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REFLEKSJA WÓJTA

Drodzy Czytelnicy,
początek 2016 roku to szansa na pozyskanie nowych środków unijnych i krajowych przyznawanych głównie w trybie
konkursowym. Dla gminy to okres intensywnych prac nad przygotowaniem odpowiednich wniosków. Do tej pory dokumentację
konkursową złożyliśmy m.in. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Już widać pierwsze
rezultaty podjętych działań. W niniejszym numerze „Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda” przybliżymy Państwu projekt
„Kulinarne Dziedzictwo Warmii i Mazur”, który zostanie zrealizowany na terenie gminy w okresie wiosenno-letnim, a który to
będzie sﬁnansowany w całości ze środków unijnych.
W lutowym numerze nie zabrakło także stałych pozycji – wieści z gminy, wywiadów z sołtysami oraz relacji z działań
kulturalnych i sportowych. Przedstawiamy Państwu kolejną ciekawą osobowość z gminy Purda oraz lokalnych przedsiębiorców.
Począwszy od tego numeru w „Miesięczniku” pojawi się nowy cykl zatytułowany „Bliżej urzędu”, w którym będziemy zapoznawać
Państwa z referatami znajdującymi się w Urzędzie Gminy.
Życzę miłej lektury.

Piotr Płoski
Wójt Gminy Purda

WIEŚCI Z RADY GMINY
INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH NA XIII SESJI RADY GMINY PURDA 29 STYCZNIA 2016 R.
Uchwała XIII/82/2016 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016
- 2029.
Rada Gminy Purda 12 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.
Uchwała XIII/83/2016 w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Purda na 2016 rok.
D o c h o d y b u d ż e t u G m i n y w 2 0 1 6 r.
- 28.708.906,00 zł. (dochody bieżące: 25.356.974,12 zł.,
dochody majątkowe: 1.494.000,00 zł.). Wydatki budżetu
Gminy - 28.433.474,12 zł.
Najważniejsze inwestycje planowane na 2016 r.:
budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości
Purda; rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały - DK
16; rozbudowa drogi gminnej Szczęsne - Ostrzeszewo;
rozbudowa dróg gminnych w Ostrzeszewie i Purdzie;
przebudowa świetlicy w miejscowości Butryny oraz budowa
świetlicy w Przykopie; budowa sieci wodociągowej Prejłowo
i Patryki.
Rada Gminy Purda 11 głosami „za” przy 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę.
Uchwała XIII/84/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Szczęsne.
Rada Gminy poparła inicjaty wę sołtysa oraz
mieszkańców miejscowości Szczęsne nadając nazwę jednej
z ulic - ul. Sadowa.

Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XIII/85/2016 w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii
Gminy Purda na 2016 rok.
Rada Gminy Purda 12 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” i 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę,
Uchwała XIII/86/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Komisja Rewizyjna na rok 2016 zaplanowała m.in.:
kontrolę działalności GOPS w Purdzie oraz GOK w Purdzie,
analizę sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok,
kontrolę ściągalności podatków i opłat oraz kontrolę
dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XIII/87/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji
na 2016 rok.
Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju
i Promocji na rok 2016 zaplanowała m.in.: ocenę wykonania
budżetu za I półrocze; ocenę realizacji zadań inwestycyjnych
oraz zapoznanie się ze stanem realizacji ściągalności
podatkowej i czynszowej.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

INFORMACJA O UCHWAŁACH
PODJĘTYCH NA XIV SESJI RADY GMINY PURDA
26 LUTEGO 2016 R.
Uchwała XIV/88/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2016 – 2029.
Rada Gminy Purda 13 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.
Uchwała XIV/89/2016 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Purda na 2016 rok.
Budżet po zmianach:
Dochody – 28.717.841,00 zł (dochody bieżące:
27.223.841,00 zł, dochody majątkowe: 1.494.000,00 zł)
Wydatki – 28.442.409,12 zł (wydatki bieżące:
25.365.909,12 zł, wydatki majątkowe: 3.076.500,00 zł)
Rada Gminy Purda 12 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę.
Uchwała XIV/90/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej
numerem geodezyjnym 158 oraz nieruchomości gruntowych
niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi
161/1 i 162/1, położonych w obrębie Patryki, Gmina Purda.
Rada Gminy Purda 8 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” i 5 głosami „przeciw” wyraziła zgodę na
zakup nieruchomości w Patrykach, która ma zostać
przeznaczona na świetlicę wiejską.
Uchwała XIV/91/2016 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu Gminy Purda dla terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Szczęsne.
Rada Gminy Purda 13 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.
Uchwała XIV/92/2016 w sprawie przyjęcia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Purda.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XIV/93/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Purda.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XIV/94/2016 w sprawie ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Purda oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XIV/95/2016 w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji na rzecz szkół niepublicznych
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o uprawnieniach szkoły publicznej oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XIV/96/2016 zmieniająca uchwałę
w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Purda.
Zmiany Statutów dokonane zostały na wniosek
mieszkańców Pajtun, Ostrzeszewa, Nowej Kaletki i Zgniłochy.
Główna zmiana dotyczyła umożliwienia mieszkańcom
wyboru większej liczby członków Rad Sołeckich (od 3 do 5).
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XIV/97/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy Purda.
Rada Gminy Purda jednogłośnie uznała skargę za
bezzasadną.
4 lutego 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr 0102/98/16
stwierdziło nieważność Uchwały Nr XI/72/2016 Rady Gminy
Purda z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na doﬁnansowanie kosztów
inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej
rozliczania.

KULINARNE DZIEDZICTWO
WARMII I MAZUR

POZYSKALIŚMY 89 TYS. ZŁ
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY
„Kulinarne dziedzictwo pogranicza Warmii i Mazur” to
projekt, który zostanie zrealizowany przez Gminę Purda
wiosną i latem tego roku. Jego celem jest aktywizacja
mieszkańców wsi, przeciwdziałająca społecznemu
wykluczeniu. Ważne, że całe zadanie uda się zrealizować bez
nakładów gminy, bo 100 proc. ﬁnansowania pochodzi
z funduszy unijnych.
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Projekt będzie realizowany w ramach działania
„Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania
inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności
osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości
narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”.
Zasięgiem będzie obejmował gminy powiatu olsztyńskiego:
Purdę, Olsztynek, Barczewo, Biskupiec oraz gminy powiatu
szczycieńskiego: Pasym, Jedwabno, Dźwierzuty.
- To bardzo ważne przedsięwzięcie, aktywizujące
mieszkańców naszej gminy. W dodatku projekt zostanie
zrealizowany w 100 proc. bez udziału ﬁnansów gminy, bo
całość pozyskanej dotacji pochodzi ze środków europejskich,
a ściślej mówiąc z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 20142020. Warto też dodać, że o doﬁnansowanie starało się
kilkadziesiąt podmiotów, z czego tylko 39 znalazło się na liście
rankingowej, a jedynie 15 uzyskało ﬁnansowanie. Nasz projekt
„Kulinarne dziedzictwo pogranicza Warmii i Mazur został
oceniony na wysokim, szóstym miejscu – wyjaśnia Rafał
Wilczek, sekretarz gminy i autor projektu.
Projekt „Kulinarne dziedzictwo pogranicza Warmii i Mazur”
obejmuje przeprowadzenie w sześciu świetlicach wiejskich 12
warsztatów kulinarnych z udziałem zawodowego kucharza
i dietetyka, przeprowadzenie akcji promocyjnych polegających
na zorganizowaniu stoisk - również przez lokalnych
producentów - z prezentacją kulinariów, ich degustacją oraz
rękodziełem, podczas imprez lub wydarzeń organizowanych
w sześciu sąsiednich gminach.
Nie zabraknie działań promocyjno-informacyjnych
w telewizji, radiu, prasie i internecie. Przewidziano rekrutację
uczestników warsztatów (przy pomocy partnerów) oraz
zaproszenie do konkursu kulinarnego sąsiednich gmin.
Dodatkowo odbędą się spotkania informacyjnoszkoleniowe poświęcone przepisom prawnym, w tym
sanitarnym, warunków sprzedaży bezpośredniej i warunków
sprzedaży produktów żywnościowych, w zakresie tzw. małego
przetwórstwa.
- Całość projektu zwieńczy impreza plenerowa
w formie pikniku, podczas której zostanie zorganizowany
konkurs kulinarny z udziałem reprezentacji naszej gminy
i sześciu sąsiednich gmin. Do wygrania będą nagrody
o wartości ponad 10 tys. zł. – dodaje Rafał Wilczek.
Tematem przewodnim konkursu będą produkty
wspólne dla terenu „dzikich” Mazur i „świętej” Warmii,
tj. ziemniak (mazurski kartoﬂak - babka ziemniaczana vs plince
warmińskie - placki ziemniaczane), a jako dodatek runo leśne
i dziczyzna. Szczegóły konkursu zostaną ujęte w regulaminie.
W warsztatach będzie mogła uczestniczyć zarówno młodzież,
osoby starsze, jak i niepełnosprawne.

Z ŻYCIA GMINY

ZMIANY W STRUKTURACH WŁADZY GMINY

Izabela Smolińska-Letza, która przez rok piastowała
funkcję zastępcy wójta, przestała być pracownikiem Urzędu
Gminy.
Z końcem stycznia 2016 roku Izabela Smolińska-Letza
zakończyła pracę na stanowisku zastępcy wójta. Swoje
obowiązki piastowała od stycznia 2015 roku.
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Purda zastępca wójta
została oﬁcjalnie pożegnana. Wójt oraz radni podziękowali jej
za współpracę i życzyli sukcesów w dalszym życiu prywatnym
i zawodowym.
Do obowiązków Izabeli Smolińskiej-Letza należały przede
wszystkim zagadnienia oświatowe na terenie gminy Purda oraz
kwes e dotyczące inwestycji. Zastępca wójta czuwała także nad
prawidłowym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Była już zastępca wójta w swojej karierze zawodowej, była
m.in. wicestarostą olsztyńskim.
Władze gminy nie podjęły jeszcze decyzji czy na miejsce
zastępcy wójta zostanie powołana nowa osoba. Na razie
obowiązki zastępcy wójta przejął Rafał Wilczek, sekretarz
gminy.
WKRÓTCE WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
17 kwietnia 2016 roku mieszkańcy sołectwa Klebark Wielki
wybiorą nowego radnego gminy w wyborach uzupełniających.
W Radzie Gminy Purda zwolniło się stanowisko radnego po
wygaśnięciu mandatu radnej Renaty Gan. W połowie kwietnia
w okręgu nr 3 (sołectwo Klebark Wielki) odbędą się wybory
uzupełniające. W wyznaczonym terminie zgłosiły się dwa
komitety, które do 8 marca muszą zgłosić kandydatów.
Była już radna straciła swój mandat, bo okazało się, że sklep,
w którym prowadziła biznes, stoi częściowo na gruncie
gminnym. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny nie
może prowadzić działalności gospodarczej na terenie
należącym do gminy. Co więcej, jak podkreślają radni
w uchwale o wygaszeniu mandatu, „Radna Renata Gan nie
podjęła działań, zmierzających do uregulowania zaistniałej
sytuacji” – czytamy w uchwale Rady Gminy.
Wobec takiego stanu rzeczy radni gminy zadecydowali 29
maja 2015 roku podczas sesji Rady Gminy o wygaszeniu
mandatu radnej, która odwołała się od tej decyzji. Wojewoda
warmińsko-mazurski utrzymał tę decyzję w mocy podobnie jak
Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny.

POWSTAŁA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
„POGRANICZE WARMII I MAZUR”
Na terenie gminy Purda zostało powołane stowarzyszenie
LOT „Pogranicze Warmii i Mazur”, które za główny cel stawia
sobie m.in. popularyzację turystyki, ochronę przyrody
i dziedzictwa kulturowego, a także inicjowanie, opiniowanie
i wspomaganie planów rozwoju oraz powstawania
i modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
i turystycznej.
- Do tej pory na terenie gminy działały stowarzyszenia
o zasięgu lokalnym – mówi Rafał Wilczek, sekretarz gminy,
a niegdyś prezes szczycieńskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej. – Chcieliśmy powołać do życia organizację
o większym zasięgu. Stąd także określenie współpracy, jaką
sobie założyliśmy: nasza organizacja będzie współdziałała
z powiatami szczycieńskim i olsztyńskim. Dlatego też z uwagi na
położenie naszej gminy przyjęliśmy nazwę „Pogranicze Warmii
i Mazur”.
Siedzibą stowarzyszenia jest Purda, a pierwszym prezesem
zarządu została Agnieszka Budziszewska, obecna dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury.
- Stowarzyszenie będzie wspierało rozwój turystki
w powiecie olsztyńskim i szczycieńskim – wyjaśnia Agnieszka
Budziszewska i wylicza kolejne cele LOT-u: - Prócz tego
będziemy zajmować się m.in. podnoszeniem efektywności
ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów
oraz integrowaniem branży turystycznej. Ważnym zadaniem
jest także współpraca z organami administracji publicznej,
w tym z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją
Turystyczną w Olsztynie i Polską Organizacją Turystyczną oraz
innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
turystyki.
Władze LOT „Pogranicze Warmii i Mazur” chcą realizować
ww. cele m.in. poprzez stworzenie ponadgminnego systemu
informacji turystycznej, który docelowo zostanie włączony
w system wojewódzki i krajowy. Pozwoli to szerszej grupie
turystów na zapoznanie się z ofertą krajoznawczą powiatów
szczycieńskiego i olsztyńskiego. LOT ma także wspierać
i organizować imprezy o charakterze ekologicznym, sportowym,
rekreacyjnym i turystycznym.
- Wa ż n e j e st ta k że to, że d z i ę k i r e j e st r a c j i
stowarzyszenia będziemy mogli aplikować o środki ﬁnansowe,
pochodzące z różnych źródeł, takich jak np. lokalne grupy
działania – dodaje Rafał Wilczek – sięgniemy tam, gdzie nie
zawsze może samorząd.

Elżbieta Orłowska
z Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
opowiada skąd wzięły się
dodatkowe pieniądze na posiłki
dla dzieci z terenu gminy.
- Pani Elżbieto, pięcioro
dzieci z gminy Purda może
liczyć na bezpłatne gorące
posiłki w szkole. Jak do tego
doszło?
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- To efekt wielkiej akcji, którą zorganizował bank PKO BP
wraz z Fundacją PKO BP. Oba podmioty zorganizowały cykl
biegów charytatywnych, które odbyły się 19 września 2015 roku
w 12 miastach w Polsce. Celem akcji było nie tylko
propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności ﬁzycznej, ale
także zwrócenie uwagi na kwes ę, że nie wszystkie dzieci mogą
liczyć w domu na ciepły posiłek. Fundacja przekazała na posiłki
dla dzieci w szkołach 600 tys. złotych, a nasz oddział dostał do
rozdysponowania z tej kwoty 50 tys. złotych.
- Ile obiadów udało się kupić za te pieniądze?
- Około 10 tysięcy na cały rok szkolny dla najmłodszych
z wytypowanych szkół. Dzieci otrzymują ciepły posiłek od
listopada 2015 roku do końca października 2016 roku.
- Z jednej strony to duża kwota, z drugiej zaś zapewne nie
zaspokaja wszystkich potrzeb.
- To prawda. Dlatego musieliśmy wybrać spośród wszystkich
szkół iSPORT
zadecydowaliśmy,
że Iposiłki
otrzymają dzieci w Olsztynie,
DLA KAŻDEGO
BEZPŁATNIE
Stawigudzie i Purdzie w sumie to 13 szkół i 50 dzieci. Pedagodzy
ze szkół pomogli pracownikom TPD w wyborze najbardziej
potrzebujących dzieci.
- Akcja potrwa do czerwca, ale czy jest szansa, że zostanie
powtórzona?
To bardzo dobre przedsięwzięcie i chciałbym, aby Fundacja
PKO BP zorganizowała je ponownie. Czas pokaże, czy tak się
stanie.
Elżbieta Orłowska na co dzień jest
dyrektorem biura Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Regionalnego w Olsztynie oraz
Regionalnym Rzecznikiem Praw Dziecka
TPD.

PLANOWANE INWESTYCJE
GMINA SPRZEDAŁA DZIAŁKI ZA 267 TYS. ZŁOTYCH
Mieszkańcy Purdy poszukują ciekawych terenów
inwestycyjnych. Naprzeciw ich potrzebom wychodzi gmina,
która przygotowała do sprzedaży kilka atrakcyjnych
nieruchomości. Znalazło się kilku kupców, którzy zapłacili za
grunty w sumie niemal 267 tys. złotych
15 lutego odbyły się rokowania w sprawie sprzedaży dwóch
nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Klewkach. Obie
działki objęte były miejscowym planem zagospodarowania
p r ze s t r ze n n e g o t e r e n u z a b u d o w y m i e s z k a n i o w e j
jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Klewki. Obie działki
zostały sprzedane za łączną kwotę 74 tys. zł.
Dzień później odbyły się II rokowania w sprawie sprzedaży
nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Patryki,
Purda i Marcinkowo. Na wszystkie sprzedawane grunty zostały
wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. W wyniku przeprowadzonych rokowań
zdecydowana większość wystawionych nieruchomości znalazła
nowych właścicieli.
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W sumie w wyniku przeprowadzonej sprzedaży do
budżetu gminy traﬁło niemal 267 tys. zł. W najbliższym czasie
planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowościach Patryki, Purda, Butryny,
Marcinkowo, Klebark Wielki i Kaborno. Szczegółowe informacje
dostępne na stronie internetowej pod adresem bip.purda.pl
w zakładce Gospodarka nieruchomościami.

SONDA:

Czy kanalizacja
w Klebarku Wielkim
jest potrzebna?
Ew a B y ra , m i e s z k a n k a w s i : - C z y p o t r z e b n a ?
Powiedziałabym, że niezbędna. Tyle lat się o niej mówi, więc
naprawdę pocieszające jest, że wkrótce zostanie wybudowana.
W tej chwili po prostu korzystamy z szamba, które opróżniane
jest raz na 3-4 tygodnie, a każdy wywóz nieczystości to 130
złotych. Mam nadzieję, że po podłączeniu kanalizacji koszt jej
obsługi będzie mniejszy.
Ryszard Żyźniewski, mieszkaniec wsi: - To długo
wyczekiwana inwestycja. Można powiedzieć, że kto nie
startował na radnego gminy, to zawsze był pytany, czy ten
problem zostanie rozwiązany. Przez wiele lat nie udało się tego
problemu rozwiązać, bo zawsze na drodze stawał brak
pieniędzy. Obecny wójt twierdzi, że uda mu się wybudować
kanalizację, więc bardzo na to liczymy.

ROZMOWA Z Agnieszką Kincel - Purda
Szukamy ludzi do pomocy, pracy, integracji
i rozmowy

którymi pracowaliśmy od maja do września. Cieszę się, że
w prace zaangażowało się wiele osób, bo to jedna z zalet tego
przedsięwzięcia: udało się nam zintegrować i myślę, że to
największa wartość.
- Z czego jesteście zadowoleni najbardziej?
- Z miejsca, gdzie możemy się spotykać. Po wieloletnim
oczekiwaniu mieszkańcy Purdy mogą korzystać z remizy
strażackiej, w której odbywają się kilka razy w tygodniu zajęcia,
m.in. malarskie, czy aerobik. Do dyspozycji mieszkańców są
także piłkarzyki, można pograć też w tenisa stołowego.
Co ważne, to jest to miejsce dla wszystkich: najmłodszych,
starszych czy seniorów.
Cieszymy się również, że wójt szybko zareagował na naszą
prośbę i ustawił dwie lampy skierowane w stronę jeziora. To na
pewno poprawi bezpieczeństwo i widoczność w tym miejscu.
Cieszymy się z tych lamp i prosimy o więcej na osiedle Wądołki!
Warto też dodać, że wkrótce zostanie zakończona budowa
przepompowni ścieków przy osiedlu Wądołki w ramach
budowy sieci kanalizacyjnej.
- A jakie ma plany sołectwo na przyszłość?
- Plany związane są przede wszystkim z pieniędzmi, które
otrzymaliśmy z funduszu sołeckiego. Przeznaczyliśmy 17 tys.
złotych, czyli ponad 50 proc. naszego budżetu na remont
remizy. Chcemy wyposażyć ją w toaletę i kuchnię. Myślimy
także o dalszych pracach nad miejscem rekreacji nad jeziorem,
wyrównaniu terenu i doposażeniu placu zabaw, nowych
nasadzeniach kwiatów oraz zakupu namiotu, czy blaszanego
garażu, w którym przechowywane byłyby sołeckie rzeczy.
- Jakiś apel do mieszkańców?
- Apel jest zawsze taki sam: szukamy ludzi do pomocy, pracy,
integracji i rozmowy!

ROZMOWA Z Anetą Piątkowską - Klebark
Kanalizacja poprawi standard życia

Aneta Piątkowska, sołtys Klebarka
Wielkiego, w rozmowie z redakcją
„Miesięcznika Samorządowego
Gminy Purda” mówi o tym, co udało
się zrealizować we wsi, a także co
czeka na mieszkańców Klebarka
Wielkiego w tym roku.

Agnieszka Kincel, sołtys Purdy, opowiada o tym, co udało
się dotąd zrobić i jakie sołectwo ma plany na przyszłość.
- Pani sołtys, jak minął ten ponad rok od rozpoczęcia Pani
kadencji?
- Było przede wszystkim bardziej kulturalnie i rozrywkowo niż
dotychczas. Zorganizowaliśmy wiele imprez, m.in. takich, jak:
wyprzedaż garażowa, Dzień Dziecka, czy rozpoczęcie lata, na
którym bawiło się 500 osób. Jak sięgam pamięcią, to jeszcze tak
duża impreza się tutaj nie odbyła.
- Najtrudniejsze zadanie z jakim się zmierzyliście?
- To przygotowanie wieńca i organizacja dożynek, nad

- Pani sołtys, wkrótce rozpocznie się realizacja długo
wyczekiwanej inwestycji w Klebarku Wielkim, czyli budowa
sieci kanalizacyjnej.
- Cieszę się, że problem braku kanalizacji zostanie
rozwiązany, bo wielu z nas mieszka tutaj od kilkudziesięciu lat
i cały czas korzysta z szamb. Docierają do mnie także sygnały
od mieszkańców, że część mieszkańców pozbywa się
nieczystości odprowadzając je do jeziora w Klebarku Wielkim.
Budowa kanalizacji nie tylko poprawi standard życia, ale
będzie miała także aspekt ekologiczny, bo jezioro będzie
czystsze.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że wywóz
nieczystości kosztuje 120 zł, a niektórzy muszą je wywozić
nawet dwa razy w ciągu miesiąca, co jest obciążeniem dla
domowego budżetu.

- Jakie ma Pani plany na ten rok w Klebarku Wielkim?
- Chcemy się skupić przede wszystkim na realizacji zadań,
jakie sobie postawiliśmy w związku z utworzonym funduszem
sołeckim. Do rozdysponowania mamy 21 tys. złotych. Za te
pieniądze chcemy wybudować siłownię pod chmurką, a także
postawić latarnię na nowym osiedlu. Myślimy także nad
zakupem tabliczek kierunkowych z numeracją domów, bo
numeracja w Klebarku Wielkim jest rozproszona i często
kurierzy, czy służby takie, jak pogotowie, mają problem
z dotarciem pod właściwy adres.
- A co do tej pory udało się zrobić w Klebarku Wielkim?
- Udało się m.in. dzięki zaangażowaniu mieszkańców
Klebarka i okolicznych wsi kupić 3 latarnie,które ustawiono na
cmentarzu. Część środków pochodziła z funduszy
mieszkańców, a część kwoty dołożył wójt. Podobnie rzecz się
miała z naprawą trzech odcinków dróg w sierpniu 2015 roku,
na którą składali się mieszkańcy, a brakującą kwotę
wyasygnował wójt. Cieszymy się także, że nad jeziorem
została postawiona altana wypoczynkowa i cztery ławy, co na
pewno ułatwi i uprzyjemni wypoczynek nad wodą.
Prócz działań inwestycyjnych w Klebarku Wielkim
zorganizowaliśmy festyn, imprezę na dzień dziecka,
a w styczniu bal dla dzieci, podczas którego najmłodsi dostali
paczki.
- Postawiła sobie pani jakiś cel na ten rok?
- Mamy kilka pomysłów, ale moim marzeniem jest kupno
specjalnego stołu do tenisa stołowego do gry na świeżym
powietrzu. Będę starała się pozyskać środki na ten cel.
Jestem w trakcie rozmów z Gminą dotyczących postawienia
dwóch luster mających na celu poprawienie bezpieczeństwa
w naszej miejscowości. Mam nadzieję, że sprawa zostanie
pozytywnie załatwiona, gdyż miejsca, w których mają zostać
postawione lustra są bardzo niebezpieczne.
Prócz tego cały czas mieszkańców Klebarka Wielkiego
nurtuje nierozwiązywalny na razie problem złego
skomunikowania z Olsztynem. Kursy busów są okrojone, a te
które jeżdżą nie zawsze są w zadowalającym stanie
technicznym. Ten problem szczególnie jest odczuwalny zimą,
kiedy dzieci muszą dojeżdżać do szkół i marzną na
przystankach, bo nie zawsze busy przyjeżdżają punktualnie.
Rodzice niekiedy decydują się na dowożenie swoich dzieci do
miasta, co nie tylko pochłania dodatkowy czas, ale także
generuje koszty. Myślimy cały czas, co zrobić, aby wpłynąć na
lepsze skomunikowanie Klebarka Wielkiego z Olsztynem.

Z CYKLU CIEKAWA
OSOBOWOŚĆ - Jan Szałaj
W ŻYCIU TRZEBA PO SOBIE COŚ ZOSTAWIĆ
Jan Szałaj to generał
w stanie spoczynku, który
mieszka na terenie gminy.
W rozmowie z redakcją
"Miesięcznika Samorządowego
Gminy Purda" generał dzieli się
spostrzeżeniami na temat armii
i opowiada krótko o swojej
karierze wojskowej.
fot. Urząd Wojewódzki

7

- Panie generale, jak Pan traﬁł do Trękusa i Gminy Purda?
Urodziłem się na Dolnym Śląsku w 1949 roku w pięknej
Świdnicy, gdzie ukończyłem też szkołę średnią. Świdnica to
ciekawe miasto, bo pewnie niewiele osób to wie, ale wydaje mi
się, że odegrało większą rolę w historii Polski niż Olsztyn, bo
kiedy Świdnica była samodzielnym księstwem, to Olsztyn był
wówczas małym miasteczkiem.
Po maturze wyjechałem do Wrocławia do szkoły
oﬁcerskiej i od tamtej pory w Świdnicy bywałem już tylko
odwiedzając rodzinę.
W sumie mieszkałem w wielu miejscach, bo
przejechałem Polskę od Sanoka poprzez Wrocław i Żary,
Gorzów Wielkoplski, Kołbrzeg. 20 lat służyłem w Warszawie,
a przed emeryturą traﬁłem w 2002 roku do Olsztyna, gdzie
byłem szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Podjąłem
wówczas decyzję, żeby się tutaj osiedlić, choć nie znałem
Warmii, a kontakt z Mazurami miałem w latach 60. jeszcze jako
harcerz.
Zdecydowałem się jednak na Warmię, pojeździłem po
niej, obejrzałem teren, wybrałem trzy miejsca, ale ostateczną
decyzję podjęła żona. Poza tym chciałem coś w tym wieku
zrobić, bo uważam, że jest wiele prawdy w powiedzeniu, że
mężczyzna powinien mieć syna, wybudować dom i posadzić
drzewo. Syna mam, dom wybudowałem tutaj i pod oknem
posadziłem las.
- Cały las?
- Tak, kupiłem sześć hektarów ziemi i posadziłem 40 tys.
drzew, które widać z okna. I teraz mam piękne widoki, bo
podchodzą jelenie, czy sarny. Uważam, że człowiek powinien
coś po sobie pozostawić, więc ja pozostawię ten las.
- Jak wyglądała Pana kariera w wojsku?
- Jestem oﬁcerem piechoty. Rozpocząłem służbę w 1971
roku w Krośnie Odrzańskim, gdzie służyłem przez osiem lat.
Następnie traﬁłem do Akademii Sztabu Generalnego
w Wa r sza w i e , g d z i e st u d i ow a ł e m p r zez t r z y l a ta
i zainteresowałem się historią. W akademii traﬁłem też pod
opiekę bardzo dobrego promotora, ówczesnego szefa
Historycznego Instytutu Wojskowego. Następnie, jako kapitan,
traﬁłem do Sztabu Generalnego, a następnie do Szefa Sztabu
Generalnego. Do 1989 roku piąłem się po szczeblach kariery
wojskowej w normalnym i zwykłym tempie. Po wyborach
w 1989 roku ministrem obrony narodowej był generał Florian
Siwicki, a jednym z jego wiceministrów został Janusz
Onyszkiewicz i wówczas zostałem jego szefem sekretariatu.
Byłem pierwszym żołnierzem, który traﬁł do cywilnego
ministerstwa. Może jeszcze nie w pełni cywilnego, ale do jego
początków. Trzeba przypomnieć młodszym czytelnikom, że
przed 1989 rokiem Ministerstwo Obrony Narodowej było
w całości w rękach wojska. W międzyczasie zrobiłem też
doktorat i zająłem się habilitacją, której niestety nie
ukończyłem, bo praca w ministerstwie zajmowała mi 16 godzin
na dobę przez siedem dni w tygodniu.
Przez pewien czas pracowałem także w Urzędzie ds.
Kombatantów, co było ciekawą pracą, podczas której
sporządziłem m.in. pełną listę żyjących ówcześnie
kombatantów wojny z 1920 roku.
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Pamiętam też, nawiązując do teraźniejszych wydarzeń
i zamieszania wokół Lecha Wałęsy, że w czasie jego
prezydentury siedziałem i czekałem na telefon z informacją od
prezydenta o tym, że ostatni pociąg z żołnierzami radzieckimi
opuszcza Polskę.
- Jakie różnice widzi Pan między wojskiem przed 1989
rokiem, a teraźniejszym?
- Przed 1989 rokiem przygotowani byliśmy na dużą,
europejską wojnę, mieliśmy silnie rozbudowane służby tyłowe.
Teraz armia jest inna, bo zmieniła się sytuacja polityczna.
Wówczas przed wojskiem stały inne zadania niż te, które teraz
przed nim stoją. Przed 1989 rokiem wojsko liczyło 400 tys.
i złożone było z żołnierzy o różnym poziomie przygotowania, czy
wykształcenia. Bywali żołnierze, którzy mieli problemy
z czytaniem, czy pisaniem. Teraz niemal każdy żołnierz ma
licencjat, a gdy odwiedza się na przykład 6. Dywizję Pancerą w
Elbągu, która uczestniczy w misjach, to niemal każdy mówi już
bez problemu po angielsku. Na pewno żołnierze są teraz lepiej
przygotowani i wyszkoleni, choć armia jest zdecydowanie
mniejsza, bo liczy około 80 tys. ludzi. Ale kończą nam się
rezerwy i nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. Może warto wziąć
przykład z innych państw, które inwestują w rezerwy i cały czas
je szkolą? Wiadomo, że wojsko kosztuje, ale warto znaleźć
kompromis.
- Jak spędza Pan czas na emeryturze?
- Poluję i czytam dużo pozycji historycznych. Zacząłem
też coś tam pisać, ale porzuciłem to.

Z CYKLU PRZEDSIĘBIORCY
BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZYTNIE

NA RYBKĘ
DO KABORNA
Jarosław Parol to właściciel gospodarstwa hodowlanego
ryb i Tradycyjnej Wędzarni Warmińskiej. - To nie jest biznes. To
sposób na życie – mówi w rozmowie z redakcją "Miesięcznika
Samorządowego Gminy Purda".
- Jest Pan mieszkańcem gminy od urodzenia?
- Nie, przeprowadziłem się razem z mamą i siostrą do
Kaborna w 2002 roku, zakładając tutaj gospodarstwo
hodowlane ryb. Co ciekawe, gospodarstwo założyliśmy
w miejscu starego młyna, który można oglądać w Skansenie
w Olsztynku, bo został tam przeniesiony. Podczas prac
budowlanych udało się nam odnaleźć stare żarna młyńskie,
więc te, które znajdują się w Olsztynku to kopie.
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- Kto jest Waszym klientem?
- W sezonie przede wszystkim turyści, którzy szukają potraw
regionalnych. Zaopatrujemy także punkty gastronomiczne,
a w Olsztynie przy ul. Wliczyńskiego jest sklep, w którym
można dostać nasze ryby.

- Dlaczego wybrał Pan gminę Purda?
- Z racji bardzo dobrej wody, która znajduje się w miejscu,
gdzie był młyn. Zajmujemy się m.in. hodowlą pstrąga
tęczowego i to miejsce w sam raz dla niego. Prócz pstrąga
hodujemy także karpia, jesiotra i sieję. Większość naszych ryb
wyhodowaliśmy na miejscu, ale w ofercie posiadamy także
wędzone krewetki, a nawet łososia. Wszystkie rodzime ryby
pochodzą zatem od nas lub z okolicznych jezior, co pozwoliło
nam uzyskać certyﬁkat dziedzictwa kulinarnego.
- W czym tkwi tajemnica sukcesu?
- W tradycyjnym przygotowaniu ryb. Jeśli je wędzimy to
wykorzystujemy jedynie sól i dym pochodzący z naturalnego
drewna. Mamy na rynku kilkaset różnych ulepszaczy jedzenia,
ale w naszych produktach klienci nie znajdą żadnego. Oprócz
wędzenia marynujemy także nasze produkty na bazie marynat
przygotowanych przez nas. Podczas jednej z kontroli
inspektorzy byli wyraźnie zaskoczeni, że nie korzystamy
z gotowych marynat, a produkujemy własne. Pytali o to
dwukrotnie, bo nawet badania genetyczne nie wskazały, że
stosujemy jakieś ulepszacze, czy konserwanty. Chcemy, aby
nasze ryby przygotowywane były tak jak niegdyś przez nasze
babcie i dziadków. Prostymi, tradycyjnymi metodami.

- Hodowla ryb to dobry biznes?
- To sposób na życie! Tak naprawdę to mogę powiedzieć, że
nigdy nie wychodzę do pracy, ani nigdy nie wracam do domu,
bo zawsze jest coś zrobienia (śmiech). Na pewno ciężko jest
walczyć o klienta ze sklepami wielkopowierzchniowymi, które
nie są zainteresowane różnicowaniem oferty. Ludzie, jako
klienci, również są wygodni i wolą zrobić zakupy od razu
w jednym sklepie. Idealnie by było, gdyby mogłyby
funkcjonować małe sklepy z żywnością proponowaną przez
takich producentów, jak ja. Nie chcę jednak siedzieć
z założonymi rękoma i narzekać na taki stan rzeczy stąd moja
działalność w Zarządzie Regionalnej Izby Gospodarczej
Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, gdzie pochylamy się nad
tym problemem.

- Największy sukces w pracy?
- To przede wszystkim satysfakcja, jeśli klientowi smakują
nasze ryby. Dla nas to najlepsza ocena działalności.

Z CYKLU "BLIŻEJ URZĘDU"

- Urząd Stanu Cywilnego

NIE PRACUJĘ DLA SIEBIE, ALE DLA MIESZKAŃCÓW
D a n u ta P i ąt ko ws ka ,
zastępca kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
w Purdzie, swoje
stanowisko piastuje od 30
lat. W rozmowie z redakcją
„ M i e s i ę c z n i k a
Samorządowego Gminy
Purda” Danuta opowiada
o swojej pracy.
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- Pani kierownik, czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego,
bo przeciętnemu „Kowalskiemu” może kojarzyć się ze
ślubami. To jednak nie wszystko.
- To prawda. Do obowiązków USC należy m.in. rejestracja
stanu cywilnego, czyli rejestracje urodzeń, małżeństw, czy
aktów zgonu. Wydajemy także dokumenty, określające
zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą.
- Od pewnego czasu ceremonia ślubna może odbywać się
poza siedzibą USC lub kościołem. Czy mieszkańcy Purdy
chętnie korzystają z takiej możliwości?
- W przewadze są śluby konkordatowe, zawierane w kościele
lub w USC. Jednak, gdy przychodzą ciepłe miesiące, lato, to
mieszkańcy decydują się także na zawarcie związku
małżeńskiego w plenerach, na przykład w Nowej Kaletce. Takie
śluby są bajkowe i romantyczne. Trzeba też dodać w tym
miejscu, że z mocy prawa i ustawy, to wójt jest kierownikiem
USC i może również udzielać ślubów. Wójt Piotr Płoski udzielił już
jednego i uważam, że bardzo ładnie to wyszło.
- A jak wygląda kwes a imion, czy zdarza się, że najmłodsi
mieszkańcy gminy, mają rzadkie imiona, czy rodzice są
tradycyjni?
- Chyba jednak są tradycyjni, ale zdarzają się dzieci,
które traﬁają do naszego rejestru z obcojęzycznymi imionami.
To głównie dzieci urodzone za granicą. W USC w Purdzie takie
dokumenty są transkrybowane i wprowadzane do naszego
systemu. Warto w tym miejscu dodać, że wszystkie nowe
dokumenty, które wytwarzamy, są od razu wprowadzane do
elektronicznego systemu aktów prawnych. Dzięki temu
mieszkaniec gminy, który przebywa w innym mieście, może
pójść do innego Urzędu Stanu Cywilnego i tam wnioskować
o wydanie potrzebnego mu dokumentu. W tym przypadku nie
jest konieczny przyjazd do naszego urzędu, co uważam za duże
usprawnienie.
W tej chwili nasz urząd posiada księgi urodzeń,
zgonów i małżeństw, sięgające 1946 roku. Jeśli ktoś wnioskuje
o dokumenty, które nie są w systemie elektronicznym, to
umożliwiamy ich zdobycie i od razu wprowadzamy do systemu.
W ten sposób z czasem wszystkie księgi zostaną
zarchiwizowane elektronicznie.
- Długo pracuje Pani na swoim stanowisku?
- Praca w Urzędzie Gminy to moja pierwsza praca, którą
rozpoczęłam 15 sierpnia 1977 roku od stażu, podczas którego
zajmowałam się m.in. ewidencją ludności. Od 30 lat jestem
zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i muszę
powiedzieć, że lubię swoją pracę.
- To przeżyła Pani już wielu wójtów... W czym tkwi
tajemnica sukcesu?
- I wójtów i naczelników, bo przed 1990 roku na czele
gminy stał naczelnik. Tajemnica sukcesu? Staram się przede
wszystkim być otwarta dla petenta, bo czasem sama nim
bywam i chciałabym, aby moja sprawa była załatwiona
pomyślnie. Nawet, gdy traﬁa się trudne zagadnienie, to

staram się nie zbywać petenta tylko sprawdzam wszystko
i próbuję rozwiązać problem, bo nie chcę aby interesant był
zniesmaczony czy niezadowolony. Trzeba pamiętać, że nie
pracuję tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla
mieszkańców i naszej gminy.

GOK -TO NIE BYŁY NUDNE FERIE!
Od 25 stycznia do 7 lutego w województwie warmińskomazurskim uczniowie szkół mieli zimową przerwę w nauce. To
był wyjątkowo aktywny czas dla dzieci i młodzieży z naszej
gminy.
W organizację ferii dla dzieci
z gminy zaangażowały się
sołectwa, gmina Purda,
G m i n ny O ś ro d e k Ku l t u r y
w Purdzie oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
- Zależało nam, żeby
dzieci nie nudziły się w czasie
wolnym od szkoły. Nuda jest
jednym z najczęstszych
powodów sięgania po substancje
uzależniające, takie jak alkohol,
d o p a l a c ze c z y n a r ko t y k i –
tłumaczy Agnieszka Nosek,
przewodnicząca GKRPA.
W czasie ferii na terenie ośmiu
miejscowości odbyły się
spotkania z animatorami czasu
wolnego. Program zajęć
obejmował: zajęcia tanecznoruchowe, agitę, bokwę, animacje
ta n e c z n e , n a u kę p i o s e n e k
i wspólne śpiewanie, zajęcia
ekologiczno-manualne (robienie
b ra n s o l ete k j a ko p a m i ąt k i
z f e r i i ) , s z t u c z k i c y r ko w e
(żonglerka, kręcenie talerzami), zabawy z chustą animacyjną,
malowanie buziek, robienie ﬁgurek balonowych. W ramach
wszystkich zajęć prowadzący przekazywali dzieciom treści
proﬁlaktyczne i pokazywali, że można wesoło spędzić czas bez
sięgania po niedozwolone substancje. Zajęcia były
dostosowane do wieku dzieci, ich zdolności i stopnia rozwoju.

- Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w organizowanych przez
nas zabawach. Szczególnie dużą frekwencję odnotowano
w Klewkach i w Nowej Wsi – relacjonuje Alicja Tomaszewska,
animatorka, właścicielka ﬁrmy Odjazdowe Imprezy.
W organizację ferii włączyły się również niektóre sołectwa.
W Giławach zorganizowano akcję dokarmiania ptaków
i wycieczkę po lesie oraz gry i zabawy w świetlicy. W Prejłowie
odbywały się warsztaty kulinarne, które cieszyły się ogromną
popularnością oraz zajęcia ruchowe, gry i bajkoterapia.
W Nowej Wsi dzieci mogły korzystać z czasu zorganizowanego
w świetlicy wiejskiej oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej,
która przygotowała bardzo ciekawy program na całe ferie.
Atrakcje dla dzieciaków zorganizowali także sołtysi Nowej
Kaletki i Przykopu. Niestety część ich planów pokrzyżowała
pogoda, a właściwie brak zimowej aury.
Przez całe ferie aktywnie działał także Gminny Ośrodek
Kultury w Purdzie, który organizował dzieciom czas codziennie
w godz. 9-15 - Dzieci, które nas odwiedziły mogły pograć
w tenisa stołowego, piłkarzyki, gry planszowe i wziąć udział
w zorganizowanych zabawach. Podczas ferii odbył się u nas
także konkurs plastyczny z nagrodami oraz drużynowe mini
igrzyska składające się z 12 konkurencji, zarówno ruchowych,
jak i umysłowych. Najwięcej zabawy i śmiechu było przy
kalamburach i limbo, najtrudniejszy okazał się quiz
z wiedzy ogólnej i konkurencja, w której drużyny musiały
przygotować własny wiersz o feriach – opowiada Agnieszka
Budziszewska, dyrektor GOK. W Gminnym Ośrodku Kultury
zorganizowano także warsztaty fotograﬁczne z Jolantą Kolinko,
spotkanie z doradcą zawodowym z Ochotniczych Hufców Pracy
w Olsztynie oraz zajęcia taneczne z Katarzyną Klimczak. Doradca
zawodowy odwiedził także młodzież w Purdzie. Podobnie jak
Pani Katarzyna Klimczak, która zorganizowała dzieciom zajęcia
taneczne.
Podczas ferii odbyło się także kilka imprez tanecznych.
Zabawy choinkowo-karnawałowe zorganizowano w tym czasie
m.in. w Zgniłosze, Klebarku Wielkim i Prejłowie. Zakończenie
ferii odbyło się w Purdzie, podczas dyskoteki prowadzonej przez
profesjonalnego DJ-a.
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Predator pokonał Koronę Klewki i Purdę
Marcinkowo

Na początku lutego pięć drużyn zmierzyło się w Turnieju
P i ł k a r s k i m M ł o d z i kó w. Zw y c i ę s t w o w z a w o d a c h
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Sportowe Gminy
Purda zapewniła sobie drużyna Predator.
W dniach 1-5 lutego w hali sportowej w Marcinkowie odbył
się Turniej Piłkarski Młodzików, który został zorganizowany
przez Stowarzyszenie Sportowe Gminy Purda. Organizatorzy
zapewnili obsługę sędziowską, opiekę medyczną, nagrody,
napoje i słodycze. Honorowy patronat nad imprezą objął Piotr
Płoski, wójt gminy Purda, a nad przeprowadzeniem zawodów
czuwała komisja w składzie: Kamila Zimerman, Alfred Studniak
i Zdzisław Brodzik.
Turniej wygrała drużyna Predator, w której składzie znaleźli
się: Patrycja Rydzewska, Angelika Wińska, Bartosz Studniak,
Mateusz Piłat, Karol Krawczyk i Kacper Makowski. Wyróżniającą
się zawodniczką turnieju była Patrycja Rydzewska, która na 15
sekund przed końcem decydującego meczu zdobyła zwycięską
bramkę dla swojego zespołu. Królem strzelców całych zawodów
został zdobywca 16 goli Kewin Zimerman. W nagrodę otrzymał
specjalną statuetkę, a każdy z uczestników turnieju otrzymał
pamiątkowy medal.
Podczas wręczania nagród Urząd Gminy reprezentował
Marek Orłowski, który gratulował uczestnikom wysokiego
poziomu umiejętności.

Tabela końcowa zawodów:
I miejsce – Predator – 17 pkt
II miejsce - Purda Marcinkowo I - 16pkt
III miejsce - Korona Klewki I - 15pkt
IV miejsce - Purda Marcinkowo II - 8pkt
V miejsce - Korona Klewki II - 1pkt

KOMUNIKAT

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (PROGRAM 500+)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie informuje, że pierwszy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego (500+)
rozpoczyna się 01 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres zasiłkowy wydawane i przyjmowane
będą od dnia 1 kwietnia 2016 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze (500+) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 01 lipca
2016 r., otrzyma wyrównanie świadczenia od 01 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenie wniosku po 01 lipca 2016 r., prawo do
świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Rozpatrzenie wniosku złożonego do dnia 01 lipca 2016 r., a następnie wypłata świadczenia nastąpi w terminie trzech miesięcy
od dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), świadczenie
wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. ne o
miesięcznie. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł. ne o miesięcznie. Rokiem kalendarzowym,
z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.
Odpowiedzi na pytania dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Purdzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30 lub pod nr tel. 89 519-50-53.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej pod adresem h ps://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

ZAPRASZA WSZYSTKIE PANIE
NA SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET
08 marca 2016 r. (wtorek) godz. 18:00
W spotkaniu wezmą udział:
– wizażystka Urszula Czyżak
– manikiurzystka Beata Tańska
– stylistka fryzur Edyta Korczakowska
– dietetyczka Magdalena Wiśniewska

W ramach spotkania przybyłe Panie będą mogły:
– opanować techniki makijażu,
– poznać metody stylizacji i zdobienia paznokci,
– dopasować fryzurę do kształtu twarzy,
– poznać nawyki zdrowego żywienia.

W trakcie trwania spotkania wylosujemy Panie,
które będą mogły bezpłatnie skorzystać
z usług oferowanych przez zaproszonych specjalistów.
redakcja@gokpurda.pl

