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Dożynki Gminy Purda 
w Butrynach
 Purdzkie Dziękczynienie to barwny korowód, występy ar-
tystyczne oraz piękne wieńce dożynkowe. W ten sposób 
mieszkańcy gminy Purda podziękowali za tegoroczne 
plony.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pod 
wezwaniem św. Jakuba w Butrynach. Po jej zakończeniu 
sprzed kościoła ruszył korowód dożynkowy. W przemarszu 
wzięli udział: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lidzbarka wraz 
z mażoretkami, poczty sztandarowe z OSP w Purdzie i Kle-
barku Wielkim, kompania honorowa strażaków ochotników 
ze wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy, 
starosta dożynek wraz z małżonką, Wójt Gminy Purda Piotr 
Płoski z rodziną oraz goście. W centrum orszaku znalazły się 
dożynkowe wieńce. Korowód zamknęły wozy ratowniczo-ga-
śnicze OSP.  

Część oficjalną dożynek rozpoczęło Koło Gospodyń Wiej-
skich Szczęściary ze Szczęsnego, które przygotowało okazjo-
nalne przyśpiewki. A naszym rolnikom podziękować trzeba, 
by w gminie i powiecie nie zabrakło chleba – z tymi słowami 
zgodził się także Wójt Gminy Purda Piotr Płoski, który w swoim 
przemówieniu podziękował rolnikom za trud włożony w zbiór 
plonów. Podczas uroczystości wręczone zostały także Anioły 

Purdy. Nagrodą wyróżniono jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Butryn i Nowej Wsi oraz Władysława Kapustę, Kierownika 
Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach.

W trakcie dożynek rozstrzygnięto także konkurs na najład-
niejszy wieniec. Do konkursu zgłoszono aż osiem pięknych 
wieńców. Trzyosobowa komisja w składzie: ks. Jan Pietrzyk, 
proboszcz parafii w Butrynach, Dariusz Czerwiński, specjalista 
ds. sprzedaży firmy Agro Sznajder i Paweł Sztenderski, mistrz 
Polski w carvingu, miała bardzo trudne zadanie. Ostatecznie 
po burzliwych naradach pierwsza nagroda przypadła sołectwu 
Giławy, drugie miejsce przyznano sołectwu Butryny, a trzecią 
nagrodę otrzymało KGW Szczęściary. Zwycięzcy otrzymali czeki 
na 1000, 700 i 500 zł.

Po części oficjalnej na mieszkańców czekało mnóstwo 
atrakcji. Smakosze mogli tego dnia spróbować domowych ciast 
i chleba ze smalcem, a miłośnicy folkloru kupić rękodzieło. Dla 
najmłodszych największą atrakcją były dmuchańce, starsi gro-
madzili się wokół sceny.  Nie zabrakło tańców i muzyki. Swoje 
umiejętności muzyczne zaprezentowali: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Lidzbarka, zespół cygański Hitano, Alicja Baran, Double 
Spleen, zespół Comp, Covertime i Agata Sobocińska. Swoje 
show zaprezentowały także Wiedźmuchy. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Łobuzy.

Jak podkreślił Wójt Gminy Purda Piotr Płoski – Takie trady-
cje są na terenie naszej gminy tworzone od niedawna, dopiero 
od trzech lat. Dożynek w takiej formule jeszcze w gminie Purda 
nie było.
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Nowe inwestycje 
w gminie Purda
 Budowa nowych dróg i kanalizacji to jedne z inwe-
stycji, które mają ułatwić życie mieszkańcom gminy 
Purda. Skorzystają na nich m.in. mieszkańcy Trękuska, 
Klewek i Silic, chociaż inwestycje realizowane są prak-
tycznie na terenie całej gminy. 

Poprawa komfortu życia mieszkańców - na to stawia Piotr 
Płoski, wójt gminy Purda. Służyć mają temu inwestycje kon-
sekwentnie realizowane od początku obecnej kadencji władz 
naszego samorządu. Ich realizacja jest możliwa dzięki pozy-
skaniu m.in. dotacji unijnych. 

Kolejny projekt z dofinansowaniem
W najbliższym czasie rozpoczną się prace termomoderni-

zacyjne w trzech budynkach użyteczności publicznej na tere-
nie gminy Purda - mówi Piotr Płoski, wójt gminy Purda. Projekt, 
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicz-

nej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A” znalazł się na liście 
projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkur-
su z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Miejsce realizacji 
projektu to budynek świetlicy wiejskiej w Butrynach – Butry-
ny 15, budynek Gminnego Ośrodka Kultury i stołówki szkolnej 
w Purdzie (były GOPS) - Purda 12A, siedziba OSP w Klebarku 
Wielkim – Klebark Wielki 11A. W ramach projektu zostanie wy-
konane docieplenie ścian i dachów, wymiana okien i drzwi, 
wymiana instalacji CO i grzejników. Wymienione zostaną rów-
nież źródła ciepła w Butrynach i Purdzie na kocioł opalany bio-
masą oraz gaz w Klebarku Wielkim. 

Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1 mln 410 tys. zł.

Najważniejsze to dobre drogi
Władze gminy Purda stawiają również na budowę dróg. 

Skorzystali na tym mieszkańcy Trękuska. - W tej miejscowości 
wykonana została nowa nawierzchnia. Zgodnie z podpisa-
ną umową zakres prac objął wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej wraz z krawężnikami – informuje Piotr Płoski, wójt 
gminy Purda i dodaje - Na ten cel, dzięki współpracy z Agen-
cją Nieruchomości Rolnych, pozyskaliśmy bezzwrotną dotację 
w wysokości ponad 120 tys. zł. 

Natomiast olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych planuje budowę chodnika w ciągu drogi krajowej 
nr 53 w Trękusku, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
powodując, że piesi nie będą musieli chodzić już jezdnią. 
Ich obecność prowadziła do wielu zagrożeń w ruchu. Dep-
tak będzie miał długość 450 metrów. Dodatkowo wykonane 
zostaną przejścia dla pieszych z oświetleniem. Powstanie też 
oznakowanie na jezdni i w postaci znaków. Koszt tego zadania 
to około 600 tys. zł. 

Na terenie gminy Purda trwają inwestycje drogowe re-
alizowane w porozumieniu z  Powiatową Służbą Drogową. 
W ramach prac zakończono już budowę chodnika w  miejsco-
wości Butryny – w kierunku do cmentarza oraz przebudowę 
odcinka drogi powiatowej nr 1268N relacji DK 53 – Marcinko-
wo. Planowana jest także przebudowa odcinka drogi powia-
towej nr 1464N w miejscowości Prejłowo. Zakres prac obejmie 
wykonanie nowej nawierzchni, regulację wpustów ulicznych, 
montaż kręgów betonowych pod chodnikiem, dostosowanie 
istniejących zjazdów do nowej wyższej rzędnej oraz odtwo-
rzenie oznakowania poziomego. Po przeprowadzonym po-
stępowaniu przetargowym pod koniec września Powiatowa 
Służba Drogowa wybrała najkorzystniejszą ofertę i wyłoniła 
wykonawcę. Liczymy, że wyżej wspomniane prace zostaną 
zrealizowane jeszcze w tym roku.

Powody do radości maja także mieszkańcy Klewek, którzy 
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e-Mocni 
– cyfrowe umiejętności, realne korzyści

 Gmina Purda przystąpiła do projektu zwiększającego 
umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług 
publicznych.

Pani Halina jest mieszkanką gminy Purda. Ma 64 lata i jest 
na emeryturze. Jej mąż nie żyje od 10 lat. Pani Halina ma dwo-
je dzieci i troje wnucząt, ale nie ma z nimi kontaktu. Jej dzieci 
wyjechały kilka lat temu za granicę w poszukiwaniu lepszego 
życia. Pani Halina bardzo za nimi tęskni, ale nie stać jej na wy-
jazdy, ani częste telefony. Ratunkiem dla Pani Haliny okazało się 
szkolenie komputerowe organizowane przez gminę w ramach 
projektu „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” 
realizowanego przez Fundację Aktywizacja. W trakcie szkole-
nia Pani Halina nauczyła się podstawowej obsługi kompute-
ra i internetu. Zapoznała się także z możliwościami, jakie daje 
program Skype. Dzięki temu jest w stałym kontakcie ze swoją 
rodziną i może obserwować jak rosną i rozwijają się jej wnuki.

Historia Pani Haliny może być przykładem dla każdego. 
W dzisiejszym świecie cyfrowe umiejętności przekładają się 
na realne korzyści. Celem projektu e-Mocni realizowanego 
przez gminę Purda jest zwiększenie umiejętności korzystania 
z internetu, w tym e-usług publicznych.

Uczestnicy nauczą się np.:
} jak załatwić sprawy urzędowe online,
} jak robić zakupy w Internecie,

od wielu lat zgłaszali potrzebę wymiany zniszczonego chod-
nika leżącego równolegle do DK-53. Wójt gminy Purda Piotr 
Płoski wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zlecił 
prace naprawcze. Zadanie wykonane zostało dzięki współpra-
cy z PUP w Olsztynie, GOPS w Purdzie i ZDZ w Olsztynie w ra-
mach realizowanego kursu na brukarza. Osoby, które ukończą 
szkolenie i zdadzą pozytywnie egzamin zdobędą stosowne 
uprawnienia oraz zostaną zatrudnione w referacie GKI Urzędu 
Gminy w Purdzie. 

We wrześniu 2017 roku Referat Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji wzbogacił się o nową koparko-ładowarkę. Dzię-
ki temu wydajniej i sprawniej będą realizowane inwestycje 
gminne. Pozwoli to na zaoszczędzenie części środków budże-
towych, wcześniej wydawanych na zlecanie robót, które teraz 
będą wykonywane we własnym zakresie. Nowy sprzęt będzie 
służył do budowy wodociągów, naprawy dróg oraz szeregu 
innych niezbędnych prac ziemnych w gminie. Obecnie kopar-
ko-ładowarka pracuje przy budowie chodnika i wodociągu 
w Klewkach. 

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
Z planowanych inwestycji na pewno będą zadowoleni 

również mieszkańcy Silic. Pod koniec sierpnia ruszyła tam 
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do chwili obec-
nej wykonawca wybudował około 1380 m sieci wod-kan, 
co stanowi w przybliżeniu 32% planowanego zadania I etapu. 
II etap czyli budowa sieci na odcinku od Silic do Trękuska jest 
obecnie w fazie projektowania. Obydwa etapy powinny być 
ukończone do końca bieżącego roku. 

Brak sieci kanalizacyjnej był największą bolączką miesz-
kańców Silic. - Dzięki temu znikną niekontrolowane źródła za-

} w jaki sposób zarządzać swoimi finansami,
}  jak pracować efektywniej czy rozwijać swoje hobby z wy-

korzystaniem nowych technologii i zasobów Internetu.
Szkolenia są kierowane do osób dorosłych (powyżej 18. roku 

życia), które nie posiadają kompetencji cyfrowych lub potrafią 
posługiwać się komputerem/Internetem jedynie w stopniu 
podstawowym.

Zgłoś się na szkolenie już dziś! 
Dodatkowe informacje i zapisy pod numerami telefonu 

89 512 46 63 lub 784 675 165

nieczyszczeń, a do sieci zostaną przyłączone 54 nieruchomo-
ści. Koszt inwestycji to 2,6 mln zł – mówi wójt Płoski i dodaje 
- Większość tej kwoty stanowi pożyczka częściowo umarzalna 
z WFOŚiGW w Olsztynie. 

Z inicjatywy sołtysa i właścicieli ogródków działkowych 
w Klewkach trwają prace związane z uzbrojeniem w wodę 
wyżej wspomnianych nieruchomości gruntowych. Koszty 
zakupu materiałów budowanej sieci, pokryte zostaną przez 
działkowiczów natomiast koszty wykonanych prac poniesie 
gmina Purda. Wykonanie robót nie zostało zlecone zewnętrz-
nej firmie, a jest realizowane przez referat Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji w Purdzie. Planowana inwestycja obejmie 
budowę głównej nitki wodociągowej o długości ok 3 km wraz 
z nawiertkami na wysokości działek, których właściciele zade-
klarowali chęć przyłączenia do sieci.

W minionym tygodniu gmina Purda złożyła trzy wnioski 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie dotyczące budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowej Kaletce, budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Klebark Mały-Klebark 
Wielki oraz w miejscowości Szczęsne. Wnioskowana kwota 
na wykonanie wyżej wymienionych zadań to 11 mln 788 tys. 
zł. Wniosek dotyczący budowy kanalizacji w miejscowości 
Szczęsne był również złożony do Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich realizowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie został pozy-
tywnie oceniony i obecnie znajduje się na liście rezerwo-
wej. Nie czekając na rozstrzygnięcia przetargów w innych 
gminach wójt gminy Purda zdecydował o złożeniu wniosku 
także do WFOŚiGW w Olsztynie o pożyczkę częściowo uma-
rzalną.
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Moja mała ojczyzna

Gmina Purda pozyskała kolejne środki unijne w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020. W ramach pozyskanych funduszy Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie będzie realizował pro-
jekt pn. „Moja mała ojczyzna”. Celem projektu jest zwiększenie 
aktywizacji społecznej i zawodowej 48 beneficjentów z Gminy 
Purda i MOF Olsztyn, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

Czym skorupka za młodu...
 Gmina Purda z sukcesem sięgnęła po kolejne środki 
unijne. Tym razem udało się pozyskać dofinansowa-
nie na dwa projekty oświatowe. Zadania pn. „Przed-
szkole pełne wyzwań” oraz „Rozbudzając kreatywność 
uczniów” są współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedszkole pełne wyzwań
Z początkiem września rozpoczęła się realizacja projektu. Dzię-

ki temu zajęcia w przedszkolu w Klebarku Wielkim wzbogacono 
o warsztaty: muzyczne, teatralne, plastyczne oraz naukę języka 
angielskiego. Natomiast w przedszkolu w Klewkach realizowane 
są warsztaty: taneczne, teatralne, plastyczne, zajęcia sportowe 
z piłką, nauka języka angielskiego oraz warsztaty zwiększające 
zdolność analitycznego myślenia: Fizyka dla smyka, Eksperymenty, 
Robotyka z lego oraz nauka gry w szachy.

Poza tym wszystkie przedszkolaki wezmą udział w wyjazdach 
edukacyjnych do: teatru lalek, biblioteki multimedialnej, filharmo-
nii, Muzeum Warmii i Mazur, Centrum Eksperyment oraz będą 
uczestniczyć w warsztatach kulinarno-artystycznych w Playschool.

W ramach projektu zakupiono również dodatkowe wy-
posażenie przedszkoli m.in. monitory interaktywne, laptopy 
wraz z oprogramowaniem do nauki angielskiego, piłki i sprzę-
ty do zajęć sportowych, instrumenty muzyczne oraz rekwizyty 
i materiały do zajęć teatralnych i plastycznych.

Co więcej z dodatkowych szkoleń skorzystają nauczyciele 
obu placówek, a także rodzice przedszkolaków.

społecznym. W ramach projektu zaplanowano: aktywizację 
edukacyjną, społeczną, zawodową i zdrowotną osób bezrobot-
nych w wieku 15 – 64 lat oraz ich otoczenia; zdobycie umie-
jętności zawodowych w grupie 40 osób; animacja społeczna 
12 środowisk lokalnych na terenie gminy oraz zapewnienie 
staży dla 16 osób.

Pozyskane dofinansowanie to 731 tys. zł.

Osoby zainteresowane szczegółami i uczestnictwem w projek-
cie mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Purdzie pod numerem telefonu 89 519 50 56

Rozbudzić kreatywność uczniów
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego uruchomiono także 

zajęcia dodatkowe dla uczniów klas gimnazjalnych w Purdzie 
oraz uczniów klas IV-VII ze szkoły podstawowej w Klebarku Wiel-
kim. Uczniowie klas gimnazjalnych poznają tajemnice szkolnych 
laboratoriów, gdzie podczas dodatkowych zajęć przeprowadzą 
szereg ciekawych eksperymentów i doświadczeń oraz uczest-
niczyć będą w wyjazdowych ćwiczeniach laboratoryjnych 
prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, a także zwiedzą park technologiczny w Toruniu. Również 
tradycyjne wykłady i ćwiczenia zastąpione zostaną licznymi 
zajęciami z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania 
podczas nauki języka angielskiego. Dla wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby spróbować swoich sił na scenie zaplanowano 
też warsztaty teatralne.

Natomiast uczniowie ze szkoły podstawowej w Klebarku 
Wielkim zmierzą się z dodatkowymi zajęciami z matematy-
ki i przyrody podczas zajęć prowadzonych zarówno w szkole 
jak i w terenie: las, jezioro, łąka. Co więcej w ramach wyjazdów 
edukacyjnych uczniowie poznają naukę w Muzeum Przyrody 
w Olsztynie oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zasady 
programowania, tworzenie animacji i wykorzystanie progra-
mów do kodowania uczniowie poznają podczas zajęć kompu-
terowych, a pasje twórcze rozwinąć mogą podczas warsztatów 
artystycznych. Nie zabraknie również dodatkowych zajęć z ję-
zyka angielskiego.

Uczniowie z obu szkół będą mogli zrozumieć otaczające ich 
procesy, a także pobudzić swoją ciekawość świata podczas wi-
zyty w Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

Ale to nie wszystko… Wójt Gminy Piotr Płoski planuje rów-
nież starać się o kolejne środki na zajęcia dodatkowe dla przed-
szkoli z Purdy, Butryn i Nowej Wsi, gdzie najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy będą mogli zapoznać się z kodowaniem, tańcem, 
sportem oraz kulturą i językami obcymi. Nie zabraknie również 
wyjazdów edukacyjnych.
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„Strachy na lachy”
 Mowa o planowanej inwestycji Miejskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie budowy no-
woczesnej elektrociepłowni na paliwo z odpadów. 

W bogatych krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, 
Belgia, Szwecja i Holandia, odpadów od dawna praktycznie się 
nie składuje. Na wysypiska trafia tam mniej niż 5 proc. odpa-

dów. Państwa te stosują głównie recykling i odzysk energii, jako 
najbardziej efektywne ekonomicznie i przyjazne środowisku 
metody radzenia sobie z odpadami. 

W Polsce od wielu lat funkcjonuje spalarnia w Warszawie, 
a od niedawna pracują nowe zakłady tego typu w takich mia-
stach jak: Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Konin, Białystok i Kraków. 
Powstaje też nowa w Rzeszowie, planowane są w Oświęcimiu 
i Gdańsku. Do końca 2020 roku będzie funkcjonować 11 spa-
larni odpadów. Pozwoli to termicznie przekształcić ok. 20% 

M
P

ec
Pierwszy dzień w szkole 
za nami
 W poniedziałek 4 września 2017 roku w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim miało miejsce 
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się mszą święta 
w kościele w Klebarku Wielkim, którą odprawił ks. Henryk Błasz-
czyk. Proboszcz parafii pod wezwaniem Znalezienia Krzyża 
Świętego pobłogosławił dzieciom i nauczycielom oraz życzył 
wytrwałości i sukcesów. Po mszy świętej uczniowie wraz z na-
uczycielami złożyli kwiaty na grobie ks. Pawła Chmielewskiego, 
patrona szkoły.

Część oficjalna inauguracji miała miejsce w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim i rozpoczęła 
się od wysłuchania hymnu narodowego. Następnie dyrek-
tor szkoły przywitała Wójta Gminy Purda oraz pracowników 
urzędu, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych 
działających na terenie gminy Purda, uczniów, rodziców 
i wszystkich gości. Jolanta Maciejewska wspomniała także 
o zmianach związanych z reformą edukacji. Również Piotr 
Płoski skierował kilka słów do uczestników wydarzenia 
oraz oficjalnie rozpoczął rok szkolny 2017/2018 dzwoniąc 
na „pierwszą lekcję”.

Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie z radością spo-
tkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami i kolegami. Pod-
czas tych krótkich spotkań zapoznali się z planem lekcji i po-
dzielili się wrażeniami z minionych wakacji.
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odpadów komunalnych. Wszystkie one produkują energię 
elektryczną i cieplną na potrzeby swoich miast. Plany budo-
wy kolejnych spalarni obejmują takie miasta, jak Łódź, Tarnów, 
Chrzanów, Warszawa, Radom, Płock, Rzeszów, Mielec, Stalowa 
Wola, Gdańsk, Mysłowice, Chorzów, Koszalin i Lublin.

Na mapie Polski na terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego rysowałaby się biała plama, gdyby nie planowa-
na od lat inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Olsztynie. Powstanie ona na zasadzie Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego między spółką komunalną a wybranym 
w przetargu partnerem prywatnym. Podobny model zastoso-
wano w nowopowstałej spalarni w Poznaniu.

Od kilku lat grupka osób, zdeklarowanych przeciwników bu-
dowy elektrociepłowni na paliwo z odpadów, próbuje na wszel-
kie sposoby ostentacyjnie okazywać brak swojej akceptacji dla 
planowanej inwestycji, twierdząc, że reprezentują szeroką spo-
łeczność Olsztyna i okolic, choć tak nie jest. Ze swoimi teoria-
mi spiskowymi i lękami dotarli do kilku miejscowości w gmi-
nie Purda. Próbowali siać niepokój, przekazując nieprawdziwe 
informacje na temat planowanej inwestycji elektrociepłowni, 
w której paliwem będzie nie węgiel czy gaz, ale paliwo z od-
padów, nazywane często paliwem alternatywnym. W związku 
z zaistniałą sytuacją poprosiliśmy o krótką wypowiedź na ten 
temat prezesa MPEC w Olsztynie Konrada Nowaka. 

- Tę grupę przeciwników budowy elektrociepłowni na pali-
wo alternatywne kilkakrotnie w ciągu ostatnich kilku lat zapra-
szaliście na spotkania ze specjalistami.

- Oczywiście. Od pięciu lat, gdy przygotowywana jest nasza 
inwestycja, prowadzimy różnorodne działania informacyjne. 
Przede wszystkim opieramy się o autorytety naukowe. Orga-
nizowaliśmy kilkakrotnie konferencje z udziałem ekspertów 
z różnych dziedzin – technicznych, finansowych, środowisko-
wych, które to spotkania miały na celu właśnie pokazanie, jakie 
są realia realizacji takiego przedsięwzięcia, z czym się ono wiąże 
i jakie są stosowane technologie mające na celu bezpieczeń-
stwo funkcjonowania takich instalacji. W większości spotkań 
uczestniczyli ci wspomniani przeciwnicy. No, ale nie przyjmują 
tych argumentów, mają swoje, ciągle te same, nie mające pod-
stawy w faktach. Również ostatnio, w gminie Purda, w miejsco-
wościach, gdzie mieszkańcy byli zastraszani tymi informacjami, 
zaproponowaliśmy wyjazd studyjny do spalarni w Białymstoku, 
gdzie mieszkańcy Purdy mogliby zobaczyć na własne oczy, jak 
wygląda taka instalacja, jak funkcjonuje, czy ma jakiś negatyw-
ny wpływ na otoczenie. Nie ma lepszego sposobu na to, aby 
się przekonać, niż po prostu dotknąć, zobaczyć takie miejsce 
i wyrobić sobie własne stanowisko. Niestety, chociaż zaprosze-
nie było kierowane bezpośrednio do sołtysów, jak również roz-
wiesiliśmy plakaty, na tę wycieczkę były chętne tylko 2 osoby. 
Odłożyliśmy na razie ten pomysł na później, może się zbierze 
grupa zainteresowanych takim wyjazdem, wtedy zorganizuje-
my ją ponownie.

- Które z argumentów podawane przez przeciwników pla-
nowanej inwestycji mijają się z prawdą?

- Na przykład straszy się, że takie inwestycje mogą zatruwać 
powietrze, bo tak jak same odpady, to i paliwo z odpadów musi 
być, według wyobrażenia tych osób, toksyczne i może powo-
dować groźne choroby. Otóż, bardzo groźne dla zdrowia mogą 
być wtedy, gdy mieszkańcy spalają śmieci w swoich piecach 
czy kominkach. W nowoczesnych elektrociepłowniach na pa-
liwo z odpadów takiej możliwości nie ma ze względu na to, 
że zastosowany jest cały szereg instalacji oczyszczających i za-
bezpieczeń. Podczas wycieczki do takiej spalarni można się 
przekonać, jak wielką jej część zajmują filtry i jak rozbudowana 
jest dyspozytornia oraz automatyka monitorująca 24 godziny 
na dobę prawidłowość procesów spalania. W rezultacie, zgod-
nie z obowiązującym dziś prawem, spaliny z takiej instalacji 
są czystsze niż z ciepłowni węglowej. 

Ci przeciwnicy mówią też, że zamiast odzyskiwać surowce 
wtórne my je spalamy. Nic bardziej błędnego. We wszystkich 
funkcjonujących zakładach gospodarki odpadami w naszym 
województwie i w całym kraju priorytetem jest odzyskiwanie 
surowców wtórnych i odsprzedawanie ich recyklerom. Jednak 
wszędzie tam powstaje frakcja, która się do tego nie nadaje, jak 
np. zabrudzony karton czy różnego rodzaju tworzywa, szmaty, 
buty, stare meble, itd.. Ta frakcja ma w sobie wciąż dużo energii, 
którą można odzyskać do produkcji ciepła zamiast spalać pali-
wa kopalne. Kiedyś by te bezużyteczne odpady trafiły na wy-
sypisko, dzisiaj odzyskujemy z nich energię w postaci prądu 
i ciepła.

- Ta mała grupka robi dużo hałasu wokół swoich działań. 
Jak to się ma do opinii całej społeczności Olsztyna?

- Inwestycja spotyka się z dużą przychylnością wśród miesz-
kańców. Prowadzimy szereg działań informacyjnych w mieście, 
uczestniczymy w wielu festynach ulicznych, w imprezach ma-
sowych. Wszędzie tam staramy się z otwartą przyłbicą mówić 
o naszym projekcie i nie spotykamy się z żadną agresją czy 
niechęcią. Wręcz przeciwnie, bardzo wiele osób podchodzi 
do naszych pracowników by porozmawiać, słucha uważnie, po-
chwala, wręcz z niecierpliwością czeka na realizację. Uważają, 
że to jest bardzo dobry pomysł dla miasta i  nowoczesne roz-
wiązanie dające miastu korzyści całemu regionowi, bo oprócz 
ciepła dla Olsztyna będzie można również taniej i zgodnie 
z prawem unieszkodliwić odpady np. z gminy Purda.

We wrześniu 2015 przez niezależną firmę zostało przepro-
wadzone badanie opinii publicznej mieszkańców Olsztyna. 
I co się okazało? Projekt elektrociepłowni został przez nich do-
brze przyjęty. Spośród wszystkich respondentów aż 88 proc. 
uważało za dobry sam pomysł budowy elektrociepłowni wy-
korzystującej jako paliwo odpady, w tym aż 55 proc. bada-
nych było zdecydowanie na „tak”. Rozwiązania nie poparło 
tylko 7 proc. badanych. Biorąc pod uwagę, że nie do wszyst-
kich mieszkańców zdołaliśmy dotrzeć z dokładną informacją 
na temat planowanej inwestycji, wynik tego badania pokazuje 
przychylność społeczności Olsztyna do naszego projektu. I tak 
zapewne będzie w gminie Purda, bo wszystkie racjonalne prze-
słanki przemawiają za tym rozwiązaniem. 
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Purdzie

Purda 23A, tel. 89 512 22 21, e-mail: gbppurda@wbp.olsztyn.pl

Zaprasza do korzystania z naszych usług:  
wypożyczania na miejscu i do domu książek i czasopism oraz 
do korzystania z pracowni komputerowej 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00–18.00

Posiadamy ponad 18 000 tytułów książek opracowanych 
komputerowo w systemie MAK+ za pomocą którego można 

sprawdzić dostępność książek naszej biblioteki na stronie 
internetowej: www.szukamksiazki.pl poprzez wyszukiwanie 
zaawansowane

Dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, a także tych 
którzy lubią czytać, ale z różnych przyczyn mają utrudniony 
dostęp do książek wprowadzamy usługę – książka na telefon.
Zamówienia można składać telefonicznie i pocztą elektronicz-
ną, a my postaramy się uzgodnić sposób realizacji.

Więcej informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Purdzie i Uniwersytetu III Wieku na naszej stronie interneto-
wej: www.purda.naszabiblioteka.com
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Czekamy na Państwa opinie i komentarze

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie
Purda 12A, 11-030 Purda, tel. 89 512 46 63
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