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ZDANIEM WÓJTA

To są dobre lata!
– Panie Wójcie, pozwoli pan, że zapytam, 
może trochę podchwytliwie: Czy lubi pan 
dożynki?
– Co za pytanie... Czy lubię? Uwielbiam. 
Dożynki to najwspanialsze święto ludowe 
o starych słowiańskich, jeszcze przedchrze-
ścijańskich tradycjach. To podziękowanie za 
udane żniwa. Gospodarze dziękują Stwórcy, 
a my, którym już w większości nieco daleko 
do pól i plonów – winniśmy dziękować po-
dwójnie: I Stwórcy, i gospodarzom, których 
ciężka praca na roli jest nie do przecenienia.
– Święto ludowe, to znaczy PSL-owskie?
– PSL ma długą historię i długie tradycje, 
niemalże od zarania dwudziestego wieku... 
Jednakże, jak już wspomniałem dożynki to 
tradycja daleko starsza. Więc trudno tu sta-
wiać jakieś znaki równości. Nie zaglądajmy 
zresztą do legitymacji tych, którzy świętują 
lub będą świętować zakończenie żniw. To 
święto wspólne, dla wszystkich!

– Świętują lub będą świętować... Czyżby 
data dożynek nie wszędzie i nie dla wszyst-
kich była ta sama?
– Niegdyś, za Prasłowian przypadała na 
okres równonocy jesiennej, czyli 23 września. 
Współcześnie dożynki przypadają w jedną 
z niedziel wrześniowych. Jak widać obyczaje 
potrafią się nieco zmieniać, choć idea, ta 
najważniejsza, pozostaje bez zmian. Swoją 
drogą może to być związane z faktem, że 
nie w każdej strefie Polski żniwa kończą się 
w tym samym czasie...
– Wkrótce czekają nas poważniejsze żniwa 
– wybory samorządowe...
– Tak bym nie powiedział. To, co ziemia dla 
człowieka rodzi jest i powinno dla człowieka 
być najważniejsze. A wybory samorządowe 
to rzecz po prostu ważna. I tyle.
– Ważne, kto będzie gospodarzem?
– Ważne, kto będzie dobrym gospodarzem.
– Kontynuując już tę dożynkową narrację 

– czy można uznać, że wybory jak święto 
plonów, to swego rodzaju podsumowanie 
osiągnięć?
– Dokładnie tak. Ale jeśli z plonami coś nie 
wyjdzie, obecnie można sięgnąć po żywność 
skądinąd. Choć na dłuższą metę nie będzie to 
oczywiście rozwiązanie słuszne i optymalne. 
Co do wyborów natomiast, wyborów samo-
rządowych, to trudno: jeśli ktoś się w oczach 
wyborców nie udał, nie sprawdził, to do 
widzenia. Gospodarzem nie będzie
– Pan jest dobrym gospodarzem?
– Na roli się znam. Co do zarządzania gminą 
– to ocenią wyborcy. Ja po prostu chciałem 
i chcę, by nasza gmina była gminą lepszą, 
bogatszą, bardziej rozwiniętą, niż za moich 
poprzedników. Czy mi się to udaje? Ocenią 
wyborcy.
– Dziękuję za rozmowę.

Z Wójtem Piotrem Płoskim  
roZmaWiał ZdZisłaW daniel 
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Mieszkańcy Marcinkowa 
mają nową drogę 
Zakończyły się roboty remontowe na drodze gminnej pro-
wadzącej z Marcinkowa do Purdki.
Podstawowym celem robót było usprawnienie ruchu drogo-
wego oraz poprawa komfortu życia mieszkańców. Wyprofi-
lowano istniejącą nawierzchnię, odtworzono odwodnienia, 
przeprowadzono remont samej nawierzchni, wybudowano 
również przepusty pod zjazdami. Jest to pierwszy etap re-
montu drogi, zgodnie z dokumentacją projektową „Remont 
drogi gminnej w miejscowości Marcinkowo do miejscowości 
Purdka” finansowany z budżetu gminy. Kolejne etapy będą 
realizowane po otrzymaniu dofinansowania m.in. ze środ-
ków unijnych i krajowych.
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Gmina Purda inwestuje 
w mieszkańców
Blisko 850 tys. zł wyniesie wartość 

społecznych projektów adresowa-
nych do mieszkańców gminy Purda. Sko-
rzystają z nich i najmłodsi, i ich rodzice.
 
Rozwój gminy to nie tylko inwestycje bu-
dowlane, drogowe czy sportowe. To także 
inwestowanie w samych mieszkańców, to 
tworzenie dla nich warunków wszelakie-
go rozwoju. Temu służyć mają projekty 
społeczne, po które chętnie sięgają władze 
gminy. Tym chętniej, że udaje im się znaleźć 
również dofinansowanie tych projektów, 
w dodatku niemałe. W gminie realizowane 
będą dwa takie przedsięwzięcia, których 
koszt wyniesie 850 tys. zł. 90 proc. tej kwoty 
to fundusze z Unii Europejskiej. – Pierwszy 
program nosi nazwę „Kalejdoskop dziecię-
cych kompetencji” – informuje Agnieszka 

Wiśniewska, inspektor ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych i promocji Urzędu 
Gminy Purda. – Jego celem jest zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości eduka-
cji przedszkolnej. Okres realizacji projektu 
to 1 września 2018 r. – 31 sierpnia 2020 r. 

Nowa Wieś, Butryny i Purda
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji 
uczniów przedszkoli, podniesienie jakości 
i zakresu świadczonych usług edukacyjnych 
przez przedszkola w Nowej Wsi, Butrynach 
i Purdzie. Skorzysta na tym 114 dzieci, 11 
nauczycielek oraz 15 rodziców. – W progra-
mie zaplanowano doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców. 
Dojdą do tego oczywiście warsztaty dla 
najmłodszych, w tym taneczne, teatralne, 
plastyczne, muzyczne, zajęcia sportowe, 

matematyczno-przyrodnicze, z języka angiel-
skiego i programowania. Dodatkowe zajęcia 
związane będą ze zwiększeniem zdolności 
analitycznego myślenia: fizyka dla smyka, 
robotyka i eksperymenty.
Realizacja projektu wiąże się również z za-
jęciami plenerowymi, w  tym wyjazdami 
edukacyjnymi do olsztyńskiego Teatru La-
lek, filharmonii, Muzeum Warmii i Mazur, 
Muzeum Przyrody oraz Arboretum w Ku-
dypach. Na tej wyjazdowej liście znalazł się 
również Zwierzyniec Warmiński w Nikiel-
kowie, planetarium i wieża obserwacyjna 
w Olsztynie, Muzeum Budownictwa Lu-
dowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, 
olsztyński Park ptaków, a także papugarnia. 
Ale to wciąż nie wszystko. Dzięki temu 
ambitnemu projektowi doposażone zostaną 
objęte programem przedszkola. Wzbogacą 
się one w materiały dydaktyczne oraz sprzęt 
w tym: „magiczne dywany”, laptopy, tablice 
interaktywne, tablety na zajęcia językowe. 
Przy okazji dzieci będą mogły wziąć udział 
w kursie języka angielskiego. 

Kolejny program 
do młodzieży

Niezależnie od tego, na terenie gminy Purda 
realizowany będzie program „Trampolina 
wiedzy w szkołach podstawowych w Butrynach 
i Szczęsnem”. W tym przypadku partnerem jest 
Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera. 
Program obejmie 120 uczniów, nauczycieli 
i część rodziców. Ci pierwsi będą mieli okazję 
skorzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
–  przyrodniczych, z języka angielskiego, ma-
tematycznych oraz laboratoryjnych. 
Projekt przewiduje także wyposażenie pra-
cowni za kwotę ponad 97 tysięcy zł.
W Szkole Podstawowej w Butrynach: przy-
rodniczej, biologicznej, chemicznej, geo-
graficznej, matematycznej, multimedialnej.
W Szkole Podstawowej w Szczęsnem: przy-
rodniczej, biologicznej, chemicznej, fizycz-
nej, geograficznej, matematycznej i multi-
medialnej.

Było pięknie, było miło, ale szybko się skończyło... Dopiero co zaczęła się wakacyjna laba 
i słodkie far niente, a tu już pierwszy dzwonek? Oj tam, oj tam, w szkole też może być 
czadowo, cool i w ogóle mega! Bo mnóstwo kolegów i koleżanek, bo nauczyciele spoko 
(przeważnie...), bo nowe przedmioty, nowe zadania i nowy plecak. Dziesięć miesięcy 
szybko zleci i znów wakacje...
Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół życzymy samych sukcesów, wy-
trwałości i nieprzerwanie letniej aury aż do czerwca! No, może z małą, zimowo-śnieżną 
przerwą na ferie...
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Wygrana bitwa o przejazd
W jedności siła! Władze gminy Purda 

wraz z mieszkańcami wymusiły na 
drogowcach zmianę organizacji ruchu 
przy wyjeździe z Olsztyna w kierunku 
Szczytna. Wcześniej tworzyły się tam 
gigantyczne korki.

Wszystko zaczęło się, gdy drogowcy zamknę-
li przejazd z podolsztyńskiego Ostrzeszewa 
do Klebarka Wielkiego i Klebarka Małego. 
Ma to związek z realizacją kolejnego frag-
mentu obwodnicy Olsztyna na odcinku 
z Tomaszkowa do Wójtowa. Ruch do Kle-
barka Wielkiego i Małego został przeniesiony 
na ul. 5. Wileńskiej Brygady AK (dawną 
ul. Pstrowskiego) w kierunku Szczytna przez 
Szczęsne i dalej do Klewek.
Sytuacja stała się o tyle poważna, że i bez 
dodatkowego ruchu wyjazd z Olsztyna tą 
ulicą i tak do łatwych nie należał. Było tam 
zwężenie, a ruch wahadłowy pojazdów re-
gulowała sygnalizacja.
Po zmianie organizacji ruchu doszło do sy-
tuacji, że w korkach, tworzących się w obu 
kierunkach, kierowcy stali nawet po 50 
minut. – Otrzymujemy w tej sprawie liczne 
sygnały od zdenerwowanych kierowców bę-
dących naszymi mieszkańcami – mówił wójt 
gminy Piotr Płoski zaraz po wprowadzeniu 
niezrozumiałych dla kierowców decyzji. 
– Nie mieliśmy wpływu na tę sytuację, bo to 
nie my odpowiadamy za organizację ruchu 
w tym miejscu.
Wójt gminy Purda już przed wprowadzeniem 
zmian uprzedzał w piśmie skierowanym do 
wykonawcy obwodnicy, że stan drogi (zarzą-
dzanej przez Powiatową Służbę Drogową) 
na odcinku Klebark Wielki – Klewki nie jest 
przystosowany do zwiększonego ruchu dro-
gowego, który powstaje w wyniku zamknię-
cia przejazdu przez Ostrzeszewo. Wójt Płoski 
wskazał także sposób rozwiązania problemu. 
Zaproponował remont nawierzchni drogi 
powiatowej na odcinku Klebark-Klewki 
z utwardzeniem poboczy, poszerzenie jezdni 
drogi gminnej do 5 metrów. Zdaniem władz 
gminy powinno się również rozważyć wpro-
wadzenie w godzinach szczytu osób kierują-
cych ruchem. Rozwiązaniem alternatywnym 
byłoby utwardzenie poprzez płyty betonowe 
ulicy Plażowej (przy jeziorze Skanda) aż do 

miejscowości Ostrzeszewo. Ruch na tym 
odcinku mógłby zostać ograniczony dla 
pojazdów osobowych.
Drogowcy nie spieszyli się z udzieleniem 
odpowiedzi na te propozycje. Władze gminy 
Purda przeszły więc do działania. Najpierw 
zwołały nadzwyczajną sesję rady gminy, na 
którą zaprosiły także przedstawicieli władz 
powiatu i drogowców.
Wójt Piotr Płoski zapowiedział jednocześnie, 
że zorganizuje akcję protestacyjną, w trakcie 
której zbierane miały być wśród mieszkańców 
i kierowców stojących w korkach podpisy pod 
przygotowanym wnioskiem. – W związku 
z powstałymi korkami na wlocie do Olsz-
tyna na drodze krajowej nr 53, związanymi 
ze zmianą organizacji ruchu, oczekujemy 

natychmiastowego wprowadzenia ruchu 
dwukierunkowego – czytamy w petycji. 
Tak zdecydowana reakcja przyniosła natych-
miastowe efekty. Prezydent Olsztyna Piotr 
Grzymowicz, który prowadzi inwestycje 
w rejonie jeziora Skanda i wylotu z Olsz-
tyna w kierunku Szczytna poinformował, 
że „wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom 
mieszkańców” wprowadzona zostanie nowa 
organizacja ruchu i to blisko miesiąc przed 
czasem. W praktyce oznacza to, że obecnie 
nasi zmotoryzowani mieszkańcy, także ci 
jadący dalej do Szczytna nie muszą stać już 
w korkach, bo uruchomiono dwie jezdnie 
w każdym kierunku. – Warto było się upo-
mnieć o swoje – skomentował wywalczony 
sukces wójt Piotr Płoski.
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„Mobilne wakacje” z uśmiechem 
W ten sposób Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie organizował 

letni czas wolny dla dzieci z kilku miejscowości naszej 
gminy. Zajęcia cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. 

GOK zadbał o to, by dzieci z miejscowości naszej 
gminy się nie nudziły. – W połowie lipca rozpoczę-
liśmy cykl imprez w ramach przedsięwzięcia „Mo-
bilne Wakacje” – mówi Agnieszka Budziszewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie. 
– W ten sposób chcieliśmy dać dzieciom możliwość 
ciekawego i aktywnego spędzenia czasu wolnego. 
Na pewno było to dla nich bardzo duże wakacyjne 
urozmaicenie. 
„Mobilne Wakacje” zostały zorganizowane z inicjatywy 
wójta gminy Purda Piotra Płoskiego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Purdzie i przy współudziale Ochot-
niczej Straży Pożarnej „Pomoc Maltańska” z Klebarka 
Wielkiego.
Pierwsze takie wakacyjne spotkanie z najmłodszymi od-
było się w Klebarku Małym. W pierwszej części spotkania 
odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci 
malowały swoje wymarzone wakacje. w drugiej naj-
młodsi poznali zasa-
dy bezpiecznego 
wypoczynku nad 
wodą oraz zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy. Mieli także 
okazję przećwiczyć 
zdobyte umiejętno-
ści w praktyce. 
„Mobilne Wakacje” 
dotarły w  tym roku 
także do takich miej-
scowości, jak Trękus, 
Szczęsne i Trękusek. 
Tam najmłodsi również 
brali udział w zajęciach 
plastycznych tematycz-
nie związane z wakacja-
mi i szkoleniach z zacho-
wania bezpieczeństwa 
nad wodą. Inną jeszcze 
wakacyjną atrakcją był fe-
stiwal baniek mydlanych, 
podczas którego dzieci, ale 
także ich rodzice wspólnie 
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„Mobilne wakacje” z uśmiechem 
wyczarowywali bańki w najróż-
niejszych, czasem imponują-
cych wręcz, rozmiarach.
Blisko 20-osobowa grupa wzię-
ła udział we wspólnym malo-
waniu, pogadance o pierwszej 
pomocy i festiwalu baniek my-
dlanych na boisku w Trękusku. 
– Ze względu na młody wiek 
uczestników spotkanie nabrało 
wyjątkowo kreatywnego cha-
rakteru. Po części plastycznej 
pomalowane były nie tylko 
kartki papieru, ale także dzieci 
i  rodzice – mówi dyrektor Bu-
dziszewska. 
Organizatorzy letnich zajęć 
dziękują wszystkim dzieciom 
oraz rodzicom za miłą atmosferę 
i ciepłe przyjęcie. – Było wesoło 
i bardzo kreatywnie – podkre-
ślają.
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Festynowo, rajdowo 
i piłkarsko... 
Sierpień to kolejny na terenie naszej 

gminy miesiąc imprez, w których licz-
nie uczestniczyli i mieszkańcy, i turyści. 

Należał do nich festyn, który odbył się w No-
wej Wsi. W programie było mnóstwo kon-
kursów, przeprowadzono też loterię fantową. 
Wystąpiły Baby Nowowiejskie.
Bawili się również mieszkańcy Zgniłochy. 
Chętni siłowali się na rękę w IV edycji za-
wodów o Puchar Wójta Gminy Purda. Zor-
ganizowano także pokaz sztuk magicznych. 
Na miejscu można było też degustować 
lokalne przysmaki gospodyń ze Zgniłochy. 
A wieczorem dyskoteka... 
Spośród sierpniowych imprez na uwagę 
zasługuje również Purda Rally 2018. Jej 
gwiazdą był znany olsztyński rajdowiec 
Zbyszek Staniszewski. – Świetna impreza 
i doskonała okazja do treningu – krótko 
skomentował rajdowiec. 
Rajdowe zmagania odbyły się w okolicach 
miejscowości Groszkowo, Prejłowo i Mar-
cinkowo. W klasyfikacji kategorii tzw. SKJS 
na 1. miejscu uplasowała się załoga Radosław 

Borkowski z pilotem Adamem Suliszem. 
Startowali w aucie subaru impreza. W klasie 
K-3, 1. miejsce zajęła załoga Hubert Sągal 
i Sebastian Grabarczyk, jadąca peugeotem 
206. w klasie K-4 najlepsi okazali się Krzysz-
tof Samulewicz i Kamil Sierocki w hondzie 
civic. Natomiast w klasie K-5: Radosław 
Borkowski i Adam Sulisz w subaru impreza. 

Wiele emocji dostarczyły nocne rozgrywki 
piłkarskie, organizowane przez lokalnych 
działaczy sportowych. To już tradycja, że 
odbywają się one w połowie sierpnia. – Dzię-
kuję panowie za to że chciało się wam w nocy 
kopać piłkę – tak wójt gminy Purda, Piotr 
Płoski, gratulował i sportowcom, i działa-
czom.

O przewadze sierpa
J akiś stadion czy amfiteatr albo ry-

nek, czy choćby ryneczek. A na nim 
uroczyście, odświętnie i kolorowo. Z 

pieśniami, z chlebem i solą i obowiązkowy-
mi konkursami na najpiękniejszy wieniec. 
Tak kojarzą się nam dożynki, urządzane 
zazwyczaj w  jakąś niedzielę sierpnia, już 
po zakończeniu żniw. 
Historia tego najważniejszego w roku święta 
rolników sięga czasów przedchrześcijań-
skich. Wówczas był to raczej obrządek ma-
giczny, mający zyskać przychylność bóstw, 
odpowiadających za urodzaj plonów. Odpra-
wiano go zawsze 23 września, czyli w rów-
nonoc jesienną. Wiara w opiekuńcze bóstwa 

miała się dobrze na ziemiach polskich jesz-
cze przez kilka ładnych stuleci. Na Warmii 
pieczę nad polami uprawnymi sprawował 
niejaki Kurkas. To z myślą o nim każdego 
roku, na każdym polu zostawiano kępkę 
niezżętego zboża, która miała służyć bóstwu 
za zimowe mieszkanie. Z czasem pamięć 
o Kurkasie przepadła, jednak zwyczaj po-
zostawiania garstki zboża na polu pozostał. 
Nazywano tę resztkę kurką i przeznaczano 
na pożywienie dla... myszy. Po to, by nie 
łakomiły się na plony w stodołach. „Bierzta 
myszki knozie, a nie liźta do gospodarza 
w zboże” – takie zaklęcie wypowiadali żni-
wiarze nad ocalałym od kosy spłachetkiem. 

Czy działało? Cóż, pewnie tak, jak inne 
zaklęcia...
A skoro już o kosie – nie od razu dopusz-
czono to proste narzędzie do kontaktu ze 
zbożem. Kosa miała służyć tylko do koszenia 
traw, do wyższych celów, czyli żęcia zboża 
na chleb był wyłącznie sierp. Użycie kosy 
zwiastowało nieuchronny nieurodzaj, a co 
za tym szło – głód i biedę. A klęski nieuro-
dzaju nękały Warmię nader często. Trudno 
o tym pamiętać, oglądając coraz bardziej 
celebryckie uroczystości, podczas których 
i sierp, i kosa są tylko dożynkowymi dekora-
cjami, a po chleb biegniemy do najbliższego 
marketu. A może jednak warto pamiętać...
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Drogowcy oddali już pierwszy dojazd 
do obwodnicy, który usprawni ko-

munikację mieszkańcom naszej gminy. 
Kolejny jest już na finiszu. 

Inwestorem obwodnicy jest olsztyński od-
dział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Ze swojej strony miasto ma 
skomunikować Olsztyn dwoma dojazdami 
do węzłów. Pierwszy prowadzi nowym prze-
biegiem ul. Towarowej, która połączy się wę-
złem Olsztyn Wschód w okolicach Wójtowa. 
Drugi stanowi nową trasę ul. Pstrowskiego. 
Budowa tej ostatniej rozpoczęła się w marcu 
2017 roku. Trzeci prowadzi przedłużeniem 
ul. Płoskiego do wylotu z Olsztyna w kie-
runku Butryn. Ze wszystkich mają korzystać 
mieszkańcy gminy Purda, co zdecydowanie 
poprawi możliwości komunikacji. 
Pierwszy z dojazdów został już oddany do 
użytku. Chodzi o trasę wylotową z Olsztyna 
w kierunku Butryn. Kierowcy mają do dys-
pozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę. 
W miejscu dawnego skrzyżowania z drogą 
prowadzącą do Starego Olsztyna powstało 
rondo. 
–  To skrzyżowanie było bardzo niebez-
pieczne. Przy wąskiej i krętej starej drodze 
„butryńskiej” trudno było włączyć się do 
ruchu. W tym miejscu dochodziło do wielu 
wypadków, w tym śmiertelnych – mówi pan 
Kazimierz ze Starego Olsztyna.
Nowy dojazd może przyciągnąć do naszej 
gminy kolejnych turystów. A to za sprawą 
nowej, szerokiej, asfaltowej ścieżki rowerowej 
prowadzącej prosto do Olsztyna. 
Należy pamiętać, że nowa droga prowadzi 
również ze Starego Olsztyna do krzyżówki 
z szosą „butryńską”. 
Drugi bardzo ważny dla mieszkańców naszej 
gminy wjazd na obwodnicę i zjazd z niej 
prowadzi nowym przedłużeniem dawnej 
ul. Pstrowskiego (dziś nosi nazwę 5. Wileń-
skiej Brygady AK). Obecnie kładziona jest 
na niej ostatnia ścieralna warstwa asfaltu. In-
westycja ma zostać zakończona na przełomie 
sierpnia i września. Docelowo połączy się 
ona z węzłem Pieczewo. Ten, zgodnie z har-
monogramem, ma być wykonany w czerwcu 
2019 roku. Jest jednak ogromna szansa, że 
dojazd zostanie włączony do obwodnicy 
dużo wcześniej drogą tymczasową. W tej 

sprawie trwają rozmowy z GDDKiA w Olsz-
tynie oraz z wykonawcą obwodnicy. 
Zmotoryzowani mieszkańcy naszej gminy 
z niecierpliwością czekają na zakończenie 
dojazdu do trzeciego węzła, znajdującego 

się w okolicach sąsiedniego Wójtowa. Do 
Olsztyna dojadą nowym przebiegiem ul. To-
warowej. Zarówno nowa trasa, jak i węzeł 
w okolicach Wójtowa zostaną zakończone 
jeszcze w tym roku. 
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Purda podłączana do obwodnicy
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