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Po raz kolejny Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała w gminie.
Podczas 24. ﬁnału WOŚP udało się
zebrać ponad 12 tys. zł.

Z ŻYCIA GMINY

ROZMOWA Z GENOWEFĄ BRACH
I RYSZARDEM RATKIEWICZEM
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PLANOWANE INWESTYCJE
Z CYKLU "CIEKAWA OSOBOWOŚĆ"
- ks. Jan Pietrzyk

Władze gminy przymierzają się
do dalszej rozbudowy sieci
kanalizacyjnej. Wkrótce czekają nas
prace w Szczęsnem, Klebarku
Wielkim i Trękusku.
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Z CYKLU "PRZEDSIĘBIORCY"
- Jarosław Nagórski
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FINAŁ WOŚP

STYCZEŃ
2016

nr3 2016
nakład 3000 egzemplarzy
wydanie bezpłatne

Piotr Płoski, wójt Gminy Purda,
przygotował niespodziankę dla
dziewcząt trenujących w purdzkiej
sekcji piłki siatkowej. Zawodniczki
otrzymały profesjonale koszulki
treningowe oraz nowe piłki do gry.
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REFLEKSJA WÓJTA

Drodzy Czytelnicy,
Trzymacie w dłoniach najnowszy numer „Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda”, w którym znajdziecie informacje na temat
dynamicznych i długo wyczekiwanych zmian, jakie dokonują się w naszej gminie. A najlepiej o zmianach mówią fakty: realizacja dochodów na
poziomie ok. 98%, zadłużenie najniższe od 8 lat (na poziomie ok. 33%). Do tego szereg inwestycji, zarówno dużych (min. kanalizacja), jak i małych
(wiaty przystankowe, lampy itp.).
W tym numerze chcieliśmy przedstawić nasze plany inwestycyjne na 2016 rok oraz te, do których kończymy przygotowywać
dokumentacje (boiska wielofunkcyjne, kolejne kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, termomodernizacja szkół i przedszkoli).
Nowy rok to czas nowych działań i nowych planów. W 2016 roku będziemy realizować budżet, za którego przygotowanie sami
odpowiadamy. To także nowy okres aplikowania o fundusze unijne. Będziemy starać się pozyskać środki, z których gmina nigdy wcześniej nie
korzystała (m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Przed nami trudne zadanie, bo wyśrubowane wymagania przy pozyskiwaniu
funduszy unijnych, podnoszą nam wysoko poprzeczkę.
Ale zdecydowaliśmy się podjąć to wyzwanie.
Na stronach „Miesięcznika” znajdziecie Państwo obszerne relacje i sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, który, jak
możecie Państwo na co dzień sprawdzić, działa wzorcowo. Największym recenzentem jego działalności jesteście właśnie Wy, bo chętnie i licznie
uczestniczycie w zajęciach, spotkaniach, wydarzeniach organizowanych przez Agnieszkę Budziszewską, dyrektor GOK-u.
Drodzy Państwo, nie udałoby się tego osiągnąć, gdyby nie ciężka praca całego zespołu, pracującego w Urzędzie Gminy i komórkach mu
podległych. I za tę pracę chciałbym bardzo podziękować.

Piotr Płoski
Wójt Gminy Purda

WIEŚCI Z RADY GMINY
INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH NA XII SESJI
RADY GMINY PURDA 29 GRUDNIA 2015 R.
Uchwała XII/78/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Purda na 2015 r.Budżet po zmianach wynosi: dochody
29.991.870,97 zł, wydatki 30.166.687,81 zł. Rada Gminy Purda
12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
uchwałę.
Uchwała XII/79/2015 w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Purda z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. Rada Gminy
Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XII/80/2015 w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Purda na lata 2015-2025. Rada Gminy Purda
jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała XII/81/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na rok 2016. Rada Gminy
Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
INFORMACJA
XIII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się
29 stycznia 2016 r.
w remizie OSP Purda (piątek) godz. 11:30

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016-2029.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Purda na 2016 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Szczęsne.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Purda na 2016 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji.
12. Przedstawienie sprawozdania z prac komisji stałych Rady Gminy
Purda.
13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy
organizacji pozarządowych z gminą Purda za rok 2014.
14. Przedstawienie sprawozdania o stanie oświaty na terenie
Gminy Purda w 2014 r.
15. Zapytania i interpelacje radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie sesji.

BOGATA OFERTA ZAJĘCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW

TEMAT MIESIĄCA
U NAS NIE MA MARAZMU

3

Wójt Gminy Purda obiecał przed wyborami powołanie
Gminnego Ośrodka Kultury. Słowa dotrzymał już
w pierwszym roku swojej kadencji, a bogata oferta zajęciowa
GOK-u świadczy o jednym: mieszkańcy z entuzjazmem na wyposażeniu stoły do tenisa stołowego lub piłkarzyki. Sprzęty
są ogólnodostępne, a mieszkańcy mogą z nich korzystać
angażują się w życie kulturalne w gminie.
w godzinach otwarcia świetlic. Na terenie gminy można być
Przez ostatnie miesiące w gminie Purda wiele się działo. aktywnym ﬁzycznie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Mowa tu nie tylko o inwestycjach i realizowanych przez gminę Wystarczy chcieć i mieć trochę wolnego czasu.
zadaniach, ale także o ofercie kulturalno-sportowej dla
mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się pięć świetlic
TO MIESZKAŃCY DECYDUJĄ, CO CHCĄ ROBIĆ
wiejskich, którymi zarządzają sołtysi oraz jedna, która stanowi
- Przed podjęciem decyzji o zajęciach w poszczególnych
siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury. Dzięki działaniom
świetlicach
spotkałam się z sołtysami, aby przygotować taką
dyrektora GOK-u bezpłatne zajęcia dla mieszkańców pojawiły
ofertę, aby odpowiadała ona zapotrzebowaniu zgłaszanym przez
się we wszystkich świetlicach z wyjątkiem Butryn.
mieszkańców.
Nie chcemy narzucać im swojej wizji prowadzenia
- Świetlica w Butrynach została czasowo wyłączona z cyklicznej
oferty ze względu na planowany remont. Decyzja zapadła po GOK-u - wyjaśnia Agnieszka Budziszewska. Wynikiem
uzgodnieniach z Urszulą Raszkowską, sołtys Butryn i Dorotą przeprowadzonych spotkań są zajęcia z malarstwa w Prejłowie,
Grzejdziak, radną Gminy Purda. Nie znaczy to jednak, że zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w Nowej
zapominamy o mieszkańcach Butryn. Postaramy się wesprzeć Wsi, a także taniec dla dzieci w Giławach. W najbliższym czasie
władze sołectwa w organizacji wydarzeń w sezonie letnim, pojawią się tam również wybrane zajęcia dla dorosłych. Ofertę
które nie będą uzależnione od budynku świetlicy – mówi poszczególnych świetlic wzbogacają inicjatywy podejmowane
przez sołtysów i samych mieszkańców.
Agnieszka Budziszewska, dyrektor GOK-u.
- Wszystkie realizowane przez GOK zajęcia są dla
mieszkańców gminy bezpłatne. Wystarczy wyjść z domu,
OD CHÓRZYSTÓW PO ZAJĘCIA DLA SENIORÓW
ewentualnie dojechać do sąsiedniej miejscowości. Jeżeli ktoś
Dla mieszkańców gminy przygotowano wiele zajęć narzeka na brak zajęć popołudniowych to znaczy, że nie ma
cyklicznych. W siedzibie GOK-u odbywają się warsztaty pojęcia, co się w gminie dzieje. U nas nie ma marazmu! z ceramiki dla dzieci i dorosłych, zajęcia plastyczne, joga oraz zapewnia Agnieszka Budziszewska, dyrektor GOK-u.
Akademia Seniora adresowana do osób w wieku 50+.
W Klewkach odbywają się także zajęcia sekcji tenisa stołowego,
brydża sportowego, a swoje treningi rozgrywają młodzi Harmonogram sali - Purda
piłkarze. Z sali korzysta Uniwersytet Trzeciego Wieku, chór oraz
stowarzyszenie WIGOR. Oferta Gminnego Ośrodka Kultury
została wzbogacona o zajęcia komercyjne tj. balet, taekwondo
oraz crossﬁt, który wystartuje zaraz po feriach.
W innych świetlicach również sporo się dzieje. W Purdzie
odbywają się zajęcia sportowe TOTAL FIT oraz zajęcia
plastyczne. Ze względu na bardzo pozytywne opinie na temat
warsztatów z ceramiki utworzono również purdzką grupę
miłośników zabawy z gliną. W sołectwie Purda bardzo aktywna Harmonogram sal - Klewki
jest grupa dojrzałych mieszkańców. Specjalnie z myślą o nich
uruchomiono Akademię Seniora oraz zajęcia ruchowe
Aktywny Senior, które odbywają się w tamtejszej świetlicy.
SPORT DLA KAŻDEGO I BEZPŁATNIE
Na terenie gminy Purda realizowanych jest także kilka
inicjatyw sportowych. Hala sportowa w Marcinkowie tętni
życiem, a nowi instruktorzy mają problem, żeby wpasować się
w istniejący harmonogram. W sali trenują przede wszystkim
piłkarze. Odbywają się tam również zajęcia jogi i aerobiku. Na
terenie gminy utworzono sekcję piłki siatkowej dziewcząt,
która również trenuje w Marcinkowie. Po feriach rozpoczną się
tam także komercyjne zajęcia taekwondo.
Warto wspomnieć, że większość gminnych świetlic posiada
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PRZYJDŹ I OGRAJ WÓJTA

Nie tak dawno w gminie została powołana Purdzka
Amatorska Liga Tenisa Stołowego. To świetna okazja do
promowania aktywnego stylu życia. To również możliwość do
spotkania się z mieszkańcami innych sołectw, sposobność
porozmawiania i, co czasem bardzo istotne, wyrwania się
z domu sprzed telewizora i odreagowania po tygodniu pracy.
Rozgrywki ruszyły 15 listopada 2015 roku i od początku cieszyły
się sporą popularnością. Do ligi zgłosiło się 10 drużyn z dość
oryginalnymi nazwami (nazwy w tabeli). Choć poziom
zaawansowania graczy bywa różny, to duch rywalizacji
i potrzeba aktywności ﬁzycznej sprawiają, że uczestnicy chętnie
stają w szranki z kolegami i koleżankami z innych miejscowości,
aby hołdować zasadzie: w zdrowym ciele zdrowy duch.
Uczestnicy rozgrywek mają możliwość ogrania sołtysów z naszej
gminy oraz samego wójta.
Wszystkie drużyny składają się z kilku panów i, co najmniej,
jednej pani (czasem dzieci). W jednym spotkaniu rozgrywanych
jest 12 spotkań: jeden debel (gra podwójna mężczyzn), jeden
mikst (pary mieszane), jeden mecz pań i dziewięć meczów
panów. Do ligi zgłoszono 75 osób (kobiet i mężczyzn). Mecze
rozgrywane są na czterech stołach jednocześnie. Poszczególne
pary zaczynają rywalizację w niedzielę w hali sportowej
w Marcinkowie o godz. 10, 12 oraz 14. Harmonogram
rozgrywek jest układany zgodnie z potrzebami mieszkańców.
Nagradzane jest uczestnictwo w turnieju, a więc lepiej stawić się
na spotkanie i przegrać, inkasując jeden punkt niż nie przyjechać
i zostać bez zdobyczy punktowej. Za zwycięstwo przyznawane
są trzy punkty, dwa za remis, jeden za przegraną i zero za
nieprzybycie na zawody. W dniu, kiedy piszemy te słowa,
drużyny mają za sobą pięć z dziewięciu kolejek spotkań.
Pieczę nad rozgrywkami sprawuje Mirosław Wierzchowski.
Aktualne tabele, harmonogram spotkań, informacje
o zaległych meczach można śledzić na Facebooku na fanpage
„Purdzka Amatorska Liga Tenisa Stołowego”
- W rozgrywkach tak naprawdę wygrywają wszyscy
uczestnicy, ponieważ każda dawka aktywności ﬁzycznej
w zimie, jest zbawienna dla organizmu. Proﬁlaktyka to
najlepsze ze znanych lekarstw - mówi Mirosław Wierzchowski,
asystent wójta.

Z ŻYCIA GMINY
ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 50!
Sformułowanie druga młodość w stosunku do osób 50+
znajduje odzwierciedlenie na terenie gminy Purda. Wśród
mieszkańców naszej społeczności nie brakuje aktywnych
seniorów, którzy organizują wspólne inicjatywy i skutecznie
działają. Właśnie został powołany do życia pierwszy w gminie
Klub Seniora.
Pierwszy Klub Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury został
powołany do życia 19 stycznia 2016 roku. Prekursorkami w tej
dziedzinie są panie z Klebarka Wielkiego i okolic.
Kilkunastoosobowa grupa kobiet spotykała się już wcześniej,
jednak ich zebrania nie miały sformalizowanego charakteru. Do
chwili, kiedy postanowiły się zorganizować. Podczas zebrania
założycielskiego
panie przyjęły
regulamin klubu, wypełniły
SPORT DLA KAŻDEGO
I BEZPŁATNIE
deklaracje członkostwa i na mocy pierwszej uchwały ustaliły
zarząd oraz w ysokość składek członkowskich.
Przewodniczącym klubu została wybrana jednogłośnie Grażyna
Załęska, jej zastępczynią Krystyna Borowska. Sekretarzem
została Małgorzata Koch, a skarbnikiem Monika Heiden.
W skład zarządu wchodzi jeszcze dwóch członków, wybranych
w drodze głosowania spośród klubowiczów.
- Klub będzie działał w strukturach Gminnego Ośrodka
Kultury. To bardzo ważne, aby wspierać działania
podejmowane przez aktywnych mieszkańców gminy,
niezależnie od ich wieku. Cieszy mnie, że wśród seniorów także
są takie osoby - mówi Agnieszka Budziszewska, dyrektor GOK-u.
Z ramienia gminy do opieki nad Klubem Seniorów
wyznaczono specjalnego koordynatora. Jest nim Marek
Orłowski, asystent wójta.
- Kluby Seniorów to bardzo fajna inicjatywa. Dzięki temu, że
klub działa w sposób sformalizowany mamy możliwość
wspierania, a nawet ﬁnansowania, podejmowanych w ramach
klubu działań – wyjaśnia Marek Orłowski, koordynator.
Celem Klubu Seniora jest m.in.: aktywowanie środowiska
seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania wolnego
czasu, inicjowanie i podtrzymywanie więzi członków klubu,
organizowanie spotkań, odczytów, wycieczek, imprez
kulturalnych, organizowanie grup zainteresowań, nawiązanie
kontaktów z innymi Klubami Seniora czy też działanie na rzecz
zwiększenia udziału i aktywności seniorów w życiu społecznym.
Dziewczęta z Volley Purda z nowymi strojami i sprzętem
Piotr Płoski, wójt Gminy Purda, przygotował niespodziankę
dla dziewcząt trenujących w purdzkiej sekcji piłki siatkowej.
Zawodniczki otrzymały profesjonale koszulki treningowe oraz
nowe piłki do gry.

Do spotkania doszło 19 stycznia podczas treningu sposobem mogłyby się oswoić z wodą, a także
w Marcinkowie. Po rozgrzewce dziewcząt na sali pojawili się nauczyć się pływać, co jest nie do przecenienia.
Piotr Płoski oraz Marek Orłowski, asystent wójta. Panowie
ZABAWA CHOINKOWA W NOWEJ KALETCE
przekazali dziewczętom przygotowane specjalnie dla nich
koszulki z numerami i logo gminy oraz kilka sztuk piłek. Młode
siatkarki były bardzo zadowolone. Równie ucieszony był trener
drużyny.
- Dziewczęta będą teraz wyglądały jak profesjonalna
drużyna. Umiejętności im nie brakuje, ale brakowało nam
odpowiednich strojów i piłek. Dziękujemy wójtowi za wsparcie –
mówi Marek Pietrusiewicz, trener drużyny.
Podczas wizyty w Marcinkowie wójt rozmawiał z rodzicami
t re n u j ą c yc h d z i ewc z ąt . Za p ro p o n o wa ł u t wo r ze n i e
Uczniowskiego Klubu Sportowego, a rodzice chętnie poparli tę
inicjatywę. Sekcja piłki siatkowej dziewcząt cieszy się tak dużą
popularnością, że rodzice upominają się o utworzenie podobnej
sekcji dla chłopców.
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DZIECI WYCZEKUJĄ NA TEN WYJAZD
Od kilku miesięcy uczniowie z terenu gminy mogą
korzystać z bezpłatnych zajęć na pływalni w Olsztynie.
M a r ze n a B a r to s e k , d y re kto r sz ko ł y p o d stawowe j
w Szczęsnem nie ukrywa, że to dobry pomysł. - Liczymy na
powtórzenie tych zajęć w przyszłym roku szkolnym – mówi
dyrektor placówki.
- Pani dyrektor od początku roku szkolnego dzieci ze szkoły
w Szczęsnem jeżdżą do Olsztyna do Aquasfery. To był dobry
pomysł?
Marzena Bartosek: - Bardzo dobry. Co prawda na początku
jeździły wszystkie dzieci ze szkoły, na zajęcia typowo rekreacyjne
w wodzie, ale spytałam w gminie, czy nie można byłoby
zamienić tych zajęć na wyjazdy dla jednej klasy – w tym
przypadku drugiej – na naukę pływania. Organ prowadzący
szkołę wyraził zgodę i tym sposobem, co miesiąc, dzieci jeżdżą
uczyć cię pływać. To bardzo istotne, bo wiem, że tak samo
pływalnia wykorzystywana jest przez dzieci w Olsztynie,
a organizacja tych wyjazdów wspiera realizację podstawy
programowej. Wiem, że wizyty na pływalni możliwe są dzięki
zaoszczędzonym przez gminę pieniądzom, które były
przeznaczone na organizację dojazdów do szkół i dobrze, że
zostały przeznaczone na ten cel.
- Entuzjazm nie opadł? Dzieci chętnie korzystają z tych
wyjazdów?
- Bardzo na nie wyczekują, podobnie jak rodzice, którzy
również zaangażowali się w wyjazdy na pływalnię, wspierając
przy tym nauczycielkę, która opiekuje się grupą. Trzeba
pamiętać, że to duża grupa dzieci, którą trzeba się zaopiekować,
pomóc się przebrać, zorganizować, po to, aby z tej godziny
przeznaczonej na naukę pływania, wykorzystać jak najwięcej
czasu. Jeździmy na pływalnię wraz z dziećmi z Klebarka
Wielkiego.
- Do końca roku szkolnego jeszcze dużo czasu, ale chciałaby
Pani, aby zajęcia dalej trwały?
- Liczymy, że w przyszłym roku dzieci z naszej szkoły znów
będą mogły jeździć na pływalnię. W nowym roku szkolnym do
Olsztyna jeździłyby dzieci z obecnej klasy pierwszej i tym

Styczeń jest miesiącem licznych zabaw choinkowych. Na
terenie gminy Purda również odbywały się takie wydarzenia.
Sołtys wraz z Radą Sołecką Nowej Kaletki zaprosili dzieci
i młodzież gimnazjalną na zabawę choinkową 16 stycznia.
Impreza została zorganizowana w świetlicy wiejskiej (budynek
szkoły). Pani Dorota Wojciechowska z myślą o najmłodszych
przygotowała wiele konkursów i występy karaoke. Największe
emocje, jak co roku, wzbudziła wizyta Świętego Mikołaja
z workiem wypełnionym prezentami i słodyczami. Wieczorem,
korzystając z udekorowanej sali, spotkali się dorośli mieszkańcy
Nowej Kaletki. Zabawa trwała do białego rana.

Zestawienie odśnieżających
od dnia 3 grudnia 2015 r. do dnia 30.04. 2016 r.
Trasa nr 1 - Zgniłocha, Nowa Kaletka, Butryny, Chaberkowo,
Bałdy
Usługi Sprzętowo – Transportowe Edmund Czarnecki, Butryny
32, 10-687 Olsztyn, tel. 505 039 282
Trasa nr 2 - Nowa Wieś, Przykop, oraz miejscowości Rykowiec,
Wygoda, Bruchwałd
Miron – Mirosław Nosek, Nowa Wieś 51, 11-030 Purda
Trasa nr 3 – Klewki, Szczęsne, Stary Olsztyn, Trękus, Trękusek
oraz miejscowość Kaborno
Red – Max Stefan Reddig, Klebark Wielki 36, 10-687 Olsztyn
tel. 604 671 369
Trasa nr 4 - Ostrzeszewo, Klebark Mały, Klebark Wielki, Silice
QUICK – Łukasz Kozłowski, Ostrzeszewo , 10-687 Olsztyn
tel. 603 340 244
Trasa nr 5 - Pajtuny, Patryki, Prejłowo
Miron – Mirosław Nosek, Nowa Wieś 51, 11-030 Purda
tel. 608 484 444
Trasa nr 6 - Giławy
Red – Max Stefan Reddig, Klebark Wielki 36, 10-587 Olsztyn
tel. 604 671 369

ROZMOWA Z GENOWEFĄ BRACH
I RYSZARDEM RATKIEWICZEM
DZIĘKUJEMY I PROSIMY O WIĘCEJ
O inwestycjach w Trękusku rozmawiamy z Genowefą
Brach, sołtysem Trękuska.
- W 2015 roku sporo się działo
w Trękusku.
- Cieszymy się szczególnie z
założenia oświetlenia wzdłuż drogi
gminnej, które zostało położone na
odcinku 610 metrów na nowym
osiedlu „Pod Lasem”. To była
niemała inwestycja, bo w jej
ra m a c h w y ko n a n o p ro j e kt
oświetlenia, następnie na całym odcinku wkopano kabel,
ustawiono szafę na licznik i zainstalowano cztery lampy. Reszta
lamp przy drodze ma być zainstalowana w tym roku. Warto
dodać, że część oświetlenia zostanie sﬁnansowana ze środków
gminy, a część z funduszu sołeckiego. Pozostała kwota
z funduszu, po uzgodnieniu z mieszkańcami, zostanie
przeznaczona na zakup jednej lampy, która zostanie ustawiona
na starym osiedlu.
- Jedna z lamp pojawiła się już na starym osiedlu
- Wójt wyraził na to zgodę i ustawiono ją przy drodze
gminnej. Była bardzo potrzebna, a mieszkańcy wielokrotnie
zgłaszali taką potrzebę. Cieszę się także, że za tę usługę udało
mi się wynegocjować niższą kwotę niż chciał elektryk i za to
bardzo mu dziękuję.
- Wkrótce Trękusek zyska nową kanalizację.
- Na początku 2016 roku wójt podpisał umowę z Agencją
Nieruchomości Rolnej, w ramach której przejął oczyszczalnię
ścieków. To ważna sprawa, bo dzięki temu mieszkańcy
Trękuska, którzy nie mają kanalizacji, wreszcie się jej doczekają.
- Dużo jest jeszcze do zrobienia w Trękusku?
- Chcielibyśmy wyremontować drogę, postawić siłownię
zewnętrzną i świetlicę. Mamy dużo potrzeb. Ważna jest też
budowa zatoczek autobusowych na nowym osiedlu oraz
połączenie chodnikiem wzdłuż DK 53 nowego i starego osiedla.
Będziemy zabiegać wspólnie z gminą o realizację tego
przedsięwzięcia. To zadanie leży w ges i Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, do której zwracano się już
kilkukrotnie. Wierzę, że działając wspólnie z wójtem uda nam
się załatwić tę sprawę.
Chciałabym podziękować wraz z mieszkańcami wójtowi
Piotrowi Płoskiemu za okazaną pomoc i serce. Dziękujemy za to,
co do tej pory zrobił, bo uważam, że jak na pierwszy rok
kadencji, to pan wójt zrobił dla naszego sołectwa i gminy
naprawdę dużo. Już teraz dziękujemy za to, co dla nas zrobi
w przyszłości.
Genowefa Brach

LUDZIE W ZGNIŁOSZE LUBIĄ SIĘ BAWIĆ
Z R y s z a r d e m R a t k i e w i c ze m ,
sołtysem Zgniłochy, rozmawiamy o
tym, co wydarzyło się w 2015 roku w
sołectwie i o planach na 2016 rok.

- Początek roku to dobry okres na podsumowanie
ubiegłego. Co udało się zrobić w Zgniłosze?
- Kiedy tylko objąłem obowiązki sołtysa, to postanowiłem
zrealizować to, o czym często mówiło się na spotkaniach we
wsi. Powstała wiata przystankowa, która jednak nie posiadała
oświetlenia, co znacznie utrudniało korzystanie z wiaty
i ograniczało bezpieczeństwo na przystanku. Wspólnymi
siłami, wraz z władzami gminy, udało się postawić oświetlenie
przy wiacie, a także zainstalować oświetlenie na placu zabaw,
do którego wykorzystaliśmy stojącą już lampę, która nie była
właściwie wykorzystywana.
Prócz tego na placu zabaw zostały zlikwidowane dwa stare,
niefunkcjonalne urządzenia do zabaw, a w ich miejsce pojawiło
się urządzenie do ćwiczeń dla dorosłych.
- Po raz pierwszy udało się zrealizować festyn.
- Tak, pod nazwą „Zgniłocha 2015”, który ma za zadanie
promować przede wszystkim lokalnych twórców. Chcemy, aby
była to zabawa cykliczna, chętnie odwiedzana nie tylko przez
mieszkańców sołectwa, ale też całej gminy. W ubiegłym roku
trochę za późno zabraliśmy się organizację festynu, staraliśmy
się wybrać także termin, który nie będzie kolidował z innymi
wydarzeniami gminnymi i w gminach ościennych, ale nie do
końca się to udało, choć sam festyn wyszedł bardzo dobrze.
Udało się na nim rozegrać pierwsze, gminne, zawody
w armwrestlingu.
W tym roku jednak wcześniej zabraliśmy się za organizację
festynu, szykujemy prawdziwą niespodziankę, ale nie
chciałbym jeszcze niczego zdradzać.
- We wsi mieszkańcy mają też nowe miejsce spotkań.
- To świetlica, którą dzierżawimy od prywatnej osoby,
a którą to wyposażyliśmy w pięć zestawów ław i krzeseł,
z których korzystać może nawet 50 osób. Sprzęt ten został także
użyty podczas festynu. Zakupiliśmy także toi-toia,
wystawianego podczas imprez plenerowych, bo mieszkańcy
Zgniłochy lubią się bawić! Warto też dodać, że z własnych
środków Paweł Mazur kupił sprzęt nagłaśniający, który
wypożycza nam na organizowane przez nas wydarzenia.
- Jakie ma wieś plany na przyszłość?
- Chcielibyśmy wybudować własną świetlicę, pracą
własnych rąk, bo wielu mieszkańców zgłasza taką chęć. Myślę,
że to nie tylko scementowałoby społeczność lokalną, ale także
wpłynęłoby na późniejsze wykorzystanie świetlicy. Mieszkańcy
chętniej przychodziliby do niej, bo byłaby niemal jak ich
własna, bo wybudowana pracą ich rąk.

Ryszard Ratkiewicz

REWOLUCJI KANALIZACYJNEJ W GMINIE CIĄG DALSZY
Władze gminy przymierzają się do dalszej rozbudowy sieci
kanalizacyjnej. Być może już wkrótce czekają nas prace
w Szczęsnem, Klebarku Wielkim i Trękusku.
6,5 km. Liczba pompowni lokalnych i sieciowych 5-6 sztuk.
- Szacujemy, że inwestycja w Klebarku Wielkim pochłonie
około 6 mln złotych z czego 60-80 proc. będzie pochodzić ze
środków unijnych - wyjaśnia Piotr Płoski, wójt Gminy Purda.
- Jesteśmy właśnie na etapie przygotowywania wniosku do
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wiosną 2017
powinna rozpocząć się realizacja inwestycji.

GMINNE DROGI MAJĄ BYĆ LEPSZE. Wkrótce nowe inwestycje
W 2015 roku, kosztem 900 tys. złotych, władze gminy
zakończyły budowę trzykilometrowego odcinka kanalizacji
w Szczęsnem, a już podjęto działania mające na celu realizację
kolejnego etapu prac. Gotowa jest dokumentacja projektowa,
dzięki której możliwa będzie dalsza inwestycja. Gmina
podejmie w najbliższym czasie starania mające na celu
pozyskanie odpowiednich środków. Na razie z nowej kanalizacji
w miejscowości może cieszyć się około 40 gospodarstw
domowych.
Gmina podpisała także umowę na wykonanie
przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej w Trękusku, dzięki
której możliwa będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej o osiedle
Pod Lasem. Inwestycja ta możliwa jest dzięki Agencji
Nieruchomości Rolnych, od której gmina przejęła
oczyszczalnię, a także ubiega się o doﬁnansowanie – 800 tys. zł na przebudowę sieci kanalizacyjnej w Trękusku. Przebudowa
obejmie istniejącą infrastrukturę, a do oczyszczalni zostaną
także podłączone budynki po PGR, które do tej pory nie miały
dostępu do sieci kanalizacyjnej.
Olbrzymia inwestycja kanalizacyjna czeka Klebark
Wielki, gdzie gmina zamierza przebudować sieć wodociągową,
wykonaną z przestarzałych rur azbestowo-cementowych.
Nowa sieć zostanie zlokalizowana w sąsiedztwie istniejącej
sieci, ale również w nowych przebiegach. Istniejące sieci
wodociągowe zostaną wyłączone z użytkowania, a przyłącza
podłączone do nowej sieci. W ramach inwestycji planuje się
budowę przewodów wodociągowych z tworzyw sztucznych.
Wykonane zostaną także nowe hydranty przeciwpożarowe.
Łączna długość nowej sieci wodociągowej to około 5 km.
Co więcej, w ramach tego zadania zostanie
wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej.
Sieci zostaną zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych lub ich
sąsiedztwie, zapewniając możliwość podłączenia posesji
p r zy l e g ł yc h . I nwe st yc j a za k ł a d a ró w n i eż b u d o wę
przepompowni ścieków, które zostaną wybudowane
w Klebarku Wielkim ze względu na ukształtowanie terenu,
uniemożliwiające prowadzenie kanałów grawitacyjnych.
Większa część Klebarka Wielkiego zostanie skanalizowana
systemem grawitacyjnym z rur z tworzyw sztucznych, ciążąc
w kierunku przepompowni ścieków. Łączna długość sieci
kanalizacyjnej tłocznej wyniesie 5,5 km, a sieci grawitacyjnej

Rozbudowa drogi w Ostrzeszewie oraz modernizacja dróg
w Purdzie to cele gminy na najbliższe miesiące. W kolejce
czeka także modernizacja drogi w Trękusie.
Władze gminy starają się o pozyskanie środków na
modernizację nawierzchni dróg w Purdzie na czterech
o d c i n k a c h . J e d e n z o d c i n k ó w, k t ó r y m a z o s t a ć
zmodernizowany, ciągnie się od kapliczki, wzdłuż placu zabaw,
w kierunku boiska (około 150 metrów), drugi od poczty do
bloków, a trzeci będzie nakładką asfaltową od posterunku
w kierunku kapliczki. Dodatkowo zmodernizowany zostanie
mały odcinek na zakręcie.
Rozbudowa drogi w Ostrzeszewie również będzie możliwa
po uzyskaniu wsparcia zewnętrznego. Gmina sięgnie po
fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o które
będzie aplikowała przez Urząd Marszałkowski (również na
modernizację dróg w Purdzie). Wysokość doﬁnansowania to
prawdopodobnie 65 proc. kosztów inwestycji.
Kolejną inwestycją będzie modernizacja drogi w Trękusie na
odcinku od początku wsi (tj. miejsca w którym kończy się asfalt)
do końca wsi (tj. do białej kapliczki).

TERMOMODERNIZACJA
Gmina stawia na oszczędności i będzie ocieplać budynki
Dziesięć milionów złotych ma kosztować kompleksowa
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie gminy Purda. Część z tych środków ma być pozyskana
z funduszy unijnych.
W ł a d ze g m i ny s ą za awa n s owa n e w p ra ca c h n a d
kompleksową termomodernizacją dziesięciu obiektów
ulokowanych na terenie gminy. Ociepleniu mają być poddane:
urząd gminy, przedszkole, budynek referatu GKI w Purdzie, hala
sportowa w Marcinkowie, szkoła i przedszkole w Butrynach,
przedszkole oraz budynek Gminnego Ośrodka Kultury
w Klewkach, a także szkoła podstawowa w Szczęsnem (budynek
1 i 2).
- Jesteśmy w trakcie opracowywania analizy stanu
technicznego budynków użyteczności publicznej – mówi Piotr
Płoski, wójt Gminy Purda. – O kosztach termomodernizacji
będziemy mogli mówić później, bo najpierw musimy wykonać
audyty energetyczne, ale wiemy, że będziemy starać się pozyskać
zewnętrzne, unijne środki na ten cel.
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Decyzja o dociepleniu obiektów ma nie tylko uzasadnienie
ekonomiczne, ale jest także odpowiedzią na kontrole gminne,
które odbyły się w niektórych budynkach gminnych na początku
stycznia. Kontrolerzy odwiedzili szkoły w Klewkach, Szczęsnem
oraz zespół szkolno-przedszkolny w Klebarku Wielkim.
J a k p o d k re ś l a wó j t te r m o m o d e r n i za c j a m a b yć
kompleksowa, bo gmina planuje wymianę okien, poprawę
pokrycia dachowego, a także tradycyjne ocieplenie wełną
termoizolacyjną lub styropianem.
- Skuteczne ocieplenie styropianem budynków pozwala na
zmniejszenie utraty energii nawet do 30 proc. – mówi Karol
Fryta, specjalista ds. marke ngu jednej z ﬁrm produkującej
styropian. – Ma to znaczenie nie tylko ekologiczne, bo nie
marnujemy energii, ale przede wszystkim ﬁnansowe, bo już po
kilku latach nakłady inwestycyjne na termomodernizację, mogą
się zwrócić.

JESZCZE W TYM ROKU ZAGRAMY NA NOWYM BOISKU

Boisko wielofunkcyjne w Purdzie ma wprawiać w zachwyt.
Jest już gotowa dokumentacja projektowa, która przewiduje, że
boisko będzie przeznaczone do gry w piłkę ręczną, tenisa,
siatkówkę i koszykówkę. W kolejnym etapie zostanie
wybudowany budynek socjalnym wraz z zapleczem.
Obecnie władze gminy przymierzają się do ogłoszenia
przetargu, w którym będą poszukiwać wykonawcy kompleksu.
Prawdopodobnie uda się to do końca stycznia. Jeśli pozostali
uczestnicy przetargu nie oprotestują jego wyniku, a budowa
przebiegnie zgodnie z planem, to jeszcze w tym roku w Purdzie
powstanie nowy obiekt.
Obecnie na terenie gminy mieszkańcy mogą korzystać
z czterech pełnowymiarowych boisk do gry w piłkę nożną, które
znajdują się w Klewkach, Starym Olsztynie, Nowej Wsi i Purdzie
(pod lasem). W Nowej Wsi funkcjonuje także boisko przy
Ochotniczej Straży Pożarnej, które wyposażone jest
w nawierzchnię trawiastą i utwardzoną oraz bieżnię. Swoje
boiska mają także szkoły w Klebarku Wielkim i Szczęsnem.

Do końca stycznia Urząd Gminy w Purdzie ogłosi przetarg na
wyłonienie wykonawcy wielofunkcyjnego boiska w Purdzie.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na nowym obiekcie
pogramy w piłkę jeszcze w tym roku.

NAJNIŻSZY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

w gminie od 2009 roku!
Liczby nie kłamią. W 2015 roku udało się osiągnąć najniższy wskaźnik zadłużenia w gminie od 7 lat! Wspomniany
wskaźnik jest stosunkiem dochodu gminy ogółem do posiadanego długu i w 2015 roku kształtował się na poziomie 33%.
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„Kawa powinna
być słodka jak miłość”
Ksiądz Jan Pietrzyk, proboszcz paraﬁi pw. św. Jakuba
Apostoła w Butrynach, to nie tylko duchowny, ale także
kolekcjoner i poeta.
Ksiądz Jan Pietrzyk urodził się w 1956 roku w Olecku na
Mazurach. Od 1985 roku mieszka i pracuje na Warmii. Paraﬁę
w Butrynach objął w 2000 roku. Od 2008 roku jest członkiem
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddziału olsztyńskiego. Jest
inicjatorem założenia muzeum sakralnego w kościele
św. Jakuba w Butrynach, gdzie od 2005 roku eksponuje
gromadzone przez siebie zbiory. Ksiądz jest także autorem
tomików poetyckich, m.in. Dotykając strun (2002), Zatańczę
z wiatrem (2002), Niebieskie koła (2003), czy Żabi Romantyzm
(2009).
- Jak księdzu minął 2015 rok?
- Udało mi się wydać dwie książki. Jedną z nich jest epopeja
historyczna „Opowieść pagórków i strumieni. Ziemia
Górowska“, nad którą pracowałem siedem lat, a drugą tom
poetycki „Muśnięcie anioła.
- Wiem, że zbiera ksiądz młynki. Skąd wzięła się ta pasja?
- interesują mnie nie tylko młynki, ale także historia Prus,
kolekcjonuję stare dokumenty, czy książki. Zbieranie młynków
to dla mnie taka próba ocalenia historii i tego, co powoli
odchodzi. W tym przypadku czegoś pięknego,
nieprzemijającego. W tych młynkach zawarta jest historia
i wspomnienia. Młynki stanowią dla mnie wartość emocjonalną
i niekiedy sentymentalną, bo przypominają mi rodzinne strony.
W domu spotykaliśmy się, wspólnie mieliliśmy kawę, potem
zasiadaliśmy przy stole, szczególnie w niedzielne popołudnie,
i rozmawialiśmy. Picie kawy to taki mały rytuał, podczas którego
rozmawiano u mnie w domu o historii, Suwalszczyźnie,
Mazurach, czy czasach wojny. To była także okazja do spotkania
się.
- Dużo tych młynków ksiądz nazbierał?
- Będzie ich około 320, a trzymam je w "saloniku
młynkowym" na plebanii. Posiadam stare i nowe młynki, ale te
starsze są o wiele lepsze, bo ich żarna wykonane są ze
szlachetnego materiału i gdy mielimy kawę, to ona ma
szlachetny smak. Teraz niestety pije się kawę szybko, byle jak
i byle gdzie, i bardzo często w plas kowym kubku i smak kawy
się z ulatnia, gdy mielimy ją w elektrycznym młynku. Cytując
tureckie przysłowie kawa powinna być "czarna jak otchłań,
mocna jak śmierć i słodka, jak miłość".

- Najciekawszy młynek w kolekcji?
- To ten, który pochodzi z rodzinnego domu. Miałem jeden,
ale spłonął w pożarze i dostałem drugi, który się zachował, od
swojej siostry. Młynki, które posiadam, pochodzą z wielu
krajów i regionów m.in. z Francji, Hiszpanii, Holandii, Ameryki,
ale i z Polski, czy Wileńszczyzny. Posiadam młynki z blachy,
mosiężne, ale również plas kowe. Coraz trudniej jest mi
poszerzyć kolekcję o starsze eksponaty.
- Oprócz hobby kolekcjonerskiego ksiądz jest także poetą.
- Moja przygoda z poezją zaczęła się na poważnie w 2002
roku, kiedy wydałem pierwszy tomik, bo wcześniej pisałem dla
siebie, do szuﬂady. Zadebiutowałem za namową księdza Jana
Rosłana i księdza Stanisława Kozakiewicza z Instytutu Kultury
Chrześcijańskiej. Do tej pory wydałem czternaście tomików,
piszę także legendy warmińsko-mazurskie, napisałem też kilka
sztuk. Jedna z nich miała swoją premierę w Kandytach. To
sztuka o pruskim plemieniu Natangów.
- A jakie ma ksiądz plany wydawnicze na 2016 rok?
- Nie chciałbym zapeszać, ale mogę zdradzić, że
w przygotowaniu jest książka historyczna ze szczególnym
uwzględnieniem historii starożytnej plemion pruskich do XII
wieku. Powinna się wkrótce ukazać.

Ksiądz Jan Pietrzyk
Pierwsze 10 osób, które pojawią
się z niniejszym wydaniem "Miesięcznika"
w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Purdzie,
otrzyma tomik poezji ks. Pietrzyka pt.
"Muśnięcie Anioła" oraz pakiet
gminnych gadżetów.
Zapraszamy!
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Z CYKLU "PRZEDSIĘBIORCY"
- Jarosław Nagórski

Jarosław Nagórski z Klewek już wkrótce otworzy na dobre
nowy pensjonat w Klewkach. - Cieszę się, że gmina nie
utrudnia działania biznesowi, ale patrzy na takie inicjatywy
przychylnym okiem.
- Skąd pomysł na otwarcie pensjonatu w Klewkach?
- Prowadzę biznes ze sklepami spożywczymi, ale
perspektywy na dalsze funkcjonowanie są ciężkie, bo coraz
trudniej nam konkurować z marketami w mieście, do których
nasi mieszkańcy jeżdżą na zakupy. Niestety tamte sklepy
funkcjonują w innej rzeczywistości podatkowej.
Dlatego też zdecydowałem się na uruchomienie pensjonatu,
właśnie dopinamy ostatnie szczegóły, zbieramy kadrę, wkrótce
pojawi się nazwa pensjonatu, której na razie nie chciałbym
zdradzać. Cieszy mnie bardzo, że informacja o pensjonacie
rozchodzi się pocztą pantoﬂową, bo już udało się nam
zorganizować kilka imprez, wkrótce chrzciny i 50. urodziny
jednego z mieszkańców Marcinkowa.
- Co znajdziemy w pensjonacie?
- Przede wszystkim restaurację, która ma być codziennie
otwarta, tak aby każdy mógł wpaść, zjeść dobry obiad, czy
posłuchać muzyki i salę, która pomieści 100 osób. W Klewkach
i wokół nich nie ma za wiele takich miejsc. Istnieje, co prawda,
pensjonat Leśne Wrota, ale on będzie oferował noclegi
o niższym standardzie, więc nie sądzę, abyśmy byli dla siebie
konkurencją. Celujemy także w turystów, bo przecież nasza
okolica jest piękna i posiada wiele walorów turystycznych
i krajoznawczych.

- Gmina Purda to dobre miejsce na biznes?
- Mam częste kontakty z Urzędem Gminy w Purdzie, jak
i Urzędem Miasta w Olsztynie, bo tam także mamy sklep. Może
to przez to, że wszyscy się tutaj znamy, jest inne podejście do
interesanta. Nikt w niczym nie przeszkadza, a wręcz pomaga.

Pensjonat Klewki
Anna Nagórska
TEL. 503 061 110
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Finał WOŚP w gminie: mieszkańcy nie żałowali wsparcia
Po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w gminie. Podczas 24. ﬁnału WOŚP udało się zebrać
ponad 12 tys. zł.

SALA PŁAKAŁA ZE ŚMIECHU
Finał WOŚP odbył się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury,
który wspierany był przez 21 wolontariuszy, kwestujących na
terenie gminy Purda. Dzień pełen emocji i rozrywki rozpoczął się
w GOK-u o godz. 12 występem cheerleaderek. Po energicznym
układzie tanecznym scenę przejęło Koło Gospodyń Wiejskich
„Szczęściary” ze Szczęsnego. Panie zaprezentowały kilka
autorskich piosenek oraz skecze. Po występie wokalnokabaretowym na scenę wkroczyli strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej „Pomoc Maltańska” z Klebarka Wielkiego i ratownicy
medyczni z PCK. Zebrani w GOK-u goście mogli zapoznać się
z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz obejrzeć
najnowocześniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Kolejnym punktem wielkoorkiestrowego programu był
występ grupy wokalno-instrumentalno-kabaretowej „Silna
Grupa Na Wezwanie” ze Świątek. Zespół porwał publiczność
swoim kabaretowym występem, która zaśmiewała się do łez.
Część muzyczna przygotowanego programu również spotkała
się z aplauzem publiczności.
GOK odwiedził także komendant komisariatu policji w
Barczewie oraz teatr ruchu i ognia „FUEGO” z Jonkowa, który
przygotował niesamowity występ. Pokaz odbył się na zewnątrz
budynku, lecz pomimo zimowej aury nikt z widzów nie narzekał
na niską temperaturę. Teatr ruchu i ognia przygotował
niesamowity, wymagający ogromnego doświadczenia
i umiejętności występ, który na długo zapadnie gościom
w pamięć.
Zakończeniem tej części wydarzenia był występ dwóch
tancerek ze Szkoły Tańca Przemienieccy z Olsztyna. Dziewczynki
zaprezentowały dwa układy – solo i w duecie. Pomimo sporej
tremy małych artystek występ udał się, a widzowie byli
zachwyceni ich odwagą i umiejętnościami.

NIEBO NAD KLEWKAMI ZAPŁONĘŁO FAJERWERKAMI
Po godzinie 18 na scenie rozpoczęły się koncerty. Tę
część ﬁnału WOŚP rozpoczęli raperzy z Klebarka Wielkiego.
Mateusz Hiliński „MajkNaOn” i Max Wernik „Werbalny” dali
świetny występ i zaskoczyli słuchaczy bardzo życiowymi,
dojrzałymi tekstami. Po nich na scenę wkroczył zespół
CONTRAST i, choć członkowie zespołu są bardzo młodzi, to
zawładnęli sceną i porwali publiczność. W trakcie ich koncertu
wybiła godzina 20, więc goście opuścili salę widowiskową i udali
się na zewnątrz. Niebo nad Klewkami rozświetlił pokaz
fajerwerków przygotowany przez Mariana Kopcińskiego. Po
puszczeniu „światełka do nieba” goście wrócili na dalszą część
koncertów.

Na zakończenie ﬁnału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy wystąpił zespół The Dmoks. Pięcioosobowa grupa
z charyzmatyczną wokalistką zaprezentowała swoje
największe przeboje i kawałki z najnowszej płyty. Występ
zespołu podobał się publiczności tak bardzo, że poprosili
artystów o bis.
W trakcie trwania całego wydarzenia odbywały się
licytacje, z których środki również wsparły Fundację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród licytowanych
przedmiotów znalazły się m.in. obrazy lokalnych artystów,
biżuteria, gadżety WOŚP i gminy Purda, książki, płyty,
dekoracje, vouchery i kupony na różnego rodzaju usługi
i zakupy, zdjęcia z autografami zawodniczki MMA Joanny
Jędrzejczyk i piłkarza Sylwestra Czereszewskiego. Część licytacji
odbyła się za pośrednictwem portalu charytatywni.allegro. Do
wylicytowania były m.in. noclegi w pensjonatach
i gospodarstwach agroturystycznych na terenie gminy,
przejażdżka bryczką, kolacja, kanapa, wysokiej klasy domofon,
koszulka i spodenki treningowe z autografem Joanny
Jędrzejczyk, piłka ze zdjęciem i autografem Sylwestra
Czereszewskiego, wejściówki do klubu ﬁtness, ekskluzywne
pióra, wisiory z Pajtun i obrazy. Dziękujemy Państwu za
aktywny udział w organizowanych przez nas aukcjach.
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PODZIĘKOWANIA
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie odbyłby się
gdyby nie ciężka praca i zaangażowanie wielu osób, w tym 21
wolontariuszy, którzy aktywnie kwestowali. Podziękowania
należą się Piotrowi Płoskiemu, wójtowi Gminy Purda, Rafałowi
W i l c z ko w i , s e k re ta r zo w i g m i ny, J o l a n c i e W i l d ze ,
przewodniczącej Rady Gminy Purda oraz prezesowi
Stowarzyszenia Wigor, Agnieszce Budziszewskiej, dyrektorowi
GOK i Szefowi Sztabu WOŚP, radnym gminy – Jerzemu Pykało,
Grzegorzowi Noskowi, Bożenie Ślubowskiej i Marioli Poko,
sołtysom - Przemysławowi Grendzie, Agnieszce PanﬁlKorzeniewskiej, Tomaszowi Piłatowi, Agnieszce Kincel,
pracownikom Urzędu Gminy: Katarzynie Hul, Paulinie
Popławskiej i Tomkowi Czarniewskiemu, Stowarzyszeniu
WIGOR oraz wszystkim darczyńcom, artystom,
którzy wystąpili podczas Finału i pozostałym osobom, które
przyczyniły się do organizacji wydarzenia.

Dziękujemy!

Czekamy na Państwa opinie i komentarze, Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie
Klewki 15, 10-687 Olsztyn, tel. 89 512 46 63, www.gokpurda.pl

