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REFLEKSJA WÓJTA

Purda rośnie w siłę 

Ostatnie tygodnie obfitowały w wydarzenia bardzo ważne dla rozwoju naszej gminy. W swojej pracy zawsze deklarowałem 

podniesienie poziomu życia naszych mieszkańców. Słowa te mają przełożenie w praktyce. Przykładem jest spotkanie z 

kilkudziesięcioma lokalnymi przedsiębiorcami w ramach Forum Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Lokalny biznes powinien stać się jedną z głównych gałęzi rozwoju naszej gminy. Jako gmina chcemy stworzyć, jak najlepsze 

warunki do inwestowania. 

Temu ma służyć też zaproponowana przeze mnie i przegłosowana przez radnych uchwała intencyjna w sprawie 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego aż blisko 180 hektarów 

gruntów. Całość zlokalizowana jest między planowanym węzłem obwodnicy Olsztyn-Pieczewo a Jeziorem Linowskim. To projekt, 

który pozwoli pobudzić lokalną gospodarkę w wielu wymiarach. To będzie magnes dla inwestorów zainteresowanych 

prowadzeniem działalności usługowej, produkcyjnej oraz magazynowej. Jednym z celów jest przeznaczenie części gruntów pod 

usługi rekreacyjne. To wręcz idealne miejsce na urządzenie tam parku rozrywki o zasięgu co najmniej ogólnokrajowym. To będzie 

nasz sztandarowy projekt. W  wymierny sposób przełoży się na podniesienie poziomu życia naszych mieszkańców i naszej gminy. 

Przełoży się to na nowe miejsca pracy liczone w setkach. Umożliwi również podjęcie pracy na bardzo atrakcyjnych warunkach 

płacowych. Temu służyło moje spotkanie ze studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którym na zorganizowanym 

wykładzie przedstawiłem szczegóły naszego przedsięwzięcia. To z nimi będziemy współpracować przy opracowywaniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uruchamianych terenów inwestycyjnych. W najbliższym czasie planuję 

usiąść do rozmów z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Agencją Nieruchomości Rolnej.
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Drodzy Czytelnicy,

1. Uchwała XXIV/176/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Purda na lata 2017-2029. Rada Gminy Purda 14 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.

2. Uchwała XXIV/177/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2017 r.

Budżet po zmianach: Dochody – 36.092.013,01 zł (dochody bieżące: 33.897.312,88 zł, 

dochody majątkowe: 2.194.700,13zł) Wydatki – 36.076.577,13 zł (wydatki bieżące: 

32.229.583,75 zł, wydatki majątkowe: 3.846.993,38 zł) Rada Gminy Purda 14 głosami 

„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę.

3. Uchwała Nr XXIV/178/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu 

położonego w obrębie geodezyjnym Szczęsne – działka oznaczona nr geodezyjnym: 

298/8 oraz w obrębie Linowo – działki oznaczone nr geodezyjnymi 14/7, 113/3, 125, 

122/2, 76/1, 11/39, 68/1, 115 oraz fragment działki o nr 22/2

Przeznaczenie terenu: sport, usługa, rekreacja. Rada Gminy Purda jednogłośnie 

podjęła uchwałę.

4. Uchwała Nr XXIV/179/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy

Rada Gminy Purda 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 3 głosami 

„przeciw” podjęła uchwałę.

5. Uchwała Nr XXIV/180/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Purda Rada Gminy Purda jednogłośnie 

podjęła uchwałę.

6. Uchwała Nr XXIV/181/2017 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka 

w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Purda. Rada 

Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

7. Uchwała Nr XXIV/182/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Rada Gminy Purda 13 

głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę.

8. Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Wójt Gminy Purda

Piotr Płoski

Narkomanii na 2017 rok. Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

9. Uchwała Nr XXIV/184/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Purdzie. Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

10. Uchwała Nr XXIV/185/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2017 r. Rada Gminy Purda 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła 

uchwałę.

11. Uchwała Nr XXIV/186/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Purda. Skarga uznana za bezzasadną. Rada Gminy Purda 14 głosami „za” przy 

1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę.

12. Uchwała Nr XXV/187/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

z  G e n e r a l n ą  D y r e k c j ą  D r ó g  K r a j o w y c h  i  A u t o s t r a d  O d d z i a ł 

w Olsztynie dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w województwie  warmińsko-mazursk im na DK53 

w miejscowości Trękusek w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc 

Niebezpiecznych”Rada Gminy Purda 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących 

się” podjęła uchwałę.

13. Uchwała Nr XXV/188/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2017 

rok. Budżet po zmianach: Dochody – 36.092.013,01 zł (dochody bieżące: 

33.897.312,88 zł, dochody majątkowe: 2.194.700,13 zł) Wydatki – 36.076.577,13 zł 

(wydatki bieżące: 32.229.583,75 zł, wydatki majątkowe: 3.846.993,38 zł) Rada Gminy 

Purda  jednogłośnie podjęła uchwałę.

14. Uchwała Nr XXV/189/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla 

terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szczęsne działka oznaczona nr 

geodezyjnym: 298/8, 324/3 oraz w obrębie Linowo działki oznaczone nr geodezyjnymi 

14/7, 113/3, 125, 122/2, 76/1, 11/39, 68/1, 115, 22/2, 113/4, 72/4, 112, 8/61, 22/4, 

14/6. Rada Gminy Purda 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę.

WIEŚCI Z RADY GMINY

INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH NA XXIV SESJI RADY GMINY PURDA

03 LUTEGO 2017 r. oraz  XXV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY PURDA

24 LUTEGO 2017 r.



TEMAT MIESIĄCA 
Gmina Purda wspiera lokalny biznes

Gminne Forum Rozwoju Przedsiębiorczości w Purdzie – to 
inicjatywa, która zrodziła się ze zgłaszanych przez część 
przedsiębiorców próśb o wsparcie w realizacji celów 
biznesowych. Podstawowym celem powołania FOROP było 
rozpoczęcie współpracy pomiędzy samorządem a biznesem, 
tak by stworzyć korzystny klimat i warunki rozwoju lokalnego 
biznesu.

Dożynki Gminne w Klewkach
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Purda staje się jedną z prężniej rozwijających się gmin 
sąsiadujących z Olsztynem. Jednym z jej atutów jest właśnie 
bliskie sąsiedztwo ze stolicą regionu. To przekłada się na 
ogromne za interesowanie mieszkańców gminy na 
p r o w a d ze n i e  w ł a s n y c h  b i z n e s ó w.  J e d n a k  w i e l u 
przedsiębiorców przyznaje, że nie jest to łatwe. Właśnie takim 
osobom pomocą ma służyć Forum Rozwoju Przedsiębiorczości, 
które do życia powołały władze gminy Purda.- Lokalny biznes 
powinien stać się jedną z głównych gałęzi rozwoju naszej gminy. 
W praktyczny sposób może przełożyć się to na tworzenie 
nowych miejsc pracy. Chcąc zachęcić do prowadzenia własnych 
biznesów chcemy prowadzić przyjazną politykę podatkową - 
mówi Piotr Płoski, wójt gminy Purda.

Forum to niezależna inicjatywa poprawiającą skuteczność 
funkcjonowania Gminy w takich obszarach jak:

• konsultowanie kierunków rozwoju gminy,
• konsultowanie i opracowywanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego,
• tworzenie aktywnych punktów informacji i doradztwa 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak i dla osób 
dopiero przymierzających się do utworzenia własnej firmy,

• tworzenia wspólnych programów, projektów 
promujących lokalny biznes jak i gminę

oraz w innych działaniach, których celem byłby rozwój 
społeczno-gospodarczy gminy Purda.

Pierwsze spotkanie Forum Rozwoju Przedsiębiorczości 
Gminy Purda odbyło się w połowie grudnia. Udział w nim 
wzięło aż 60 przedsiębiorców. 9 lutego władze gminy 
zorganizowały kolejne spotkanie, w którym udział wzięli m.in. 
przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.- Zgodnie 
z ustaleniami z władzami gminy Purda Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w ramach Forum Rozwoju Przedsiębiorczości 
utworzył punkt informacyjno-doradczy, przy którym 
przedsiębiorca mógł indywidualnie zasięgnąć porady m.in. 
z zakresu: zakładania firmy, rozliczania składek na 
ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP, 
FEP , uzyskania pomocy ZUS w spłacie zaległości z tytułu 
nieopłaconych składek: ulgi i umorzenia - informuje Monika 
Górecka, rzeczniczka regionalnego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. To nie jedyna 
forma pomocy ze strony ZUS. Stworzony punkt 

informacyjno-doradczy to również źródło informacji 
dotyczących zasiłków chorobowych, rehabilitacji leczniczej 
oraz prewencji wypadkowej.

Wójt gminy Piotr Płoski zaprosił do uczestnictwa w Forum 
Rozwoju Przedsiębiorczośc i  Gminy Purda również 
p r z e d s t a w i c i e l i  O l s z t y ń s k i e g o  P a r k u  N a u ko w o -
Technologicznego. - Na spotkaniu przedstawiona została oferta 
OPN-T dla osób planujących uruchomienie działalności 
gospodarczej oraz dla lokalnych przedsiębiorców planujących 
dalszy rozwój działalności firmy o innowacyjne rozwiązania - 
informuje Magdalena Ben-Rynkiewicz, z Olsztyńskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego.

Na ostatnim spotkaniu w ramach Forum Rozwoju 
Przedsiębiorczości Gminy Purda do życia powołana została 
również Gminna Rada Gospodarcza, która będzie pełnić 
funkcje organu opiniodawczo-doradczego przy Wójcie Gminy 
Purda w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery 
gospodarczej i społecznej gminy Purda. W jej skład weszli 
lokalni przedsiębiorcy i społeczni działacze.

Skład Gminnej Rady Gospodarczej:
1. Adam Sieklicki - Fuse-Instal Sp. z o.o.
2. Andrzej Chojnowski - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 

NADMORSKA POLANA
3. Arkadiusz Obidzińśki - Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k.
4. Dawid Dąbrowski - Krozmet s.c.
5. Edmund Czarnecki - Gospodarstwo Hodowlane 

Edmund Czarnecki
6. Krys�an Obidziński - Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k.
7. Marcin Burza - ECC Marcin Burza
8. Paweł Grzywiński - PG Concept
9. Sławomir Wawrzyniak - Firma Handlowa Nawigator 

Elżbieta Perkowska-Wawrzyniak i  Sławomir 
Wawrzyniak

10. Stefan Ruchlewicz - AAR Szczęsne mgr inż. Stefan 
Ruchlewicz

11. Tomasz Londoński - "Primus" Grupa Doradcza Tomasz 
Londoński Szymon Grzędziński

12. To m a s z  P i ł a t  -  L o k a l n a  G r u p a  D z i a ł a n i a 
Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

13. Tomasz Pokropski - Tom art. Stolarstwo
Osoby zainteresowane współpracą w ramach FOROP 
zachęcamy do kontaktu mailowego 

Z ŻYCIA GMINY

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Od stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249). Wprowadza ona m. in. 
ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie 
drzew i krzewów.



4 Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, 
chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało 

wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
o zezwolenie na takie działanie. Od 1 stycznia br. prywatni 
właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć 
drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek - 
usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. W innych 
wypadkach o zezwolenie trzeba będzie się starać, ale dopiero 
w odniesieniu do drzew, których obwód (mierzony na 
wysokości 130 cm) przekroczył metr. Chodzi więc o drzewa 
mające co najmniej kilkanaście lat. Zezwolenie na usunięcie 
drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku 
usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Obowiązek 
uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dotyczy 
nadal przedsiębiorców oraz instytucji. Ustawa wprowadza 
jednak zmiany dotyczące obwodów drzew, co do których nie 
trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę.

 Nowe przepisy ustawy o ochronie środowiska dają 
wprawdzie dużą swobodę prywatnym właścicielom posesji 
w podejmowaniu decyzji o wycince drzew, jednak zostawiają 
również pewne pole do działania samorządom. Umożliwią 
bowiem także gminom określanie wysokości stawek opłat za 
wycinkę drzew oraz krzewów. Stawki te muszą jednak spełniać 
przepisowe warunki. Nie będą więc mogły przekroczyć 500 
złotych w przypadku wycinki drzew oraz 200 złotych 
w przypadku wycięcia krzewów. Warto też wiedzieć, że opłata 
za usunięcie drzewa jest wyliczana za każdy centymetr obwodu 
drzewa. Ustawodawca przewidział także kary za wycinkę bez 
obowiązującego zezwolenia. Sankcja stanowi dwukrotność 
opłaty za usunięcie rośliny.

Uwaga! Brak objęcia danej sytuacji obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia nie oznacza braku jakichkolwiek 
ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów. Może się bowiem 
zdarzyć, że konkretne drzewa i krzewy objęte są specjalną 
ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo 
z innych ustaw. Nie wolno bez zezwoleń usuwać drzew 
będących pomnikami przyrody, jest zakaz likwidowania 
i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych w parkach krajobrazowych i na obszarach 
chronionego krajobrazu oraz drzew, których usunięcie będzie 
się wiązało z zabronionym oddziaływaniem na chronione 
gatunki roślin, zwierząt albo grzybów.

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane 
zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów zawiera art. 83f ust. 1 
ustawy o ochronie przyrody. Bez konieczności uzyskania 
zezwolenia można dokonać wycinki:
• k r z e w u  a l b o  k r z e w ó w  r o s n ą c y c h  w  s k u p i s k u , 

o powierzchni do 25 m2;
• krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje 

ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru 
gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w 
pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

•drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie 
przekracza:

• 100 cm - dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 

robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
•  50 cm - dotyczy pozostałych gatunków drzew;

• drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

•drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach 
w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach;

• drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na 
terenach zieleni;

• d r z e w  l u b  k r z e w ó w  u s u w a n y c h  w  z w i ą z k u 
z  f u n kc j o n o wa n i e m  o g ro d ó w  b o ta n i c z nyc h  l u b 
zoologicznych;

• drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu z obszarów położonych między linią 
brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 
wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału 
przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego 
i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

•  drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność 
sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację 
urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na 
torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie 
decyzji właściwego organu;

• drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, 
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

• drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu ze względu na potrzeby związane 
z  u t r z y m a n i e m  u r z ą d ze ń  m e l i o r a c j i  w o d n y c h 
szczegółowych;

• drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego 
lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

•  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań 
wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku 
krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu 
ochrony dla obszaru Natura 2000;

• prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo 
powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego 
zagrożenia życia lub zdrowia;

• drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty 
usuwanych przez:

• jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli 
urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu 
cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury 



Coraz większa samodzielność finansowa
gminy Purda

Budżety większości gmin w Polsce przynajmniej 
w połowie opierają się na dotacjach i subwencjach, 
w skrajnych przypadkach dochody własne to jedynie 15 proc. 
wpływów do gminnej kasy.

Według twórcy rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju 
prof. Eugeniusza Sobczaka, stosunek dochodów własnych gmin 
do dochodów budżetowych ogółem świadczy o poziomie 
samodzielności finansowej samorządu.

„Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie 
jednostki samorządu od sytuacji  budżetu państwa, 
koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 
55 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to 
samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym 
inwestycji. Tymczasem te miasta, które charakteryzuje wysoki 
udział dochodów własnych, czyli ok. 70 proc., mają łatwiejsze 
zadanie” – wyjaśnił.

Jak pokazują dane pochodzące z rankingu, w 2015 r. jedynie 
kilkadziesiąt gmin w Polsce wyróżniało się wysoką 
samodzielnością finansową. Liderem pod tym względem 
została gmina wiejska Kleszczów, której dochody własne 
stanowiły 96,82 proc. budżetu.

Gmina Purda na 2478 gmin zajmowała na koniec 2015 
roku 902 pozycję, z udziałem 47,91%. Jest to powód do 
radości, ponieważ samodzielność finansowa gminy nie 
wyglądała tak dobrze w poprzednich latach.

Dla porównania w roku 2011 wskaźnik wynosił 37 %, w roku 
2012 - 37 %, w roku 2013 - 38 %, a w roku 2014 wskaźnik 
wynosił 43 % . Liczymy, że dzięki dobrej polityce obecnych 
władz w dalszym ciągu utrzymywać będziemy tendencję 
wzrostową.

Kalendarz imprez w roku 2017

5kolejowej,  gminne lub powiatowe jednostki 
oczyszczania lub inne podmioty działające w tym 
zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

• inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu 
oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia 
na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że 
drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

• drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 
ust. 2f.

KWIECIEŃ:
08.04.2017 - „Łączka Zajączka” (Marcinkowo)
11-12.04.2017 – warsztaty wielkanocne (Klebark Wielki i 

Purda)
MAJ:
01.05.2017 – rajd rowerowy sołectwa Przykop i Nowa 

Wieś „Urocze Zakątki Naszej Małej Ojczyzny”
05.05.2017 – „Straszna Majówka” (Trękusek)
14.05.2017 – Gminny Dzień Rodziny „Rodzinnie z wędką”
24.05.2017 – EuroEkoRambit (Marcinkowo)
CZERWIEC:

03.06.2017 – Dzień Dziecka w sołectwie Kaborno
03.06.2017 – Dzień Dziecka w sołectwie Nowa Wieś
03.06.2017 – Dzień Dziecka w sołectwie Ostrzeszewo
04.06.2017 – Gminny Dzień Dziecka (Klewki)
10.06.2017 – Rajd rowerowy (Giławy)
23.06.2017 – Rozpoczęcie lata w Purdzie (Purda)
LIPIEC:
08.07.2017 – X Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, 

Zabawy w Bałdach
10 – 14.07.2017 – Wakacje z GOK-iem
15.07.2017 – Kino plenerowe
15.07.2017 – Festyn Wiejski w Butrynach
SIERPIEŃ:
05.08.2017 – V Przykopskie Bajanie – Eko Festyn (Przykop)
12.08.2017 – XV Festyn Wiejski w Nowej Wsi
14 – 25.08.2017 – Wakacje z GOK-iem (wyjazdy dla dzieci)
19.08.2017 – Spływ kajakowy (Pajtuny)
WRZESIEŃ:
02.09.2017 – V Rajd Rowerowy sołectwa Nowa Wieś
03.09.2017 – Dożynki Gminne (Butryny)
16.09.2017 – III   Święto Pieczonego Ziemniaka 

w Ostrzeszewie
22.09.2017 – Gminny Dzień Bez Samochodu (Klebark 

Wielki)
PAŹDZIERNIK:
13.10.2017 – II Gala Stypendialna (Klewki)
LISTOPAD:
11.11.2017 – „Dzień Niepodległości” – obchody (Purda 

i Marcinkowo)
30.11.2017 – Andrzejkowe wróżby z GOK-iem (Nowa 

Wieś)
GRUDZIEŃ:
08-10.12.2017 – Objazd św. Mikołaja po gminie Purda 

(cała gmina)
09.12.2017 – VI edycja „Pachnących Mikołajek” 

w sołectwie Nowa Wieś
20.12.2017 – Wspólne kolędowanie (Purda)

* o r g a n i z a t o r  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  d o  z m i a n 
w kalendarzu imprez

Dyżury prawnika

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Purda

Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski 
i Partnerzy s.c. w ramach obsługi prawnej Urzędu Gminy 
w Purdzie zapewnia bezpłatne dyżury prawnika dla 
mieszkańców gminy. Osoby zainteresowane uzyskaniem 
porady prawnej proszone są o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny pod numerem telefonu 89 512 22 23 celem 
umówienia się.

Zapraszamy do korzystania!
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W ostatnim czasie gmina Purda złożyła kilkanaście 
wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, 
oświatowych, kulturalnych, ekologicznych i społecznych 
o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych. Część 
w n i o s kó w  p o z y s k a ł a  j u ż  d o fi n a n s o w a n i e  i  j e s t 
z powodzeniem realizowana. Niektóre wnioski w dalszym 
ciągu czekają na rozpatrzenie i ocenę. O złożonych wnioskach 
i planowanych inwestycjach opowiedzieli Wójt Gminy Purda 
Piotr Płoski, Sekretarz Gminy Purda Rafał Wilczek, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury  w Purdzie  Agnieszka 
Budziszewska i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Krystyna Sobótka.

Z  powodzeniem pozyskano dofinansowanie  na 
modernizację kotłowni  w szkołach podstawowych 
w Szczęsnem i Butrynach. Zakres prac obejmie m.in. 
wykonanie nowych kotłowni na pellet, montaż nowych 
wkładów kominowych i prace ogólnobudowlane w celu 
dostosowania kotłowni do przepisów przeciwpożarowych. - 
Prace związane z budową wysoko sprawnych kotłowni 
w szkołach już trwają. Ich poziom jest mocno zaawansowany. 
Realizowana inwestycja to nie tylko działania ekologiczne, ale 
także realne obniżenie kosztów ogrzewania w obu budynkach 
i to już od najbliższego sezonu grzewczego – mówi Rafał 
Wilczek, sekretarz gminy Purda.

W  k w i e t n i u  p l a n o wa n e  j e s t  ta k że  o g ł o s ze n i e 
i rozstrzygnięcie przetargu na budowę 4 mikro instalacji 
fotowoltaicznych na terenie gminy Purda. Projekt obejmie 
swoim zasięgiem oczyszczalnie ścieków w Purdzie i Trękusku, 
salę sportową w Marcinkowie oraz gimnazjum w Purdzie. - 
System fotowoltaiczny jako odnawialne źródło energii nie 
generuje zanieczyszczenia powietrza.  Instalacja solarna chroni 
także przed częstymi podwyżkami cen prądu. - zalety paneli 
solarnych przedstawia Rafał Wilczek.

Na etapie oceny znajduje się wniosek dotyczący głębokiej 
termomodernizacji budynków oświatowych i budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy Purda. Projekt 
obejmuje swoim zasięgiem: przedszkole w Purdzie, szkoły 
podstawowe w Szczęsnem, Butrynach, Klebarku Wielkim 
i Purdzie oraz budynki OSP w Purdzie i Klebarku Wielkim, 
budynek referatu GKI Urzędu Gminy w Purdzie, siedziby GOPS 
i GOK oraz budynek, w którym mieści się ośrodek zdrowia 
i świetlica wiejska w Butrynach. Zakres projektu to docieplenie 
ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiana instalacji co i grzejników, itd.

W roku 2015 w miejscowości Szczęsne zrealizowano 
budowę I etapu kanalizacji. W roku 2016 Gmina Purda złożyła 
wnioski o dofinansowanie kolejnych dwóch etapów. Etap II to 
budowa sieci od miejsca, w którym prowadzona była tresura 
psów do ostatniego domu za zjazdem na Stary Olsztyn. Etap III 

Odnawialne źródła energii i termomodernizacja

Inwestycje infrastrukturalne i bezpieczeństwo

Dnia 7 marca 2017 roku w Patrykach miało miejsce 
uroczyste otwarcie sali wspólnej dla mieszkańców sołectwa.

Rolę gospodarza pełnił sołtys i radny Dawid Kicki. Na 
spotkanie przybyli Wójt Gminy Purda Piotr Płoski, Radni Gminy 
Purda, ks. Henryk Błaszczyk oraz mieszkańcy. Goście zebrali się 
przed budynkiem gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. 
Po wzniesieniu symbolicznego toastu wszyscy zebrani mogli już 
oficjalnie przekroczyć progi nowej świetlicy, którą poświęcił 
proboszcz parafii z Klebarka Wielkiego. Sołtys Dawid Kicki 
podziękował wójtowi i radnym, którzy przyczynili się do zakupu 
obiektu na cele sołeckie. W imieniu własnym i mieszkańców 
przekazał wójtowi kwiaty i statuetkę. Spotkanie zakończył 
minirecital smyczkowy oraz poczęstunek przygotowany przez 
mieszkańców.

Pyszny Dzień Kobiet

W środę 8 marca 2017 roku w świetlicy wiejskiej 
w Klewkach z okazji Dnia Kobiet zorganizowane zostały 
warsztaty kulinarne dla mieszkanek gminy Purda.

Przybyłe panie powitała Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Purdzie Agnieszka Budziszewska i prowadząca 
warsztaty pani Sylwia Malinowska – uczestniczka III edycji 
programu MasterChef. W spotkaniu pod hasłem „Bądź fit na 
wiosnę” udział wzięło ok 60 osób. Przybyłe panie podzieliły się 
na mniejsze grupy, z których każda, pod czujnym okiem 
prowadzącej warsztaty, przygotowała dietetyczne sałatki, 
desery i soki. Po zrobieniu wszystkich dań i soków przyszedł 
czas na wspólny poczęstunek. Przedtem jednak sołtys i radny 
Jerzy Pykało w imieniu własnym i wójta Gminy Purda Piotra 
Płoskiego złożył uczestniczkom warsztatów najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Dnia Kobiet. Wzniesiono wspólny toast, 
a każda pani, która uczestniczyła w warsztatach otrzymała 
drobny upominek. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej 
atmosferze.

 Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i jeszcze raz 
życzymy wszystkiego najlepszego.
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zakłada budowę sieci kanalizacyjnej od Szczęsnego do 
przepompowni ścieków w Klewkach - Złożony wniosek znalazł 
się na liście rezerwowej, ale liczymy, że przedmiotową 
i n w e s t y c j ę  u d a  s i ę  z r e a l i z o w a ć  z  o s z c z ę d n o ś c i 
poprzetargowych z innych projektów – wyjaśnia Rafał 
Wilczek, sekretarz gminy Purda.

Inwestycje drogowe są jednymi z najbardziej pożądanych 
przez mieszkańców. Większość dróg na terenie naszej gminy 
ma kategorię powiatowych, a zatem za ich stan techniczny 
o d p o w i a d a  s ta ro sta .   Z a  j a ko ś ć  d ró g  g m i n nyc h 
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  p o n o s i  w ó j t ,  k t ó r y  w  t ro s c e 
o bezpieczeństwo i komfort życia swoich mieszkańców szuka 
różnych źródeł finansowania inwestycji drogowych. Wśród 
złożonych wniosków znalazł się projekt obejmujący remont 
dróg w miejscowościach Ostrzeszewo, Purda i Trękus. - 
Niestety ze względu na zbyt rygorystyczne warunki 
w konkursie premiujące głównie ważniejsze c iągi 
komunikacyjne,  zapewniające dojazd do obiektów 
użyteczności publicznej, złożony przez nas wniosek nie 
otrzymał dofinansowania. W tej sytuacji podjąłem decyzję 
o częściowej realizacji w/w inwestycji i droga w Ostrzeszewie 
została wyremontowana ze środków własnych gminy -
wyjaśnia Piotr Płoski, wójt gminy Purda.

Gmina stara się pozyskiwać środki z różnych źródeł. 
W najbliższym czasie złożone zostaną wnioski do Lokalnej 
Grupy Działania „Południowa Warmia” na budowę świetlic 
wiejskich w Przykopie i Zgniłosze. Dla obu inwestycji 
przygotowano już dokumentację projektową wraz 
z pozwoleniem na budowę. Mieszkańcy sołectwa Przykop 
wybudowali sieć wodociągową do miejsca, w którym ma 
powstać świetlica. Inwestycję sfinansowali ze środków 
z funduszu sołeckiego.

Skutecznie udało się także pozyskać fundusze na zakup 
średniej wielkości samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Butrynach i Nowej 
Wsi oraz sprzęt ratowniczy dla jednostki z Klebarka Wielkiego. 
Na stronie urzędu można już znaleźć przetarg na dostawę w/w 
elementów. Oferty można składać do 19 kwietnia. 
- Chcielibyśmy jak najszybciej przekazać jednostkom OSP nowe 
samochody i sprzęt. Strażacy codziennie narażają życie dla 
naszego bezpieczeństwa, więc muszą być dobrze wyposażeni. 
Te g o  t y p u  i n w e s t y c j e  s ą  d l a  n a s  p r i o r y t e t e m 
- tłumaczy Piotr Płoski, wójt gminy Purda.

Serce gminy Purda stanowi miejscowość o tej samej 
nazwie. Znajdują się tu zespół szkolno-przedszkolny oraz 
gimnazjum, w których uczy się łącznie ok. 230 dzieci. 
W Purdzie od lat brakowało infrastruktury sportowej, z której 
mogliby korzystać uczniowie i mieszkańcy. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom lokalnej społeczności 
Wójt Gminy Purda Piotr Płoski podjął decyzję o budowie 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego składającego się z boiska 
wielofunkcyjnego, boiska trawiastego i budynku socjalnego. 
Planowaną inwestycję podzielono na dwa etapy i przystąpiono 
do realizacji pierwszego z nich ze środków własnych gminy. 
W trakcie udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu znacznie obniżając ostateczny koszt inwestycji. - 
Z obiektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko 

uczniowie. Boisko jest otwarte przez całą dobę, a gra 
możliwa jest także w nocy ze względu na nowoczesny system 
włączania oświetlenia za pomocą SMS – wyjaśnia Rafał 
Wilczek.

Na terenie gminy realizowany jest także projekt 
edukacyjny pn. „Przedszkole pełne wyzwań”, który obejmuje 
swoim zasięgiem placówki w Klewkach i Klebarku Wielkim. 
Podpisanie umowy zaplanowano na marzec, a w chwili 
obecnej trwają prace przygotowawcze. - Ten projekt jest 
niezwykle wartościowy. W ramach pozyskanych środków 
planowane jest doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz 
szereg zajęć i wyjazdów dla dzieci – informuje Rafał Wilczek 
i dodaje - Wśród planowanych zajęć pojawią się warsztaty 
taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, nauka języka 
angielskiego, zajęcia fizyczne, robotyka i inne. Dzieci będą 
miały możliwość wyjazdu do Teatru Lalek, Filharmonii, 
Centrum Eksperymentu i Biblioteki Mul�medialnej.

Gmina stara się także podnieść ofertę edukacyjną 
i rozbudzić kreatywność wśród uczniów. Trwają właśnie 
rozmowy dotyczące ustalenia zasad realizacji projektu 
edukacyjnego, który będzie realizowany w szkole 
podstawowej w Klebarku Wielkim oraz gimnazjum 
w Purdzie.

Próby pozyskiwania środków zewnętrznych podejmują 
także jednostki organizacyjne gminy, tj. Gminny Ośrodek 
Kultury w Purdzie. - Staramy się przygotowywać i składać 
możliwie jak najwięcej wniosków. Nie pomijamy  konkursów 
o małe granty, ale za najważniejsze uznajemy projekty 
przesyłane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – wyjaśnia Agnieszka Budziszewska, Dyrektor 
GOK-u i dodaje - W ostatnim naborze złożono wnioski 
w czterech programach: Edukacja kulturalna, Kultura 
Dostępna, Infrastruktura domów kultury i Kultura ludowa 
i tradycyjna. Pomysły na projekty są różne, podobnie jak 
kwoty dofinansowań, o które wnioskujemy. Pisząc wnioski 
zawsze myślimy o tym, co będzie atrakcyjne dla naszych 
mieszkańców. To jest dla nas najważniejsze.

W ramach złożonych wniosków Gminny Ośrodek Kultury 
stara się pozyskać finansowanie na utworzenie i działalność 
lokalnego zespołu pieśni i tańca, organizację wydarzeń 
kulturalnych i spotkań teatralnych oraz zakup wyposażenia 
na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Wszystkie 
wnioski są na etapie oceny.

O dotacje na projekty systemowe występował także 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który w tym roku 
złożył po jednym wniosku w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i Programu Osłonowego. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 
w marcu i w maju.

- Obecnie GOPS w Purdzie, jako partner w projekcie, 
którego liderem jest Federacja Organizacji Socjalnych 
Województwa Warmińskiego-Mazurskiego, wnioskował 
o dofinansowanie w ramach poddziałania „Aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”. Z terenu gminy Purda 
w projekcie weźmie udział 30 uczestników. Konkurs zostanie 

Projekty sportowe i edukacyjne

Projekty kulturalne i społeczne
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ROZMOWA Z - Dawidem Kickim - Patryki

Sołtys blisko mieszkańców 
Stawiam przede wszystk im na 

rozmowy i integrację mieszkańców - 
mówi Dawid Kicki, nowo wybrany sołtys 
Patryk. To również radny gminy Purda. 

rozstrzygnięty w marcu – informuje Krystyna Sobótka, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Władze gminy Purda starają się wykorzystywać także inne 
źródła i sposoby finansowania inwestycji niż fundusze unijne. 
Najlepszym tego przykładem jest planowana budowa hali 
sportowo-rekreacyjnej w Klebarku Wielkim. Obiekt 
powstanie w systemie zaprojektuj-zbuduj-sfinansuj. - Ten 
system partnerstwa publiczno-prywatnego jest bardzo 
korzystny. W drodze przetargu zostanie wyłoniony inwestor, 
który działa w partnerstwie z bankiem. Zadaniem inwestora 
będzie przygotowanie projektu i realizacja inwestycji. Koszty 
pokryje bank, a gmina będzie wykupywać od banku 
wierzytelności przez okres kilku lat – tłumaczy Piotr Płoski, 
wójt gminy Purda i dodaje – Hala sportowa jest w Klebarku 
Wielkim bardzo potrzebna. Musimy zatem szukać rozwiązań, 
które pomogą nam realizować kluczowe dla gminy 
inwestycje.

W podobnym systemie planowane jest ogłoszenie 
przetargu na budowę sieci wodociągowej w Nowej Kaletce 
oraz budowę remizy w Purdzie, dla której tworzony jest już 
program funkcjonalno-użytkowy. - Zdecydowaliśmy 
o zwiększeniu użyteczności projektowanego budynku 
poprzez dodatkową funkcję, którą będzie spełniał. Oprócz 
remizy znajdzie się tam również ośrodek zdrowia. Decyzja 
z a p a d ł a  g ł ó w n i e  z e  w z g l ę d u  n a  l o k a l i z a c j ę 
nowobudowanego obiektu, tj. bezpośrednie sąsiedztwo 
z osiedlem budynków wielorodzinnych – wyjaśnia Piotr 
Płoski.

W najbliższym czasie zostanie także ogłoszony przetarg 
na budowę s iec i  wodociągowej  i  kanal izacyjnej 
w miejscowości Silice. W 2015 roku podłączono do 
wodociągów kilka domów od strony Klebarka Wielkiego, ale 
większość mieszkańców Silic korzysta z własnych ujęć wody. 
Kanalizacji nie ma tam w ogóle. - Inwestycja w Silicach 
pociągnie za sobą korzyści także dla mieszkańców Trękuska. 
Planowana inwestycja zakłada bowiem przesył ścieków do 
oczyszczalni w ich miejscowości, co umożliwi w przyszłości 
s k a n a l i z o w a n i e  t a m  n o w e g o  o s i e d l a  d o m ó w 
jednorodzinnych – tłumaczy Piotr Płoski, wójt gminy Purda 
i  dodaje  –  Planujemy także doprojektować s ieć 
wodociągową do nowego osiedla w Trękusku. Nitka zostanie 
pociągnięta aż do skrzyżowania z Wojtkowizną, co umożliwi 
w przyszłości rozbudowę sieci o kolejne domy.

Inwestycja w Silicach zostanie sfinansowana z pożyczki 
częściowo umarzalnej udzielonej gminie przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie.

W ł a d ze  g m i ny  P u rd a  d e c yd u j ą  s i ę  ta k że  n a 
współdziałania z  innymi jednostkami samorządu 
te r y to r i a l n e go,  m . i n .  z  p ow i ate m  o l sz t y ń s k i m . 
W partnerstwie przygotowano wniosek na dofinansowanie 
budowy obwodnicy Klebarka Małego oraz ciągu pieszo-
jezdnego w centrum wsi. Całkowita wartość inwestycji to 
koszt 8 mln zł, a planowane dofinansowanie wynosić będzie 
około 6 mln zł. Radni Gminy Purda podjęli już uchwałę 
o zmianie statusu w/w drogi na powiatową.

Zaprojektuj – zbuduj – sfinansuj i inne sposoby finansowania

Dawid Kicki, to świeżo upieczony sołtys Patryk. Na tę 
funkcję został wybrany 17 lutego. Rozmawiamy z nim 
o jego planach. 

Jest Pan radnym gminy Purda. Teraz został Pan sołtysem 
Patryk. Skąd wzięła się decyzja o kandydowaniu?

Dawid Kicki, sołtys Patryk: - Miałem swojego kandydata 
do objęcia tej funkcji. Jednak grupa mieszkańców zwróciła się 
do mnie z pytaniem, czy nie zechciałbym wystartować 
w wyborach. Odebrałem to jako wyraz zaufania do mojej 
osoby, więc się zgodziłem. 

Jakie ma Pan plany jako sołtys? 
Przede wszystkim chcę rozmawiać z mieszkańcami. 

Słuchać ich pomysłów. Wybrać z nich kilka konkretnych, 
a następnie je realizować. Pod uwagę trzeba wziąć specyfikę 
naszego sołectwa. Patryki są trochę „rozstrzelone”. To nie 
tylko sama wieś, ale również leżące wokół niej kolonie. To są 
różne grupy mieszkańców, z różnymi codziennymi sprawami 
do załatwienie. Zamierzam wsłuchać się we wszystkich. 

Zdaje sobie Pan sprawę z problemów sołectwa. Co jest 
najpilniejsze do załatwienia?

Na pewno jest wiele spraw do załatwienia. Ale najpierw 
zamierzam skupić się na integracji mieszkańców. Dopiero 
później będę myślał o inwestycjach. To jest największy 
i najważniejszy kapitał mojej pracy jako sołtysa. Dlatego 
potrzeba nam wszystkim miejsca, w którym moglibyśmy 
spotykać się w wolnych chwilach. W ostatnim czasie, dzięki 
decyzji wójta i radnych, nasze sołectwo zyskało takie miejsce, 
za co serdecznie dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców. 
Teraz należy skupić się na urządzeniu nowo otwartej sali 
wspólnej  i  aktywowaniu tego miejsca.  Gdy tylko 
wspomniałem o tym pomyśle, to zgłosiły się do mnie osoby, 
które z chęcią poprowadziłyby jakieś zajęcia dla dzieci. 

W jaki  sposób można poprawić jeszcze życie 
mieszkańców?

Na pewno kwes�ą do rozwiązania jest przyłączenie sieci 
kanalizacyjnej do Patryk. Zdaję sobie sprawę, że można tego 
dokonać, jeżeli w pobliżu takie sieci są. Wiem, że władze gminy 
p lanują wybudowanie  takie j  s iec i  kanal izacyjnej 
w Silicach. A to przecież do nas jest już niedaleko. Warto o to 
powalczyć. 

Jakie inwestycje udało się już zrealizować na terenie 
sołectwa?

Dzięki funduszom sołeckim, współpracy z gminą 
i z mieszkańcami udało się przygotować projekt chodnika 
w naszej miejscowości. Przy placu zabaw powstała także 
siłownia zewnętrzna. Jesteśmy w trakcie realizacji oświetlenia 
na kolonię, a w planach jest urządzenie kąpieliska nad rzeką 
Kośna. 
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ROZMOWA Z 
- Andrzejem Zienkiewiczem - Szczęsne 

Pieniądze trzymają się gospodarza
Andrzej Zienkiewicz, sołtys Szczęsnego, wraz z mieszkańcami 
systematycznie poprawia estetykę i funkcjonalność wsi. 
Wspólnie pozyskują pieniądze m.in. na wykonanie 
oświetlenia. 
Rozmowa z Andrzejem Zienkiewiczem

Od kiedy jest Pan sołtysem?
Andrzej Zienkiewicz, sołtys Szczęsnego: - Jest to moja 

pierwsza kadencja. Zdecydowałem się na start w wyborach 
gdyż chciałem zrobić coś pożytecznego i pozytywnego dla 
naszej małej społeczności oraz zmobilizować mieszkańców do 
działania. 

Czy dużo jest do zrobienie w sołectwie? 
Niestety jest sporo do zrobienia na wielu płaszczyznach. 
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy systematyczną rozbudowę 
sieci oświetleniowej. Następnymi celami do zrealizowania są: 
dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej, budowa sieci 
gazowej i oczywiście poprawa jakości stanu dróg gruntowych, 
szczególnie trudne warunki występują w okresie roztopów. 
Oczywiście jesteśmy świadomi, że pomoc Gminy przy 
realizacji planowanych inwestycji  jest niezbędna. 

To nie jest takie proste. Potrzeba na to pieniędzy...
Tak, dużych pieniędzy, ale nie jesteśmy w tej kwes�i bezczynni. 
Wspólnie z mieszkańcami staram się pozyskiwać dodatkowe 
środki, poza otrzymanym z Gminy funduszem sołeckim. Przed 
wyborami sołeckimi obiecałem mieszkańcom, że zrzeknę się 
przysługującej mi jako sołtysowi prowizji za pobór podatków. 
Słowa dotrzymałem.  Rokrocznie pieniędzy jest coraz więcej. 
Dla przykładu podam, że w 2015 r. zebrałem około 49  000 zł 
z podatków. W 2016 r. była to już kwota 109 881, 22 zł. Z tego 
tytułu uzyskaliśmy prowizję w wysokości  9 406 zł. 

Na co wydane zostały te pieniądze?
Przeprowadziliśmy m.in. prace porządkowe nad rzeką, 
posadziliśmy drzewa i krzewy, zagospodarowany został wjazd 
na osiedle mieszkaniowe  Zielona Dolina, postawione zostały 
ławy na placu wiejskim przy ognisku, uporządkowany został 
teren przy tablicy z historią wsi, zamontowane zostały nowe 
estetyczne barierki na mostku przy szkole (ufundowane przez 
właścicieli prywatnej firmy). Poprawiona została także 
estetyka przystanku autobusowego. Około 4,6 tys. zł 

wydaliśmy na zakup lampy oświetleniowej  oraz montaż 
dwóch kolejnych. Wykonany został także przecisk sterowany 
przy tartaku. Poprawa wyglądu naszej miejscowości oprócz 
walorów estetycznych przyniosła wymierne korzyści finansowe. 

W jaki sposób?
Zajęliśmy szóste miejsce w konkursie „Czysta i piękna zagroda, 
estetyczna wieś", zorganizowanym przez Związek Gmin 
Warmińsko - Mazurskich. Otrzymaliśmy za to nagrodę 
w wysokości 3 tys. zł. Pieniądze te wydaliśmy na zakup dwóch 
lamp oświetleniowych. Nasze wysiłki i osiągnięty sukces 
docenił wójt gminy Purda Piotr Płoski, który dorzucił kolejne 
3 tys. zł. Środki te otrzymamy w br. Aktualnie dysponujemy 
kwotą 505,51 zł, która w połączeniu z prowizją od I raty 
podatków w 2017 r. przeznaczona zostanie na zakup kabla do 
dalszej rozbudowy oświetlenia we wsi. Wspólnie powołaliśmy 
także Stowarzyszenie „Nasze Szczęsne".W 2016 r. po 
przeprowadzonym zapytaniu cenowym ze środków 
Stowarzyszenia zakupiono lampę oświetleniową i zlecono 
montaż dwóch następnych. Koszt tego zadania wyniósł 
5 463,66 zł. 
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie  podziękować 
radzie sołeckiej za zaangażowanie, mieszkańcom sołectwa za 
udział w l icznych pracach społecznych, za pomoc 
w organizacji imprez dla dzieci (wyjazd do mini zoo 
w Nikielkowie i warsztaty świąteczne), za wpłacanie 
podatków u sołtysa. Takich mieszkańców jak w Szczęsnem 
może pozazdrościć mi wielu sołtysów w Polsce. Dziękuję.

Z CYKLU CIEKAWA OSOBOWOŚĆ 
- Koło Gospodyń Wiejskich 
„Szczęściary"

SIEDEM SZCZĘŚCIAR ZE SZCZĘSNEGO

Śpiewają, gotują, projektują ubrania. Tak siedem kobiet ze 
Szczęsnego spędza swój czas. - Jesteśmy otwarte, lubimy 
ludzi. Nie żyjemy przecież tylko dla siebie - mówi z 
entuzjazmem Mariola Poko, z Koła Gospodyń Wiejskich 
Szczęściary. 

Mariola Poko od lat mieszka w Szczęsnem. Kilka lat temu była 
sołtysem tej wsi. - Lubię się udzielać, spędzać czas z innymi 
ludźmi - mówi. 
Sprawując tę funkcję kilka lat temu, pani Mariola zaangażowała 
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się w organizację festynu z okazji 660-lecia Szczęsnego. - Biorąc 
pod uwagę tę ważną rocznicę związaną z naszą miejscowością 
chcieliśmy w jakiś wyjątkowy sposób ją oprawić w postaci 
pięknie urządzonego festynu. To była okazja, by pokazać, że 
chcemy działać na rzecz naszej wsi. I stąd zrodził się pomysł 
powołania do życia Koła Gospodyń Wiejskich Szczęściary, 
którego nazwa nawiązuje oczywiście do nazwy Szczęsnego - 
mówi Mariola Poko. 
Obecnie Szczęściary to siedem aktywnych kobiet. Prezeską koła 
jest Jolanta Gierach, jej zastępczynią właśnie pani Mariola. Do 
koła należą jeszcze Kazimiera Jabłońska, Agata Gutkowska, 
Stanisława Pliszka, Bożena Mąka oraz Grażyna Cejner. - 
Wspólnie działamy naprawdę prężnie - mówi z entuzjazmem 
pani Mariola. - I to nie tylko na terenie naszej miejscowości 
i gminy, ale również poza nią. Tradycyjnie jesteśmy zapraszani 
np. do olsztyńskiej Aquasfery na obchody Dnia Seniora. Tam 
zorganizowałyśmy np. pokaz mody. 
Przygotowane stroje miały charakter sportowy i wyjściowy. 
Szczęściary wykonały je dokonując m.in. przeróbek innych 
ubrań. - Korzystałyśmy z ubrań, które miałyśmy w swoich 
domach - dodaje pani Mariola. 
Jednak moda to nie jedyna dziedzina, w której realizują się 
kobiety ze Szczęsnego. - Możemy coś upiec, ugotować. Na 
Dożynkach gminnych zdobyłyśmy II miejsce w konkursie na 
najlepszą potrawę wieprzową - mówi pani Mariola. 
Moda, gotowanie, to nadal nie wszystko, czym mogą pochwalić 
się Szczęściary. - Robimy też różnego rodzaju ozdoby 
świąteczne, wielkanocne i bożenarodzeniowe w technice 
Dekupaż (org. Decoupage) - podkreśla Mariola Poko.
Dla niewtajemniczonych technika dekupaż polega na 
przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię 
wyciętego wzoru m.in. z papieru. Wymaga ona bardzo dużej 
precyzji. Śpiew to kolejna odsłona działalności Szczęściar. - 
Dzięki zaproszeniu olsztyńskiej społeczniczki Zdzisławy 
Łukaszewskiej wystąpiliśmy m.in. w Parku Jakubowym obok 
takiej gwiazdy jak Czerwony Tulipan. To nie byle co - mówi 
z dumą pani Mariola. 
Szczęściary mają na swoim koncie również nagranie płyty 
z piosenkami związanymi m.in. ze Szczęsnym. - Została ona 
wydana dzięki bardzo dużej pomocy obecnych władz gminy, za 
co jesteśmy bardzo wdzięczne - mówi Mariola Poko. - W swojej 
codziennej działalności chcemy promować naszą gminę, bo na 
to zasługuje. 
Działalność w Szczęściarach dla pani Marioli oraz jej koleżanek 
to styl życia. - Jesteśmy aktywne, otwarte na innych, lubimy 
życie. Nie żyjemy przecież tylko dla siebie - podkreśla. 

 Z CYKLU PRZEDSIĘBIORCY
„Leśne Wrota"
Natalia Rybacka

ZWIERZĘTA TO CAŁE JEJ ŻYCIE 

Natalia Rybacka, to mieszkanka gminy Purda, która na co 
dzień prowadzi ośrodek wypoczynkowy „Leśne Wrota" 
w miejscowości Wojtkowizna niedaleko Olsztyna. Jej pasją 
jest niesienie pomocy zwierzętom. 

"Leśne Wrota" - usytuowane  w lesie, nad jeziorem Klebarskim, 
z dala od gwaru i zgiełku miasta. Wśród wczasowiczów uchodzi 
za idealne miejsce do wypoczynku pełnego ciszy. - Ośrodek ten 
prowadzę od kilkunastu lat - mówi pani Natalia. 
Ośrodek cieszy się dużą popularnością wśród gości z całej 
Polski. Do dyspozycji gości jest 361 miejsc noclegowych, 
usytuowanych w trzech budynkach mieszkalnych. Pokoje są 
w pełni wyposażone, wygodne i ładnie urządzone. Na miejscu 
można skorzystać również z sześciu sal wielofunkcyjnych, strefy 
SPA z jaskinią solną. Atrakcją samą w sobie jest na pewno 
prowadzony na terenie ośrodka zwierzyniec. A zwierzęta dla 
Natalii Rybackiej to całe życie. - Zwierzęta lubię już od 
dzieciństwa - mówi kobieta. 
Przywiązanie do zwierząt pani Natalia potwierdza swoimi 
praktycznymi działaniami. - Kilka lat temu zaczęłam działać 
w Fundacji Przyjaciel - mówi. - Teraz prowadzę ją osobiście. 
Działalność fundacji prowadzona jest z prawdziwym 
rozmachem. - Mamy u siebie kilkadziesiąt zwierząt. 
Opiekujemy się także chorymi, porzuconymi i niechcianymi 
czworonogami, choć w ośrodku nie brakuje koni, kóz czy kurek. 
Nasi pracownicy i wolontariusze kochają zwierzęta i oddają im 
całe serce, starając się znaleźć im nowe, ciepłe domy, co czasem 
jest bardzo trudne - mówi Natalia Rybacka. 
Marzeniem pani Natali jest stworzenie Kociego Sanktuarium. 
Jak twierdzi, takich miejsc działa wiele na całym świecie. 
- Fundacja Przyjaciel otrzymała ogrzewany i ocieplony budynek 
- 120 m kw i z 12 hektarami ogrodzonego terenu dla 32 kotów 
- mówi. 
Natalia Rybacka przyznaje, że początki jej działalności nie były 
zbyt łatwe. - Wiele osób podchodziło do tego, co robię bardzo 
sceptycznie. Teraz takie podejście zupełnie się zmieniło. 
Oczywiście na korzyść - podkreśla. - Zdecydowanie wzrosła ich 
świadomość. Przykładem było wykupienie dzięki wsparciu 
finansowemu mieszkańców Klewek konia, który przeznaczony 
był do rzeźni. To bardzo szlachetny odruch. 
Fundacja na co dzień prowadzi także zwierzęce adopcje. 
Liczone są one w dziesiątkach sztuk. - Budujemy również budy 
dla psiaków. Bardzo ważną sprawą jest prowadzenie akcji 
kastracyjnych. W tym przypadku jest to w głównej mierze praca 
znajomych lekarzy weterynarzy oraz wolontariuszy, którzy 
w tym celu nieodpłatnie poświęcają swój czas - mówi pani 
Natalia. 
Do tej pory dzięki Fundacji Przyjaciel wykonano blisko 200 
takich zabiegów. Ostatnie miały miejsce w weekend 18-20 
lutego. Pacjentami były głównie koty piwniczne, bezdomne, 
śmietnikowe, podsklepowe itp.  Oczywiście jak zawsze dzięki 
akcji pomoc otrzymały zwierzęta domowe. Do Wojtkowizny 
zjechało kilku weterynarzy z Warszawy wraz z wolontariuszami. 
- Zależy nam na poprawie warunków bytowych zwierząt 
mieszkających na wsiach - podkreśla Natalia Rybacka. 
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Z CYKLU "BLIŻEJ URZĘDU"
Tomasz Czarniewski – OC

NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 

Od kiedy pracuje Pan w urzędzie, jakie stanowiska Pan 
sprawował? 
Tomasz Czarniewski, Podinspektor ds. wojskowych i obrony 
cywilnej: - W Urzędzie Gminy w Purdzie pracuję od 2 lat. 
Wcześniej pracowałem w jednostce budżetowej podległej pod 
Urząd Miasta w Olsztynie, jako pracownik administracyjno-
biurowy. Od 6 lat związany jestem z jednostką OSP "Pomoc 
Maltańska" w Klebarku Wielkim, której jestem prezesem. 

Zajmuje Pan stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej. 
Czym dokładnie Pan się zajmuje?
Stanowisko, które objąłem, zajmuje się szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem w gminie. Ponadto w moim zakresie 
obowiązków jest planowanie działalności w zakresie obrony 
cywilnej, opracowanie i aktualizowanie planów, programów, 
w y t y c z ny c h  i  i n ny c h  d o ku m e ntó w,  d o t y c z ą c y c h 
przygotowania i działania obrony cywilnej w gminie. To także 
nadzorowanie i koordynowanie opracowań planów 
w zakładzie pracy, organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony 
cywilnej, przygotowanie i zapewnienie działań systemu 
powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu 
wykrywania skażeń, organizowanie ewakuacji ludności 
i zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej w wyniku klęsk 
żywiołowych i zagrożeń środowiska. 
Do zadań osoby zajmującej to stanowisko należy także 
organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowej, prowadzenie 
spraw wojskowych w zakresie ustalonym przepisami, udział w 
p r z y g o t o w a n i u  k w a l i fi k a c j i  w o j s k o w e j  i  j e g o 
przeprowadzenie, prowadzenie spraw wynikających z ustawy  
o ochronie przeciw pożarowej. W szczególności chodzi 
o sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową, 
zapewnienie OSP środków alarmowania i łączności, 
zapewnienie pomieszczeń, sprzętu, urządzeń przeciw 
pożarowych, odzieży specjalnej i  umundurowania, 
zapewnienie środków transportowych do akcji   ratowniczych 
i ćwiczeń, prowadzenie obowiązującej dokumentacji 
i sprawozdawczości z zakresu ochrony ppoż., współdziałanie 
z organami policji w zakresie utrzymania ładu i porządku. 
Oprócz wymienionych wyżej zagadnień, zajmuję się 
wspieraniem organizacji pozarządowych, znajdujących się na 
terenie gminy Purda.    

Czy do tej pory zdarzyły się sytuacje, kiedy trzeba było 
wcielić w życie procedury związana z zarządzaniem 
kryzysowym? 
Od momentu, kiedy pracuję w Urzędzie nie przypominam 
sobie takich sytuacji. 

Jakie są procedury działania w razie zagrożenia? 
W pierwszej fazie każdego zagrożenia dysponowane są nasze 
jednostki OSP. Mamy ich cztery. Są to OSP Butryny, OSP 
„Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, OSP Purda, OSP Nowa 
Wieś. Wszystkie jednostki są bardzo dobrze wyposażone 
w sprzęt i środki, i są w stanie podjąć działania ratowniczo - 
gaśnicze 24h/dobę - 7 dni w tygodniu. Dodatkowo w tym roku 
zakupimy dwa nowoczesne samochody ratowniczo - gaśnicze, 
które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców i osób 
przebywających na terenie gminy. 

Specyfiką gminy Purda są tereny i miejsca rekreacyjne, 
w których głównie w sezonie wypoczywa wiele osób. Na 
czym polega wtedy zapewnienie bezpieczeństwa? 
Polega głównie na monitorowaniu zagrożeń i realizacji 
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat 
bezpiecznego przebywania na obszarach wodnych podczas 
wakacji, czy bezpiecznym przebywaniu na lodzie. 
Koordynacja działań na linii Urząd Gminy – jednostki OSP 
i inne służby, pozwala na organizację pokazów ratowniczych 
dla mieszkańców i osób przyjezdnych podczas festynów, 
imprez np. gminne dożynki, Kiermas Warmiński. Jednostki 
OSP zabezpieczają również te wydarzenia. 

GOK

Ferie zimowe z GOK-iem 

W dniach 23 stycznia – 5 lutego 2017 roku trwały ferie 
zimowe w województwie warmińsko-mazurskim. Aktywnie 
uczestniczył w nich Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, 
który postanowił zaopiekować się dziećmi i zaprosił je na 
wspólne półzimowisko. 
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Pierwszy tydzień ferii zimowych zorganizowano pod 

hasłem „Wyjedź z GOK-iem". W ramach projektu dzieci 
wybrały się na trzy wycieczki. Dnia 24 stycznia 2017 roku, 
najmłodsi mieszkańcy gminy odwiedzili Muzeum Przyrody w 
Olsztynie. Zgodnie z programem wyjazdu dzieci wzięły udział 
w warsztatach, podczas których poznały zasady dokarmiania 
ptaków zimą. Uczestnicy wycieczki poznali gatunki lokalnie 
występujących ptaków, nauczyli się je odróżniać oraz 
dowiedzieli się czym je karmić. W dniu 25 stycznia 2017 r. 
odbyła się druga z wycieczek w ramach cyklu ferie z GOK-iem. 
Dzieci w doskonałych humorach korzystały z kompleksu sal 
zabawowych w Małpim Gaju w Olsztynie. Zabawa trwała 
ponad 2 godziny. Do dyspozycji najmłodszych były 
wielopoziomowe konstrukcje z labiryntami, zjeżdżalnie, 
rurowe ślizgi, tuby, baseny z piłkami, mosty linowe i pochylnie 
przeznaczone do wspinaczki. W czwartek 26 stycznia 2017 
roku, odbyła się ostatnia wycieczka zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie. Dzieci wybrały się do 
Olsztyńskiego Teatru Lalek i obejrzały spektakl zatytułowany 
„Księżniczka na ziarnku grochu" w reżyserii Aliny Skiepko-
Gielniewskiej. Cała obsada, scenografia, a przede wszystkim 
lalki zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki. Było 
wesoło, momentami strasznie, a nawet wzruszająco. 

Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy w gminie Purda od zabaw 
z animatorem. Pierwsze zajęcia odbyły się w świetlicy wiejskiej 
w Purdzie, kolejne miały miejsce w Klewkach, Prejłowie, 
Giławach oraz Patrykach. Podczas spotkań nie brakowało 
kreatywnych gier i zabaw. Do zajęć wykorzystano chustę 
animacyjną i inne akcesoria. Było malowanie twarzy i słodki 
poczęstunek. W świetlicy w Klewkach z inicjatywy sołtysa i rady 
sołeckiej dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach "Czas wolny 
bezpiecznie spędzony". W ramach projektu zorganizowano 
wiele ciekawych zajęć manualnych i sportowych. Był czas na 
gry i zabawy, a także na naukę etykiety i dobrych manier. Dzieci 
miały również okazję uczestniczyć w balu karnawałowym oraz 
w szkoleniu nt. bezpiecznego zachowania się podczas 
spotkania z obcym zwierzęciem. Podczas ferii najmłodsi mieli 
możliwość spotkać się z dzielnicowym Adamem Pęgier mł.asp. 
Posterunku Policji w Purdzie. Podczas ferii zimowych nie 
zapomniano o miłośnikach sportu. W ramach projektu „Ferie 
z piłką" zostały rozegrane dwa turnieje halowej piłki nożnej 
juniorów i młodzików.

Elza i Olaf na balu w Klewkach 

Bajka „Kraina Lodu" była motywem przewodnim balu 
karnawałowego, który w niedzielę 19 stycznia 2017 roku 
odbył się  w świetlicy wiejskiej w Klewkach. 

Dzieci oraz ich opiekunów, piosenką „Mam tę moc", 
przywitali Elza i Olaf. Na początku odbył się też korowód 
uczestników, podczas którego dzieci z dumą prezentowały 
przepiękne stroje. 

Na balu zdecydowanie wyróżniały się dziewczynki, które 
przebrały się za ulubioną bohaterkę Elzę, ale nie zabrakło 
również kowbojów, księżniczek, supermenów, batmanów 
i wielu innych postaci bajkowych. Dla przebierańców 
organizatorzy balu - Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie oraz 
sołtys Klewek Jerzy Pykało wraz z radą sołecką - przygotowali 
liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszyscy chętnie 
uczestniczyli w wesołych tańcach w rytm znanych, 
popularnych utworów.

Wiele radości sprawiła dzieciakom zabawa bam bam 
rurkami - lekkimi, kolorowymi tubami, które po uderzeniu 
o siebie lub w dowolną inną powierzchnię wydawały różne 
dźwięki. Na wszystkich uczestników zabawy czekał również 
słodki poczęstunek. Był też czas na pamiątkowe zdjęcia 
z bohaterami bajki „Kraina Lodu". Zabawa dostarczyła 
dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń. Fundacji Przyjaciel 
z Wojtkowizny serdecznie dziękujemy za wspaniałe dekoracje 
i pomoc w organizacji wydarzenia.

SPORT 

LIGA TENISA STOŁOWEGO

„Purdzka Amatorska Liga Tenisa Stołowego" - sposób na 
integrację, sposób na ruch, sposób na zdrowie.

W roku bieżącym twa II edycja "Purdzkiej Amatorskiej Ligi 
Tenisa Stołowego (PALTS). Celem ligi jest popularyzacja tenisa 
stołowego, jako jednej z form aktywności fizycznej oraz 
ws p ó łzawo d n ic t wa  o p a r tego  o  za s a d ę  Fa i r  P lay. 
Równorzędnym celem jest integracja mieszkańców Gminy 
Purda. Rozgrywki są doskonałą odskocznią od codzienności, 
problemów, pracy, ale również pretekstem aby spotkać się ze 
znajomymi i poprzez ruch zadbać o zdrowie i nasze figury.

Kilka słów o zasadach:
Jest to l iga drużynowa do której  zgłosi ło się 8 
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drużyn:"KONIEC IMPREZY" i "TOBOLSCY" obie z Klewek, 
"Szczęsne POWER" i "Płoski TEAM" ze Szczęsna oraz "Sołectwo 
PURDA","MAGICY Giławy" i ekipy biorące udział w 
rozgrywkach po raz pierwszy: "STRAŻACY" i "Trękusek POD 
LASEM".

Drużyny składają się z jednej przedstawicielki płci pięknej i 
trzech panów oraz zawodników rezerwowych. Obecność pań 
w rozgrywkach jest nie do przecenienia gdyż wpływa kojąco na 
obyczaje co bardziej krewkich zawodników.

Poszczególni zawodnicy rozgrywają 1 mecz do 3 wygranych 
setów, każdy do 11 punktów.

Na jedno spotkanie przypada 12 meczy:
- gra pojedyncza mężczyzn (3 zawodników – każdy 

z każdym = 9 meczy),
-  gra pojedyncza kobiet (1 mecz),
-  gra podwójna mężczyzn (1 mecz),
-  gra mieszana (1 mecz).
Prawo startu w rozgrywkach mają wszyscy mieszkańcy 

Gminy Purda.
Uczestnictwo w „Purdzkiej Amatorskiej Lidze Tenisa 

Stołowego" jest bezpłatne.
Na miejsce rozgrywek wyznaczono salę gimnastyczną 

w Marcinkowie. Spotkania rozpoczynają się w niedzielę 
o godz. 12:00 i 14:00.

Harmonogram spotkań, postępy drużyn oraz fotorelacje 
można znaleźć na funpage ligi na FB: „Purdzka Amatorska Liga 
Tenisa Stołowego"

Zachęcamy do dopingowania swoich drużyn lub drużyn, 
z którymi Państwo sympatyzujecie i zapraszamy na salę, aby 
poczuć atmosferę zdrowej rywalizacji wewnątrz gminy.

Marcin Jasiuczenia - w czerwonej koszulce
Karol Kwiatkowski - górny rząd, trzeci od lewej
Damian Piasecki - górny rząd, siódmy od lewej

Dwie drużyny z naszej gminy grają w piłkarskiej A-klasie. 
To GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki oraz Leśnik 
Nowe Ramuki. W ostatnim wydaniu „Miesięcznika 
Samorządowego Gminy Purda" rozpoczęliśmy prezentacje 
zawodników. Na początek przedstawiliśmy Dawida 
Marchewkę, grającego trenera drużyny. Dziś prezentujemy 
kolejnych trzech zawodników GKS Błękitni Korona Stary 
Olsztyn Klewki. 

MARCIN JASIUCZENIA, to bramkarz A-klasowej drużyny. 
Ma 31 lat i 185 cm wzrostu. Jego początki przygody z piłką 
sięgają juniorów. - Wtedy miałem 12 lat - mówi Marcin. - Dziś 
jestem pierwszym bramkarzem GKS Błękitni Korona Stary 
Olsztyn Klewki. - Czy moja pozycja jest zagrożona? Trenuje 
z nami drugi bramkarz, ale sądzę, że dobrze wywiązuję się ze 
swoich obowiązków. Ostatnio jednak przydarzyła mi się 
kontuzja. Naciągnąłem pachwinę, co w praktyce oznacza 
dwutygodniową przerwę w treningach. 

Czy rola bramkarza jest stresująca? - Na pewno jest to duża 
odpowiedzialność. Bramkarz jest ostatnią osobą, która może 
cokolwiek zrobić na boisku - mówi Marcin. - Bramkarz jest też 
od tego, by ustawiał grę obrony. Ale w moim przypadku są to 
raczej drobne uwagi, bo bardzo dobrze rozumiem się 
z kolegami. Jesteśmy zgraną ekipą, która dobrze ze sobą 

NASI PIŁKARZE 

współpracuje. 
Rola Marcina Jasiuczeni 

nie sprowadza się jednak 
wyłącznie do stania między 
słupkami. - Czasami zdarza 
mi się egzekwować rzuty 
wolne, a także strzelać 
rzuty karne - mówi. - Nieraz 
była potrzeba zagrania 
w polu, bo wcielałem się 
w  r o l ę  n a p a s t n i k a . 
Przyznam,  że  ca łk iem 
dobrze mi to wychodziło. 

Jaki rozegrany mecz najlepiej wspomina z rundy jesienno-
zimowej? Marcin Jasiuczenia bez namysłu wskazuje ten z MKS 
Jeziorany wygrany przez GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn 
Klewki 1:2. - To był udany mecz całej drużyny. W moim 
przypadku miałem udane obrony, dodatkowo obroniłem rzut 
karny wykonywany przez przeciwników - wspomina. 

Bramkarz GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki jako 
wzór dla siebie stawia innego bramkarza o międzynarodowej 
sławie. To Duńczyk Peter Schmeichel. - Zawsze podziwiałem 
jego parady - przyznaje Marcin. - A biorąc pamiętny finał Ligi 
Mistrzów z 1999 roku, kiedy broniąc barw Manchaster United 
pokonał ze swoją drużyną Bayern Mochnaium, to moje 
uwielbienie dla niego stało się formalnością. 

Finał ten przeszedł do historii futbolu, bo Manchaster 
United przegrywając 0:1 w normalnym czasie, w ostatnich 
minutach spotkania zdobył wyrównującą bramkę, a na 
dodatek kilka minut później zdobyli gola na wagę wygranej 
w finale. 

Na co dzień Marcin Jasiuczenia udziela się w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bartągu. 

DAMIAN PIASECKI swoją przygodę z piłką nożną zaczynał, 
podobnie jak większość obecnych piłkarzy GKS Błękitni Korona 
Stary Olsztyn Klewki. - Czyli w juniorach. Wstąpiłem do nich 
w wieku 12 lat - mówi 22-letni dziś Damian. - Od małego 
chłopca ciągnęło mnie do piłki. W wieku 18 lat przeszedłem do 
seniorów. 

Czy pamiętasz swój pierwszy mecz? - Nie, raczej nie. To było 
dawno - mówi piłkarz.

W A-klasowej drużynie Damian Piasecki występuje jako 

Marcin Jasiuczenia
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Damian Piasecki

Karol Kwiatkowski

napastnik. Do tej pory strzelił 
kilkadziesiąt bramek. Jaki 
najlepszy mecz rozegrał w 
o s t a t n i m  c z a s i e ?  T o 
spotkanie, które GKS Błękitni 
Korona Stary Olsztyn Klewki 
rozegrał w połowie września 
2016 roku z MKS Polonia 
Lidzbark Warmiński. Damian 
wspomina te spotkanie jako 
te wyjątkowe, choć drużyna 
reprezentująca gminę Purda, 
przegrała je 1:2. - To typowe 
spotkanie, w którym wynik 
nie oddaje tego, co się działo 

na boisku. A moim zdaniem rozegraliśmy bardzo dobry mecz. 
Cała drużyna spisała się wtedy bardzo dobrze. 

Podobnie, jak inni piłkarze, także Damian Piasecki ma 
swojego sportowego boiskowego idola. - Jest nim Antoine 
Griezmann, który na co dzień gra w hiszpańskiej Primera 
Division - mówi napastnik GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn 
Klewki. 

Nic dziwnego, że Damian za wzór stawia sobie Griezmanna, 
bo ten gra również na pozycji napastnika w Atle�co Madryt. - To 
młody, utalentowany napastnik - wylicza zalety Francuza. 
- Bardzo dobrze zagrał w ostatnich Mistrzostwach Europy. 
Lubię jego grę, jego sposób poruszania się po boisku. 

Jakie są poza piłkarskie zainteresowania napastnika 
napastnik GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki? Te 
również związane są z aktywnością. - W wolnych chwilach 
staram się biegać. Tak ze dwa razy w tygodniu od 1 do 2 godzin. 
Nie jest to jednak ciągły bieg. Przerywam go na przysiady, 
pompki itp. - mówi Damian. 

Jak każdy sportowiec Damian Piasecki ma swoje marzenia. - 
Na ten moment moim marzeniem jest awans naszej drużyny do 
rozgrywek w klasie okręgowej - zdradza A-klasowy napastnik. 

Damian Piasecki ma 180 cm. Jego numer na koszulce to 19. 

KAROL KWIATKOWSKI 
to  jeden z  najbardziej 
doświadczonych piłkarzy, 
który gra w GKS Błękitni 
K o r o n a  S t a r y  O l s z t y n 
Klewki. Przemawia za nim 
wiek oraz doświadczenie 
boiskowe. Ma 34 lata, jego 
numer w drużynie to 17. 
Obecnie zawody rozgrywa 
na pozycji pomocnika. Ale w 
przeszłości stał również na 
innych. - Przygodę z piłką 
nożną zaczynałem w wieku 
12-13 lat, w klasie junior. 

Jak wspomina swoje piłkarskie początki. - Bardzo 
dobrze wspominam tamte czasy. Charakterystyczne było 
to, że do piłki garnęło się wtedy bardzo dużo młodzieży 
z Klewek. To byli sami znajomi - mówi dziś Karol 

Kwiatkowski. 
W wieku 16 lat Karol przeszedł o poziom wyżej do 

drużyny seniorskiej. - Moje początki gry były takie, że 
grałem na lewej obronie - mówi. 

W swojej piłkarskiej karierze Karol Kwiatkowski może 
pochwalić się grą w OKS Stomil 1945. Również na lewej 
obronie. - Zespół grał wtedy w IV lidze. Dzięki temu miałem 
przyjemność grać wspólnie z tak znanymi zawodnikami jak 
Grzegorz Lech i Piotr Skiba. Pierwszy do tej pory strzela, 
a drugi broni barw pierwszoligowego obecnie Stomilu 
Olsztyn - mówi Karol Kwiatkowski. 

Po przygodzie z OKS Stomil 1945 miał przerwę 
w uprawianiu sportu. Wyjechał wtedy do Norwegii. - W ten 
sposób chciałem podreperować swój domowy budżet. 
Nadarzyła się okazja wyjazdu, więc skorzystałem - mówi. 
- Do gry wróciłem w 2007 roku i zacząłem ponownie grać 
w Koronie Klewki. Pograłem dosłownie chwilę i zostałem 
ustawiony na pozycji środkowego pomocnika, ale taki 
pomocnik bardziej ofensywny. 

Karol przyznaje, że gra w barwach OKS Stomil 1945 dużo 
mu pomogła sportowo. - Tam treningi odbywały się 
codziennie. Grało się dużo piłką. Na pewno pobyt w tym 
klubie wpłynął na moją formę. 

Na swoim koncie Kwiatkowski może zapisać sobie 
również grę w Pisa Barczewo w klasie okręgowej. Z tą 
drużyną zdobył awans do IV ligi. Niestety, na drodze jego 
kariery stanęła bardzo poważna kontuzja. Po pół roku skręcił 
sobie kolano Z tego powodu musiał pauzować blisko 2 lata. 
Po wyleczeniu urazu wrócił do gry, ale pech go nie opuszczał. 
Ponownie skręcił kolano. Teraz gra, ale już ze stabilizatorem, 
co trochę przeszkadza mu w pełnym komforcie gry. 

W swojej karierze Karol Kwiatkowski ma również pozycję 
środkowego obrońcy. - Mimo, że grałem w obronie to udało 
mi się strzelić sporo bramek, wiele z nich padło ze strzału 
głową. Tak było przy rozgrywaniu stałych fragmentów gry, 
jak rzuty rożne, czy rzuty wolne - mówi Karol. 

Jako sportowego idola Kwiatkowski stawia sobie Luisa 
Figo oraz Sebas�ana Verona. - Podoba mi się ich styl gry. To 
dwaj pomocnicy. Na dodatek w pewnym czasie grali 
wspólnie w moim ulubionym klubie Inter Mediolan - mówi 
Karol. 
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Gminna Biblioteka Publiczna
Co za nami, co przed nami

Początek roku to okres aktywnej działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej. W tym czasie odbyły się liczne wyjazdy 
i spotkania.

Początek roku, to wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku na Koncert Marszałkowski do Filharmonii w Olsztynie. 
Spędzili oni czas wsłuchując się w muzykę Straussów, 
podziwiając występ sopranistki Małgorzaty Kulińskiej. Artystka 
wykonała arie ze znanych operetek jak: „Hrabina Marica", 
„Księżniczka czardasza", „Wesoła wdówka", „Giudi�a", 
„Cygańska miłość", „Paganini", „Carewicz", „Kraina uśmiechu", 
„Zemsta nietoperza" czy „My Fair Lady".

Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała następnie 
słuchaczom UTW spotkanie z Renatą Wagner.

Głównym poruszanym tematem były sprawy zdrowotne 
osób starszych i kwes�a zmian jakie zachodzą z wiekiem 
w organizmie. Następnie rozpoczęła się dyskusja na ten temat, 
która została poparta zajęciami praktycznymi. Pani Renata 
przedstawiła najczęstsze bolączki, z jakimi przyszło borykać się 
osobom w starszym wieku. Zaproponowała ćwiczenia w celu 
zmniejszenia już istniejących dolegliwości, czy też działań 
mających na celu zapobieganie przyszłym problemom 
zdrowotnym. Jak podkreślała prowadząca spotkanie, 
w każdym wieku ćwiczenia fizyczne przynoszą pozytywne 
rezultaty i nigdy nie jest zbyt późno, aby zacząć przygodę 
z aktywnością. Zwracać uwagę powinny na nie właśnie osoby w 
sile wieku, u których oprócz problemów zdrowotnych 
współistnieją naturalne tendencje do pogarszania się 
sprawności funkcjonowania całego organizmu. Przełom 
stycznia i lutego, to czas organizacji zabaw dla dzieci, które 
miały wtedy zimową przerwę w nauce. Pracownicy biblioteki 
zapewniali  im atrakcje od rana do późnych godzin 
popołudniowych spędzając czas w naszej gminnej placówce. 
Do dyspozycji miały nowy sprzęt komputerowy, korzystały 
z gier na Xboksie oraz z gier planszowych. 

Na początku lutego, w ramach spotkań Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, miało miejsce malowanie glinianych 
żaglówek. Wystawę przygotowanych prac można obejrzeć w 
bibliotece. Zorganizowane zostało również spotkanie 

ostatkowe,  na  któr ym smaży l i śmy  własnoręczn ie 
przygotowane serowe pączki i oponki. W spotkaniu 
uczestniczyli zaproszeni goście Pan Wójt Piotr Płoski i Pan radny 
Grzegorz Nosek. W połowie lutego odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki i dyskusja na temat książki Richarda 
Paula Evansa „Papierowe marzenia". Na koniec miesiąca też nie 
zabrakło atrakcji, tym razem podróżniczych. Odwiedził nas 
kucharz i podróżnik Pan Wojciech Charewicz, który opowiedział 
o swoich wyprawach na Alaskę, do Rosji i Kambodży.

GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Purdzie

Krystyna Sobótka



Łączka 
Wielkanocnego Zajączka

Zajączek z Babą Wielkanocną 
już do Was jadą ....

8 kwietnia 2017r.
 godz. 12:00sala sportowa w Marcinkowie

W PROGRAMIE:

    szukanie słodkich jajeczek
    łapanie króliczka

    labirynt

    śmingus dyngus

    robienie ozdób z Babą Wielkancną

    szalona zabawa z Zającem – animacje, konkursy

    cuda z jajkiem Kota Psota

Czekamy na Państwa opinie i komentarze, Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie

Purda 12A, 11-030 Purda, tel. 89 512 46 63, www.gokpurda.pl 


