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Dnia 13 października 2016 roku 
w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Purdzie odbyła się gala 
z okazji wręczenia stypendiów 
naukowych i sportowych.

650 tys. zł otrzymała gmina Purda 
m.in. na modernizację kotłowni 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Butrynach i Szkole Podstawowej
 w Szczęsnem. 

51 biskup warmiński przekroczył 
Wrota Warmii

Arcybiskup Józef Górzyński 
został powitany przez wiernych w 
Bałdach. Nowo mianowany biskup 
będzie 51 biskupem warmińskim.

ISSN  2450-6885
TEMAT MIESIĄCA 

Z ŻYCIA GMINY

3 str.

3 str.

5 str.

6 str.

8 str.
Z CYKLU "CIEKAWA OSOBOWOŚĆ" 
-Dawid Marchewka

INWESTYCJE

8 str.
Z CYKLU "PRZEDSIĘBIORCY"
- Bank Spółdzielczy w Szczytnie
- MPEC

ROZMOWA Z Bożeną Ślubowską 
oraz Agnieszką Panfil-Korzeniewską

Z CYKLU "BLIŻEJ URZĘDU"
wydział oświaty - Agnieszka Nosek

9 str.

10 str.
GOK 
Wrzesień miesiącem muzyki w GOK-u

10 str.

SPORT

11 str.

GOPS
GBP

Pierwsza Gala Stypendialna 
w Gminie Purda



REFLEKSJA WÓJTA

przed Wami kolejny numer Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda, w którym znajdziecie podsumowanie 

najważniejszych wydarzeń z miesiąca września i października.  

W niniejszym  numerze znajdziecie Państwo informacje o wielu ciekawych i ważnych dla mieszkańców sprawach jak 

chociażby stypendia dla najzdolniejszych uczniów, dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, 

oddanie do użytku boiska w Purdzie oraz pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje proekologiczne.

Zapraszam także do przeczytania rozmowy z Bożeną Ślubowską - sołtysem Przykopu i Agnieszką Panfil-Korzeniewską - 

sołtysem Ostrzeszewa.

Cieszę się, że jesteście Państwo z nami i że sprawy naszej gminy nie są Wam obojętne. Życzę miłej lektury.

2

Drodzy Czytelnicy,

WIEŚCI Z RADY GMINY

 INFORMACJA O PODJĘTYCH UCHWAŁACH 
INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH NA XVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY 

GMINY PURDA 26 SIERPNIA 2016 r.

1. Uchwała XVIII/141/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Purda na lata 2016 – 2029. Rada Gminy Purda 12 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.

2. Uchwała XVIII/142/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2016 rok.

Budżet po zmianach: Dochody - 34.207.634,96 zł (dochody bieżące: 32.740.371,96 zł, 

dochody majątkowe: 1.467.263,00 zł) Wydatki - 34.371.353,08 zł (wydatki bieżące: 

31.206.590,08 zł, wydatki majątkowe: 3.164.763,00 zł) Rada Gminy Purda 12 głosami 

„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę.

3. Uchwała XVIII/143/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Przedmiotowa droga oznaczona jest nr 262/4, 263/37, 266/12 i 267/60 

w miejscowości Szczęsne. Zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych 

ułatwi procedurę lokalizacji i budowy obiektów budowlanych poprzez bezpośredni 

dostęp nieruchomości do drogi publicznej. Rada Gminy Purda  12 głosami „za” przy 1 

głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę.

INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH NA XIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY 

GMINY PURDA 16 WRZEŚNIA 2016 r.

1. Uchwała XIX/144/2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogę Nr 165001 DK16 - Klebark Mały, została ona 

przekazana Powiatowi Olsztyńskiemu, który podjął uchwałę o zaliczeniu jej do kategorii 

dróg powiatowych. Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

2. Uchwała XIX/145/2016 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Olsztyn.

Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH NA XX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY 

PURDA 04 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

1. Uchwała XX/146/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Purda na lata 2016 – 2029. Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

2. Uchwała XX/147/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2016 rok

Budżet po zmianach: Dochody – 35.006.562,11 zł (dochody bieżące: 33.422.499,11 zł, 

dochody majątkowe: 1.584.063,00 zł) Wydatki - 35.170.280,23 zł (wydatki bieżące: 

31.981.137,23 zł, wydatki majątkowe: 3.189.143,00 zł) Rada Gminy Purda jednogłośnie 

podjęła uchwałę.

INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH NA XXI SESJI RADY GMINY PURDA

13 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

1. Uchwała XXI/148/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Purda na lata 2016 – 2029. Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

2. Uchwała XXI/149/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2016 rok.

Budżet po zmianach: Dochody – 35.006.562,11 zł (dochody bieżące: 33.422.499,11 zł, 

dochody majątkowe: 1.584.063,00 zł) Wydatki – 35.170.280,23 zł (wydatki bieżące: 

31.968.137,23 zł, wydatki majątkowe: 3.202.143,00 zł) Rada Gminy Purda  14 głosami 

„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę.

3. Uchwała XXI/150/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

na 2017 rok. Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

4. Uchwała XXI/151/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

5. Uchwała XXI/152/2016 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się 

opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz 

sposobu jej poboru. Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

6. Uchwała XXI/153/2016 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat 

i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 

najemców lokali mieszkalnych położonych w budynkach wchodzących w skład 

zasobu nieruchomości Gminy Purda. Rada Gminy Purda  13 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” i 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę.

7. Uchwała XXI/154/2016 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji 

rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez 

Gminę Purda. Rada Gminy Purda  14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę.

8. Uchwała XXI/155/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Purda. Rada Gminy Purda  jednogłośnie podjęła uchwałę.

10. Uchwała XXI/156/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie.

Rada Gminy Purda  13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę.

Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej 

Wójt Gminy Purda

Piotr Płoski

Oświadczenie Sołtysa Tomasza Piłata 

Bardzo mi przykro, że bez mojej zgody i wiedzy opublikowano w ECHO PURDY 

nr 8 (12) moją odpowiedź na notatkę służbową sporządzoną przez asystenta 

wójta- M. Orłowskiego. 

Zawsze dbałem i będę dbał o dobro mieszkańców. Nie wyrażam zgody na 

wykorzystywanie mojej korespondencji kierowanej do urzędu, do celów 

"walki" opozycji z obecną władzą gminy.



TEMAT MIESIĄCA 
Pierwsza Gala Stypendialna 
w Gminie Purda

Dnia 13 października 2016 roku w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Purdzie odbyła się gala z okazji wręczenia 
stypendiów naukowych i sportowych.

„Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych 
Uczniów” powstał z inicjatywy Wójta, jednak jego realizacja nie 
byłaby możliwa gdyby nie przychylność i poparcie radnych.

Podczas Gali Stypendialnej Gminy Purda zebranych gości 
przywitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie 
Agnieszka Budziszewska i zapowiedziała koncert skrzypcowy G-
dur Fryderyka Seitz'a w wykonaniu Luizy Piotrowskiej. 
Następnie na scenę zaproszeni zostali Wójt Gminy Purda Piotr 
Płoski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Purda Jolanta Wilga, 
którzy wręczyli stypendia naukowe dla uczniów.

Po wręczeniu listów 
gratulacyjnych uczniom, 
k t ó r z y  o s i ą g n ę l i 
n a j l e p s z e  w y n i k i 
w nauce zapowiedziano 
k o l e j n y  w y s t ę p 
artystyczny. Był to pokaz 
s z a b l i , k t ó r y 
przygotowal i  Aniela 
i Piotr Kozłowscy oraz 

Aleksandra Romańczyk.
Następnie na scenie pojawili się stypendyści, którzy z rąk 

Wójta i Przewodniczącej Rady, otrzymali stypendia sportowe. 
Po wyróżnieniu wszystkich stypendystów nastąpiła prezentacja 
filmu poświęconego konkursowi „Biznes s ię kręci” 
zorganizowanego przez fundację im. Elżbiety i Stanisława 
Gutów. Pierwsze miejsce zdobyli gimnazjaliści z Purdy, którym 
pan Arkadiusz Gut przedstawiciel fundacji Pro Liberis et Arte, 

wręczył vouchery na naukę języka angielskiego.
Następnie Wójt Gminy Purda złożył nauczycielom z okazji 

zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej najserdeczniejsze 
życzenia i przy tej okazji wręczył trzy awanse zawodowe 
nauczycielom pracującym w placówkach oświatowych na 
terenie gminy Purda.

Dyrektor GOK-u zapowiedziała trzeci występ artystyczny. 
Zebrani goście mogli obejrzeć pokaz gimnastyki sportowej 
zaprezentowany przez Wanessę Piątkowską. Po części oficjalnej 
na wszystkich uczestników wydarzenia czekał słodki 
poczęstunek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym 
stypendystom doskonałych wyników w nauce i wysokich 
osiągnięć sportowych.

Z ŻYCIA GMINY

Dożynki Gminne w Klewkach

W  o s t a t n i ą  
n iedz ie lę  s ierpnia 
odbyły się Dożynki 
w  G m i n i e  P u r d a . 
Celem uroczystości 
było podziękowanie 
rolnikom za trudy ich 
tegorocznej pracy.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą św. w kościele 
parafialnym w Klewkach koncelebrowaną przez ks. kanonika 
Pawła Rabczyńskiego oraz proboszcza parafii ks. Mariusza 
Rybickiego. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbał chór im. 
Elżbiety Gołębiowskiej z Klewek. Po mszy św. uczestnicy 
nabożeństwa przeszli tradycyjną procesją dożynkową na 
boisko sportowe w Klewkach. Procesji towarzyszyły 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCK w Kurzętniku wraz 
z mażoretkami oraz wszystkie jednostek OSP z terenu gminy 
Purda.

Funkcję Starosty Dożynek pełnił sołtys Trękusa Michał 
Sulikowski wraz z rodziną. Wójt Gminy Purda Piotr Płoski 
oficjalnie przywitał  zgromadzonych na placu gości 
i podziękował rolnikom za ogrom pracy. Następnie podzielił 
chleb i wraz z ks. Mariuszem Rybickim, radnym i sołtysem 
Klewek Jerzym Pykało oraz starostą dożynek Michałem 
Sulikowskim poczęstowali nim zebranych gości.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród za 
udział w „Spartakiadzie Sołectw”, która miała miejsce 
w sobotę, dzień przed dożynkami. Pierwsze miejsce 
w rywalizacji sportowej wywalczyła drużyna z Giław 

otrzymując bon 
o wartości 500 zł.

Po nagrodach 
z a  s p o r t o w e 
z m a g a n i a 
przyszedł czas na 
w r ę c z e n i e 
wyróżnień d la 
o s ó b ,  k t ó r e 

w sposób szczególny zasłużyły się gminie. Statuetkę „Anioła 
Purdy” otrzymali z rąk Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego: 
Arkadiusz i Krys�an Obidzińscy przedstawiciele firmy 
Arkas–Projekt, Andrzej Biermann właściciel firmy Domotop, 
Krzysztof Karwowski Prezes Banku Spółdzielczego w Szczytnie 
(w imieniu, którego nagrodę odebrała Wiceprezes Zarządu Ewa 
Budna) oraz Marek Trędowski Nadleśniczy Nadleśnitwa 
Jedwabno (w imieniu, którego nagrodę odebrał ks. Mariusz 
Rybicki).

Następnie przed sceną pojawiły się grupy wieńcowe, które 
w drodze głosowania wybrały najpiękniejszy symboliczny plon. 
Podczas tegorocznych Powiatowych Dożynek w Olsztynku 
naszą gminę reprezentował wieniec wykonany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Szczęściary ze Szczęsnego. Gratulujemy 
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i  ż y c z y m y  d a l s z y c h 
sukcesów. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że 
wszystkie sołectwa, które 
przygotowały dożynkowe 
w i e ń c e  z o s t a ł y 
n a g r o d z o n e  b o n e m 
w kwocie 300 zł.

Podczas tegorocznych 
Dożynek Gminnych miał 
t a k ż e  m i e j s c e  fi n a ł 
ko n ku rs u  „ Ku l i n a r n e 
Dziedzictwo Pogranicza 
W a r m i i  i  M a z u r ” . 
W ramach projektu wśród 
gości zostało rozdanych 
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kilka tysięcy degustacyjnych porcji warmińskich plinców 
i mazurskiego kartoflaka.

W części artystycznej dożynek na scenie wystąpili: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCK w Kurzętniku, chór parafialny 
im. Elżbiety Gołębiowskiej z Klewek, Kapela Jakubowa, KGW 
Szczęściary, zespół Contrast, zespół The Dmoks i gwiazda 
wieczoru zespół Red Lips. Oprócz występów muzycznych można 
było obejrzeć pokaz sportowy taekwondo przygotowany przez 
Klaudię i Macieja Ruta oraz pokaz Zumby, który poprowadziła 
Małgorzata Obałek.

Podczas Dożynek Gminnych zorganizowano punkty 
informacy jno-promocy jne  Warmińsko–Mazursk ie j 
Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie i oddziału 
regionalnego KRUS. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać 
także stoiska przygotowane przez sołectwa z terenu gminy 
Purda. Swoje smakołyki sprzedawali przedstawiciele sołectwa 
Klewki, Purda, Szczęsne i Trękus. Goście mogli kupić świeże 
miody, ryby i wiele innych tradycyjnych wyrobów. Nie zabrakło 
również atrakcji dla dzieci, które dzięki uprzejmości firmy 
Bartbo mogły bezpłatnie korzystać z trampoliny i dwóch 
dmuchańców. Podczas dożynek gościliśmy przedstawicieli 
„Fundacji Przyjaciel” z Wojtkowizny, którzy dochód ze 
sprzedaży przygotowanych dań przeznaczyli na sterylizację 
i kastrację kotów i psów z  terenu Gminy Purda. Podczas zbiórki 
udało się pozyskać kwotę 1218 zł.

Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie i wspólną 
zabawę.

Konkurs piękna i czysta zagroda

Szczęsne wyróżnione w pres�żowym konkursie “Czysta 
i piękna zagroda - estetyczna wieś”.

Wieś z gminy Purda znalazła się w gronie 10 nagrodzonych 
miejscowości z całego województwa. Szczęsne zajęło 
6 miejsce i otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł. 

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Związek 
Gmin. Jego celem jest poprawa ekologii i walorów estetycznych 
wsi wchodzących w skład związku. W tegorocznej edycji 
startowały 23 wsie. Zwycięska czołówka wyglądała następująco 
1. Woryny (gm. Górowo Iławieckie), 2. Babiak (gm. Lidzbark 
Warmiński) oraz 3. Biesal (gm. Gietrzwałd). Sczęsne 
reprezentujące naszą gminę zajęło w tym pres�żowym 
konkursie dobrą 6 lokatę. Wręczenie nagród odbyło się na 
specjalnej uroczystości, na którą jej organizator zaprosił 

sołtysów zwycięskich miejscowości wraz z mieszkańcami oraz 
przedstawicieli gmin. 

Wójt Gminy Purda Piotr Płoski osobiście pogratulował 
mieszkańcom wsi Szczęsne osiągniętego sukcesu. Zaznaczył, iż 
nie byłoby takiego wyniku bez charyzmatycznej postawy 
sołtysa Andrzeja Zienkiewicza, który potrafił skupić wokół 
siebie grono wspaniałych ludzi, a dzięki temu tak znacząco 
polepszono estetykę miejscowości. 

Andrzej Zienkiewicz nie krył zadowolenia, że praca 
mieszkańców znalazła uznanie w oczach jury. Należy podkreślić, 
iż to właśnie Pan Andrzej był największym orędownikiem 
przystąpienia wioski do konkursu. Mieszkańcy wspólnymi 
siłami wykonali ogrom konkretnej pracy: odświeżyli 
gruntownie przystanek, naprawili mostek odnawiając go 
niemal całkowicie (min. nowe, pomalowane barierki), wykonali 
bardzo dużo prac porządkowych przy zagospodarowaniu 
nabrzeża rzeczki (sprzątanie, niwelacja terenu, mnóstwo 
nasadzeń), zagospodarowano wjazd na osiedle „Zielona 
Dolina” sprzątając, nawożąc ziemię i sadząc drzewka), 
wykonano drewniane ławki na placu przy ognisku. Jak 
podkreślił sołtys wsi Szczęsne dumą napawa przede wszystkim 
fakt, iż może liczyć na cudownych ludzi, którzy poświęcając 
prywatny czas, zaangażowanie i niejednokrotnie własne 
fundusze potrafią dla dobra ogółu wspólnie pracować, czego 
efekty tak cieszą. Jako pierwszy z nagradzanych na gali poprosił 
na środek sali obecnych mieszkańców twierdząc, że to im 
należą się największe brawa i uznanie.

Odnośnie samego konkursu to komisja oceniająca była 
w każdej miejscowości dwa razy. Za pierwszym razem 
opisywano stan wyjściowy i rozmawiano o tym co społeczności 
zamierzają poprawić. Druga wizyta pokazywała jakie prace 
wykonano i punktowano zmiany. Uczestnicy jednym głosem 
podkreślają, że nagrody pieniężne to tylko dodatkowy bonus, 
bo przy takich konkursach wygrywają wszyscy ponieważ 
mieszkają w bardziej przyjaznym i piękniejszym otoczeniu, 
a o poprawie relacji między pracującymi nie wspominając.

J eszc ze  ra z  s erd ec z n ie  g rat u lu j emy  wszyst k im 
wyróżnionym, a szczęśliwej wsi Szczęsne w szczególności. Tak 
trzymać !

Relacja z powitania biskupa

51 biskup warmiński przekroczył Wrota Warmii
Arcybiskup Józef Górzyński został powitany przez 

wiernych w Bałdach. Nowo mianowany biskup będzie 51 
biskupem warmińskim.

W sobotę 8 października o godz. 8:00 w Bałdach odbyła się 
uroczystość powitania nowego biskupa warmińskiego. Wierni 
zebrali się u Wrót Warmii pomimo niesprzyjającej aury. 
Arcybiskup Józef Górzyński został powitany w imieniu 
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duchowieństwa przez Prepozyta ks. prał. kan. dr Andrzeja 
Lesińskiego. Biskupa powitał także chlebem i solą Wójt Gminy 
Purda Piotr Płoski. W imieniu swoim i mieszkańców wręczył 
biskupowi kosz kwiatów i pamiątkowy kafel ze specjalną 
dedykacją. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego witali także 
mieszkańcy. W uroczystości wzięły udział delegacje z Butryn 
i Chaberkowa, Giław, Klebarka Wielkiego, Klewek, Pajtun, 
Prejłowa, Przykopu, Starego Olsztyna i Szczęsnego. Biskupa 
witali przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich Szczęściary, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Purdzie, Zarząd Gminny OSP 
oraz dyrekcja i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Purdzie. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Lasów Państwowych 
i pracownicy Urzędu Gminy w Purdzie. Całemu wydarzeniu 
towarzyszyły media i przedstawiciele prasy.

Wójt Gminy Purda złożył także życzenia Arcybiskupowi 
Wojciechowi Ziembie z okazji zbliżających się 75-tych urodzin.

O oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbał chór im. 
Elżbiety Gołębiowskiej z Klewek.

Dofinansowanie jednostek OSP

Gmina uzyskała dofinansowanie dla swoich jednostek OSP
Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

rozstrzygnął konkurs „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur”. 
W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków, zostały 
przyznane dotacje dla Gminy Purda na trzy jednostki OSP.

Dofinansowanie w wysokości 680.000,00 zł zostanie 
przeznaczone na zakup dwóch średnich samochodów 
ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu do usuwania skutków 
katastrof, w tym powodzi, dla jednostek OSP w Butrynach, OSP 
w Nowej Wsi oraz OSP w Klebarku Wielkim.

Celem projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w 
regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo 

INWESTYCJE

Dnia 1 października 2016 roku w Ostrzeszewie odbyło się 
uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka drogi 
gminnej. Nie zabrakło szampana. 

W sobotę o godzinie 17:00 mieszkańcy Ostrzeszewa wraz 
z sołtysem Agnieszką Panfil-Korzeniewską i Wójtem Gminy 
Purda Piotrem Płoskim zebrali się w centrum wsi na nowo 
wyremontowanym odcinku drogi. Oficjalnego przecięcia 
wstęgi, tym samym symbolicznego otwarcia drogi, dokonali 
Wójt Gminy Purda, sołtys Ostrzeszewa oraz członkowie rady 
sołeckiej. Nie zabrakło szampana, którym Pani Sołtys 
poczęstowała mieszkańców i gości. Wzniesiono wspólny toast 
za udaną inwestycję. Po części oficjalnej Agnieszka 
Panfil–Korzeniewska, w imieniu Sołectwa Ostrzeszewo, 
podziękowała Wójtowi Gminy Purda Piotrowi Płoskiemu za 
zaangażowanie, pomoc i wsparcie w realizacji przedsięwzięcia 
wręczając symbolicznego Oskara. Następnie mieszkańcy 
i goście udali się na plac zakupiony przez gminę na potrzeby 
rekreacji i poprawę warunków życia mieszkańców Ostrzeszewa. 
Tam czekał na wszystkich słodki poczęstunek oraz grillowane 
kiełbaski. Mieszkańcy Ostrzeszewa i goście mogli wspólnie 
spędzić czas rozmawiając i biesiadując.

Informacja o zakończeniu remontu boiska 
w Purdzie

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne w Purdzie zostało 
oddane do użytku 30 września. Mieszkańcy mogą korzystać 
z boiska do piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego, piłki 
nożnej i ręcznej.

Otwarcie drogi w Ostrzeszewie

- gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych 
i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Gminy Purda” 
jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 
i powiatu, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy 
i wzrost poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców, 
zwiększenie dostępu jednostek ochotniczych straży pożarnych 
w akcjach ratowniczych odbywających się w trudnych 
wa r u n ka c h .  C e l e m  p ro j e k t u  j e st  ta k że  p o p ra wa 
bezpieczeństwa osób (strażaków) biorących udział w akcjach 
bojowych.



ROZMOWA Z
 - Bożeną Ślubowską - Przykop

W  r a m a c h  z a d a n i a 
w y k o n a n o  b o i s k o 
wielofunkcyjne o nawierzchni 
p o l i u r e t a n o w e j  w r a z  z 
ogrodzeniem, oświetleniem, 
ławkami  i  s to jakami  na 
rowery.  Całkowity  koszt 
inwestycji wyniósł 354 000 

złotych. Najważniejsze jest jednak to, że Gmina pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 116 000 zł z programu „Rozwój 
Szkolnej Infrastruktury Sportowej” realizowanego przez 
Ministerstwo Sportu, obniżając tym samym koszty inwestycji.

Największą nowością na boisku jest sposób zarządzania 
oświetleniem. Jego zastosowanie umożliwi korzystanie z 
obiektu w godzinach popołudniowych i wieczornych bez 
konieczności angażowania opiekuna boiska. Osoby chcące 
pograć w piłkę mogą włączyć oświetlenie wysyłając sms na 
numer  podany w regulamin ie  bo iska .  Wszystk ich 
zainteresowanych pełną treścią regulaminu i szczegółami 
korzystania z obiektu zachęcamy do przystąpienia do grupy 
otwartej Orlik Purda na Facebooku.

Warto wspomnieć, że w najbliższym czasie w bezpośrednim 
sąsiedztwie boiska zostanie zamontowana siłownia 
zewnętrzna, którą Sołectwo Purda wygrało w konkursie 
organizowanym przez firmę Nestle.

Inwestycje proekologiczne

Setki tysięcy złotych 
n a  d o fi n a n s o w a n i e 
gminnych inwestycji

650 tys. zł otrzymała 
gmina Purda m.in. na 
modernizację kotłowni 
w Zespole  Szkolno-

Dotacje pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Umowa dotyczy 
dofinansowania inwestycji proekologicznych w gminie Purda. 
Dokument podpisał wójt Piotr Płoski. Wartość dotacji to 650 
tys. zł. Jej pozyskanie stało się możliwe dzięki pozytywnemu 
rozstrzygnięciu konkursu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

D z i ę k i  p o z y s k a n y m  ś r o d ko m  b ę d z i e  m o ż l i w e 
przeprowadzenie inwestycji w placówkach oświatowych na 
terenie naszej gminy. Zakładają one modernizację dwóch 
niskosprawnych kotłowni na węgiel  na dwie nowe 
wysokosprawne kotłownie na biomasę (pellet) wraz 
z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach 
(100Kw) oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem (75KW) oraz 
budowę czterech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 
97,79 kW. (energia ze słońca) zlokalizowanych w:
1) Purda (Gimnazjum) 12,99 kW
2) Marcinkowo (hala sportowa) 39,75 kW
3) Purda (oczyszczalnia) 39,75 kW
4) Trękusek (oczyszczalnia) 5,3 kW.

Efektem realizacji ww. inwestycji będzie m.in. uzyskanie 
oszczędności w kosztach produkcji energii w placówkach 
objętych projektem.

Rozmowa z Bożeną Ślubowską, 
sołtys Przykopu. 

Sołtys musi być operatywny 
słuchać ludzi. Musi ich kochać, 
a oni jego i dążyć do wspólnych 
c e l ó w  -  m ó w i  B o ż e n a 
Ślubowska, sołtys Przykopu. 

- Jest Pani nie tylko sołtysem Przykopu, ale również radną, 
a także wiceprzewodniczącą rady gminy Purda. To trzeba 
lubić, by tak się udzielać ...

- Na pewno taka działalność sprawia mi przyjemność. To mój 
dobrowolny i świadomy wybór. Z naszym terenem jestem 
związana od 1981 roku. Byłam m.in. dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi. Postanowiłam coś dać od siebie 
naszemu lokalnemu społeczeństwu, które jest mi bardzo 
bliskie i mieszkańcom potrzebującym pomocy. Jeżeli chodzi 
o mojej odczucia, to w codziennej działalności, trzeba być 
opiekuńczym, umieć słuchać ludzi i mieć pomysły. Jeżeli 
chodzi o sprawowanie funkcji sołtysa, to trzeba kochać ludzi 
i dążyć do wspólnych celów. Ważne jest również dobre 
nastawienie i wiara w to, że uda się to co się robi. To 
naprawdę pomaga. 

- Jak ocenia Pani współpracę z władzami gminy Purda? 
- Oceniam ją bardzo pozytywnie. Wydaje mi się, że pan wójt 
jest osobą innowacyjną, otwartą, bardzo serdeczną dla 
każdego człowieka. Nie jest mu obojętny los robotnika, 
rolnika, czy matki potrzebującej pomocy. Poza tym bardzo 
dużo się dzieje. Wiadomo, że nie od razu wszystko się zrobi, 
ale postęp jest widoczny.

- Mieszkańcy sołectwa mają do dyspozycji fundusz sołecki. 
Jak jest wykorzystywany? 
- W tym roku postanowiliśmy przeznaczyć te pieniądze na 
urządzenie świetlicy, której brakuje naszym mieszkańcom. 
W pierwszej kolejności doprowadzone zostaną niektóre sieci 
do działki. Bardzo potrzebne jest dla nas takie miejsce, by 
organizować tam różnego rodzaju spotkania oświatowe, 
kulturalne i innego typu. Do tej pory z funduszu sołeckiego 
dofinansowaliśmy ustawienie znaków informacyjnych, czyli 
tzw. witaczy, urządzone zostało również centrum informacji 
turystycznej. To tylko niektóre z wielu rzeczy możliwych do 
zrealizowania dzięki tym środkom. 

- Jak środki z funduszu wpływają na integrację mieszkańców?
- Mieszkańcy bardzo angażują się w to, co dzieje się w naszym 
sołectwie. Ich zaangażowanie jest ogromne i to we wszystkich 
działaniach. Są świadomi, że to, co robią to robią dla siebie, 
a także dla swoich dzieci. Stąd aktywne poszukiwanie 
dodatkowych środków będących współudziałem w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach. Mieszkańcy robią to sprzedając na 
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Przedszkolnym w Butrynach i Szkole Podstawowej 
w Szczęsnem. 



festynach i kiermaszach własne wyroby, to także przekazywanie 
przez nich pieniędzy. 

- Mieszkańcy aktywnie dbają również o porządek na terenie 
sołectwa ...
- Tak, potwierdzeniem ich aktywności są wysokie miejsca 
w różnego rodzaju konkursach ekologicznych, w tym III 
miejsce w wojewódzkim konkursie „Czysta i piękna zagroda”. 
To sami mieszkańcy zdecydowali, że chcą w nich uczestniczyć, 
bo wiąże się to wykonaniem ciężkiej własnej pracy. Oprócz 
nagrody finansowej wszyscy mieli ogromną satysfakcję 
z osiągniętego rezultatu. 

ROZMOWA Z
 - Agnieszką Panfil-Korzeniewską - Ostrzeszewo

Podejście gminy buduje pozytywne relacje
O współpracy z władzami gminy Purda, największych 
inwestycjach i potrzebach mieszkańców - mówi Agnieszka 
Panfil-Korzeniewska, sołtys Ostrzeszewa. 

- Pani Sołtys, jak układa się współpraca z władzami gminy? 
- Nie narzekam, bo to nie w moim stylu. Najważniejsze jest 
umieć się dogadać i porozumieć, gdyż takie podejście buduje 
pozytywne relacje. Nie od dziś wiadomo, że zgoda buduje i to 
jest moja dewiza na podejście do współpracy zarówno z gminą 
jak i mieszkańcami sołectwa, które mam przyjemność 
reprezentować. Ważne jest także podejście do współpracy ze 
mną osób zatrudnionych w gminie. Zawsze spotykam się z ich 
strony z życzliwością i chęcią niesienia pomocy, co także 
pozytywnie wpływa na możliwość działania na rzecz sołectwa.

- Na początku października uroczyście otwarta została nowa 
droga wybudowana przez gminę. W jaki sposób poprawiła 
ona życie mieszkańców? 
- Fragment wyremontowanej drogi w Ostrzeszewie był 
w fatalnym stanie. Wszechobecny kurz, brak chodnika dla 
dzieci idących do szkoły i matek z wózkami oraz wieczne błoto 
i koleiny spędzały sen z powiek mieszkańcom. Jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni gminie za ten remont, gdyż 
w znacznym stopniu przyczyniło się to do poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu na tym odcinku drogi.  

- Problemem Ostrzeszewa był brak wolnych terenów 
należących do gminy. Mimo tego urządzony został plac 
zabaw. Jak było to możliwe? 
- To w znacznej części zasługa mieszkańców, którzy zaskoczyli 

mnie petycją do gminy, w której proszą o zakup działki 
przez gminę i przekazanie jej na potrzeby sołectwa. 

- Gmina urządziła fundusze sołeckie. W jaki sposób korzysta 
z nich Ostrzeszewo? 
- Fundusze sołeckie to bardzo korzystna propozycja ze strony 
gminy. Każdego roku stanowi to ogromne wsparcie 
finansowe naszych potrzeb. Dobrze zagospodarowane środki 
w znacznym stopniu pomagają w realizacji zadań na rzecz 
sołectwa. W porozumieniu z mieszkańcami, po wysłuchaniu 
ich propozycji przeznaczamy te środki na infrastrukturę 
- lampy, organizację festynu z okazji dnia dziecka,  zakup 
drobnego sprzętu do utrzymania czystości na terenie 
sołectwa, zagospodarowanie działki - w 2017 r. z pomocą 
mieszkańców zostanie wybudowana wiata. Największym 
dotychczas sukcesem, a tym samym zadowoleniem 
z przyznanych środków z funduszu sołeckiego jest ich 
przekazanie w znacznej części na remontowany odcinek drogi 
w Ostrzeszewie przy jednoczesnym ogromnym wsparciu 
finansowym gminy Purda. 
Dodatkowym wsparciem finansowym sołectwa są także 
dobrowolne wpłaty mieszkańców, co przekłada się na szybszy 
rozwój, a przede wszystkim poprawę widoczności po zmroku 
przez montaż z tych środków kolejnych lamp.

- Jak inwestycje realizowane z tych środków poprawiają 
integrację mieszkańców?
- Przede wszystkim łączą społeczność, gdyż każde takie 
spotkanie i zaangażowanie mieszkańców integruje, pomaga 
poznać sąsiadów, których bez takiego typu spotkań tylko 
mijamy wracając z pracy. I to właśnie przy okazji tego typu 
spotkań okazało się jaki potencjał drzemie w naszych 
mieszkańcach. Jakie mają pomysły na rozwój naszego 
sołectwa, jak bardzo są zaangażowani i jak zgodne działanie 
w grupie może pozytywnie wpłynąć na efekty rozwojowe 
sołectwa. 
Organizacja z tych środków m.in. festynu z okazji dnia dziecka 
także głęboko zintegrowała przede wszystkim najmłodszych. 
Zabawy do tego stopnia zachwyciły najmłodszych, że 
z utęsknieniem oczekują co roku kolejnych takich spotkań. 
Konkurencje organizowane przy udziale rodziców skutecznie 
łączyły pokolenia, co dało pozytywne emocje i nadzieję na 
spotkania w kolejnych latach.  
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W piśmie tym zawarli  szereg potrzeb, kulturalnych 
i rozwojowych naszego sołectwa poprzez organizację na tym 
terenie spotkań, wymianę doświadczeń międzypokoleniowych, 
placu zabaw. Celem było także zachęcenie dzieci do oderwania 
się od siedzenia przed telewizorem czy komputerem i poznanie 
nowych kolegów i koleżanek, którzy mieszkają na terenie 
sołectwa. 
Na obecnym etapie na placu zabaw jest jeden element – 
ślizgawka, z którego w czasie wolnym od zajęć szkolnych 
korzystają nasi najmłodsi mieszkańcy. Do rozbudowy placu 
zabaw przyczyniają się także mieszkańcy, którzy dzięki własnym 
środkom finansowym chcą powiększyć wyposażenie placu. 
Marzeniem jest pozyskanie środków od sponsorów 
i przeznaczenie ich na rozbudowę placu zabaw o kolejne 
elementy, które umilą najmłodszym przebywanie na placu 
zabaw.



Z CYKLU CIEKAWA OSOBOWOŚĆ 
- Dawid Marchewka
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Prezentacje zawodników. Dawid Marchewka, grający trener.

Dwie drużyny z naszej gminy grają w piłkarskiej A-klasie. To 
GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki oraz Leśnik Nowe 
Ramuki. Od tego wydania „Miesięcznika Samorządowego 
Gminy Purda” rozpoczynamy prezentacje zawodników. Na 
początek Dawid Marchewka. 

Dawid Marchewka był dotychczas grającym trenerem Korony 
Klewek, która swoje zawody rozgrywała w poprzednim sezonie 
w B-klasie. Obecny rozpoczęła jednak o jeden poziom wyżej, 
czyli w A-klasie. Było to możliwe dzięki połączenia sił 
z Błękitnymi Stary Olsztyn. - W tej chwili najważniejsze jest to, 
by drużyny się zgrały. Jeżeli chodzi o cele sportowe, to 
w pierwszej jesiennej rundzie mierzymy w górną półkę tabeli - 
mówił przed rozpoczęciem sezonu. W rundzie 2016/2017 
Dawid Marchewka nadal pełni rolę grającego trenera. Na jakiej 
pozycji gra na boisku? - Na każdej tam, gdzie trzeba - mówi. - 
A tak na serio, to na środku pomocy. 
Pod znakiem zapytania stał występ Dawida Marchewki 
w ostatnim meczu jesiennej rundy przeciwko wiceliderowi 
tabeli MKS Jeziorany. Powodem była kontuzja, z którą zmagał 
się piłkarz. Jednak na boisko wybiegł. - Wygraliśmy 2:1. 
Cieszymy się, że w ten sposób zakończyliśmy tę część sezonu. 
Udało nam się tym samym osiągnąć cel, który zakładaliśmy 
przed rozpoczęciem rozgrywek, czyli górna półka tabeli. 
Dawid Marchewka ma 24 lata. W swojej piłkarskiej karierze 
miała występy w Warmiaku Łukta  na poziomie ligi okręgowej, 
była też gra w IV-ligowej Tęczy Biskupiec. - Swoją przygodę 
rozpoczynałem jako junior starszy w Naki Olsztyn, będący 
juniorskimi zespołami Stomilu Olsztyn. Można, więc stwierdzić, 
że jestem wychowankiem Stomilu Olsztyn - mówi Dawid 
Marchewka.
W ciągu tygodnia pracuję zawodowo, dodatkowo trenuję 
skrzatów i orlików w Klewkach i Klebarku Wielkim- mówi. 
Czy ma jakieś zainteresowania oprócz piłki nożnej? - Tak 
naprawdę wszystko pochłania piłka - przyznaje. 
Dawid Marchewka, to pierwszy piłkarz z naszej gminy, którego 
prezentujemy w „Miesięczniku Samorządowym Gminy Purda”. 
W następnym wydaniu przedstawimy kolejnych. 

 Z CYKLU PRZEDSIĘBIORCY
– Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Zajęcia piłki nożnej w sezonie zimowym:
Hala sportowa w Marcinkowie
poniedziałek
- godz. 17:00 - 18:15 - grupa skrzaty
- godz. 18:30 - 20:00 - grupa orliki
piątek
- godz. 17:00 - 18:15 - grupa skrzaty
- godz. 18:30 - 20:00 - grupa orliki

Centrala Banku:
ul. Łomżyńska 20
12-100 Szczytno
tel. 89 624 23 09

godziny otwarcia
pn - pt - godz. 7:30 - 15:30
kasa czynna
pn - pt - godz. 7:45 - 15:00

Filia w Purdzie:
Purda 71 B
11-030 Purda
tel. 89 512 04 00



Z CYKLU „BLIŻEJ URZĘDU”
- wydział oświaty - Agnieszka Nosek

 Z CYKLU PRZEDSIĘBIORCY 9

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Olsztynie ogrzewa domy od dziesięcioleci. Dostarcza ciepło 
i ciepłą wodę użytkową do 60% mieszkań i instytucji. W swojej 
ofercie, oprócz produkcji ciepła sieciowego i ciepłej wody 
użytkowej,  Spółka posiada ekogroszek do pieców 
retortowych, a także węgiel gruby. MPEC proponuje dwie 
marki ekogroszku: Pionier oraz Standard. 

Red: Czym ekogroszek oferowany przez olsztyńską 
Ciepłownię różni się od produktów dostępnych na rynku? 
Radosław Leszczyński, Kierownik Działu ds. Handlowych 
i Marke�ngu: Od lat korzystamy z węgla i znamy się na jego 
spalaniu. Posiadamy własne laboratorium, gdzie sprawdzamy 
jakość, a przede wszystkim rzeczywistą kaloryczność wszystkich 
dostaw opału.  Nasz ekogroszek przesiewany jest na terenie 
Ciepłowni. Przechowujemy go pod zadaszeniem. Jest ważony 
i workowany przez naszych pracowników. Solidne worki 
odporne na starzenie chronią produkt przez zawilgoceniem 
i utratą jakości. 
Red: Ekogroszek można kupić w siedzibie Spółki. Czy istnieje 
możliwość dostawy pod wskazany adres?
 Jak najbardziej. Dostawy realizujemy transportem własnym na 
terenie Olsztyna oraz w promieniu 75 km od siedziby firmy, 
a także firmą kurierską na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 
oraz całej Polski. Ekogroszek można zamówić telefonicznie – 
tel. 89 526 12 77 lub 503 805 527 oraz drogą e-mailową.  
Red: Czy istnieje możliwość zakupów przez Internet?
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, uruchomiliśmy 
sklep internetowy. Wchodząc na stronę ekogroszekmpec.pl, 
można przez całą dobę kupić nasze produkty. Dostępna opcja 
szybkich płatności elektronicznych znacznie ułatwi wykonanie 
przelewu. 

Jakie było Pani doświadczenie 
zawo d o we  za n i m  zo sta ł a  Pa n i 
Kierownikiem Referatu Oświaty?

Agnieszka Nosek,  k ierownik 
referatu Oświaty Zdrowia i Opieki 
Społecznej Urzędu Gminy w Purdzie: 
- Ukończyłam Akademię Rolniczo- 
Techniczną w Olsztynie na wydziale 

rolnictwa ze specjalizacją fizjologia roślin. Po studiach 
stacjonarnych ukończyłam studia podyplomowe 

Od kiedy pracuje Pani w urzędzie?
- W Urzędzie Gminy w Purdzie pracuję od marca 2015 
w referacie Oświaty Zdrowia i Opieki Społecznej.  

Czym zajmuje się kierowany przez Panią referat?
-  Zakres zadań referatu jest bardzo duży. To m.in. 
organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół 
i przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy. 
Prowadzenie spraw związanych z  postępowaniami 
egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
s to p i e ń  n a u c z y c i e l a  m i a n o w a n e g o,  p r o w a d ze n i e 
elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej i sporządzanie 
sprawozdań zbiorczych ze wszystkich jednostek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Purda oraz inne podmioty,  
prowadzenie kontroli w jednostkach oświatowych w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy oraz 
działalności administracyjnej, w zakresie naszych obowiązków 
znajdują się również sprawy związane z tworzeniem i likwidacją 
przedszkoli, szkół i placówek. Współdziałamy też z Kuratorium 
Oświaty przy dokonywaniu oceny pracy dyrektorów placówek 
oświatowych. Opiniując mamy wpływ na planowane zadania 
remontowe i inwestycyjne szkół i placówek. W tym przypadku 
współpracujemy z referatem Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji. 

Piotr Płoski, wójt Gminy Purda, dzięki wprowadzonym 
oszczędnościom, wykupił uczniom ze szkół na terenie gminy 
zajęcia na basenie w Olsztynie. Czy pomysł ten cieszy się 
powodzeniem? 
- Jak najbardziej. Po raz pierwszy możliwość skorzystania 
z zajęć, za które rodzice dzieci nic nie płacą, wójt gminy 
wprowadził rok temu. Pomysł tak się spodobał, że w tym roku 
szkolnym po konsultacjach z dyrektorami szkół zmieniliśmy 
formułę tych zajęć. Teraz dzieci z trzech naszych szkół mają 
zajęcia nauki pływania prowadzone przez wyszkolonych 
instruktorów. 

w zakresie przygotowania pedagogicznego, biologii, przyrody, 
matematyki oraz zarządzania w oświacie. Jestem również 
ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu 
zawodowego nauczycieli. 

Przez 25 lat pracowałam jako nauczyciel biologii, chemii, 
przyrody, matematyki w szkole podstawowej. Byłam również 
dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi.

Uczniowie, których szkół korzystają z takiej możliwości?
- Po raz pierwszy z kursów nauki pływania skorzystali uczniowie 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczęsnem. Do tego grona 
dołączyły kolejne dwie placówki. Jest to Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Purdzie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolnym 
w Klebarku Wielkim. Daliśmy dyrektorom tych jednostek wolną 
rękę i to oni wybrali taką formę zajęć. Nie ukrywają, że są z tego 
bardzo zadowoleni. Rekreacyjnie z pływania z basenu 
korzystają uczniowie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
w Butrynach. 

W tym roku po raz pierwszy w Gminie Purda przyznano 
stypendia naukowe i sportowe 
- Tak, był to pomysł Piotra Płoskiego Wójta Gminy Purda 



Współpracujecie z referatem Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji. Czy planowane są jakieś nowe przedsięwzięcia?
-  Wójt rozwija infrastrukturę szkolną. W Purdzie 
wybudowano wielofunkcyjne boisko, na które otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.Złożyliśmy również 
dwa wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, obecnie czekamy na rozstrzygnięcie 
konkursów. Są to dwa projekty: „Przedszkole pełne wyzwań” 
dotyczy Przedszkola w Klewkach i Klebarku Wielkim oraz 
„Rozbudzając kreatywność uczniów”, który dotyczy  
Gimnazjum w Purdzie, ZSP w Purdzie i ZSP w Klebarku 
Wielkim. 

Gmina wydaje dużo pieniędzy na kształcenie dzieci. Jakie 
ma Pani pomysły na obniżenie tych kosztów, tak by nie 
odbiło się to na jakości dotychczasowego kształcenia?
- Szukając rozwiązań na obniżenie kosztów funkcjonowania 
oświaty w gminie, zlecono zewnętrzny niezależny audyt 
organizacyjno- finansowy sieci oświatowej w Gminie Purda. 
Autorzy audytu przedstawiają szereg pomysłów na obniżenie 
kosztów w oświacie w poszczególnych jednostkach. 
Przedstawione propozycje wnikliwie analizuje wójt gminy. 
Z założenia jest on przeciwnikiem tych rozwiązań, które 
mogłyby odbić się niekorzystnie na poziomie oświaty. Na 
pewno propozycje będą przedstawione dyrektorom szkół 
i z nimi przedyskutowane.
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Wrzesień miesiącem muzyki w GOK-u

GOK

We wrześniu gościliśmy na praktykach studentów 
z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Piątka studentów prowadziła zajęcia 
umuzykalniające w szkołach i warsztaty muzyczne w GOK-u. 
Podsumowaniem projektu był pokaz muzyczny w formie 
lekcji otwartej.

P i ą t k a  s t u d e n t ó w 
z  W y d z i a ł u  S z t u k i 
U n i w e r s y t e t u 
W a r m i ń s k o -
Mazurskiego prowadziła 
w dniach 12-16 września 
zajęcia umuzykalniające 

i  dzięki Radzie Gminy która ten pomysł poparła, 
pierwszy raz uzdolnione dzieciaki mogą cieszyć się, że 

ich wysiłek został doceniony. Przyznano i wypłacono 21 
stypendiów naukowych i 5 stypendiów sportowych. Laureatom 
jeszcze raz serdecznie gratuluję.

z dziećmi w szkołach podstawowych w Klebarku Wielkim 
i Szczęsnem. Dzieci z klas I-VI poznały nowe instrumenty 
i sposoby posługiwania się nimi, a także uczyły się nowych 
piosenek i tańców. Studenci zaprosili dzieci do udziału w małym 
projekcie muzycznym. W dniu 20 września 2016 r. odbyły się 
pierwsze z pięciu warsztatów umuzykalniających w GOK-u. 
Finałem prowadzonych zajęć był pokaz muzyczny przygotowany 
przez dzieci z terenu Gminy Purda w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Purdzie.

Spotkanie miało na 
celu podsumowanie 
miesięcznych praktyk 
z a w o d o w y c h 
studentów z Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu 
W a r m i ń s k o -
M a z u r s k i e g o  w 
Olsztynie na kierunku 

Edukacja Muzyczna, którzy w ramach zaliczenia prowadzili 
warsztaty  muzyczne  w s iedz ib ie  GOK-u.  Efektem 
w/w dwutygodniowych warsztatów umuzykalniających był 
pokaz w formie lekcji otwartej, na który oprócz dzieciaków 
i studentów przybyli rodzice, dziadkowie oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Szczęsnem. Podczas pokazu dzieci wraz 
z opiekującymi się nimi studentami zaprezentowały zabawy 
muzyczne i ruchowe, śpiewanie w kanonie oraz grę na 
instrumentach. Dzieci bawiły się w dyrygenta oraz wykazały się 
znajomością wartości nut. Goście również mogli uczestniczyć 
w zorganizowanych przez studentów zabawach muzycznych. 
Po zajęciach na uczestników warsztatów i gości czekał słodki 
poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólne spotkanie 
z Panią Muzyką.

SPORT 

Sołeckie zmagania w gminie Purda

Reprezentacje sześciu sołectw zmierzyły się na Spartakiadzie 
Sołectw Gminy Purda. Rywalizowali ze sobą mieszkańcy 
Klewek, Szczęsnego, Nowej Kaletki, Purdy, Giław oraz Starego 
Olsztyna. W ten sposób rozpoczął się dożynkowy weekend. 

Zawody odbyły się 27 sierpnia. Rozpoczęły się od losowania 
kolejności startu wszystkich drużyn. Następnie zawodnicy 
wzięli udział w pierwszej konkurencji eliminacyjnej – sztafecie, 
w skład której wchodziły bieg w kaloszach, jazda taczką i skoki w 
worku. Następnie drużyny przystąpiły do konkurencji 
polegającej na przekazywaniu sobie jajka z łyżki do łyżki, którą 
każdy zawodnik trzymał w ustach siedząc na ławce tyłem do 
kolejnej osoby. Po konkurencji z jajkami zawodnicy ustawili się 
na ławce ślepców, na której musieli z zawiązanymi oczami 
ustawić się od najniższego do najwyższego. Następnie 
najsilniejsi przedstawiciele drużyn udowadniali, co potrafią 
rzucając snopkiem. Wyniki były naprawdę imponujące! 
Konkurencją, która wzbudziła najwięcej śmiechu była 
zdecydowanie „przebijanie ogona z balona”, podczas której 



11

zawodnicy bez użycia rąk musieli przebijać sobie nawzajem 
balony przywiązane do pasa. Zwieńczeniem eliminacji był 
gwóźdź programu – konkurencja, w której zawodnicy mieli za 
zadanie wbić małym młotkiem dużego gwoździa w drewniany 
klocek.
Po konkurencjach eliminacyjnych do finału przeszły 4 drużyny 
– Szczęsne, Nowa Kaletka, Purda i Giławy. W finale drużyny 
zmierzyły się w przeciąganiu liny i siłowaniu na rękę, a także 
(w ostatecznie przesądzającej o wygranej w zawodach) 
ostatniej konkurencji – quizie wiedzy o gminie Purda.
Podczas trwania Spartakiady Sołectw nie brakowało emocji, 
zarówno wśród zawodników, jak i kibiców. Po szczegółowym 
zliczeniu punktów okazało się, że zwyciężyła drużyna z Giław. 
Gratulujemy!
Po Spartakiadzie nadszedł czas na pokaz w wykonaniu 
Strongmanów. Siłacze zaprezentowali swoje możliwości 
wykazując się ogromną siłą i wytrzymałością. Wizyta Przemka 
Brzozy w Klewkach nie skończyła się jedynie na pokazie. 
Strongmani uczyli widzów jak wykonywać poszczególne 
ćwiczenia, po czym urządzali dla nich mini zawody. Okazuje 
się, że w naszej gminie mieszkają bardzo silni mężczyźni, 
wytrzymałe kobiety, a także odważne i wytrwałe dzieci!
Po pokazie rozpoczęła się dyskoteka, która trwała do północy. 
Pod sceną nie było kawałka wolnego miejsca, a roztańczeni 
ludzie bawili się w najlepsze pomimo gryzących komarów.
Całodniową imprezę prowadziła Alicja Tomaszewska z firmy 
Odjazdowe Imprezy – bardzo dziękujemy! Dziękujemy 
również wszystkim zawodnikom i przybyłym gościom. 

EKO RAJD ROWEROWY za nami

W niedzielę 23 października 2016 r. pasjonaci dwóch kółek 
i miłośnicy przyrody wybrali się na Eko Rajd Rowerowy 
połączony z jesiennym sprzątaniem Lasów Pogranicza 
Warmii.

Uczestnicy rajdu zebrali się pod remizą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Wsi, skąd o 11:30 wyruszyli w stronę Jeziora 
Duża Czerwonka. Każdy rowerzysta przed startem otrzymał 
pamiątkową koszulkę i został zaopatrzony w foliowe worki. 

Gminna Biblioteka Publiczna
Nowinki z Uniwersytetu III Wieku
 i działalności biblioteki

Spotkanie z pisarzem Władysławem Katarzyńskim 
i ilustratorką Anną Rok - zainaugurowało nowy rok 
akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Przygotowania do nowego roku akademickiego rozpoczęły się 

pod koniec sierpnia od spotkania Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku u Pani Jadzi, by podzielić się wrażeniami z wakacji. Czas 

Głównym celem wydarzenia było zebranie śmieci 
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich 

składowania, budowanie świadomości ekologicznej oraz 
inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Najmłodszy 
uczestnik rajdu miał sześć lat i na pamiątkę dostał kask 
rowerowy, pozostali  otrzymali  napoje oraz posiłek 
regeneracyjny. Na zakończenie wszyscy uczestnicy rajdu zostali 
zaproszeni do remizy OSP w Nowej Wsi, gdzie przewidziano 
poczęstunek i gorącą herbatę.
Organizatorem wydarzenia była Gmina Purda, a środki na 
p r z y g o t o w a n i e  r a j d u  r o w e r o w e g o  p o z y s k a n o 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami 
aktywnie i pożytecznie spędzili niedzielne popołudnie.

u m i l a ł y  p o t r a w y 

przygotowane przy 

w y k o r z y s t a n i u 

p r z e p i s ó w 

z  w a r s z t a t ó w 

kul inarnych,  które 

odbyły się w czasie 

wakacji i prowadzone 

b y ł y  p r z e z  P a n i ą 

dietetyk Olę Czarnewicz-Kamińską i podróżnika, kucharza 

Wojtka Charewicza.

Na Dożynki Gminne (28.08.2016r.) w Klewkach oraz 

(4.09.2016r.) na odpust Św. Rozalii w Purdzie i poświęcenie 

wyremontowanych pomieszczeń Remizy, Panie z UTW wspólnie 

z Sołectwem Purda przygotowały stoiska z ciastami 

i innymi potrawami. Potrawy były tak smaczne, że rozeszły się 

błyskawicznie. 

Sama inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku odbyła się 7 września. Hasłem przewodnim 

jest „Literacko, artystycznie, ekologicznie i …” Z tej okazji 

zorganizowane zostało spotkaniem z pisarzem Władysławem 

Katarzyńskim i ilustratorką Anną Rok. Władysław Katarzyński 

czytał nam swoje wiersze, opowiedział o swojej nowej książce, 

twórczości i życiu osobistym. 
Natomiast pani Anna podzieliła się wspomnieniami z pobytu 
w bibliotekach amerykańskich, obecnej pracy w Bibliotece 
w Barczewie oraz o swoich zamiłowaniach artystycznych.
21.09.2016r. dokonano wyboru nowych władz Uniwersytetu III 
Wieku w Purdzie. Na spotkanie to przygotowano potrawy 
z ziemniaków: pyzy, placki, rolady. Zebrano propozycje działań 
UTW, które będą miały odzwierciedlenie w planie UTW na 
przyszły rok.
W ramach co miesięcznych spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego przy Bibliotece 28.09.2016r. czytano fragmenty 



„Qvo Vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Uniwersytet III Wieku wziął udział w ceremonii powitania 
u symbolicznych Wrót Warmii w Bałdach w dniu 8.10.2016 r. 
arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Delegacja przekazała 
życzenia i dary przygotowane własnoręcznie przez członkinie 
i Sołectwo Purda.
9.10.2016r.  zorganizowano wycieczkę do Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze. Zwiedzano oficynę, dworek 
i zameczek Krasińskich, poznano dzieje i twórczość Zygmunta 
Krasińskiego i dzieje jego rodu. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć 
obrazy, meble, rekwizyty głównie z epoki napoleońskiej i XIX 
wieku, pospacerować po pięknym, stylowym, romantycznym 
parku, w którym mieści się przepiękna Oranżeria. Odbył się tam  
koncert na harfę i smyczki „Wokół Nocy i Dni”. Był to program 
słowno-muzyczny w wykonaniu Jerzego Łazewskiego, harfistki 
Małgorzaty Komorowskiej i kwartetu smyczkowego Fair Play 
Quartet. Podczas koncertu wysłuchano Polonezy Chopina, 
walce w. Kazaneckiego i M. Bulicz oraz suitę melodii 
żydowskich Havah Nagilah i j. Bocka.
Wycieczkowicze  zobaczy l i  również  Zamek Ks iążąt 
Mazowieckich w Ciechanowie. Wycieczka przybliżyła 
uczestnikom postać Zygmunta Krasińskiego i epokę 
Romantyzmu, a koncert wprowadził w ducha epoki.
Dnia 19.09.2016 r. w ramach współpracy z Przedszkolem 
w Purdzie Biblioteka zorganizowała „Dzień Przedszkolaka”. Z tej 
o ka z j i  za p ro s zo n o  S t u d i o  Te a t ra l n e  „ Kra k-  A r t ” 
z przedstawieniem „Kopciuszek”. Dzieciom Przedstawienie 
bardzo się podobało, aktywnie w nim uczestniczyli, bawiąc się 
i odtwarzając role w spektaklu. Na zakończenie oficjalnie 
złożono życzenia najmłodszym i obdarowano słodkościami. 
W ramach tej współpracy dzieci cyklicznie odwiedzają 
bibliotekę, gdzie mają możliwość wybrania książki, którą 
następnie mogą wypożyczyć.  Wykorzystując pobyt 
w bibliotece korzystają z gier planszowych oraz klocków, 
którymi najbardziej lubią się bawić. Czasami korzystają 
z komputerów i poznają podstawy ich obsługi. Pobyt dzieci nie 
ogranicza się do tego co wyżej przedstawiono, gdyż 
prowadzone są również zajęcia plastyczne oraz głośne czytanie 
dzieciom. Dzieci bardzo lubią słuchać bajek, czy wierszy i robić 
do tego ilustracje. Wszystkie prace dzieci są piękne 
i z przyjemnością wywieszamy je na tablicy, którą wszyscy 
mogą podziwiać.
Z biblioteki korzystają również dzieci ze Szkoły Podstawowej 
oraz Gimnazjum w Purdzie. Najczęściej przychodzą, aby 
skorzystać z komputerów oraz gier. Realizują tu również swoje 
projekty, przykładem jest reklama mieszcząca się w jednej 
minucie dotycząca biblioteki i czytelnictwa, którą młodzież 
przygotowywała w dniu 7.10.2016 r. wykorzystując zbiory 
i pomieszczenie biblioteki. Gimnazjaliści chętnie przerwy 
spędzają w bibliotece korzystając z czasopism i gier na Xboksie.  

GOPS

Uroczyste otwarcie nowej siedziby 

GOPS w Purdzie

Nowa siedziba Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej przeszła 

g r u n t o w ny  r e m o n t .  D z i ę k i 

p r z e p r o w a d z o n y m  p r a c o m 

wygospodarowano dodatkowe 

p o m i e s z c z e n i a .  W a r t o ś ć 

inwestycji to ponad 163 tys. zł. 

Nowe pomieszczenia w GOPS w Purdzie zostały wydzielone 

z części garażowej i magazynowej parteru oraz pomieszczeń 

biurowych i aresztu znajdujących się na piętrze, do tej pory 

zajmowanych przez Posterunek Policji w Purdzie. W wyniku 

remontu i przebudowy uzyskano: dwa pomieszczenia biurowe 

i magazynowe na parterze oraz cztery pomieszczenia biurowe 

i pomieszczenie socjalne na piętrze. Wejście oraz klatka 

schodowa są częścią wspólną. Głównym wykonawcą prac 

remontowych była firma DROMARK Marek Drążkiewicz z Woli 

Młockiej. Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 163 tys. 

zł bru�o. 16 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej 

siedziby placówki znajdującej się w Purdzie. 

Wśród zgromadzonych gości byli m. in. Radni Gminy Purda, 

Sołtysi, pracownicy jednostek organizacyjnych. Wszyscy byli 

zgodni, że inwestycja została wzorowo wykonana, cały projekt, 

wystrój, dobór mebli, wykończenie jest na wysokim poziomie. 

Można sobie życzyć tylko więcej takich inwestycji w naszej 

gminie.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Krystyna Sobótka – 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie, 

Piotra Płoski -  Wójt Gminy Purda, Jolanta Wilga - 

Przewodnicząca Rady Gminy oraz asp. Adam Maciejewski – 

Kierownik Posterunku Policji w Purdzie. Budynek poświęcił  Ks. 

Kanonik Krzysztof Wojciechowski.

Po części oficjalnej można było zwiedzić budynek, a na 

przybyłych gości czekała słodka niespodzianka, przygotowana 

przez pracowników GOPS-u.

Gratulacje dla KGW Szczęściary za zajęcie II miejsca 

w konkursie na najlepsze potrawy z wieprzowiny podczas 

t r w a n i a  X I I I  J e s i e n n y c h  Ta r g ó w  R o l n i c z y c h 

organizowanych przez ODR oraz III miejsca w konkursie 

wieńców dożynkowych o „Eko Puchar” Starosty 

Olsztyńskiego podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych 

w Świątkach
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