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Jedna róża wiosny nie czyni? Przeciw-
nie! Zwłaszcza, gdy darowana z serca. 
A tego – i róż, i serca – nie zabrakło 
podczas, zwiastującego rychłą wio-
snę, Dnia Kobiet. Gmina świętowała 
na całego, wójt, w męskiej asyście, 
dwoił się i troił, a panie z wdziękiem 
przyjmowały należne im hołdy.
 str. 3

A skoro o paniach. Środowiskowy-
mi Domami Samopomocy w Mar-
cinkowie i Prejłowie, które przeszły 
w zarząd gminy, od 1 marca kieruje 
Joanna Obidzińska Wszechstron-
nie przygotowana, wszechstronnie 
wykształcona i pełna zapału do tej 
niełatwej pracy. Tymczasem pod-
opieczni tych domów już szykują się 
do świąt. W jaki sposób? Wystarczy 
spojrzeć na ostatnią stronę naszego 
Miesięcznika...
 str. 10

I, żeby nie było, że my tylko o pa-
niach, różyczkach i pisankach, to 
może coś z całkiem innej beczki? 
A  raczej z kontenera, bo mowa 
o śmieciach. Zamieszczamy zatem 
specjalną wkładkę ze szczegółowym 
harmonogramem ich odbioru.

str. 5 i 8

A także... Coś ekstra dla najmłod-
szych. Też o śmieciach i ich segre-
gacji, ale w konwencji bajkowej. 
W zeszłym roku dzieci z Purdy mia-
ły okazję zobaczyć przedstawienie 
kukiełkowe Fabryki Bajek pt. „Opo-
wieści Lasku Warmińskiego”. Dziś 
prezentujemy fragmenty eko-bajki 
„Dzika plaża”. Miłej zabawy!

str. 6-7

w nuMErzE

Po pierwsze – zdrowia.

Po drugie – zdrowia.

Po trzecie – fortuny,

albo chociaż – fortunki...

Obowiązkowo – smacznego jajka 

i mokrego dyngusa.

A wszystko niech będzie 

okraszone promiennym 

uśmiechem
i wiosennym nastrojem

Wesołych świąt!

Przewodnicząca
Rady Gminy Purda

Jolanta Wilga

Wójt
Gminy Purda
Piotr Płoski
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– Kwiaty, kwiatki, kwiatuszki. W całym dzisiejszym wydaniu Miesięcznika jest 
ich mnóstwo. No i Pan. Wśród pań oraz róż. Założył Pan kwiaciarnię, czy też 
został hodowcą tych sympatycznych, aczkolwiek czasem kłujących roślinek?
– To żart, prawda?
– Od czegoś trzeba zacząć...
– To zacznijmy od 8 marca, Dnia Kobiet. 
– Oraz Dnia Sołtysa, 11 marca...
– Wśród sołtysów w naszej gminie pań nie brakuje...
– W trzech słowach: rąsia, buzia, goździk...
– A nie bardzo właśnie. Przecież mówiliśmy o różach. 
– Tak czy inaczej, można się było zdrowo nabiegać... A tu święta idą.
– Na Wielkanoc to się raczej zajmę pisankami. Siedząca robota. Mam w tym 
niejaki talent. Dzieci dopomogą.
– No i żona będzie zadowolona. Znajdzie czas na upieczenie babki.
– Piec też umiem. Dość wszechstronny ze mnie facet. Choć oczywiście przy-
znaję, że prawdziwa siła tkwi w paniach. Dlatego nigdy dość dla nich kwiatów. 
Osobliwie róż, bo te cenię najbardziej! Rozmawiał zD

9. marca 2018 r. na terenie Expo Mazury 
w Ostródzie odbył się Samorządowy Dzień 
Sołtysa na Warmii i Mazurach. Gminę 
Purda reprezentował wójt Piotr Płoski 
oraz sołtysi: Agnieszka Kincel z sołectwa 
Purda, Iwona Skwarko z sołectwa Klebark 
Mały, Przemysław Grenda z sołectwa Prej-
łowo oraz Ryszard Ratkiewicz z sołectwa 
Zgniłocha.
Na spotkaniu poruszone były tematy doty-
czące roli sołtysa w społeczności lokalnej 
oraz działań samorządu województwa war-
mińsko-mazurskiego na rzecz aktywności 
mieszkańców wsi. Wydarzenie było również 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 
oraz debaty nad przyszłym  rozwojem ob-
szarów wiejskich na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego.
Marszałek województwa warmińsko-ma-
zurskiego Gustaw Marek Brzezin wyróżnił 
100 sołtysów z regionu zaangażowanych 
w aktywizację lokalnych społeczności oraz 
inicjujących działania, mające wpływ na po-
prawę wizerunku miejscowości wiejskich, na 
ochronę dziedzictwa kulturowego czy rozwój 
wiejskiego krajobrazu. Wśród wyróżnionych 
znalazła się Agnieszka Kincel, sołtys Purdy. 
Spotkanie uświetnił występ Zespołu Pieśni 
i Tańca Kortowo.

Z tej samej okazji – Samorządowego Dnia 
Sołtysa – w dniach 10-11 marca w Hotelu 
Star-Dadaj Resort & Spa, odbyło się dwu-
dniowe szkolenie przeznaczone dla wszyst-
kich sołtysów z gminy Purda, zorganizowane 
przez wójta Piotra Płoskiego. Głównymi 
tematami były:
– Historia sołectwa i sołtysa na przestrzeni 
wieków,

– Fundusz Sołecki,
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
– bieżące sprawy sołectw. 
Po pierwszym dniu szkolenia podczas uro-
czystej kolacji wójt Piotr Płoski wręczył 
obecnym sołtysom podziękowania za do-
tychczasową pracę wraz z życzeniami równie 
owocnej w latach przyszłych.
W szkoleniu uczestniczyło 15 sołtysów.

ZDANIEM WÓJTA

w paniach siła!
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Agnieszka Kincel, sołtys Purdy, wyróżniona została za swoja pracę podczas samorządowej 
gali w Ostródzie
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Samorządowy Dzień Sołtysa na warmii i Mazurach
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Purda to gmina, w której kobiet nie 
brakuje. Jest nas dokładnie 4 307, 

nieco więcej niż mężczyzn. Nic więc 
dziwnego, że 8 marca to bardzo po-
pularna w  gminie data. Nie zapomina 
o niej także Gminny Ośrodek Kultury, 
który już po raz trzeci w swej krótkiej 
historii zorganizował atrakcyjną impre-
zę z okazji Dnia Kobiet.

A że o panie trzeba dbać, więc w tym roku 
postawiłyśmy na naturalne piękno i warsz-
taty z tworzenia ekologicznych kosmetyków. 
Z oczywistych powodów wydarzenie zostało 
zaplanowane na piątek 9 marca. O godzinie 
17 świetlica wiejska w Klewkach była wy-
pełniona po brzegi. Prawie 60 pań zebrało 
się, żeby wspólnie świętować ten wyjątkowy 
dzień. Na panie czekała  niespodzianka... 
w osobie wójta gminy, Piotra Płoskiego, który 
złożył paniom życzenia  wsparte prawdziwie 
słodkim prezentem. Po zjedzeniu pysznego 
tortu panie nabrały jeszcze więcej wigoru 
i zabrały się do twórczej pracy. W świat soli, 
olejków eterycznych i glinek  zabrała je Mał-
gosia Białoszewska znana jako „Zmydlona”. 
Panie przygotowały własne kompozycje soli 
do kąpieli i mydła. Świetlica wprost promie-
niała wspaniałymi zapachami. Warsztatom 
towarzyszyły rozmowy o pielęgnacji skóry, 
kosmetykach i wielu innych kobiecych te-
matach. Pod koniec spotkania salę wiejską 
w Klewkach odwiedził także sołtys i radny 
Klewek Jerzy Pykało, oczywiście z kolejną 
miłą niespodzianką. Pan Jerzy złożył paniom 
życzenia i wręczył każdej z nich symboliczną 
różę. 
Wszystkie panie, które odwiedziły świetlicę 
wiejską w Klewkach miło spędziły z nami 
prawie 2 godziny. Uczestniczki warsztatów 
wyszły od nas z upominkami oraz własno-
ręcznie skomponowanymi kosmetykami. 
Dziękujemy, że znalazły czas i wspólnie 
z nami świętowały ten dzień. Jest nam tym 
bardziej miło, że niektóre z pań biorą udział 
w organizowanych przez nas obchodach 
z okazji Dnia Kobiet co roku.

aga

Dzień Kobiet w gminie PurDa

naturalnie!
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Kwiaty odzyskanej radości
Początek roku nie zapowiadał się rewe-

lacyjne. Stowarzyszenie Helper, do-
tychczas prowadzące Środowiskowe 

Domy Samopomocy m.in. w Marcinkowie 
i Prejłowie wpadło w nie lada kłopoty. Wo-
jewoda wstrzymał dotacje. Jeszcze chwila, 
a tak pracownicy, jak i podopieczni domów 
zostaliby na przysłowiowym lodzie. A tego-
roczna zima nie da się ukryć – zimna, czasem 
i lodowata.
Na szczęście, przy odrobinie dobrej woli 
wszystkich stron, impas przełamano: pierw-
szego marca ŚDS z gminy Purda przeszły pod 
jej bezpośredni zarząd. Dotychczasowi pra-
cownicy – a jest ich 15 w Marcinkowie i 10 
w Prejłowie – utrzymali swe miejsca pracy. 
I tak, jak wcześniej opiekują się 54 osobami 
w Marcinkowie i 61 w Prejłowie. Te ostatnie 
liczby bywają oczywiście zmienne.
Niezmienna pozostaje radość z możliwości 
pobytu wśród swoich. Szczególnie przy ta-
kich okazjach, jak 8 marca – dzień, w którym 
sypnęło kwiatami... Tu, w Marcinkowie i na 
str. 9 – w Prejłowie. zD

Zdjęcia: Archiwum UG w Purdzie
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HArMOnOGrAM ODBIOru ODPADÓw KOMunALnYCH
GMINA PURDA 2018

ODPADY ZMIESZ ANE
Miesiąc iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xi

Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Kołpaki, 
Linowo, Nerwik, Purda Leśna, Purdka, 
Trękus, Wyrandy, Zaborowo

środy 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15*, 
29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

Bałdy, Bałdzki Piec, Bruchwałd, Butryny, 
Chaberkowo, Kaborno, Kazimierzowo, 
Klebark Mały, Klebark Wielki, Kopanki, Łajs, 
Nowa Kaletka, Nowa Wieś, Nowy Przykop, 
Nowy Ramuk, Ostrzeszewo, Patryki, 
Pokrzywy, Przykop, Rykowiec, Silice, 
Stara Kaletka, Stary Olsztyn, Szczęsne, 
Wojtkowizna, Wygoda, Zazdrość, Zgniłocha

czwartki 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 
30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

Biedówko, Klewki, Marcinkowo, Pajtuny, 
Pajtuński Młyn, Prejłowo, Purda, Serwent 
(sezon), Trękusek

czwartki 5, 19 3*, 17, 
31* 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 1*, 15, 

29 13, 27

* W związku z przypadającym świętem odbiór może przesunąć się o 1-2 dni

ODPADY SEGREGOWANE: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO, BIO, POPIÓŁ
Miesiąc iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xi

Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, 
Kazimierzowo, Klebark Mały, Kelbark Wielki, 
Nerwik, Ostrzeszewo, Patryki, Prejłowo, 
Serwent, Silice, Zaborowo

wtorki

3, 17, 
30* 

(ponie-
działek)

15 5, 19 3, 17, 
31 14 4, 18 2, 16 6, 20 4, 18

Marcinkowo, Pajtuny, Pajtuński Młyn, 
Purda, Purda Leśna, Purdka, Trękusek, 
Wojtkowizna, Wyrandy

środy 4, 18 2, 16 6, 20 4, 18 1, 18* 
(sobota) 5, 19 3, 17 7, 21 5, 19

Biedówko, Bruchwałd, Kaborno, Klewki, 
Kołpaki, Linowo, Rykowiec, Stary Olsztyn, 
Szczęsne, Trękus, Wygoda, Zazdrość

czwartki 5, 19
5*  

(sobota), 
17

7, 21 5, 19 2, 16 6, 20 4, 18 8, 22 6, 20

Bałdy, Bałdzki Piec, Butryny, Chaberkowo, 
Kopanki, Łajs, Nowa Kaletka, Nowa Wieś, 
Nowy Przykop, Nowy Ramuk, Pokrzywy, 
Przykop, Stara Kaletka, Zgniłocha

piątki 6, 20 4, 18 8, 22 6, 20 3, 17 7, 21 5, 19 9, 23 7, 21

Środowisko ponad wszystko!
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Postacie: Szymek
 Zosia
 Kosz Śmieciojad
 Chór śmieci

Zosia i Szymek idą przez plażę. Piękna wio-
sna, prawie lato. Wokół gwar rozmów wcza-
sowiczów, a właściwie wrzaski, ryki, ogólny 
rejwach zagłuszający nieśmiały szum fal.

Zosia i Szymek śpiewają: 
Jakże cudne mamy lato!
Słońce grzeje przebogato
Gdy cieplutko jest na świecie
Cieszy buzię każde dziecię!
Ahoj, wielka przygodo, ahoj Bałtyku toń
Krzyk mewy nas nie spłoszy, niestraszny 
morski koń
Poszaleć zamierzamy, bursztyny chwytać 
w dłoń
A ty, grzywiasta falo, jeśli potrafisz – goń! 
Goń nas, falo goń!

Zosia: Hmm... Szymku... Czy ty widzisz to, 
co ja?

Szymek: Jasne, Zosiu, przecież mam wspa-
niały wzrok. Jak wszystkie tygrysy.

Zosia: A czy tygrysy lubią taką plażę? Koc 
przy kocu, parawanem pogania, czy to duzi, 
czy to mali – wszyscy leżą, słońce smali... 
Radia wrzeszczą, w zębach tony piachu 
trzeszczą... 

Szymek: Bardzo ładnie ci się zrymowało, Zo-
siu. To się nazywa wypoczynek. Kulturalny 
i cywilizowany.

Zosia: Akurat... To ja dziękuję bardzo. Wo-
lałabym coś na dziko.

Szymek: Dzika plaża? Ty dwa razy nie po-
wtarzaj...
(śpiewa)
Plaża, dzika plaża
Tam się tłumek nie wysmaża
Tam na piasku kilka śladów
Fok straszliwych, ludojadów...

Zosia: No wiesz, Szymciu? Co ty wyśpiewu-
jesz? Foki nie jedzą ludzi.

Szymek: A co jedzą? No dobra, przecież 
żartuję... Wodorosty?

Zosia: Foki jedzą ryby. W jednym masz 
rację: mieszkają także w Bałtyku. A czasem, 
chociaż rzadko, można je spotkać na polskim 
wybrzeżu.

Szymek: Pewnie na dzikiej plaży. Tutaj rów-
nie okazałych grubasów nie brakuje, więc 
żadna foka raczej nie przypłynie. Za duża 
konkurencja...

Zosia: I za dużo śmieci. Spójrz – tu papierek 
po lodach, tam butelka, pełno kapsli...

Szymek: Ja też tak lubię: otwieram butelkę, 
napój mówi psst, a kapselek leci, leci... No 
gdzieś tam. Czasem za plecy.

Zosia: Ale potem go sprzątasz?

Szymek: Oczywiście, jasna sprawa. Ale tu... 
Tyle piasku... Mógłby się zabłąkać...

Zosia: Wielu tak mówi: Piasek wszystko 
schowa... I zostawiają po sobie sterty śmieci. 
Potem następni rozkładają kocyk, a tu przy-
kra niespodzianka: spod żółtego piaseczku 
wystaje brzydki i śmierdzący niedopałek 
papierosa!

Szymek: Przydałby się Kosz Śmieciojad, 
wiesz, ten którego poznaliśmy kiedyś w lesie. 

Zosia: Oj tak. 

Szymek: To co? Może go zawołamy?

Zosia: Czy ja wiem? Nie można wszystkiego 
zwalać na Śmieciojada. Każdy zawsze sam 
powinien sprzątnąć po sobie i wtedy naresz-
cie będzie czysto.

Szymek: Jak zwykle masz rację. Zocha Ra-
cjocha... Ja tu jednak nie nabrudziłem...

Zosia: Ale ty posprzątasz. Razem ze mną. 
No... Chociaż troszeczkę...

Szymek: No dobra, już dobra... Mieliśmy 
zbierać bursztyny, a nie papiery...

Zosia (mocując się z czymś dużym wysta-
jącym nieco z piasku): Szymciu, pomóż, 
odkryłam coś wielkiego!

Szymek: Coś wielkiego to coś dla mnie!
(pomaga Zosi, razem wyciągają spod piachu... 
Kosza Śmieciojada)

Zosia i Szymek: I razem, i juuuż!

Szymek: A co to?

Zosia: A kto to?

Kosz Śmieciojad: Jam   ci to, nieco zapiasz-
czony...

Zosia: A nawet zapuszczony... Ale co pan tu 
robi? Myśleliśmy, że jesteś Koszu daleko stąd, 
gdzieś tam w lesie!

Szymek: I nawet mieliśmy cię zawołać, bo 
tu tyle śmieci... I...

Zosia: No właśnie...

Kosz Śmieciojad (z lekką urazą w głosie): 
Jasne, odpadów lawina Koszowi nie nowina... 
Śpiewa. Wtóruje mu chór wirujących pla-
żowych śmieci:
Bo ja muszę śmieci jeść!
Takie śmieci, co dla dzieci są już fe...
Ja je zjadam, nic nie gadam, cześć!
Ani me, ani be, tylko śmieci mi się chce...
Haps, haps!

Chór śmieci (z przerażeniem zawodzi): 
Śmieciojad, Kosz Śmieciojad! Jakże strasznie 
nam on dojadł! Ach, ach...

Kosz Śmieciojad: 
Przy mnie rekin cienka rybka
Taka cienka, jak tasiemka wszerz i wzdłuż
Nie ociągaj się dziecino ma
Tylko śmieci, tylko śmieci, we mnie włóż!
Haps, haps!

Dzika plaża
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Chór śmieci (połykany przez Kosz): Śmie-
ciojad, Kosz Śmieciojad! Wszystkie śmieci 
zauważy, na jeziorze i na plaży! Ach, ach...

Zosia: No właśnie.

Kosz Śmieciojad: Nic właśnie. Zmęczyłem 
się. I wkurzyłem. 

Zosia: Nie dziwota.

Kosz Śmieciojad: No właśnie. Zawsze latem 
pędzę nad wodę, bo ludzi tu co niemiara 
i miejscowe kosze nie dają rady. 

Szymek: A tyle ich tu stoi...

Zosia: I jakie ładne! Kolorowe – niebieski, 
żółty...

Kosz Śmieciojad: I zielony. Wszystkie barwy 
lata. Tylko robić nie ma komu...

Zosia: Teraz jest porządek. Wiem, u nas 
w domu śmieci się segreguje. 

Szymek: Czyli co robi?

Zosia: Każdy rodzaj odpadu idzie do innego 
plastikowego worka. Do niebieskiego gazety...

Kosz Śmieciojad: Teraz ja!
(śpiewa)
Czy to worek, czy pojemnik 
gdy niebieski – wtedy sięgnij
po gazety, książki lub tekturę
pakuj w niebieski makulaturę! 
Nie ma bowiem żadnej racji
by nie stosować segregacji
Bez niej wszak ocean śmieci
Zatopiłby wszystkie dzieci.

Szymek: Zatopiłby? Tak to tygrysy nie lubią...

Kosz Śmieciojad: Może trochę przesadziłem, 
taka przenośnia, prawda... Ale, jeśli uwzględ-
nić, że każdy Polak – czy to duży, czy to mały 
–  produkuje rocznie trzysta kilo odpadów...

Szymek: Raz zjadłem na raz kilo czereśni 
i bardzo się pochorowałem. Brzuszek bolał... 
Co by się stało, gdybym zjadł trzysta?

Kosz Śmieciojad: To pomyśl, co ja czuję...

Zosia: Trzysta kilo to waży Pan Foka.

Szymek: Ten z dzikiej plaży? Chętnie bym go 
poznał. To musi być bardzo dużo czereśni...

Kosz Śmieciojad: Zapewne. I tyle samo 
pestek, oczywiście wypluwanych prosto 
pod nogi.

Szymek: No niekoniecznie. Może czasem... 
Ale już nie będę...

Kosz Śmieciojad: No tak... A o czym my 
tak właściwie?

Zosia: O segregacji śmieci. 

Kosz Śmieciojad: Ano właśnie. Śmieci dzie-
limy na cztery podstawowe grupy: papier, 
plastik, szkło i metale. I pakujemy do worków 
lub ulicznych kontenerów, takich jak tu.

Zosia: Do żółtego butelki plastikowe...

Kosz Śmieciojad: A jak!
(śpiewa)
Kolor żółty pojemnika
Weń plastiki, metal wtykaj
W żółtym worku, choć niewielkim
Zmieścisz puszki i butelki
Bo nie o to bowiem chodzi
By w powodzi śmieci brodzić
Odzyskujmy po raz wtóry
Cnych surowców istne góry

Szymek: Odzyskujmy! A... A po co?

Kosz Śmieciojad: Nie słuchasz... Żeby śmieci 
było mniej – to proste.

Zosia: I żeby oszczędzać surowce ...   

Szymek: Czyli co?

Zosia: To coś, co się spotyka w przyrodzie, 
z czego się robi inne coś – przyrodzie nie-
znane. Na przykład z drzewa robi się papier.

Szymek: Najpierw trzeba je ściąć... 

Kosz Śmieciojad: I o to chodzi! A taka tona 
makulatury, czyli zmęczonego papieru, ze-
branego i użytego raz jeszcze, jako surowiec 
wtórny, pozwala oszczędzić siedemnaście 
drzew! Wyobrażasz sobie, kolego?

Szymek: Całkiem piękny kawałek lasu... A ta 
tona... To dużo?

Zosia: Tysiąc kilogramów.

Szymek: Przeliczając na foki... Trzech pa-
nów dużych, plus jeden na diecie. Hmm... 
Da się wytrzymać. Od jutra zbieram do 
niebieskiego.

Zosia: Warto też do zielonego.

Szymek: A co?

Kosz Śmieciojad: A szkło!
(śpiewa)
Szkła królestwo barwionego
To koloru zielonego
Duże wory, pojemniczki
W nich butelki i słoiczki
I choć mnóstwo z tym roboty
To jest sposób na kłopoty
Góry śmieci pomniejszenie
W nowy produkt przetworzenie

Zosia: Brawo! Pięknie pan śpiewa, Panie 
Koszu. Zapamiętamy tę piosenkę na zawsze...

TeksT: aleksanDeR kRempeć
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Wrzucanie popiołu do śmieci powoduje  
podwyższenie kosztu ich odbioru.

Informujemy, że będą prowadzone kontrole  
prawidłowości sortowania śmieci zgodnie  

z deklaracją mieszkańca!

OPAKOWANIOWE, TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE,  
POPIOŁY I żUżLE, ODPADY ULEGAjąCE BIODEGRADACjI.

NIEZALEżNIE OD PROWADZONEj SEGREGACjI, WYODRęBNIENIU Z ODPADÓW PODLEGAją:

zużyte baterie – należy zdeponować do specjalistycznych pojemników znajdujących się 
w obiektach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach itp. Wykaz dostępny na stronie 
internetowej www.bip.purda.pl, odpady takie można również zdeponować w PSZOK*,

przeterminowane leki – należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 
ustawionych na terenie wytypowanych aptek i placówek, które zobowiązały się do ich zbiórki 
lub zdeponować w PSZOK*. Wykaz dostępny na stronie internetowej www.bip.purda.pl.

zużyty sprzęt elektroniczny – należy przekazać do zbierającego zużyty sprzęt w rozumieniu 
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015 r. (Dz. U. z 2015 
poz. 1688) lub zdeponować w PSZOK*,

farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia – należy przekazywać do PSZOK*,

żarówki, świetlówki – należy przekazywać do PSZOK*,

zużyte opony – należy przekazywać do PSZOK*,

odpady budowlane i rozbiórkowe – stanowiące odpady komunalne przyjmowane są 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości nie 
większej niż 400 kg na gospodarstwo domowe na rok,

odpady ulegające biodegradacji i popioły można zagospodarować we własnym zakresie 
w przydomowych kompostownikach lub dostarczać do PSZOK*, popioły powstające 
w gospodarstwach domowych można dostarczać do PSZOK*.

Środowisko ponad wszystko!
osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie informacji o zasadach odbioru odpadów komunalnych jest  

pani Katarzyna minojć – 89 512 24 08 lub 509 078 343
*PSzoK – Punkt Selektywnej zbiórki odpadów Komunalnych, przy refereacie gospodarki Komunalnej i inwestycji, Purda 19a
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Kwiaty odzyskanej radości

Zdjęcia: Archiwum UG w Purdzie
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Fachowiec od pomocy
J

oanna Obidzińska, od urodzenia mieszkanka 
gminy Purda. Od 1 marca br. kierowniczka 
Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Marcinkowie z filią w Prejłowie. Wielka 
nadzieja gminy na to, że da sobie radę z tym 
trudnym tematem.

– To odpowiedzialna praca, wymaga od-
wagi, zwłaszcza po doświadczeniach po-
przednich zarządców ŚDS, a na pewno 
umiejętności...
– Nie brakuje mi ich. Tak mi się życie 
potoczyło, że zawsze jednocześnie uczy-
łam się i pracowałam. Ukończyłam trzy 
kierunki studiów wyższych, obecnie 
kończę czwarty.
– No to po kolei proszę...
– Tytuł magistra zdobyłam na Wy-
dziale Humanistycznym naszego uni-
wersytetu. Potem ukończyłam kierunek 
„praca z osobami starszymi i niepełno-
sprawnymi”.
– No i tu właściwie jesteśmy w domu..?
– Środowiskowym Samopomocy? No jeszcze 
nie, jeszcze studia podyplomowe z zarządzania 
w pomocy społecznej, także na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim, to już poza mną, 
a w trakcie studia magisterskie na kierunku 
„Praca socjalna – specjalność planowanie 
i koordynowanie usług w pomocy społecznej”. 
– Uff. Ale dlaczego?
– Co dlaczego?
– Dlaczego nie politologia, kosmetologia, 
czy inne tam, modne, lżejsze, a na pewno 
przyjemniejsze kierunki wykształcenia?
– Mama. Ona mnie nauczyła. Odkąd pamię-
tam, pracuje jako opiekunka osób starszych, 

niepełnosprawnych. Pomagałam jej w każde 
wakacje. Można by powiedzieć: dziecięcy 
wolontariat, z tym że mnie nie przeszło, nie 
było jedynie letnią przygodą. Uznałam, że 
mogę się ludziom przydać w ich życiu, jakże 
często niełatwym. Dlatego też równolegle z 
nauką przez sześć lat pracowałam z osobami 
starszymi oraz i z zaburzeniami psychicznymi. 
To z kolei motywowało mnie do dalszej nauki.
– Podziwu godne.
– Chcę być wszechstronna. Ta działalność 
tego wymaga. Także wiedzy w zakresie ad-
ministracyjnym, umiejętności organizacyj-
nych, znajomości umów, zamówień publicz-
nych, spraw kadrowych. Tu przydał mi się 
staż w firmie prywatnej, długi dość, blisko 
sześcioletni. A na koniec, przed obecnym 
wyzwaniem, dwa lata pracy w naszym gmin-

nym GOPS. Jeszcze inna specyfika: praca 
z petentem, tworzenie decyzji, rozmaitych 
pism urzędowych.
– To chyba najnudniejsze?
– Wszędzie można się czegoś sensownego 
i przydatnego nauczyć. Trzeba tylko chcieć, 
umieć wyciągać  właściwe wnioski i starać 
się być wdzięczną za każdą radę.
– Rozumiem, że przejęcie ŚDS w Marcin-
kowie i Prejłowie to przysłowiowy chlebek 
z masłem?
– Odwrotnie: dość ciężki kawałek chleba. 
Zależało nam bowiem na tym, by nasi pod-
opieczni nawet nie zauważyli zmiany. Oni 
tego nie lubią. Nowe twarze potrafią zakłócać 
ich dobrostan i poczucie bezpieczeństwa. Na 
szczęście pozostała dotychczasowa załoga 
opiekunów i to nam bardzo pomogło w 
kontaktach. A uroczyście obchodzony Dzień 
Kobiet był chyba wyrazistą oznaką, że domy 
funkcjonują jak najlepiej?
– Stanowczo tak. Dziękuję za rozmowę

zD

Środowiskowy Dom Społeczny w Marcinkowie, podobnie 
jak jego filia w Prejłowie, funkcjonują w godzinach 7.00-
16.00, Środki na utrzymanie domów, pochodzą z dotacji 
Urzędu Wojewódzkiego. Podopieczni mają regularne posiłki, 
rozwijają też umiejętności przydatne do samodzielnego 
życia. Osoby kwalifikujące się do ŚDS to osoby starsze, 
przewlekle chore psychicznie lub z innymi zaburzeniami 
umysłowymi. Dzienna porcja zajęć terapeutyczno-tre-
ningowych trwa 6 godzin, w pracowniach: kulinarnej, 
komputerowej, higieny i urody, plastycznej, krawieckiej 
i muzycznej (Marcinkowo). W Prejłowie funkcjonuje także 
warsztat techniczny.

Joanna Obidzińska, kierowniczka ŚDS w Marcinkowie
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wolontariusze w natarciu!
Taki śródtytuł przeczytaliśmy w Po-

słańcu Warmińskim, w artykule 
poświęconym Szkolnemu Kołu Caritas 
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bu-
trynach. I choć tytuł brzmi może nieco 
zbyt militarnie, to fakt, że  wolonta-
riuszy, ludzi dobrego serca, gotowych 
dzielić się z najbardziej potrzebującymi 
– w gminie Purda nie brakuje.

W zeszłym miesiącu świętowaliśmy w świe-
tlicy w Klewkach I Gminną Galę Wolonta-
riatu. Były dyplomy, śliczna folkowa muzyka 
zespołu Shannon, trochę łez wzruszenia, 
trochę ciasteczek, kawy i herbaty. 
A jednak czegoś zabrakło. A właściwie kogoś. 
Ludzi od Szlachetnej Paczki, Stowarzyszenia 
Wigor, czy też Szkolnego Koła Caritas z Bu-
tryn. Nie wynikło to ze złej woli, Boże Broń! 
Prostego zagapienia się? Może... A może 
jednak z faktu, że wolontariusze rzeczywiście 
są „w natarciu” i naprawdę powoli trudno 
ogarnąć ich faktyczną liczbę i organizacje, 
które reprezentują.
Grunt jednak, że są... I za to im cześć i chwa-
ła, niezależnie od tego, czy dotarł do nich na 
czas dyplom uznania...

Wielkopostna lekcja miłosierdzia

– Szkolne Koło Caritas Bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki w Butrynach przeprowadziło już 

14. Ogólnopolską Zbiórkę Żywności Caritas 
„Tak. Pomagam!” w piątek i sobotę w skle-
pach „Biedronka” w Olsztynie. Wspieramy 
artykułami spożywczymi seniorów, samot-
nych i potrzebujących z parafii św. Jakuba 
w Butrynach i dożywianie uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Butrynach. Je-
steśmy wdzięczni firmie Wojciech Rzeszo-
tarski Transport Osobowy za przywiezienie 
wolontariuszy po skończonych lekcjach na 
akcję z Butryn do Olsztyna, drogim rodzi-

com wolontariuszy z Butryn, Nowej Kaletki, 
Starej Kaletki,  Chaberkowa, Zgniłochy oraz 
Łajs za ich odbiór po skończonej zbiórce, 
a także firmie BARTBO z Butryn za przewóz 
zebranych artykułów spożywczych. Ta lekcja 
wielkopostnego miłosierdzia oparta była na 
poście, modlitwie i jałmużnie.
Tyle Krzysztof Gajewski opiekun SKC. War-
to dodać, że koło istnieje już 18 lat i było 
pierwszym, które powstało w metropolii 
warmińskiej.
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Pisanki, zajączki, baranki, kurczaczki...  
Wielkanocne ozdoby potrafią czarować. A największą 
przyjemność sprawiają, gdy robimy je własnoręcznie. 
Niekiedy przy takiej okazji ujawniają się prawdziwe 
talenty. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, zrobione 
w pracowniach plastycznej i krawiecko-rękodzielniczej 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie.
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