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WYDANIE
 SPECJALNE

Minęły właśnie dwa lata od wyboru Piotra Płoskiego na wójta gminy Purda oraz powołania obecnie działającej Rady 

Gminy. Przez ten czas wójt Płoski wraz z radnymi konsekwentnie stawia na poprawę komfortu życia swoich 

mieszkańców. Zaczął także sięgać po unijne dotacje, dzięki czemu skończył się w gminie czas zastoju. Z udziałem 

pozyskanych środków realizowanych jest wiele inwestycji. 

-  kilkadziesiąt dodatkowych punktów

  oświetlenia ulicznego

-  kilka kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

-  ponad 5 ha gruntów wydzierżawionych 

  lub pozyskanych dla sołectw
-  ponad 20 nowych elementów małej architektury
-  6 siłowni zewnętrznych
-  kilometry wyremontowanych dróg

KROK NAPRZÓD



W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DZIECI

INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Zmiany zaczęły się od reorganizacji zasad dowożenia 

dzieci do placówek oświatowych znajdujących się na 

terenie gminy. - Przed moim przyjęciem do urzędu 

przewoźnikom płacono z kasy gminy po 55 zł za jeden 

kilometr. Dla mnie były to niewyobrażalnie duże 

pieniądze jak na taką usługę – mówi wójt Piotr Płoski. 

Władze gminy postanowiły to zmienić. Wprowadzono 

nowe zasady, zgodnie z którymi przewoźnikom zleca się 

obsługę poszczególnych tras.  -  W ten sposób 

zaoszczędziliśmy dużo pieniędzy. I wykorzystujemy je 

z pożytkiem fundując dzieciom z naszej gminy dojazd 

i korzystanie z basenu – mówi wójt Piotr Płoski. 

Z nauki pływania korzystają dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Szczęsnem i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Klebarku Wielkim. Rekreacyjnie z pływania na basenie 

korzystają uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Butrynach. Daliśmy dyrektorom tych placówek wolną 

rękę i to oni wybrali formę zajęć. Nie ukrywają, że są 

z tego bardzo zadowoleni. 

 Z inicjatywy wójta powstał także program 

stypendialny pod nazwą „Lokalny Program Wspierania 

Szczególnie Uzdolnionych Uczniów”. W ramach 

programu ustanowiono trzy rodzaje stypendiów: 

sportowe, naukowe i artystyczne. O stypendia mogą się 

ubiegać uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i klas I-

III gimnazjum. Z wnioskiem o przyznanie stypendium 

mogą występować m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele 

i trenerzy. W roku 2016 komisja stypendialna przyznała w 

sumie 26 stypendiów. - To bardzo ważna i potrzebna 

inicjatywa. Środki ze stypendium można przeznaczyć na 

dodatkowe lekcje, nowy instrument muzyczny czy sprzęt 

sportowy. Warto inwestować w młodzież. Ona jest naszą 

przyszłością. Cieszę się, że radni podzielają moją opinię w 

tej sprawie. Bardzo zależało mi na utworzeniu programu 

stypendialnego w gminie Purda, ponieważ dzięki niemu 

dzieci mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności - mówi 

wójt Piotr Płoski. 

Do najważniejszych inwestycji zaliczyć można budowę 

elektrowni fotowoltaicznych zasilanych z energii 

słonecznej oraz przebudowę kotłowni w gminnych 

szkołach. Władze Purdy pozyskały na ten cel 720 tys. 

w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Dzięki 

zdobytym funduszom możliwa będzie modernizacja 

dwóch słabo wydajnych kotłowni na węgiel na dwie 

nowe wysoko sprawne kotłownie na biomasę wraz 

z pełną automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Butrynach oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem. 

W ramach pozyskanych środków planowana jest także 

budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych.

 Nie są to jedyne inwestycje, które zostaną 

przeprowadzone na terenie gminy Purda. Z kolejnych 

skorzystają mieszkańcy miejscowości Trękusek. Gmina 

wybuduje tam kanalizację sanitarną o długości prawie 

dwóch kilometrów i sieć wodociągową o długości około 

300 metrów. Wartość tego przedsięwzięcia to 447 tys. zł. 

Pieniądze pozyskano z Agencji Nieruchomości Rolnych 

w Olsztynie.

 Gmina pozyskała również dofinansowanie 

w wysokości 680 tys. zł na zakup dwóch średnich 

samochodów ratowniczo–gaśniczych oraz sprzętu dla 

trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W efekcie 

konkursu rozstrzygniętego przez Zarząd Województwa 

Warmińsko–Mazurskiego gmina Purda wzmocni ochronę 

przeciwpożarową na terenie gminy i powiatu. 

 Do swoich sukcesów władze gminy mogą zaliczyć 

budowę boiska wielofunkcyjnego w Purdzie. Obiekt został 

oddany do użytku 30 września br. Całkowity koszt 

inwestycji wyniósł 354 tys. zł, a gmina pozyskała 

dofinansowanie w kwocie 116 tys. zł z Ministerstwa 

Sportu. Dzięki temu mieszkańcy mają do dyspozycji boisko 

z nowoczesną nawierzchnią poliuretanową wraz 

z ogrodzeniem. Cały obiekt został oświetlony.

 Konsekwentne działania władz gminy prowadzą 

również do realizacji drobniejszych, lecz nie mniej ważnych 

inwestycji, które bezpośrednio wpływają na poprawę  

komfortu życia codziennego. Przykładem jest na pewno 

wyremontowanie fragmentu drogi w Ostrzeszewie, której 

stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia.

FUNDUSZ SOŁECKI MOTOREM NAPĘDOWYM GMINY

Warto nadmienić, że w gminie Purda realizowane są 

również projekty finansowane z budżetu gminy w ramach 

funduszy sołeckich. W tym przypadku to mieszkańcy 

poszczególnych miejscowości decydują, co powinno 

zostać zrobione w ich najbliższym otoczeniu. W tym roku 

wszystkie sołectwa otrzymały do wykorzystania fundusz 

sołecki. Środki można było przeznaczyć na dowolne 

potrzeby wsi i jej mieszkańców.  - Znaczna część z tych 

pieniędzy została wykorzystana na inwestycje. Dziękuję 

Radnym za poparcie mojego pomysłu i wprowadzenie 

Funduszu Sołeckiego. Zaryzykuję stwierdzenie, że nie ma 

osób niezadowolonych z tej decyzji – mówi Piotr Płoski, 
fot. Jolanta Kolinko



PURDA TO NIE TYLKO INWESTYCJE 

Środki zewnętrzne udaje się pozyskiwać nie tylko na 

inwestycje i wydarzenia o charakterze proekologicznym. 

Przykładem może być projekt „Kulinarne Dziedzictwo 

Pogranicza Warmii i Mazur” realizowany przez gminę 

Purda wiosną i latem tego roku. Jego celem była 

aktywizacja mieszkańców wsi, przeciwdziałająca 

społecznemu wykluczeniu.  -  To bardzo ważne 

przedsięwzięcie, aktywizujące mieszkańców naszej gminy. 

W dodatku projekt zostanie zrealizowany niemalże w 100 

% bez udziału finansów gminy, bo całość pozyskanej 

d o t a c j i  p o c h o d z i  z e  ś r o d kó w  e u r o p e j s k i c h , 

a ściślej mówiąc z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

wójt gminy Purda.

Sołectwa Purda i Butryny zdecydowały się przeznaczyć 

większą część swojego funduszu sołeckiego na remont 

świetlic. W Butrynach remontowany jest praktycznie cały 

budynek, tj. sala widowiskowa wraz z zapleczem 

kuchennym i toaletami oraz mała sala, w której mieściła 

się wcześniej biblioteka. Środki z funduszu sołeckiego 

przeznaczono na materiały, natomiast prace wykonywane 

są społecznie. 

 Także w Purdz ie  wyremontowano część 

pomieszczeń w świetlicy wiejskiej. Koszt inwestycji to 

ponad 38 tysięcy złotych. Zakres prac obejmował 

wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, 

modernizację  instalacji wod.kan., c.o. i elektrycznych oraz 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzone 

prace pozwoliły na uzyskanie dodatkowych pomieszczeń. 

Odmalowany został również korytarz. 

 W ramach środków z funduszu sołeckiego 

przeprowadzono także szereg mniejszych inwestycji, jak 

np. budowa wiaty przystankowej w Marcinkowie, zakup 

i postawienie blaszaka w Klewkach czy budowa siłowni 

zewnętrznych w Prejłowie, Klebarku Wielkim i Patrykach. 

Znaczna część środków z funduszu została zainwestowana 

w poprawę oświetlenia. W wielu miejscowościach stanęły 

lampy ułatwiające życie mieszkańcom. Pieniądze na ten 

cel przeznaczono m.in. w Chaberkowie, Klebarku Wielkim, 

Nowej Wsi, Silicach, Starym Olsztynie, Ostrzeszewie 

i Szczęsnem. Najwięcej na poprawę oświetlenia, 

a pośrednio bezpieczeństwo mieszkańców przeznaczyli 

sołtysi Marcinkowa i Trękuska. 

2014-2020 - mówi Rafał Wilczek, sekretarz gminy i autor 

projektu. 

 Gmina Purda podejmuje także szereg inicjatyw 

mających na celu popularyzację wiedzy o środowisku 

przyrodniczym, kształtowanie odpowiedniego stosunku 

wobec przyrody, podniesienie ekologicznej i przyrodniczej 

wrażliwości oraz integrację mieszkańców. Z WFOŚiGW 

gmina pozyskała ponad 13 tys. zł na projekty edukacyjno-

ekologiczne, w ramach których zorganizowano szereg 

wydarzeń, m.in. spływ kajakowy rzeką Kośna, kino 

plenerowe, konkurs EuroEkoRambit, rajdy rowerowe oraz 

piknik z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. 

- Ponad połowę powierzchni naszej gminy stanowią lasy, 

dlatego edukacja ekologiczna jest dla nas bardzo ważna. 

Gmina Purda jest obszarem bardzo atrakcyjnym 

turystycznie i rekreacyjnie. Aby było tak zawsze wszyscy 

musimy dbać o przyrodę – wyjaśnia wójt Płoski.

MIESZKANIEC MA BYĆ ZADOWOLONY 

W ciągu ostatnich dwóch lat do życia powołano m.in. 

Gminny Ośrodek Kultury, kierowany przez dyrektor 

Agnieszkę Budziszewską. - Celem tej placówki jest 

koordynowanie wszystkich działań w zakresie kultury, 

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz 

aspiracji mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa 

w kulturze – podkreśla dyrektor Agnieszka Budziszewska. 

 W październiku bieżącego roku minął pierwszy rok 

działalności Gminnego Ośrodka Kultury. W tym krótkim 

okresie udało się zrobić naprawdę wiele. Wśród 

zorganizowanych wydarzeń znalazły się wystawy, 

wernisaże, imprezy plenerowe i koncerty, konkursy, 

występy, gale, warsztaty i różnego rodzaju spotkania. 

Udało się przygotować ofertę kulturalną i zajęciową 

dopasowaną do potrzeb mieszkańców oraz zaangażować 

ich w realizację różnego rodzaju inicjatyw, w tym na rzecz 

lokalnej społeczności, tj. WOŚP, Zbiórki Żywności. Celem 

działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 

jest  integracja miejscowych środowisk w celu 

współtworzenia i uczestnictwa w działalności kulturalnej.  

Oferta GOK-u będzie stale rozwijana i poszerzana tak, aby 

była atrakcyjna dla wszystkich grup wiekowych.

 Pozytywne zmiany wprowadzone w gminie 

odczuwają na pewno mieszkańcy załatwiający sprawy 

w urzędzie. Dla nich uruchomione zostało Biuro Obsługi 

Interesanta. 

- BOI powstało, aby sprawy w urzędzie załatwiać łatwiej, 

szybciej  i  przyjemniej .  Wprowadzenie takiego 

udogodnienia na pewno to usprawniło, bo pozyskanie 

niezbędnych druków i formularzy oraz uzyskanie 

podstawowych informacji możliwe jest w jednym miejscu 

– podkreśla sekretarz gminy Rafał Wilczek.

fot. Jolanta Kolinko



PURDA PRZYCIĄGA DOBRYM KLIMATEM

Purda to jedna z sześciu gmin graniczących z Olsztynem. 

Jest idealnym miejscem nie tylko dla turystów, ale także 

dla zapracowanych, zestresowanych mieszkańców 

aglomeracji. Ze swojej strony władze gminy zachęcają 

mieszkańców spoza  Purdy  do  zamieszkan ia  i 

zainwestowania w tejże gminie. Do tej pory mieszkańcy 

stolicy regionu przeprowadzali się głównie do dwóch 

sąsiednich samorządów. Największą popularnością 

cieszyły się wsie gminy Stawiguda i Dywity. Władze gminy 

postanowiły zmienić te tendencje. - Chcemy przyciągnąć 

do siebie nowych mieszkańców. Magnesem mają być 

zwolnienia z podatków. Chodzi o ulgi w opłatach od 

nieruchomości – mówi wójt Piotr Płoski. - Rada gminy 

poparła moją propozycję zmierzającą do zachęcenia 

nowych mieszkańców do zamieszkania na terenie Purdy. 

Zgodnie z nią każda taka osoba, która wybuduje się u nas, 

zostanie zwolniona z podatku od nieruchomości na okres 

pięciu lat. Są już pierwsze efekty.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczęsne

- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na odcinku 

J. Gim – Bałdy

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prejłowo

-  budowa sieci  kanal izacyjnej  i  wodociągowej 

w miejscowości Trękusek

- przejęcie oczyszczalni ścieków od Agencji Nieruchomości 

Rolnych w Trękusku

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Patryki

- budowa przyłącza wodociągowego do projektowanej 

świetlicy w Przykopie

- remont sali widowiskowej w Domu Kultury w Klewkach

- remont pomieszczeń w budynku bazy Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- remont nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej (Purda 96)

- remont świetlicy wiejskiej w Purdzie

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Purdzie

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Ostrzeszewie

- remont drogi gminnej w miejscowości Zaborowo

- budowa „małej obwodnicy” Klebarka Małego

-bieżące utrzymanie dróg, naprawy cząstkowe, 

profilowania

- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 

w Nowej Wsi, Chaberkowie, Klebarku Wielkim, 

Marcinkowie, Trękusku, Klewkach, Ostrzeszewie, 

Prejłowie, Si l icach, Starym Olsztynie, Trękusie 

i  w miejscowości Szczęsne

- budowa siłowni zewnętrznych w Klewkach, Prejłowie, 

Klebarku Wielki, Patrykach i Trękusku

- budowa placów zabaw dla dzieci

- dzięki aktywności mieszkańców budowa siłowni 

zewnętrznej w Purdzie i placu zabaw w Marcinkowie 

(wygrane w konkursach Nestle i Nivea)

- budowa wiat przystankowych w Marcinkowie, 

Gąsiorowie, Silicach, Linowie, Zgniłosze, Pokrzywach, 

Podlazach, Klewkach, Przykopie

- budowa miejsc aktywnego wypoczynku w Klewkach 

i Klebarku Wielkim 

- budowa wiat/altan w miejscowościach Purdka, Klewki, 

Stary Olsztyn, Kaborno, Zgniłocha

- pozyskanie gruntów dla sołectwa Marcinkowo, 

O st r ze s ze w o,  S ta r y  O l s z t y n ,  Pa t r y k i ,  Trę ku s 

(w miejscowości Linowo)

- zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 

w Patrykach

-  przejęcie budynku mieszkalnego od Agencj i 

Nieruchomości Rolnej w Szczęsnem 

-  przygotowanie dokumentacji  projektowej na 

rozbudowę drogi  gminnej  w miejscowościach 

Ostrzeszewo i Trękus

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

„Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały 

– DK16”

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

„Rozbudowa drogi gminnej Szczęsne – Ostrzeszewo”

- przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę 

świetlicy wiejskiej w miejscowościach Przykop i Zgniłocha

- przygotowanie dokumentacji projektowej na remont 

drogi Marcinkowo – Purdka

- opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej 

w Trękusku

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 

budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku 

Klebark Wielki-Silice 

- opracowanie 10 audytów termomodernizacyjnych

OPRACOWANA DOKUMENTACJA:

fot. Jolanta Kolinko



Wójt złożył 28 aplikacji 

o pozyskanie środków zewnętrznych, w tym 

12 uzyskało dofinansowanie, 

a 7 jest aktualnie w rozpatrzeniu. 

Łączna kwota pozyskanych środków 

to ponad 2 mln zł. 

Czekamy na rozstrzygnięcie

 wniosków na kolejne 2 mln. 
Siłownia zewnętrzna w Klewkach

Plac zabaw w Ostrzeszewie

Lampa w miejscowości Szczęsne

Kolejny nowy punkt oświetleniowy
 na terenie gminy Purda

Boisko wielofunkcyjne w Purdzie



Budowa kanalizacji w BałdachBałdy - kanalizacja

Oczyszczalnia ścieków w Trękusku
Piotr Płoski odbiera nagrodę
Wzorowa Gmina

Ława biesiadna w Starym Olsztynie

Jedna z wielu wiat przystankowych

Miejsce aktywnego wypoczynku
w Klebarku Wielkim

Element oczyszczalni ścieków 
w Szczęsnem



Dnia 15 grudnia 2016 r. w Klewkach odbyło się 

spotkanie inicjujące powstanie Gminnego Forum 

Rozwoju Przedsiębiorczości. Na zaproszenie Wójta 

Gminy Purda Piotra Płoskiego, który był jednocześnie 

pomysłodawcą projektu,  w naszym regionie 

odpowiedziało ponad sześćdziesięciu przedsiębiorców, 

firm oraz organizacji okołobiznesowych.

Na spotkanie zostali zaproszeni również prelegenci, 

którzy prezentowali  sposoby rozwoju, dotacj i 

i wspomagania biznesu:

- przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego

- przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Południowa 

Warmia”

- przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Szczytnie 

mającego także filię w Purdzie

W rolę moderatora wcieliła się pani Dorota Czarzasta-

Wardyn, a o medialną obsługę zadbali Telewizja Kopernik 

(kopernik.tv) oraz Gazeta Olsztyńska.

Podstawowym celem powołania FOROP jest rozpoczęcie 

systemowej współpracy pomiędzy samorządem, a 

biznesem, aby stworzyć korzystne warunki rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości. 

Kwes�e, które będą poruszane w przyszłości przez 

FOROP to:

- określenie przeszkód w funkcjonowaniu firm, ich 

rozwoju, jak również zakładaniu;

- stworzenie pełnej bazy informacji o firmach w gminie – 

cele reklamowe;

- pomoc w zakładaniu firm;

- kwes�e szkoleń;

- potrzeby odnośnie zatrudnień;

- stworzenie planu wspierania przedsiębiorców;

- innowacje w firmach;

- tematy podatkowe;

- infrastruktura – potrzeby, przeszkody;

- dobre praktyki z innych gmin;

- wyjazdy studyjne;

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

- formy finansowania: dotacje, pożyczki, leasingi, środki 

pomocowe, pomostowe itp.;

- poprawa konkurencyjności lokalnych firm.

Na spotkaniu zaprezentowano możliwości uzyskania 

dotacji na rozwój swoich firm oraz sposoby finansowania 

GMINNE FORUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI tych projektów.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Purda Piotr Płoski, który 

po przywitaniu gości podziękował za przybycie i nakreślił 

zadania FOROP oraz zaprosił przedsiębiorców i instytucje 

okołobiznesowe do nawiązania ściślejszej współpracy 

poprzez planowaną do powołania radę gospodarczą, 

działającą jako organ opiniodawczo-doradczy. Wspomniał 

również o udogodnieniach jakie już funkcjonują na terenie 

gminy, m.in. zwolnienia z podatków od nieruchomości czy 

obniżone podatki od środków transportu. Następnie 

prelegenci opowiedzieli o szeregu sposobów dotyczących 

pozyskiwania środków na rozwój firm, jak i na stworzenie 

nowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu, 

które dostarczyło dużo informacji. Już wkrótce określimy 

termin kolejnego spotkania w nowej, jeszcze bardziej 

efektywnej formule.



Niech te Święta będą szczęśliwe,

pogodne i pełne uśmiechów.

Niech upłyną w staropolskiej, pełnej nastrojowego

 ciepła atmosferze,

Bożonarodzeniowej tradycji oraz w gronie

 najbliższych Wam osób.
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 odrobinę szczęścia,

które sprawi, że podjęte działania 

zakończą sie sukcesem. 

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Wilga

wraz z Radnymi

Wójt Gminy Purda

Piotr Płoski

z Pracownikami UG w Purdzie


