gminnego Ośrodka Kultury. „Straszna
Majówka” rozpoczęła się od spotkania
z czarownicą Klewiuchą, która opowiedziała
dzieciom lokalną legendę. Zaciekawieni
słuchacze postanowili sprawdzić czy
przedstawiona im historia jest prawdziwa
i wyruszyli z czarownicą w teren. Nie
spodziewali się jednak tego, co napotkają po
drodze...
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REFLEKSJA WÓJTA

Drodzy Czytelnicy,
do Państwa rąk traﬁa właśnie kolejny numer „Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda”. W wydaniu kwiecień/maj
przybliżymy Państwu najważniejsze realizowane inwestycje (remont posterunku policji w Purdzie, budowa boiska w Purdzie),
opowiemy o dobrych zmianach w Urzędzie Gminy (powołanie nowego zastępcy wójta, utworzenie Biura Obsługi Interesanta) oraz
przedstawimy najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy.
Niniejsze wydanie będzie także okazją do poznania najstarszego mieszkańca gminy Purda oraz kolejnych dwóch lokalnych
przedsiębiorców. W numerze znajdą Państwo rozmowy z sołtysami Kaborna – Piotrem Ogonowskim i Nowej Kaletki – Tomaszem
Piłatem oraz informacje o działalności GOK-u, GOPS-u i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Gorąco zachęcam do lektury.

Piotr Płoski
Wójt Gminy Purda

WIEŚCI Z RADY GMINY
INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH NA XVI SESJI RADY GMINY PURDA 20 MAJA 2016 r.
1. Uchwała XVI/116/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego wraz
ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Purda za rok 2015.
Rada Gminy Purda 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę.
2. Uchwała XVI/117/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Purda z
tytułu wykonania budżetu Gminy Purda za 2015 rok.
Rada Gminy Purda 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” udzieliła Wójtowi Gminy
Purda absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
3. Uchwała XVI/118/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2016 rok.
Budżet po zmianach: Dochody – 33.486.899,28 zł (dochody bieżące: 31.852.899,28 zł,
dochody majątkowe: 1.634.000,00 zł)
Wydatki – 33.650.617,40 zł (wydatki bieżące: 30.207.017,40 zł, wydatki majątkowe:
3.443.500,00 zł)
Rada Gminy Purda 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła
uchwałę.
4. Uchwała XVI/119/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Purda na lata 2016 – 2029.Rada Gminy Purda 13 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę.
5.Uchwała XVI/120/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z boniﬁkatą
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym
285/1, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda. Rada Gminy Purda
jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.Uchwała XVI/121/2016 w sprawie współdziałania z Powiatem Olsztyńskim, Gminą
Olsztyn, Gminą Barczewo, Gminą Dywity, Gminą Gietrzwałd, Gminą Stawiguda
i Gminą Jonkowo w realizacji zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa
publicznego. Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
7. Uchwała XVI/122/2016 w sprawie przyjęcia strategii ZIT. Rada Gminy Purda
jednogłośnie podjęła uchwałę.
8. Uchwała XVI/123/2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne. Przepisy wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Rada Gminy Purda jednogłośnie
podjęła uchwałę.
8. Uchwała XVI/124/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny nie uległa
zmianie i wynosi 8,50 zł od osoby. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
sposób nieselektywny zwiększy się od 1 lipca 2016 r. i wynosić będzie 15,00 zł od osoby.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
9. Uchwała XVI/125/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmianie uległ termin opłaty, którą należy uiszczać z góry do 15 każdego miesiąca.
Rada Gminy Purda 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła program.

10. Uchwała XVI/126/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Rada Gminy Purda 14 głosami „za”
przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę.
11. Uchwała XVI/127/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Purda oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rada Gminy Purda 13 głosami „za” przy
2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę.
12. Uchwała XVI/128/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Purda. Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
13. Uchwała XVI/129/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Purda, ustalenia zakresów ich działania
i składów osobowych. Rada Gminy Purda 14 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.
14. Uchwała XVI/130/2016 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania
Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Purda”. Rada Gminy Purda 14
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę.
15. Uchwała XVI/131/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków
udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania
w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów
z terenu Gminy Purda”. Rada Gminy Purda 14 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” uznała skargę w części za zasadną.
16. Uchwała XVI/132/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na
prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby ﬁzyczne lub prawne na terenie Gminy Purda oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Rada Gminy Purda
jednogłośnie podjęła uchwałę.
17. Uchwała XVI/133/2016 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
i nadania jej statutu. Młodzieżowa Rada Gminy jest organem opiniodawczym
samorządu terytorialnego. Celem powołania Młodzieżowej Rady Gminy jest
upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży. Rada Gminy Purda 13 głosami
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę.
Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej www.purda.bip.pl
Na XVI Sesji Rady Gminy uroczyste ślubowanie złożył, nowo wybrany radny,
Pan Przemysław Pasztaleniec z Klebarka Wielkiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 22
kwietnia 2016 r. stwierdził nieważność Uchwały Nr XV/115/2016 Rady Gminy Purda
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów w związku
z pełnioną funkcją.
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TEMAT MIESIĄCA

„Przyjazny Urząd”
- Biuro Obsługi Interesanta
Biuro Obsługi Interesanta przyjazne mieszkańcom.
Od 1 kwietnia mieszkańcy gminy Purda załatwiający
sprawy w Urzędzie Gminy są obsługiwani w Biurze Obsługi
Interesanta (BOI) mieszczącym się na parterze budynku.
Powstanie Biura to kolejny etap zmian organizacyjnych
w Urzędzie Gminy.
BOI powstało, aby sprawy w urzędzie załatwiać łatwiej,
szybciej i przyjemniej. Interesanci przyjmowani są w pokoju nr 1
zlokalizowanym na parterze budynku, a zatem nie muszą
wchodzić na piętro, jak miało to miejsce do tej pory. Obecnie
załatwienie sprawy, pozyskanie niezbędnych druków
i formularzy oraz uzyskanie podstawowych informacji możliwe
jest w jednym miejscu. Również Urząd Stanu Cywilnego oraz

mieszkańca w Urzędzie Gminy poprzez: profesjonalizm
obsługi, skrócenie czasu jej trwania, a także polepszenie
warunków technicznych obsługi interesanta.
Do najważniejszych zadań Biura Obsługi Interesanta należy:
udzielanie kompleksowej informacji z zakresu funkcjonowania
Urzędu; udzielanie informacji (również telefonicznej)
o merytorycznej właściwości poszczególnych komórek
organizacyjnych oraz zakresie i trybie załatwiania spraw;
przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w Urzędzie
dokumentacji/pism, wniosków, podań i załączników/zgodnie
z obowiązującymi procedurami, a po sprawdzeniu
poprawności i kompletności złożonej dokumentacji
udostępnianie odpowiednich druków i wzorów formularzy
oraz ewentualna pomoc przy ich wypełnianiu; udzielanie
informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania
spraw; wydawanie dokumentów, których termin odbioru
uzgodniono wcześniej z interesantem.
Biuro Obsługi Interesanta – pok. nr 1
tel.: 89 522 89 56 lub 89 522 89 55, e-mail: ug@purda.pl

Z ŻYCIA GMINY
Poznaliśmy nowego zastępcę wójta
Jarosław Dzioba, były
komendant Wojewódzkiego
Warmińsko-Mazurskiego
Ochotniczego Hufca Pracy, od
1 kwietnia objął obowiązki
zastępcy wójta gminy Purda.

Ewidencję Ludności zlokalizowano na parterze razem
z istniejącym już Referatem Podatków i Kasą , aby ułatwić
mieszkańcom dostęp do tych komórek urzędu.
Wprowadzone zmiany przyczyniły się również do skrócenia
czasu obsługi petenta. Przejawia się to tym, że interesant może
w jednym miejscu złożyć wnioski w każdej sprawie i zasięgnąć
informacji pod jednym numerem telefonu. Większość spraw
może załatwić w BOI praktycznie od ręki, ponieważ
interesantów obsługują trzy osoby.
W Biurze Obsługi Interesanta nie zapomniano o
najmłodszych i utworzono specjalny kącik przyjazny dzieciom,
aby rodzice mogli spokojnie załatwić sprawy urzędowe. Dla
wygody interesantów ustawiono dystrybutory wody,
a w przypadku dłuższego oczekiwania na załatwienie sprawy
osoby odwiedzające urząd beda mogły napić się kawy lub
herbaty.
W trakcie tworzenia BOI dokonano także zmian
modernizacyjnych, takich jak wymiana drzwi na szersze
i przeszklone, mających na celu ułatwienie dostępu osobom
niepełnosprawnym. Planowana jest także budowa podjazdu
dla niepełnosprawnych przed budynkiem.
Głównym celem powołania Biura Obsługi Interesanta jest
poprawa oraz podniesienie jakości i komfortu obsługi

Jarosław Dzioba zastąpił na
stanowisku zastępcy wójta Izabelę
Smolińską – Letzę, która przestała
pełnić swoje obowiązki na początku tego roku. Nowy zastępca
wójta w swojej karierze zawodowej kierował przez dziesięć lat
jednym z referatów Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także przez
niemal osiem lat był komendantem Wojewódzkiego
Warmińsko-Mazurskiego Ochotniczego Hufca Pracy.
- Można powiedzieć, że cała moja kariera zawodowa
związana jest z instytucjami pracy. Będę starał się na co dzień
wykorzystywać swoje doświadczenie na tym polu - mówi
Jarosław Dzioba. - Na razie poznaję specyﬁkę gminy i charakter
nowych obowiązków.
W ich zakres będzie wchodzić m.in. nadzór nad oświata
i inwestycjami w gminie, a także nadzór i wsparcie
merytoryczne w postępowaniach przetargowych. Tutaj przyda
się doświadczenie zawodowe i wykształcenie nowego zastępcy
wójta, który ukończył podyplomowe studia dotyczące
zamówień publicznych.
Nowy zastępca wójta na co dzień mieszka w Olsztynie,
co uważa za atut.
- Dzięki temu patrzę na wszystko okiem człowieka
z zewnątrz. Zresztą do krytycznego spojrzenia na działanie
Urzędu Gminy zachęca mnie sam wójt - mówi Jarosław
Dzioba.
Prywatnie Jarosław Dzioba ma żonę oraz dwie córki.
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Kilkaset osób bawiło się podczas
Aktywnej Majówki w BARTBO

W sobotę (23.04) w Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo
w Butrynach odbył się piknik rodzinny połączony ze zbiórką
charytatywną na rzecz podopiecznych Fundacji „Przyszłość
dla Dzieci".
Tego dnia za symboliczne 5 zł można było korzystać ze
wszystkich atrakcji, które BARTBO ma w swojej ofercie. Na
uczestników pikniku, tych małych i dużych, czekały m.in.: zjazd
kolejką tyrolską o długości 130 metrów, quady, segwaye,
zjeżdżalnie dla dzieci, zamki, trampoliny do skakania i cała masa
kolorowych dmuchańców.
W trakcie imprezy odbył się bieg z cyklu Grand Prix Granicy
Warmii i Mazur - Bieg BARTBO z Nadleśnictwem Nowe Ramuki,
który patronatem honorowym objął wójt naszej gminy. Start
i meta usytuowane były na terenie Parku Rozrywki Aktywnej
BARTBO, a zawodnicy mieli do pokonania 5 km. W biegu wzięło
udział ponad 200 dorosłych biegaczy. Wojciech Kopeć
- organizator akcji - przewidział również bieg dla dzieci,
w których udział wzięło ponad 100 maluchów! Nagrody dla
uczestników biegów wręczali: Wojciech Kopeć, Rafał Wilczek,
sekretarz Gminy Purda w imieniu wójta Gminy Purda oraz
Damian Minkiewicz, leśniczy Leśnictwa Lalka, który
reprezentował Nadleśnictwo Nowe Ramuki. O oprawę
muzyczną podczas trwania pikniku zadbały zespoły Guzik oraz
The Dmoks.

Wyprzedaż garażowa w Purdzie
8 maja odbyła się II Wyprzedaż Garażowa w Purdzie.
Wśród rzeczy na sprzedaż znalazły się nie tylko ubrania,
zabawki i książki, ale także maszyna do szycia, drewniane
donice, buda dla psa oraz rękodzieło.
W trakcie wyprzedaży można było zjeść przepyszne ciasta,
które przygotowały panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
gofry, smaczną kiełbasę oraz karkówkę z grilla przygotowane
przez sołectwo. Uczestników wyprzedaży rozgrzewało słońce,
ale na ugaszenie pragnienia można było skosztować zimnego
piwa od Dariusza Kowalskiego! W tle cały czas przygrywała
muzyka przygotowana przez Krys ana Obidzińskiego.
Ws z y s t k i m z a a n g a ż o w a n y m w p r z y g o t o w a n i e
II Wyprzedaży Garażowej w Purdzie należą się serdeczne
podziękowania!

II Fes wal Mniszka Lekarskiego
i Pokrzywy w Pajtunach

Po raz kolejny w urokliwym siedlisku sołtys Pajtun Doroty
Pacholuk, spotkały się osoby zainteresowane zielarstwem
i ziołolecznictwem, sympatycy mniszka lekarskiego
i pokrzywy oraz osoby lubiące bawić się kolorami i smakami.
Niedzielne (15 maja) spotkanie było przeplatane
opowieściami o magii ziół i pokazami m.in. z przygotowywania
syropu z mniszka lekarskiego, wina oraz zupy gotowanej na
ogniu w żeliwnym garze zaprezentowane przez mieszkańców
Pajtun. Prezentacjom towarzyszyła degustacja lokalnych
wyrobów: placuszków z syropem z pajtuńskiego mniszka
lekarskiego, „Pajtuńskiego pokrzywnika” tj. smalcu z pokrzywą,
nalewki z mniszka „Pajtuńskiej Mniszkówki” oraz „Pajtuńskiego
Mnisznika”, czyli winka z mniszka.
Wiele pochwał zebrała przepyszna, bogata w smak i aromat,
zupa z pokrzywy. Uczestnicy fes walu wymieniali się
przepisami oraz dzielili doświadczeniem z zakresu leczniczego
wykorzystania ziół również w kosmetyce.
Tematyczne warsztaty plastyczne oraz konkursy
z nagrodami były ciekawą atrakcją nie tylko dla dzieci.
Przedsięwzięcie odbyło się dzięki zaangażowaniu sołtys
i aktywnych Pajtunianek. Same przygotowania do fes walu
były dobrym czasem integracji, służącym poznawaniu
wzajemnego potencjału sąsiedzkiego.

Duże zmiany w małej wsi
Biedówko to malutka miejscowość leżąca przy drodze
łączącej Klebark Wielki z Klewkami. W stuletnim dworze
i trzech jednorodzinnych domkach mieszka w sumie ok. 20
osób. Choć osada jest niewielka, to ostatnio dzieje się w niej
bardzo dużo.
W środę (13 maja) odbyła się w Biedówku bardzo ważna dla
lokalnej społeczności uroczystość. Ksiądz Mariusz Rybicki,
proboszcz paraﬁi w Klewkach, poświęcił nowy metalowy krzyż
w przydrożnej kapliczce.
Dzięki pomocy Jerzego Pykało, sołtysa Klewek, i wsparciu
gminy Purda, w kwietniu przeprowadzono dwie ważne dla wsi
inwestycje. Mieszkańców osady bardzo ucieszył montaż latarni,
oświetlającej posesję po zmroku. Udało się także pozyskać
materiał na
zasypanie
d z i u r w
gruntowej
d r o d z e
dojazdowej
do dworu.

Szczęściary w Parku Jakubowym w Olsztynie

W niedzielę, 15 maja, w Parku Jakubowym w Olsztynie,
odbył się V Festyn Rodzinny „Magiczny park Jakubowo” pod
hasłem „550-lecia przyłączenia Warmii do Polski” oraz
„Osiedlisko kultury – wyciągamy kulturę z Olsztyńskich osiedli”.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Nasze
Jakubowo.
Uroczystość uświetniły swoim występem Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich Szczęściary ze Szczęsnego. Obok
przedstawicielek gminy Purda na scenie pojawiły się zespoły
Czerwony Tulipan, Kapela Jakubowa i Kaczki z Nowej Kaczki.
W programie nie zabrakło występów artystycznych dzieci
i młodzieży, rodzinnych konkursów i zabaw, animacji dla dzieci,
zjazdów linowych, przejażdżek konnych, puszczania baniek
mydlanych, malowania twarzy i innych atrakcji.

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Purda
Kampanię sprawozdawczo - wyborczą Oddziału Gminnego
ZOSP RP Gminy Purda, zakończył odbyty 12 maja 2016 roku
Zjazd, podczas którego dokonano oceny i podsumowania
minionej kadencji na szczeblu gminnym oraz poszczególnych
jednostek OSP.
Rozliczenia ze swej pracy
d o ko n a ł y p o szc ze gó l n e
władze: Zarząd i Komisja
Rewizyjna. Przebieg Zjazdu
był zgodny z wszelkimi
obowiązującymi
procedurami i statutem.
W Zjeździe uczestniczyło
ośmiu delegatów reprezentujących cztery jednostki OSP
z terenu gminy Purda: OSP w Butrynach, OSP „Pomoc
Maltańska” w Klebarku Wielkim, OSP w Purdzie, OSP w Nowej
Wsi. Zarząd Oddziału Gminnego został uzupełniony
o przedstawiciela Urzędu Gminy w Purdzie - Tomasza
Czarniewskiego. Na pierwszym zebraniu Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP, któremu przewodniczył Wójt
Gminy Piotr Płoski.
Wybrano dziewięcioosobowe Prezydium w składzie:
1. Jarosław Korgul (OSP Butryny) - Prezes
2. Andrzej Florczak (OSP Purda) - Wiceprezes
3. Tomasz Czarniewski (UG w Purdzie)-Wiceprezes,
Komendant Gminny
4. Radosław Kowalczyk (OSP Klebark Wielki) - Skarbnik
5. Krzysztof Kowalski (OSP Nowa Wieś)- Sekretarz
6. Piotr Kowalski (OSP Butryny) - Członek Prezydium
7. Piotr Płoski (Wójt Gminy Purda) - Członek Prezydium
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8. Krys an Baumann (OSP Klebark Wielki)- Członek
Prezydium
Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
1. Czarnecki Edmund (OSP Butryny)- Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
2. Zbigniew Florczak (OSP Purda) - Członek Komisji
3. Emil Zalewski (OSP Klebark Wielki) - Członek Komisji
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP wybrani zostali:
1. Jarosław Korgul
2. Tomasz Czarniewski
Delegatami na Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego
wybrani zostali:
1. Czarnecki Edmund
2. Czajkowski Łukasz
W Zjeździe wzięli udział przedstawiciele Komendy Miejskiej
PSP w Olsztynie, Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WOJ.
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, przedstawiciele Urzędu Gminy w Purdzie. Po
obradach przedstawiciele wszystkich OSP i goście zostali
zaproszeni na uroczysty obiad.

PLANOWANE INWESTYCJE
Prace na boisku w Purdzie idą pełną parą
Mieszkańcy gminy mogą zauważyć, że na boisku w Purdzie
panuje coraz większy ruch. To pracownicy ﬁrmy ELSIK Sp. z o.o.
przygotowują ziemię do ułożenia drenażu.
- Obecnie na boisku trwają prace niwelacyjne, wymiana
humusu i ogólne przygotowanie do ułożenia drenażu – mówi
Tomasz Baranowski, kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy w Purdzie. - Nie ma na
tę chwilę żadnych opóźnień w budowie, więc prawdopodobnie
boisko zostanie wybudowane w terminie.
Przypomnijmy, że za budowę nowego boiska w Purdzie
odpowiada ﬁrma ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa, która wybuduje je za
280 tys. złotych. Boisko ma być wielofunkcyjne i możliwa będzie
SPORT
DLA
KAŻDEGO
na nim
gra w
piłkę
nożną,I BEZPŁATNIE
siatkówkę czy tenisa. Dodatkowo
znajdzie się także miejsce na budynek socjalny z zapleczem.
N a t e r e n i e g m i ny m i e s z k a ń c y m o g ą ko r z y s t a ć
z czterech pełnowymiarowych boisk do gry w piłkę nożną, które
znajdują się w Klewkach, Starym Olsztynie, Nowej Wsi i Purdzie
(pod lasem). W Nowej Wsi istnieje także boisko przy
Ochotniczej Straży Pożarnej. Swoje boiska mają także szkoły
w Klebarku Wielkim i Szczęsnem.
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Zmiany w projekcie drogi w Klebarku Małym

Władze gminy zmieniają koncepcję budowy drogi
w Klebarku Małym, dzięki czemu ograniczone zostanie
wywłaszczenie i zajęcie terenów prywatnych.
Nie sześć metrów szerokości, a pięć i pół będzie miała nowa
droga w Klebarku Małym.
- Mieszkańcy wcześniej zgłaszali, że chcieliby, aby droga
była węższa, bo to ograniczyłoby wywłaszczenia. Decyzja o
zmianie projektowanej szerokości drogi jest odpowiedzią na te
oczekiwania.- wyjaśnia Rafał Wilczek, Sekretarz Gminy
Purda.
- W związku z tym, że część drogi gminnej wejdzie w skład
drogi powiatowej musieliśmy podjąć kroki, aby ujednolicić
projektowane parametry drogi w Klebarku Małym, a to
spowodowało, że będzie ona o pół metra węższa niż pierwotnie
zakładano .
Obecnie urzędnicy pracują nad dokumentacją projektową,
projektem sieci oświetleniowej, a także przygotowują
dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji środowiskowej.
Droga w Klebarku Małym ma mieć 3 km długości, przebiegać
przez wieś oraz tworzyć, tzw. obwodnicę Klebarka Małego.
W posterunku policji w Purdzie rozpoczęły się prace remontowe
Prace mają
kosztować niemal
137 tys. złotych, a
ich głównym
celem jest
a d a p t a c j a
remontowanych
pomieszczeń na
p o t r z e b y
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W najlepsze trwa remont części pomieszczeń budynku
Purda 96, zajmowanym obecnie częściowo przez posterunek
policji. Za remont odpowiada wyłoniona w przetargu ﬁrma
DROMARK z Woli Młockiej. - Po remoncie część budynku dalej
będzie administrowana przez policję, a część zostanie
przekazana Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Purdzie - Jarosław Dziąba, Zastępca Wójta Gminy Purda.
Pomieszczenia biurowe zostaną wydzielone z części
garażowej i magazynowej parteru oraz z pomieszczeń
biurowych i aresztu znajdujących się na piętrze. Zakres
planowanych prac obejmuje m.in. naprawę pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej, remont klatki schodowej,
przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę
instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Część pomieszczeń
przeznaczonych na potrzeby GOPS-u zostanie wydzielona w ten
sposób, aby zapewnić niezależne funkcjonowanie policji.
- Po remoncie i przebudowie powstaną dwa pomieszczenia
biurowe i magazynowe na parterze oraz cztery pomieszczenia
biurowe na piętrze - Jarosław Dziąba, Zastępca Wójta Gminy
Purda. - Wejście oraz klatka schodowa będą częścią wspólną.
Prace powinny remontowe i adaptacyjne mają zakończyć się
w czerwcu 2016r.

Dzieci z Ostrzeszewa mają już gdzie się bawić
W Ostrzeszewie, dzięki staraniom sołtys Agnieszki PanﬁlKorzeniewskiej oraz wójta naszej gminy, udało się ustawić
urządzenie zabawowe dla najmłodszych.
Na lokalizację wybrano działkę na rozwidleniu dróg w stronę
jeziora Skanda. Pani sołtys zadbała również o niewielką
piaskownicę dla najmłodszych. W najbliższej przyszłości planuje
ustawić klika ławek, aby rodzice mogli wygodniej obserwować
swoje pociechy. Do tej
pory w Ostrzeszewie nie
było miejsca, gdzie dzieci
mogłyby spędzić wolny
czas. W piątek 6 maja
zainstalowano urządzenie
zabawowe, a w niedzielę
zostało ono udostępnione
mieszkańcom.
- Dzieci już się cieszą, choć jedno urządzenie to dopiero mały
krok ku poprawie infrastruktury dla najmłodszych, ale musimy
od czegoś zacząć - podkreśla Agnieszka Panﬁl-Korzeniewska,
sołtys Ostrzeszewa.

ROZMOWA Z - Tomaszem Piłatem
Wszyscy powinniśmy dbać o jezioro
To m a s z P i ł a t ,
sołtys Nowej Kaletki,
o p o w i a d a
o tym, co wydarzy się
wkrótce w sołectwie,
a ta k że d z i e l i s i ę
spostrzeżeniami na
temat jeziora Gim.
- Panie sołtysie
małe sołectwo ma
Pan pod opieką.
- Małe, ale dzieje
się bardzo dużo! Od
początku roku udało
się nam zorganizować
zabawę sylwestrową,
któ r a za s ko c z y ł a
wszystkich dużą frekwencją. Bal karnawałowy odbył się
w budynku starej szkoły, a podczas zabawy zbieraliśmy
fundusze, które wykorzystujemy na działalność świetlicy od
czegoś zacząć
- Udało się Panu zorganizować też wielką akcję sprzątania
jeziora.
- Tak, 16 kwietnia kilka organizacji – Lokalna Grupa Rybacka
Pojezierze Olsztyńskie, Nadleśnictwo Nowe Ramuki oraz
Jedwabno, straż pożarna ze Szwaderek, Gmina Puda nasze
sołectwo i mieszkańcy – posprzątało brzegi jeziora Gim.
W sumie niemal 40 osób zaangażowało się w akcję. Po ilości
zebranych śmieci można stwierdzić, jak duży to problem, bo
niestety zebraliśmy aż dwa kontenery odpadów. Sami
wszystkiego nie ogarniemy, będziemy akcję powtarzać, ale
mieszkańcy, turyści i odwiedzający nasze jezioro, powinni
zawsze dbać o jego czystość.

- Jakie plany czekają wieś w najbliższym czasie?
- Zaczynamy powoli myśleć o zbliżającym się festynie - Lato
z Gimem - który odbędzie się w ostatnią sobotę lipca. Podczas
ubiegłorocznego festynu odwiedziła nas Joanna Jędrzejczyk,
zawodniczka MMA, więc mamy nadzieję, że w tym roku
spotka się z nami równie wspaniały gość.
W tym roku mamy 11,5 tys. złotych na wydanie
z funduszu sołeckiego. Chcemy te środki przeznaczyć na
doposażenie placu zabaw dla dzieci, na prace remontowe
w budynku przy placu, zamierzamy także kupić duży namiot,
który przyda się na festyny. W planach mamy budowę
zadaszenia, kupno stołów, ławek i poprawę sceny przy
boisku.
- Planujecie inne inwestycje?
- Na dniach rozpocznie się realizacja kolejnej. W ubiegłym
roku złożyliśmy wniosek o mikrodotację, przyznawaną
z funduszu inicjatyw lokalnych - Warmia Mazury Lokalnie. Dzięki
pozyskanym środkom rozpoczynamy budowę oświetlenia wiaty
ogniskowej, a także doprowadzimy tam prąd. Pieniądze
pozwolą nam także kupić pięć stołów i ławki, z których będą
korzystać mieszkańcy i turyści.
- A jak wygląda relacja między mieszkańcami
a turystami?
- Bardzo dobrze. Część z nich zaangażowała się także
w sprzątanie jeziora, bo wiedzą doskonale, że robią to także
dla siebie. Przy plaży ustawiliśmy donice utrudniające
parkowanie, aby było więcej miejsca na plaży. Turyści sami
zadeklarowali, że posadzą w nich kwiaty i będą ich doglądać.
- Większość sołtysów chwali sobie współpracę
z mieszkańcami. Pan także?
- Oczywiście, ale muszę przyznać, że są niekiedy kłopoty
z zaangażowaniem większej liczby mieszkańców wsi. Takie
czasy nastały, że wszyscy zajęci są swoimi sprawami, mają
obowiązki i trudno niekiedy wygospodarować wolny czas. I ja
to doskonale rozumiem i cieszę się, gdy mieszkańcy się
aktywizują.
- Co jest największym problemem wsi?
- Chyba przede wszystkim brak kanalizacji. Jesteśmy
wioską turystyczną, mamy piękne jezioro, ale ono powoli
umiera, m.in. poprzez zanieczyszczenia, które są do niego
odprowadzane. Jest projekt kanalizacji, widzimy też, że
w innych wsiach powstaje kanalizacja, która jest jednym
z priorytetów wójta. Pozostaje nam cierpliwie czekać, zacisnąć
kciuki i czekać na budowę kanalizacji u nas.

ROZMOWA Z Ogonowskim Piotrem - Kaborno
W Małych Bieszczadach marzą o drodze

W małym Kabornie
mieszkańcy aktywnie biorą
udział w życiu sołectwa.
O swojej pracy i planach na
ten rok mówi sołtys wsi Piotr
Ogonowski.
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- Panie Piotrze to pana pierwsza kadencja jako sołtysa?
- Tak. I jak na razie wszystko idzie świetnie, nie ma co
narzekać, bo współpraca między gminą i mieszkańcami
sołectwa układa się dobrze. Wszyscy się angażują, a dowodem
jest nawet to, że w chwili, gdy teraz rozmawiamy, to mieszkańcy
budują wiatę na placu wiejskim. Co ważne, wszystko własnymi
siłami i z materiałów, które udało się nam zebrać.
- A jak idzie wykorzystanie funduszu sołeckiego?
- Z tych pieniędzy udało się do tej pory postawić wiatę
i latarnię na placu w Kabornie. Na boisku dzięki tym pieniądzom
udało się zainstalować siatki na bramkach, kupiliśmy także dwie
piłki. Część środków przeznaczymy także na organizację Dnia
Dziecka, festynu rodzinnego na początku sierpnia, a także na
organizację jesiennego Dnia Kartoﬂa. Z funduszu sołeckiego
zakupiliśmy także cztery stoły biesiadne wraz z ławami, kosiarkę
spalinową i żyłkową. Pozostałe środki przeznaczymy na drobne
prace porządkowe i renowacyjne.
- Wydarzenia, które Pan wymienił wpisały się na stałe
w kalendarz Kaborna.
- To prawda. Ubiegłoroczny Dzień Dziecka naprawdę się
udał. To była fajna impreza, podczas której bawiło się dużo
dzieci. Cieszę się, że udało się nam wówczas pozyskać paru
sponsorów.
- Jak wygląda współpraca z mieszkańcami?
- Bardzo dobrze, angażują się w życie wsi, czego dowodem
jest np. Wspólna zbiórka środków i renowacja kapliczek. Udało
się zająć dwiema kapliczkami - przydrożną i jedną we wsi.
Mieszkańcy angażują się także w akcje sprzątania sołectwa.
- Jakie mają mieszkańcy prośby i marzenia?
- Chcielibyśmy małą autostradę do tych naszych Małych
Bieszczad, jak nazywamy nasze tereny. Priorytetem jest droga,
która jest w bardzo złym stanie. Marzy nam się także
kanalizacja, do której podpinane są kolejne miejscowości.
Szukamy też swojego miejsca, aby móc się spotkać.

Z CYKLU CIEKAWA OSOBOWOŚĆ
- Józef Poko - najstarszy mieszkaniec

OD BIAŁORUSI PO SZCZĘSNE
Najstarszym mieszkańcem
naszej gminy jest mieszkający
w Szczęsnem Józef Poko. Mimo
słusznego wieku – 95 lat – Pan
Józef wciąż trzyma się świetnie
i godzinami może opowiadać
o swojej przeszłości i drugiej
wojnie światowej.
Z Panem Józefem spotykamy się w Szczęsnem. Dziarski 95latek (2.01.1921r.) od progu wita się i z marszu żywiołowo
zaczyna opowiadać swoje burzliwe dzieje. Senior urodził się
w powiecie nowogrodzkim, we wsi Prudy. To dzisiejsze Kresy
Wschodnie i teren Białorusi. Ze szczególną uwagą Józef Poko
wspomina masakrę w Nalibokach, które znajdują się ledwie 30

km od wsi Prudy. W 1943 roku przed grabieżą ze strony
partyzantów sowieckich i band kryminalnych powołano
w Nalibokach niewielki oddział samoobrony pod dowództwem
Eugeniusza Klimowicza. 8 maja 1943 oddziały radzieckich
partyzantów pod dowództwem Pawła Gulewicza z Brygady im.
Stalina i z oddziałów „Dzierżyńskiego”, „Bolszewik”,
„Suworowa” zamordowały ok. 130 polskich mieszkańców
miasteczka podejrzewanych o przynależność do samoobrony
lub AK.
- Po wyzwoleniu tych ziem przez Armię Czerwoną dostałem
propozycję, aby zostać wcielonym do wojska radzieckiego wspomina Józef Poko. -Trzech moich braci ciotecznych traﬁło
na Syberię, więc jak mogłem wstąpić do tego wojska? Nie
m o g ł e m te g o z r o b i ć , b o w i e d z i a ł e m , co s i ę sta ł o
w Nalibokach.
Bunt pana Józefa mógł również zakończyć się zesłaniem, ale
zainterweniował kolega, który wybronił dwudziestoparolatka.
Młody Józef Poko traﬁł do jednostki polskiej, stacjonującej
w Baranowiczach. Tam spędził dwa tygodnie w oczekiwaniu na
przydział.
- Po tym czasie traﬁłem do Łukowa w województwie
lubelskim - relacjonuje 95-latek. - Dojechaliśmy do majątku,
w którym każdy spał, gdzie popadnie. Pamiętam, że wielu
młodych ludzi, którzy chcieli zaciągnąć się do Wojska Polskiego,
było analfabetami. Miałem skończone siedem klas szkoły
podstawowej, więc traﬁłem do artylerii. Ci, którzy nie potraﬁli
nic - traﬁali do piechoty.
Ostatecznie Józef Poko zostaje żołnierzem 72 pułku,
9 Brygady Przeciwpancernej. Na trasie swojego wojskowego
marszu traﬁa w zimie 1944 roku do zrujnowanej Warszawy.
- To był przerażający widok – mówi Józef Poko. – Cała stolica
zniszczona. Udaliśmy się na Pragę, do matki jednego z żołnierzy.
Była zaskoczona i szczęśliwa, że jej syn ma się dobrze.
Pamiętam, że ugotowała dla nas makaron.
Następnie Józef Poko traﬁa do Łodzi, potem pod Poznań do
Śremu, gdzie zastaje go koniec wojny. Ze względu na
wcześniejszy opór przed wcieleniem do Armii Czerwonej oraz
za sprzeczki z oﬁcerem politycznym w Łodzi młody żołnierz nie
ma co liczyć na awans. W Śremie jest bibliotekarzem
i listonoszem. Wreszcie, w październiku 1945 roku traﬁa do
Olsztyna do sztabu wojskowego, gdzie ponownie zajmuje się
pocztą i sprawami bibliotecznymi. W 1947 roku Józef Poko
dostaje przydział do majątku pod Gietrzwałdem, gdzie pod jego
opiekę traﬁa 13 hektarów ziemi, koń, krowa i jedna świnia.
W latach 50. ubiegłego wieku Józef Poko dociera do
Szczęsnego, gdzie podejmuje pracę w Spółdzielni Produkcyjnej,
która zostaje rozwiązana w 1956 roku. Majątek spółdzielni
zostaje podzielony i Pan Józef otrzymuje 12 hektarów ziemi pod
uprawę.
- Osadnikom przysługiwało 10 hektarów, ale ja, jako
repatriant dostałem 12 hektarów - wspomina ówczesne czasy
Józef Poko.- W 1972 roku Szczęsne opuścił sąsiad, który
wyjechał do Niemiec. Decyzją władz otrzymałem ziemię po
sąsiedzie.
Od tego czasu Józef Poko prowadzi gospodarstwo i już na
stałe związuje się z Gminą Purda, w której mieszka do dziś,
stając się przy tym najstarszym mieszkańcem naszej gminy.

Z CYKLU PRZEDSIĘBIORCY
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Stefan Ruchlewicz
ŻADNA PRACA NIE HAŃBI

W Szczęsnem od
30 lat mgr inżynier
Stefan Ruchlewicz
produkuje siatki,
balustrady czy
ogrodzenia.
- Zaczynałem sam,
w garażu, pracując
po kilkanaście godzin dziennie - wspomina początki ﬁrmy
przedsiębiorca.
Firma AAR Szczęsne powstała w 1986 roku, jako mały Zakład
Rzemieślniczy, który zajmował się wyłącznie produkcją siatki
ogrodzeniowej i jej dystrybucją w północno-wschodniej Polsce.
- Wcześniej byłem dyrektorem naczelnym komunikacji
miejskiej w Olsztynie, ale w stanie wojennym byłem
internowany przez pół roku w Iławie - wspomina Stefan
Ruchlewicz. - Potem przez cztery lata, szykanowany przez SB,
próbowałem znaleźć jakąkolwiek pracę, a przecież z czegoś
trzeba żyć. Wykorzystując swoje kontakty odwiedziłem wiele
ﬁrm w całej Polsce, aby zdobyć materiały do produkcji siatki
ogrodzeniowej. Na początku było ciężko, bo stałem sam
w garażu po kilkanaście godzin dziennie i montowałem siatki.
Nawet się ze mnie żartowano, że "pan dyrektor w brudnym
fartuchu stoi". Ale żadna praca nie hańbi przecież.
Lata 1987-1991 to rozbudowa garażu i pierwszy pracownik.
Najpierw zatrudniony na ćwierć etatu, potem na pół,
następnie cały. W 1991 roku pomieszczenia ﬁrmowe zostają
przebudowane, rozszerza się także asortyment ﬁrmy
o balustrady, bramy, słupki, furtki, i inne konstrukcje stalowe.
Od 1995 AAR Szczęsne zaczyna świadczyć usługi budowlanomontażowe produkowanych przez siebie ogrodzeń.
- W 2010 roku udało się nam pozyskać środki unijne
i w znacznym stopniu zmodernizować ﬁrmę i jej wyposażenie wyjaśnia Stanisław Ruchlewicz. - Mamy obecnie większą
halę, poprawiły się warunki pracy, a także zaplecze socjalne.
Posiadamy teraz malarnię proszkową i w tej chwili nasze
wyroby to najwyższa półka. Mamy konkurencję, ale naszą
przewagą jest przede wszystkim jakość.
Niewielki, garażowy interes Stefana Ruchlewicza zamienił
się w dobrze prosperującą ﬁrmę, która zatrudnia kilkanaście
osób. Z produktów ﬁrmy zadowoleni są klienci nie tylko
z regionu, bo zdarzało się, że bramy czy balustrady traﬁały na
południe Polski.
- Bywają klienci, którzy przyjeżdżają do nas po dziesięciu
latach, bo są zadowoleni z naszych produktów - mówi
właściciel ﬁrmy.
Stefan Ruchlewicz nie tylko z powodzeniem prowadzi swój
biznes od 30 lat na terenie gminy, ale także bierze aktywny
udział w jej życiu – wspiera organizację imprez gminnych,
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Z CYKLU "BLIŻEJ URZĘDU"

zostaje sponsorem niektórych wydarzeń.
- Prywatnie jestem prezesem oddziału Akcji Katolickiej
w Klewkach - wyjaśnia przedsiębiorca. - Wspólnie
z gminą prowadzimy coroczny konkurs pieśni patriotycznej dla
uczniów szkół i przedszkoli. To naprawdę wzruszający moment,
kiedy widzi się młodzież, śpiewającą takie pieśni.
AAR Szczęsne
Szczęsne 3, 10-687 Olsztyn
tel. 89 533 52 05, kom. 600 074 115
www.aar-ogrodzenia.eu

Z CYKLU PRZEDSIĘBIORCY
Sabina Witkowska
Pasjonatka fryzjerstwa z Butryn
Od kilkunastu lat Sabina
Witkowska jest fryzjerką.
Jej usługi cieszą się taką
popularnością, że
mieszkanka gminy
otworzyła już dwa salony
fryzjerskie.
Sabina Witkowska od urodzenia jest mieszkanką naszej
gminy, a na co dzień mieszka w Butrynach. Od 2003 roku
z powodzeniem prowadzi salon fryzjerski w Olsztynie przy ul.
Żołnierskiej 43.
- Ponad rok temu podjęłam decyzję o otwarciu drugiego
salonu w Butrynach - mówi Sabina Witkowska. - To dobre
miejsce na taką działalność, bo w okolicy nikt nie świadczył
takich usług. Salon otwarty jest w godz. 9-13 i po dwugodzinnej
przerwie w godz. 15-18, niemniej jednak często zdarza mi się
zostawać dłużej do tzw. ostatniego klienta.
Panią Sabinę można spotkać przede wszystkim w salonie
w Butrynach, choć w każdą środę pojawia się także w Olsztynie,
gdzie zatrudnia drugą fryzjerkę. Usługi cieszą się dużą
popularnością, a największą reklamą są polecenia klientek,
które przyjeżdżają do Butryn nawet z Gietrzwałdu, czy Pasymia,
a także z zagranicy. To także zasługa umiejętności Sabiny
Witkowskiej, która uczyła się fachu od olsztyńskiej mistrzyni
fryzjerskiej - Lucyny Zienkiewicz.
- Oferuję podstawowy zakres m.in. strzyżenie, farbowanie,
fryzury okolicznościowe, trwałe ondulacje, pasemka, balejaż.
Pracuję także z wykorzystaniem dobrych kosmetyków
fryzjerskich - wyjaśnia Sabina Witkowska. - Myślę, że moje
usługi są na kieszeń każdego klienta.
Salon Fryzjerski , Sabina Witkowska
Butryny 15, 10-687 Olsztyn
kom. +48 692 199 462

Stan ﬁnansów gminy jest zadowalający
O pracy Referatu Budżetu i Finansów opowiada Paulina
Popławska, Skarbnik Gminy Purda.
- Pani Skarbnik od
kiedy pracuje Pani
w Urzędzie Gminy?
- Moja przygoda
z urzędem rozpoczęła
się w październiku
2008 roku od 9miesięcznego stażu po
ukończonym technikum ekonomicznym. Od sierpnia 2009
zatrudniona zostałam na stanowisku młodszego referenta ds.
księgowości do pracy. Kontynuując kształcenie na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku
rachunkowość, pracowałam w referacie Finansowym Urzędu
Gminy, zajmując się ewidencją księgową jednostek
oświatowych Gminy Purda oraz rozliczaniem projektów
unijnych. Po ukończeniu studiów licencjackich objęłam
stanowisko podinspektora ds. księgowości, a moim głównym
zadaniem było prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu oraz
rozliczanie funduszu sołeckiego. W lipcu 2014 awansowałam na
inspektora ds. księgowości, obejmując prowadzenie ksiąg
rachunkowych budżetu gminy. W 2015 roku zakres obowiązków
poszerzył się o zastępstwo Skarbnika i zadania z zakresu
sprawozdawczości budżetowej. Od grudnia 2015 pełnię funkcję
Skarbnika Gminy Purda.
- Kieruje Pani Referatem Budżetu i Finansów. Jakie
główne zadania przed nim stoją?
- To rozbudowana komórka organizacyjna Gminy, która
zajmuje się szeroko rozumianymi ﬁnansami gminy. Jest to
przede wszystkim: prowadzenie obsługi księgowej
i kadrowo-płacowej wszystkich jednostek oświatowych
z terenu Gminy Purda, Urzędu Gminy w Purdzie oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie. Referat zajmuje się
przyjmowaniem i ewidencją wpłat z tytułu podatków i opłat
lokalnych, opłat za pobór wody i ścieków, opłat za
gospodarowanie odpadami, opłat za czynsze najmu
i dzierżawy mienia gminnego, jak również z wydawaniem
decyzji ustanawiających wysokość tychże należności, ich
egzekucją i windykacją oraz wydawaniem zaświadczeń
i rozpatrywaniem wniosków w zakresie rozłożenia ich na
raty czy umorzenia. Referat to również planowanie i analiza
wykonania budżetu naszej gminy, przygotowywanie
projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zmian
w budżecie, dokonywanie płatności, oraz sporządzanie
sprawozdań ﬁnansowych, do których gminna jednostka
samorządu terytorialnego jest zobligowana przepisami.
- Z jakimi sprawami może zgłosić się mieszkaniec gminy do
referatu?
- Mieszkaniec gminy kojarzy sobie nasz referat zapewne

z płaceniem. Oprócz uiszczenia stosownych opłat każdy
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z podatkami i opłatami pobieranymi przez gminę, uzyskać
zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach, złożyć wniosek
o rozłożenie należności na raty, złożyć deklaracjęna wywóz
odpadów, czy wyjaśnić kwes e związane z opłatami za pobór
wody i ścieków.

GOK - Ptasi Gościniec

Gdzie sowa chowa uszy, czyli Dzień Lasu
w Ptasim Gościńcu
Niemal 50 osób wzięło udział w obchodach Dnia Lasu
w Ptasim Gościńcu, które zorganizował Gminny Ośrodek
Kultury w Purdzie i sołectwo Trękus. Inicjatywę wsparł
ﬁnansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Drugiego kwietnia, o godzinie 11 przy placu zabaw
w Trękusie, zebrała się spora grupa amatorów spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pierwszej plenerowej
imprezie, którą zorganizowano w sołectwie w tym roku,
towarzyszyła piękna pogoda i dobre humory. Spotkanie
rozpoczęło się biegiem na prawie czterokilometrowej trasie,
wijącej się przez wieś i okoliczne lasy. Na starcie zameldowało
się 14 śmiałków, w tym sołtys Trękusa. Zwycięzcą biegu został
Sławek Trznadel, który na mecie zameldował się po 17
minutach i 45 sekundach! Kolejne miejsca na podium przypadły
Wojtkowi Trznadelowi i Piotrowi Kamińskiemu. Wszyscy
uczestnicy biegu otrzymali na mecie napoje izotoniczne i posiłki
regeneracyjne, a także pamiątkowe kubki z graﬁką
przedstawiającą dzięcioła.
Kolejną atrakcją spotkania była Katarzyna Klimczak, leśniczy,
która przygotowała wykład na temat ptaków zamieszkujących
okoliczne lasy. Dzieci dowiedziały się jak nazywa się
charakterystyczna „twarz” sowy oraz gdzie sowa skrywa uszy.
Miały również okazję poznać kilka gatunków tych pięknych
ptaków i dowiedzieć się czym się żywią. Pani Katarzyna pokazała
dzieciom pióro bielika i opowiedziała o zwyczajach dzięciołów.
Po wykładzie rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Dzieci
z dumą prezentowały prace przedstawiające ptaki. Na
rysunkach znalazły się bociany, żurawie, sowy, dudki i wróbelki.
Wszystkie dzieła były bardzo piękne, więc organizatorzy
postanowili nagrodzić każdego uczestnika zabawy. Maluchy
otrzymały książki i pamiątkowe kubki.
Po konkursie przyszedł czas na wspólne ognisko i pieczenie

kiełbasek. Uczestnicy wydarzenia mieli czas na rozmowy
i wspólne biesiadowanie. Ze spotkania powstała dokumentacja
fotograﬁczna i ﬁlmowa. Dzięki uprzejmości Mirosława
Kurcinowskiego obchody Dnia Lasu zostały sﬁlmowane
z powietrza za pomocą drona.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólnie spędzony
czas. Życzymy sobie więcej takich spotkań przy ognisku, a sezon
imprez plenerowych uważamy za otwarty!
W Majówkę bawiliśmy się czarownicą Klewiuchą
W niedzielę, 1 maja o godz. 18, kilkudziesięcioosobowa
grupa dzieci i rodziców zebrała się przy ognisku obok
Gminnego Ośrodka Kultury. „Straszna Majówka” rozpoczęła
się od spotkania z czarownicą Klewiuchą, która opowiedziała
dzieciom lokalną legendę. Zaciekawieni słuchacze
postanowili sprawdzić czy przedstawiona im historia jest
prawdziwa i wyruszyli z czarownicą w teren. Nie spodziewali
się jednak tego, co napotkają po drodze...

Dzieci wyruszyły z Klewiuchą w kierunku kościoła. Na mostku
przy rzece spotkała ich pierwsza niespodzianka. Drogę
zagrodziła im wielka, czarna postać. Maluchy, które chciały
przedostać się na drugą stronę rzeki, musiały wykonać zadanie.
Na szczęście nie było trudne i wszyscy bezpiecznie przeszli przez
most. Radość uczestników zabawy była jednak przedwczesna!
Okazało się bowiem, że droga, którą podążają, prowadziła
wprost do domu czarownicy. Klewiucha nie zamierzała jednak
zjadać dzieci, jak w dawnych bajkach. Postanowiła je ugościć.
Dzieci zamknęły oczy, a czarownica nakarmiła je „oczami
nietoperza” i innymi smakołykami. Śmiechu było, co niemiara.
Przygotowane przez Klewiuchę rarytasy przypadły dzieciom do
gustu. Po spotkaniu z czarownicą dzieci ruszyły w dalszą drogę.
Po paru metrach na spotkanie z nimi wybiegł Kłobuk. I choć jego
widok do strasznych nie należy, to sposób w jaki zaskoczył
uczestników majówki wywołał wiele emocji. Później działo się
jeszcze więcej...
Najbardziej emocjonujący był moment, kiedy śmiałkowie
dotarli wraz z Klewiuchą do tajemniczego drzewa, którego
dotyczyła legenda. Podczas opowiadania czarownicy
niespodziewanie wśród słuchaczy pojawiła się biała dama
z dzieckiem. Spotkanie z nią nie byłoby przerażające, gdyby nie
dźwięki, które wydawała. Prawdopodobnie jej krzyk brzmi
niektórym w uszach do dzisiaj…
Wśród atrakcji przygotowanych przez czarownicę znalazły się
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także drużynowe zawody w lataniu na miotle,
spotkanie z klownem, stolik z niespodziankami
i szukanie magicznych kamieni w wiaderku pełnym smarków
trolla. Dzieci były zachwycone wszystkimi niespodziankami.
Podczas spaceru nie brakowało śmiechu i dobrej zabawy,
chociaż nie tylko takie emocje towarzyszyły dzieciom. Co
ciekawe, rodzice bawili się równie dobrze!
„Straszna Majówka” zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami
i wspólnym biesiadowaniem. Dzieci dowiedziały się skąd wzięły
się nazwy niektórych miejscowości, takich jak Klebark Mały,
Klebark Wielki, Ostrzeszewo, Przykop czy Prejłowo. Zabawie
przy ognisku towarzyszyły dźwięki gitary i wspólne śpiewanie.
Na zakończenie, w związku ze zbliżającym się świętem ﬂagi,
wszyscy uczestnicy otrzymali biało-czerwone ﬂagi Polski.
Dziękujemy państwu Pykało i Makowieckim za pomoc
w organizacji ogniska, a pani Natalii Rybackiej za udostępnienie
ławek.
Wiosną cała gmina spędza czas aktywnie
Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie dba nie tylko o rozwój
kulturalny mieszkańców, ale także o ich formę ﬁzyczną i dobre
samopoczucie.

DZIEŃ DZIECKA W GMINNYM
OŚRODKU KULTURY
W PURDZIE

W programie podsumowanie zajęć
organizowanych przez GOK
- Wystawa prac
(zajęcia plastyczne, ceramiczne)

- Występy artystyczne i pokazy sportowe
(taniec z elementami zumby, balet, taekwondo)

GŁÓWNA ATRAKCJA MAGICZNY POKAZ
ILUZJONISTY ŁUKASZA OGONOWSKIEGO
Serdecznie zapraszamy 05.06.2016 r.
o godz. 14.00 (Klewki 15)
* dla każdego dziecka przewidziany drobny upominek

SPORT
Niemal stu taekwondzistów walczyło o puchar
Hala sportowa w Marcinkowie od dawna nie była tak
oblegana. W sobotę, 16 kwietnia, odbył się tam Turniej
Taekwondo o Puchar Wójta Gminy Purda.
Od 10 maja w siedzibie GOK-u uruchomione zostały
dodatkowe zajęcia ruchowe dla pań. Zumba prowadzona przez
Małgorzatę Obałek cieszy się ogromną popularnością od
samego początku trwania zajęć.
- Przed nadejściem lata panie szczególnie mocno dbają
o sylwetkę. Zumba jest świetną zabawą i bardzo fajną formą
aktywności ﬁzycznej, która daje możliwość zgubienia paru
kilogramów. - mówi Małgorzata Obałek, trenerka. - Cieszy
mnie duża frekwencja. Grupa, która uczestniczy w moich
zajęciach jest pełna zapału i bardzo zaangażowana
w ćwiczenia. Panie radzą sobie naprawdę świetnie.
Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie ma także propozycje dla
osób, które nie lubią, lub z różnych względów nie mogą,
uprawiać zajęć o tak intensywnym charakterze jak Zumba.
Z myślą o tej grupie prowadzone są m.in. zajęcia jogi. Panie
ćwiczą pod okiem Moniki Nachaj w każdy poniedziałek o godz.
19.
- W ostatnim czasie, przy sprzyjającej pogodzie,
organizujemy zajęcia na świeżym powietrzu. Panie ćwiczą na
plaży w Klewkach. Zajęci w plenerze to same pozytywy, panie
oddychają świeżym powietrzem, a przy okazji łapią pierwsze
promienie słońca - mówi Monika Nachaj, instruktorka.

Dzieci i młodzież
startowały w pięciu
grupach wiekowych:
4-5 lat, 6-7 lat, 8-10 lat,
11-12 lat i 13-14 lat. Do
r y w a l i za c j i s ta n ę ł y
grupy z Marcinkowa,
Klewek, Nowej Wsi, KS
Korio z Olsztyna i AZS
UWM Olsztyn.
W
r a m a c h
przygotowanych przez
organizatorów zmagań
sportowych uczestnicy
startowali w trzech
konkurencjach
sprawnościowych: przeskokówka, dollyo chagi i bieg
wahadłowy. W trakcie imprezy zaprezentowano także
podstawowe układy taekwondo i symulowaną walkę
zawodników w pełnym oprzyrządowaniu.
Turniej był adresowany do osób dopiero zaczynających
treningi. W zmaganiach wzięło udział prawie 100 zawodników.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale z białym
dobokiem na awersie. Na zakończenie imprezy wręczono
puchary za wyniki drużynowe.

Gminna Biblioteka Publiczna

GOPS

Wycieczka pełna atrakcji i wzruszeń

500+
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43 seniorów z naszej gminy wybrało się 9 kwietnia na
wycieczkę do Warszawy. Wyjazd zorganizowała Gminna
Biblioteka Publiczna, a wsparcia ﬁnansowego udzielił wójt
gminy.

Seniorzy rozpoczęli wycieczkę od zwiedzania Muzeum
Żydów Polskich „Polin”. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się
z 1000-letnią historią przedstawioną w ośmiu galeriach - od
pierwszego osadnictwa po czas zagłady i współczesność.
Zwiedzający mieli możliwość znalezienia się na dawnej ulicy
Gwarnej, z interaktywnymi instalacjami i dźwiękami, pełnej
kramów, żydowskich kupców, gospodyń domowych
i polityków. Następnie seniorzy udali się do Muzeum Powstania
Warszawskiego, gdzie zwiedzanie rozpoczęli od obejrzenia
ﬁlmu w 3D „Miasto ruin”, który ilustrował zniszczenia
Warszawy podczas II wojny światowej. Mieszkańcy naszej
gminy mieli również możliwość zapoznania się z bronią,
sprzętem, umundurowaniem, a także podziemną drukarnią
i masą fotograﬁi, ilustrujących przebieg Powstania
Warszawskiego.
Zwiedzającym udostępniono również dwudziestometrowy,
zrekonstruowany, kanał ściekowy, w którym przez chwilę
można było poczuć się jak powstaniec i przeżyć grozę tamtych
dni. Zarówno w Muzeum „Polin”, jak i w Muzeum Powstania
Warszawskiego, seniorom towarzyszyli przewodnicy, którzy
z ogromną pasją i wielkim zaangażowaniem przybliżyli historię
Żydów i powstańców. Wszyscy uczestnicy byli bardzo
wzruszeni, ze łzami w oczach dziękowali przewodnikom.
Ostatnim punktem na trasie wycieczki była wizyta w Teatrze
Żydowskim, w którym wystawiono sztukę „Dla mnie bomba”,
przedstawiającą szlagiery i dowcipy żydowskie.
W dobrych nastrojach seniorzy wrócili późnym wieczorem
do domu.

Niemal 900 dzieci z gminy uprawnionych do świadczenia
500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie aktywnie
wspiera mieszkańców, którzy chcieliby uzyskać prawa do
świadczenia wychowawczego (rodzina 500+). Tylko do 21
kwietnia wypłacono pieniądze dla 207 dzieci.
Zgodnie z Ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Purdzie od 1 kwietnia 2016 r. prowadzi postępowania
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
(rodzina 500+).
Szacuje się, że całkowita liczba dzieci, na które rodzice będą
uprawnieni do świadczenia wychowawczego to 870. Dokładna
liczba nie jest znana, ponieważ wnioskodawca powinien jedynie
zamieszkiwać teren naszej gminy, a nie musi być w niej
zameldowany. Poza GOPS-em pracownicy pomagali wypełniać
i przyjmowali wnioski również w godzinach popołudniowych
w Klewkach, Nowej Wsi, Butrynach, Prejłowie i Klebarku
Wielkim. Dzięki temu na dzień 26 kwietnia zostało już
przyjętych 406 papierowych wniosków. Mieszkańcy skorzystali
również z możliwości składania wniosków drogą elektroniczną,
co znacznie zmniejszyło kolejki w Ośrodku. Z tej możliwości
skorzystało 100 rodzin. Łącznie GOPS zarejestrował już 506
wniosków na 787 dzieci.
Decyzje administracyjne wydawane są w kolejności złożenia
poprawnie wypełnionych wniosków, pracownicy samodzielnie
pozyskują dane o dochodach, podatku oraz sumę składek na
ubezpieczenie społeczne z Urzędu Skarbowego, a także sumę
składek zdrowotnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Na dzień 26 kwietnia wszystkim osobom, które do trzeciego
kwietnia włącznie poprawnie złożyły wnioski, decyzje zostały
już wystawione. 21 kwietnia wypłacono pierwsze świadczenia
na 207 dzieci.

