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Motto: Źli ludzie to tchórze, bo odwaga to zaleta.

DRODZY CZYTELNICY
Grudzień to wyjątkowy czas. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Wszyscy kierujemy nasze myśli ku tym
wyjątkowym przeżyciom. Z tej okazji życzymy wszystkim
czytelnikom
wszelkiej pomyślności, radości, zdrowia,
miłości i szacunku.
Sobie życzymy, żeby
w naszej gminie zabrakło tematów do
opisywania w Echu
Purdy i żebyśmy
wszyscy poczuli, że
jesteśmy wspólnotą
mieszkańców.
W listopadzie pożegnaliśmy Rafała Kruszyńskiego pracownika Urzędu Gminy,
który przegrał walkę
z ciężką chorobą. Przez wiele lat był odpowiedzialny
za gospodarowanie nieruchomościami, ich nabywanie
i sprzedaż. Mało kto wie jak wielką wykonał w tym
czasie pracę dla nas wszystkich. Pracował do końca,

dopóki starczało mu sił. Był niezwykle odpowiedzialny
i kompetentny.
Dwa dni później żegnaliśmy Kazimierza Radziszewskiego byłego radnego gminnego z Patryk.
Kazik należał do tych
radnych, którzy rozumieli potrzeby ogółu
mieszkańców. Mimo,
że ciężko pracował
zawodowo i często
wracał do domu bardzo późno, starał
się nie zaniedbywać
swoich obowiązków
radnego. Zawsze dotrzymywał słowa.
Cześć ich pamięci.
Ze względu na powyższe treści nie zamieścimy w grudniowym wydaniu żadnych dowcipów
ani satyrycznych rysunków. Chcielibyśmy, aby ten numer był zwiastunem tylko dobrych wiadomości. Niestety, w naszej gminie to na razie niemożliwe.

Z BYŁYM WÓJTEM JERZYM LASKOWSKIM
ROZMAWIA ANDRZEJ ADAMOWICZ
Chciałbym z Panem porozmawiać na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ostatnio coraz więcej osób o tym mówi, a sprawa jest podobna do yeti,
wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział.
Postaram się wyjaśnić wszystko co potrafię i najprościej
jak potrafię. Oczywiście mówimy o pieniądzach. W tym wypadku mamy do czynienia z pieniędzmi skierowanymi do
tzw. miejskich obszarów aglomeracyjnych.
Zaraz, zaraz, trochę jaśniej. Co to są te obszary aglomeracyjne?
Taki obszar obejmuje duże miasto i pewną ilość gmin położonych wokół niego. W naszym przypadku mamy miasto
Olsztyn i gminy: Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity,
Barczewo i Purda.
Jeśli dobrze rozumiem to tylko wymienione samorządy
mogą skorzystać z pieniędzy przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Tak, ale należy pamiętać, że wymienione gminy leżą
w powiecie olsztyńskim i ten samorząd również ma prawo

ubiegać się o pieniądze z ZIT pod warunkiem, że będą to
inwestycje na terenie wymienionych gmin.
Czy każdy samorząd może dowolnie decydować na co
chce przeznaczyć pieniądze?
Tak dobrze nie jest. Założeniem programu jest, że realizowane przedsięwzięcia mają być zintegrowane i służące
kompleksowemu rozwiązywaniu problemów miasta i jego
obszaru aglomeracyjnego. Samorządy musiały w ekspresowym tempie opracować strategię Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego, następnie uzgodnić wspólnie jakie przedsięwzięcia będą realizowane.
Sześć gmin, miasto Olsztyn i powiat olsztyński miały
się porozumieć. To chyba nie było takie łatwe?
Oczywiście były różnice interesów, na początku każdy samorząd miał nieco inną wizję wykorzystania tych pieniędzy.
Z drugiej strony wszyscy mieliśmy świadomość, że musimy się dogadać. Gdybyśmy tego nie zrobili, przepadłoby
ponad 58 mln Euro. Mieszkańcy nigdy by nam tego nie
wybaczyli.
c.d. na str. 2
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To kiedy się dogadaliście?
W zasadzie wiosną 2014 roku wiedzieliśmy już, że to co
łączy nas wszystkich to chęć inwestowania w drogi.
No to jakie to będą drogi w naszej gminie?
Droga gminna przez Klebark Mały wraz z tzw. obwodnicą, droga powiatowa 1464N od wiaduktu w Ostrzeszewie
do Klebarka Wielkiego i dalej
do Klewek, oraz ul. Graniczna
wraz z ciągami drogi gminnej do
ul. Rejewskiego.
Czyli trzy duże inwestycje?
Tak. Ta pierwsza ma być realizowana przez gminę. Ta druga
przez powiat, a ta trzecia wspólnie przez miasto Olsztyn i gminę
Purda.
Dlaczego wybrano właśnie te
drogi?
Takie rozwiązanie zaproponowałem ówczesnemu staroście
Mirosławowi Pampuchowi i On
od razu zaakceptował ten pomysł. Trudniej było przekonać prezydenta Olsztyna.
Dlaczego?
Proszę zrozumieć, że Olsztyn to olbrzymi organizm i ma
całe mnóstwo problemów drogowych do rozwiązania.
Wiadomo, że wybór jednej opcji jest zawsze pogrzebaniem innej. Myślę, że prezydent potrzebował w związku
z tym więcej czasu na analizy. Dzisiaj mogę tylko wyrazić
wdzięczność, że ostatecznie moja propozycja została przyjęta do realizacji.
A były jakieś konsultacje ?
Oczywiście, że były. Tak naprawdę czasu na konsultacje
było bardzo mało. Moim zdaniem za mało. Na szczęście
radni poprzedniej kadencji zaakceptowali taki kształt proponowanych inwestycji drogowych.
Nie było innych propozycji?

Były, tyle że nie spełniające wymogów programu. Nigdy nie
jest tak, że wszyscy są zadowoleni.
Czyli każdy niezadowolony może kierować pretensje
do Pana?
Taka jest cena władzy, ale każdy zadowolony może to też
okazać.
Wracam do pytania, na które
Pan nie odpowiedział do końca. Dlaczego wybrano właśnie
te drogi?
To wynika z myślenia strategicznego. Chodzi o to, żeby pieniądze z ZIT przyniosły jak największy efekt rozwojowy dla gminy.
Proszę pamiętać, że ten drugi
okres programowania UE, który właśnie się zaczyna, będzie
ostatnim tak wielkim wsparciem
z UE. Już dziś musimy myśleć
skąd będziemy brać pieniądze
na inwestycje po roku 2020. Potrzebne jest koło zamachowe.
Inwestowanie w rejon Ostrzeszewo, Klebark Mały, Klebark
Wielki, Szczęsne, Klewki przyniesie taki rozwój gminy, że
damy radę. Same drogi oczywiście nie wystarczą ale przecież od kilku lat w tej części gminy następuje rozwój sieci kanalizacyjnej, powstała też sieć gazowa. Obecnie ten
obszar zamieszkuje ok. 30% mieszkańców. W przyszłości
będzie to 50%. Wzrost zagęszczenia ludności wymusi rozwój usług. To wszystko przełoży się na podatki czyli wzrost
dochodów gminy. Większy budżet to lepsze możliwości
rozwoju również w pozostałej części gminy.
No dobrze, a czy nowe władze będą chciały realizować
pomysły swoich poprzedników?
Z tego co wiem, mają taką wolę i życzę im powodzenia.
Dziękuję za rozmowę.

NIE BĘDZIE DZIEDZICA NA KLEWKACH
Po raz pierwszy w tej kadencji radni sprowadzili wójta na
ziemię. Rzadko się zdarza w jakiejkolwiek gminie, żeby
wszyscy radni głosowali przeciwko propozycji wójta. Piotr
Płoski(PSL) zaproponował, aby gmina, czyli my wszyscy,
kupiła zniszczony zabytkowy pałac wraz z zabytkowym
parkiem w Klewkach. Bez pytania radnych o zgodę rozpoczął negocjacje z dotychczasowym właścicielem Izbą Rolniczą
w Olsztynie i podpisał porozumienie. Czy miał do tego prawo?
Izba Rolnicza otrzymała tę nieruchomość jedenaście lat temu od
Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa w Olsztynie na
swoją siedzibę. Wkrótce został
wyremontowany dach i na więcej zabrakło pieniędzy. Z kosztorysu wynikało, że trzeba blisko
pięć milionów złotych na doprowadzenie budynku do stanu
użytkowania. Ile trzeba byłoby
wydać dzisiaj nikt tego nie wie.
Przez jedenaście lat pałac stał
nieużywany i niszczał, a park zarósł chwastami. W zeszłym
roku Izba Rolnicza wystawiła nieruchomość na sprzedaż
wyceniając ją na milion złotych. Sprzedaż się nie powiodła. Jednak znalazł się wybawiciel Izby Rolniczej czyli Piotr
Płoski (PSL). Cena została obniżona do 700 000 zł, a Piotr

Płoski(PSL) obiecał, że przekona radnych do tego zakupu. Radni przed sesją pojechali obejrzeć pałac i chyba nie
mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Podczas głosowania
wszyscy byli przeciw. Zastanawia jednak, co takiego urodziło się w głowie Piotra Płoskiego (PSL), że zaproponował
tak absurdalny zakup. Gdyby gmina kupiła ten pałac wraz
z parkiem, to do końca kadencji
nie byłoby żadnych innych inwestycji tylko remont pałacu i nie
wiadomo czy starczyłoby pieniędzy! Czy Piotr Płoski(PSL) nie
umie wykonać takich prostych
rachunków? Nie potrafi nawet
powiedzieć, po co nam ten pałac. W uzasadnieniu do uchwały
czytamy: nabyta nieruchomość
służyć będzie do realizacji celów
publicznych i zadań własnych
gminy. A tak konkretnie to do
czego? W ten sposób Piotr Płoski(PSL) potraktował radnych
jak niemyślące istoty. To radni
pokazali wójtowi figę. Mamy nadzieję, że wreszcie przekonali się z kim mają do czynienia.
Na koniec wyrażamy nasze wątpliwości. Jeżeli gminy nie
stać na remont pałacu, a nikt poza Piotrem Płoski (PSL) nie
wie po co mieliśmy go kupić, to o co tu chodzi? Nie wiadomo, a jak nie wiadomo o co chodzi ….

WÓJT ZABIERA BIEDNYM I DAJE BOGATYM
W ciągu ostatnich lat przyzwyczailiśmy się do tego, że jeśli
były możliwości finansowe to podwyżki dostawały wszystkie grupy pracowników od sprzątaczki i palacza po zastępcę wójta. Piotr Płoski (PSL) wprowadził nowe porządki,
obniżył wynagrodzenia pracownikom fizycznym, których
pensje i tak były najniższe, a zaoszczędzone pieniądze
przeznaczył na podwyżki dla swojej gwardii. I tak sekretarz
Rafał Wilczek dostał od lipca 700 zł podwyżki miesięcznie,
zastępca wójta Izabela Smolińska-Letza 680 zł miesięcznie. Obecnie sekretarz zarabia 6 520,00 zł miesięcznie, a
zastępca wójta 6 480,00 zł. Nie popracowali nawet pół roku
i już takie podwyżki. Czym tak się wykazali poza lojalnością? Jak mieszkańcy cenią Izabelę Smolińską-Letza mogliśmy się przekonać podczas październikowych wyborów
do sejmu. W naszej gminie zagłosowało na nią zaledwie 9
osób. Ale wstyd.
Kolejne informacje o podwyżkach są niestety dla nas niedostępne ze względu na ochronę danych osobowych, dla-

tego nie możemy podać konkretnych kwot nawet jeśli je
znamy. Dla bratowej radnego Grzegorza Noska- Agnieszki
Nosek utworzono nowe stanowisko kierownicze co oczywiście wiązało się z podwyżką. To jedyny kierownik, który
nadzoruje pracę jednego urzędnika. Były też podwyżki dla
innych „najbliższych współpracowników” Piotra Płoskiego(PSL). Jedna z pracownic, chyba ma już maksymalną
możliwą płacę, bo dostała od wójta inny bonus w postaci
sfinansowania studiów podyplomowych. Tak się kupuje lojalność.
Są też oczywiście duże pieniądze dla wójta. Poprzedni
wójt przez pierwszą kadencję otrzymywał najniższą płacę
zasadniczą przewidzianą dla tego stanowiska. Dopiero jak
się wykazał efektami swojej pracy w drugiej kadencji radni
przegłosowali znaczącą podwyżkę. Obecna ekipa rządząca chyba słusznie doszła do wniosku, że w ich wypadku
drugiej kadencji nie będzie i trzeba się szybko nasycić.

O TRAKCIE BISKUPIM
W swojej książce „Kiermasy na Warmji” ksiądz Walenty Barczewski opisuje, że przez Bałdy prowadził trakt zwany królewskim, którym na Warmię z Warszawy przybywali nowo mianowani biskupi warmińscy. Przy wysokim krzyżu, na granicy
protestanckich Prus (Bałdy) i katolickiej Warmii (Butryny), witały nowego biskupa wszystkie warmińskie stany. Biskup brał
udział w specjalnym nabożeństwie w pierwszym warmińskim
katolickim kościele w Butrynach, po czym udawał się dalej
w drogę przez Purdę, Barczewo, Jeziorany, Dobre Miasto do
warmińskiej stolicy Lidzbarka.
Po dokładnym przestudiowaniu tego tekstu, miłośnik tej ziemi, zapalony przyrodnik, nauczyciel butryńskiej szkoły, późniejszy wieloletni wójt gminy Purda pan Jerzy Laskowski postanowił zlokalizować to miejsce
i odnalazł przeszło kilometrowy
odcinek starej zabytkowej alei
lipowej, będącej częścią traktu.
Autentyczność tego miejsca potwierdził swoim autorytetem ks.
prof. Alojzy Szorc.
Postanowiliśmy (gmina Purda)
z alei uczynić historyczno – dydaktyczną ścieżkę edukacyjną.
Do współpracy nad realizacją
tego pomysłu zaprosiliśmy: Urząd
Marszałkowski, Instytut Historii
i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Starostwo Powiatowe,
Urząd Miasta Olsztyn, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Jedwabno
i kilka stowarzyszeń. Od pierwszych dni w realizację pomysłu zaangażowała się Stacja Dydaktyczno – Badawcza UWM
w Bałdach. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się
późną jesienią 2005 roku. Wówczas potrzeba było nie lada
wyobraźni, żeby w gąszczu krzaków, drzew i przeróżnych
zarośli, stert gruzu, obserwując prastare potężne lipy i klony ujrzeć pierwotny wygląd tego miejsca, które przez wieki
pochłonął żywioł natury i zrozumieć wizję pomysłodawców.
Pracy było w bród. Przy ogromnym zaangażowaniu członków
butryńskiej OSP, mieszkańców Butryn, Bałd i okolicznych
wiosek i szczególnym osobistym zaangażowaniu kierownika
Stacji UWM pana Władysława Kapusty, wąska kręta ścieżka wśród krzaków i zarośli zmieniała w piękną aleję. Zbędne
zarośla i krzaki zostały usunięte, połamane drzewa wycięte,
pozostałe poddane leczeniu, zniknęły sterty gruzu. Pobocza
zostały oczyszczone, droga zniwelowana, a okoliczni rolnicy
nawieźli przeszło sześćdziesiąt przyczep żwiru. W 2006 roku

stanął dokładnie na granicy naszych krain ogromny, surowy
krzyż, tam gdzie to opisywał ksiądz Barczewski. Tuż za nim
stylizowane „Wrota Warmii” z naszym herbem. Po obu stronach alei między ogromnymi zabytkowymi lipami i klonami
ustawiliśmy pięćdziesiąt tablic z herbami, nazwiskami i latami panowania wszystkich warmińskich biskupów z aktualnie
urzędującym arcybiskupem włącznie.
Po dwustu latach przerwy, czyli od czasów biskupa Ignacego
Krasickiego, 16 września 2006 roku odnowiono tradycję pobytu biskupów na lipowej alei. Nowy Metropolita Warmiński
arcybiskup Wojciech Ziemba wraz z arcybiskupem seniorem
Edmundem Piszczem witani byli przy ogromnym krzyżu na
granicy katolickiej Warmii i protestanckich niegdyś Mazur.
Potem przekroczyli symboliczne
Wrota Warmii i posadzili nowe
drzewa, nadając nowy sens tej
historycznej alei. Tradycja traktu
biskupiego zaczęła znowu żyć.
Od 2008 roku sukcesywnie w miarę pozyskiwania nowych fundatorów, zamieniamy nietrwałe drewniane tablice na kilkutonowe głazy
granitowe. Od tego roku w każdą
pierwszą sobotę lipca odbywa się
tu święto Warmii „Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy”.
Data nie jest przypadkowa. Piątego lipca 1243 roku ówczesny
papież Innocenty IV, ustanowił
na terenie Prus cztery katolickie
diecezje: chełmińską, pomezańską, sambijską i warmińską.
W 1250 roku pierwszym biskupem warmińskim został Anzelm, członek Zakonu Najświętszej Maryji Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, w skrócie nazywanego Zakonem
Krzyżackim. Od tego czasu datuje się początek naszej katolickiej Warmii.
Na tym corocznym warmińskim święcie gościliśmy już wiele
znamienitych osobistości jak: prymasa Polski Józefa kardynała Glempa - byłego warmińskiego biskupa, nuncjusza apostolskiego – późniejszego prymasa Polski arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Henryka kardynała Gulbinowicza, Wielkiego
Mistrza Zakonu Krzyżackiego biskupa Bruno Plattera, prof.
Udo Arnolda, nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Celestino
Migliore, ambasadora Węgier i wielu innych. Co roku w tym
dniu Bałdy odwiedza około pięć tysięcy osób. Coroczny Kiermas odbywa się pod patronatem marszałka naszego województwa. To miejsce odwiedzają coraz częściej zorganizowane grupy młodzieży nie tylko z olsztyńskich szkół. Tu można
c.d. na str. 4
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poznać historię naszej katolickiej Świętej Warmii. Informują
o niej tablice z historycznymi mapami naszej krainy opracowane przez dr. hab. Izabelę Lewandowską z Instytutu Historii
i Stosunków Międzynarodowych UWM, duże tablice opisujące historię Warmii, historię Traktu i ideę corocznych kiermasów. Krótkie biogramy w języku polskim i niemieckim na
tablicach przy głazach poszczególnych biskupów przybliżają
postaci znamienitych duchownych piastujących te zaszczytne
tytuły. Całości tego szczególnego miejsca dopełniają tablice
poglądowe o faunie i florze tej części Warmii, ustawione tuż
za aleją przez Nadleśnictwo Jedwabno.
Szczególnie w miesiącach letnich, ale nie tylko, na przyległym
parkingu można zobaczyć samochody także z rejestracją
z innych regionów kraju i z Niemiec. Tu można poznać historię Warmii i warmińskiego kościoła. Urokliwość tego miejsca
przyciąga coraz więcej turystów zainteresowanych naszym
regionem. Częstym gościem jest tu także nasz metropolita
abp. Wojciech Ziemba ze swoimi gośćmi, który szczególnie
to miejsce ukochał i co roku właśnie w pierwszą sobotę lipca
odprawia uroczystą mszę świętą w butryńskiej świątyni.
Spacerując uroczą aleją, przyglądając się monumentalnym

głazom i czytając krótkie biogramy poszczególnych biskupów,
a zwłaszcza nazwom i nazwiskom ich fundatorów, można
stwierdzić komu zawikłana przeszłość naszej małej ojczyzny
nie jest obojętna. Nie byłoby naszej pięknej Warmii bez warmińskiego katolickiego kościoła, tak jak nie byłoby tego kościoła bez Warmii i Warmiaków.
Na kilku głazach w miejscu dla fundatorów można odczytać
teksty w języku niemieckim. To fundatorzy, byli Warmiacy dziś
mieszkający po tamtej stronie Odry. Historia Warmii to przecież historia obydwu tych narodów, którzy mają prawo uważać
się za Warmiaków. Bo nie istotne gdzie się żyje i mieszka jeśli
Warmię ma się w sercu. W 2015 roku na alei stoi już 35 głazów poświęconych naszym biskupom. To znaczy, że jeszcze
piętnastu czeka na swoje uwiecznienie w tym wyjątkowym
miejscu. Namawiam gorąco do ufundowania w następnych
latach głazów na alei. Drzewo spróchnieje, a kamień pozostanie na wieki. Razem z tymi kamieniami przejdziemy do historii
naszej Świętej Warmii. Ja już to zrobiłem.
Edward Cyfus

Wysokość wybranych stawek podatku obowiązujących
w gminie Purda w roku podatkowym 2015 i 2016
Podatek od nieruchomości
2015

Rodzaj podatku

2016

Max.1

Obowiązujący2

Max.1

Obowiązujący2

Budynków mieszkalnych i ich części

0,75 zł/m2 pow. uż.

0,74 zł/m2 pow. uż.

0,75 zł/m2 pow. uż.

0,75 zł/m2 pow.
uż.

Budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą

23,13 zł/m2 pow. uż.

20,00 zł/m2 pow. uż.

22,86 zł/m2 pow. uż.

20,00 zł/m2
pow. uż.

7,77 zł/m2 pow. uż.

3,99 zł/m2 pow. uż.

7,68 zł/m2 pow. uż.

3,99 zł/m2 pow.
uż.

0,90 zł/m2
powierzchni

0,85 zł/m2
powierzchni

0,89 zł/m2
powierzchni

0,89 zł/m2
powierzchni

0,47 zł/m2 powierzchni

0,46 zł/m2 powierzchni

0,47 zł/m2 powierzchni

0,47 zł/m2
powierzchni

Od budynków lub ich części, pozostałych
(np. budynków gospodarczych)
Gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej ,
bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
Gruntów pozostałych

Podatek rolny3
2015

Rodzaj podatku
Średnia cena skupu żyta będącej podstawą
do ustalenia podatku rolnego

2016

Max.

Obowiązujący

Max.

Obowiązujący

61,37 zł/q

56,00 zł/q

53,75 zł/q

50,00 zł/q

1/ - maksymalne stawki podatku obowiązujące w:
a) 2015 r. opracowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2015 r.;
b) 2016 r. opracowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2016 r.
2/ stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w:
a) 2015 r. opracowano na podstawie uchwały Rady Gminy Purda Nr XXXIV/240/13 z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie podatku od nieruchomości;
b) 2016 r. opracowano na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Purda z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości na 2016 r.
3/ opracowano na podstawie:
a) uchwały Rady Gminy Purda Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia
podatku rolnego;
b) uchwały Rady Gminy Purda Nr XI/67/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia
podatku rolnego na 2016 r.
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