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PIENIĄDZE NA DROGI NIE DLA PURDY !
W obecnym okresie finansowania UE w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczono pieniądze mię-
dzy innymi na budowę i modernizację dróg lokalnych. Każda 
gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie swoich inwestycji 
w kwocie 3 000 000 zł. 
Nie oznacza to oczywi-
ście, że w programie 
jest aż tyle pieniędzy, 
żeby każda gmina mo-
gła te 3 miliony dostać.
W naszym wojewódz-
twie jest to około 130 
mln. zł. Oprócz gmin 
mogły o te pieniądze 
występować również 
powiaty i związki mię-
dzygminne. Mimo 
wszysto to wyjątkowa 
okazja, bo w poprzed-
nich latach takich pie-
niędzy nie było i w na-
stępnych pewnie też 
nie będzie.
Przyjrzyjmy się, jak 
aplikowała gmina Pur-
da na tle innych gmin 
naszego powiatu. Naj-
większy apetyt na te 
pieniądze pokazała 
gmina Dobre Miasto, 
która wystąpiła z wnioskami na kwotę 2 826 640 zł, następnie 
Gietrzwałd 2 566 299 zł, Stawiguda 1 583 098 zł, Jeziorany 
1 512 116 zł, Biskupiec 1 493 624 zł, Dywity 675 627 zł, 
Purda 607 616 zł, Świątki 367 258 zł, Kolno 333 430 zł. Pozo-
stałe gminy tj. Olsztynek, Barczewo i Jonkowo albo nie złoży-
ły wniosków, albo nie przeszły oceny formalnej. Jak widać li-
derem nie jesteśmy. Raczej ciągniemy się gdzieś w ogonie, 
jeśli chodzi o nasze aspiracje w pozyskiwaniu pieniędzy 
unijnych. A takie były obietnice, że teraz nastąpi wyjątkowy 
rozwój gminy. Jak widać, nasze władze nawet nie próbują.

NOWA NAWIERZCHNIA - STARA PROPAGANDA
Na oficjalnej stronie internetowej gminy można przeczytać 
następujące zdanie: Powiatowa służba drogowa po uzgodnie-
niach z Wójtem Piotrem Płoskim zleciła firmie STRABAG Sp.  
z o.o. remont drogi powiatowej 1468 N w miejscowości Marcin-
kowo na odcinku km 12+669 do km 13+421.
Nie wiadomo, czym chciał się pochwalić Piotr Płoski (PSL). 
Czy chodzi o to, że po uzgodnieniu z wójtem zlecono to zada-
nie właśnie przesiębiorstwu STRABAG? Zdanie   skonstruowa-
no tak, że można wysnuć taki właśnie wniosek. Śpieszymy wy-
jaśnić, że to nie jest prawdą. Firma do wykonania tego zadania 
została wyłoniona przez Powiatową Służbę Drogową w drodze 
przetargu. Wójt nie miał tu nic do powiedzenia.
To może chodzi o to, że PSD uzgodniła z wójtem, czy remon-
tować tę drogę, czy nie? Wyjaśnijmy, że PSD jest organem 
wykonawczym powiatu, a nie wójta. To rada powiatu de-

Można było złożyć wniosek o 3 miliony. A my złożyliśmy 
o zaledwie 600 tys. Czy to jakiś strach przed pieniędzmi, 
czy nieudolność, a może brak pomysłów? Tyle miejscowości 
w naszej gminie nie ma utwardzonego dojazdu: Nerwik, 

Groszkowo, Purdka, 
Purda Leśna, Wyrandy, 
Wojtkowizna, Kaborno, 
Rykowiec, Bruchwałd, 
Wygoda, Łajs, Nowy 
Przykop, Bałdzki Piec, 
Chaberkowo, Stara 
Kaletka, Pokrzywy, 
do tego liczne osiedla  
i zabudowy kolonijne. 
Jest w czym wybierać.  
A tu gmina składa 
wniosek o jakieś marne  
600 tys. Więcej rozma-
chu. Trzeba chociaż 
spróbować, a nie pod-
dawać się bez walki.
A jaki jest efekt tej wal-
ki. Ano taki, że wnio-
ski gminy Purda nie 
zmieściły się w puli 
130 mln zł, bo uzy-
skały za mało punk-
tów. Zakwalifikowano 
jako poprawnie zło-
żone 292 wnioski na 

kwotę 202 135 118 zł. Dla pierwszych około 180 starczyło pie-
niędzy. Pozostali muszą czekać na ewentualne oszczędno-
ści, wtedy będzie ogłoszony kolejny konkurs. Jakie są szan-
se naszych wniosków, trudno powiedzieć. Wniosek na drogę  
w Ostrzeszewie znalazł się na 248 miejscu. Wniosek na drogę 
w Purdzie jest na 265 miejscu, a na Trękus na 274.
Tyle było obietnic, chwalenia się, krytykowania poprzedni-
ków i co teraz? Szydło wyszło z worka Piotrze Płoski (PSL).

Wyremontowana droga powiatowa w Marcinkowie.
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SŁOMA WYSZŁA Z BUTÓW
CZYLI UPADEK KIERMASU
Tylko niektóre gminy mogą się pochwalić organizacją imprez 
ponadlokalnych. Dzięki imprezie zwanej Kiermas Tradycji Dia-
logu i Zabawy organizowanej cyklicznie w pierwszą sobotę 
lipca w Bałdach należymy do tych nielicznych. Kiermas był 
nominowany do nagrody na najlepszy produkt i usługę War-
mii i Mazur w kategorii wydarzenie. Na tę imprezę przyjeżdżali 
goście z całej Polski i z zagranicy. Łąka, udostępniana przez 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, mimo sporego obszaru, 
była wypełniona różnego rodzaju stoiskami. Na scenie gościli-
śmy gwiazdy wysokiej próby. W organizacji tej imprezy zawsze 
wspierał nas Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 
Lasy Państwowe, UWM w Olsztynie i inne podmioty. Ostatnio 
Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia“. Parkingi były 
wypełnione samochodami. Co roku odsłaniano też kilka no-
wych głazów. Tak było. W tym roku niestety było inaczej. Kier-
mas został sprowadzony do poziomu (nie uwłaczając nikomu) 
wiejskiego festynu. Trochę szkoda. Gmina nie potrafiła nawet 
zorganizować profesjonalnej sceny. Dyletantom odpowiedzial-
nym za organizację Kiermasu w tym roku podpowiadamy, że 
dobrą scenę trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem, bo 
potem w sezonie letnim wszystkie terminy są już zajęte. Jak 
nie ma profesjonalnej sceny i takiegoż nagłośnienia to nie da 
się ściągnąć zespołu na odpowiednim poziomie. Profesjona-
liści mają swoje wymagania sprzętowe. Na tym polu nasza 
gmina w tym roku po prostu poległa. Prowadząca imprezę, 
sympatyczna z wyglądu blondynka, nie miała pojęcia o swojej 
pracy. Amatorstwo i wręcz niedbalstwo wychodziło na każdym 
kroku. Szczytem nietaktu było niezachowanie zasady prece-

dencji podczas witania gości. To trudne słowo i wygląda na 
to, że dla prowadzącej imprezę za trudne. Są zasady, które 
określają kogo należy przywitać najpierw, a kogo w dalszej 
kolejności. Przywitanie sekretarza gminy, który jakby nie było 
reprezentował gospodarza przed rektorem Uniwersytetu War-
mińsko - Mazurskiego trudno nazwać tylko nietaktem. Jesz-
cze gorzej, że w ogóle nie przywitano dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych ani żadnego nadleśniczego. 
Wstyd, bo to między innymi dzięki tym ludziom rozwinęła się 
tradycja Kiermasu. Twarz prowadzącej imprezę jest nam zna-
joma. Widzieliśmy ją w kampanii wyborczej Piotra Płoskiego 
(PSL) na festynie w Przykopie. Bardzo się starała, żeby Piotr 
Płoski (PSL) wybory wygrał. Teraz wiemy dlaczego.
Gmina nie potrafiła również znaleźć sponsorów głazów po-
święconych kolejnym biskupom warmińskim. Dosłownie rzu-
tem na taśmę, aby uniknąć całkowitego blamażu Piotr Płoski 
(PSL) zdecydował się sam ufundować głaz. I tak jeden głaz 
został w tym roku odsłonięty. Całe szczęście. W zeszłym roku 
Kiermas odbył się siłą rozpędu, bo jeszcze pracowali przy nim 
poprzedni pracownicy urzędu. Teraz widać, jakich straciliśmy 
fachowców. W przyszłym roku powinien odbyć się 10. jubi-
leuszowy Kiermas. Czy się odbędzie? Czy obecna, póki co 
nieudolna ekipa, wyciągnie odpowiednie wnioski i posłucha 
naszych rad. Podpowiadamy, bo zależy nam na dobrym wize-
runku gminy, że przygotowania do nowego Kiermasu powinno 
się zaczynać zaraz po zakończeniu poprzedniego. Tak więc od 
kilku miesięcy powinny już trwać.

MÓWIŁY JASKÓŁKI ...
Przewodnicząca rady gminy, Jolanata Wilga, (nie jaskółka) 
zwołała na 12 lipca nadzwyczajną sesję rady gminy. W po-
rządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał. Ponieważ oba 
są mocno podejrzane, postaramy się przybliżyć czytelnikom 
to, co w trawie piszczy. Pierwszy zakładał powołanie spółki  
z o.o. o nazwie EKO Purda z udziałem ARKAS- PROJEKT sp. 
z o.o. spółka komandytowa. Przystępowanie do spółki na sesji 
nadzwyczajnej jest skrajnie nierozsądne. Czy ktoś z czytelni-
ków podjąłby podobną decyzję prywatnie, tak na szybko, bez 
szczegółowej analizy zagrożeń i korzyści? Powołanie spółki 
uzasadniano potrzebą głębokiej termomodernizacji obiektów 
gminnych. Nie wiedzieliśmy, że termomodernizaję można po-
dzielić na głęboką i płytką. To jednak drobiazg. Najciekawsze 
jest to, że w tej nowej spółce udział gminy miał wynieść zale-
dwie 24%! Tak więc gmina nie miałaby nic do powiedzenia na 
Zgromadzeniu Wspólników. Tymczasem drugi projekt uchwa-
ły zakładał przekazanie tej spółce w dzierżawę 20 budynków 

gminnych. Czyli budynki szkolne, przedszkolne, urzędu gmi-
ny, biblioteki, remizy i inne byłyby oddane spółce EKO Purda,  
w której gmina nie ma nic do powiedzenia! O co tu chodzi? 
Co też ulęgło się w głowie Piotra Płoskiego (PSL)? Dodajmy, 
że w materiałach na sesję nie przedstawiono radnym projek-
tu umowy spółki, ani żadnych wyliczeń, jakie potencjalne ko-
rzyści i kto miałby z takiej spółki czerpać. Nie przedstawiono 
też zagrożeń, wynikających z powołania spółki. Po prostu nic. 
Radni mieli to przegłosować w ciemno, wierząc w nieomylny 
instynkt ich wodza. Dodajmy jeszcze, że druga uchwała da-
wała wójtowi prawo wydzierżawienia wspomnianych obiektów 
gminnych na dłużej niż trzy lata bez konieczności przeprowa-
dzenia postępowania przetargowego. Na jak długo? Tego też 
radnym nie przedstawiono. Pozbyć się praktycznie wszystkich 
gminnych obiektów i to bez przetargu, w dodatku pozbawiając 
się możliwości jakiegokolwiek decydowania o nich, to potrafi 
tylko Piotr Płoski (PSL).

cyduje,  jakie zadania inwestycyjne będą wykonywane na 
drogach powiatowych. Jeśli wójt ma jakieś swoje propozycje,  
to może je oczywiście przedstawić radzie powiatu. PSD nie 
może realizować żadnych zadań tylko w oparciu o jakieś tam 
nieformalne uzgodnienia z wójtem. 
Od pilnowania spraw powiatowych mamy radnych Teresę 
Chrostowską i Jerzego Laskowskiego. Wójt ani przewod-
nicząca rady gminy, Jolanta Wilga, nie chcą z nimi współ-
pracować, bo ich nie lubią. To żenująca dziecinada. Wyborcy 
zdecydowali, kto ma pełnić jakie funkcje w tej kadencji i dobrze 
by było, żeby wójt i przewodnicząca uszanowali wolę wybor-
ców. To czy ktoś kogoś lubi, czy nie, to mieszkańców nie ob-
chodzi. A jeśli chodzi o drogi, niech wójt zajmie się drogami 
gminnymi. Tu dopiero jest pole do popisu. Do roboty, za to 
Panu płacimy, a nie za czcze przechwałki.

NOWA NAWIERZCHNIA - STARA PROPAGANDA
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Na szczęście do tego nie doszło. Z niewyjaśnionych przyczyn 
nadzwyczajna sesja została odwołana w sposób jeszcze bar-
dziej nadzwyczajny. Do tej pory historia nie znała takiego przy-
padku, a statut gminy nie daje możliwości odwołania zwołanej 

sesji. Brawo Jolanta Wilga. Zaczęło się wilgizowanie statutu.
Miały być już spółki catteringowe, sprzątajce, a teraz termo-
modernizacyjna. Czekamy z niecierpliwością na następne (to 
ironia panie wójcie, Piotrze Płoski (PSL)).

SZKOŁA MOTYWACJI
Mądrzy szefowie wiedzą, że pracownik zadowolony jest bar-
dziej wydajny od zestresowanego. Niemądrzy próbują efek-
tywność pracy wymusić ciągłymi kontrolami, lustracjami  
i niemalże podglądaniem każdego i wszędzie. W ten sposób 
wpędzają swoich podwładnych w jeszcze większy stres, po-
wodując, że ci są jeszcze mniej wydajni. Nie oznacza to, że 
kontrole są niepotrzebne, jednak we wszystkim musi być za-
chowany umiar. To, że szczęśliwi ludzie są bardziej wydajni  
w pracy, potwierdzają liczne badania. Czy zarządzający naszą 
gminą o tym wiedzą? 
Obserwując ich poczynania, widzimy raczej ten drugi typ 
zarządzania. Zarządzanie przez ciągłe nękanie. Ostanio do-
świadczyli tego dyrektorzy szkół, którym kończyła się z koń-
cem roku szkolnego kadencja. Organ prowadzący, czyli wójt, 
ma wtedy dwie możliwości. Może ogłosić konkurs albo prze-
dłużyć kadencję na kolejne pięć lat, jeśli jest na to pozytywna 
opinia Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Zwyczajowo 
takie konkursy powinny się odbyć najpóźniej w maju. Wynika 
to z faktu, że do końca maja zatwierdza się arkusze organiza-
cyjne szkół. 
Jeżeli konkurs będzie przeprowadzony po tym terminie i doj-
dzie do zmiany dyrektora, to będzie to powodować kłopoty  

z przydziałem godzin w nowym układzie personalnym. W na-
szej gminie konkursy odbyły się 22 lipca, czyli  w połowie wa-
kacji. Czy to brak wiedzy na temat kierowania zespołem ludz-
kim? Czy zła organizacja pracy? Czy zwykła złośliwość? Tego 
nie wiemy, może wszystko na raz. Kto za to odpowiada? Nie 
wiadomo czy kierownik referatu, Agnieszka Nosek (przypad-
kiem bratowa radnego Grzegorza Noska), czy zastępca wój-
ta, Jarosław Dzioba (przypadkiem były szef Piotra Płoskiego  
z OHP).  Podobno temu ostatniemu wójt powierzył nadzór nad 
oświatą. Niezależnie od tego, która z tych osób wykazała się 
niefrasobliwością, należy zawsze pamietać, że ryba psuje się 
od głowy. Ktoś przecież dobrał sobie takich ludzi do swojego 
zespołu. Dyrektorzy trzech szkół mieli zatem zmarnowane wa-
kacje (a może o to chodziło?), bo trudno przecież wypoczywać 
żyjąc w niepewności. Dodatkowo skomplikowało to wakacje 
przedstawicielom rad pedagogicznych i związków zawodo-
wych, którzy byli powołani w skład komisji konkursowych. Mieli 
przecież prawo w tym czasie wypoczywać. Zarządcy naszej 
gminy prawo do wypoczynku tych osób ewidentnie zigno-
rowali. Jeżeli szefowie mają taki stosunek do swoich pra-
cowników, to nie powinni od nich oczekiwać szacunku.

PRZYPADKOWE PRZYPADKI?
W wyniku wakacyjnych konkursów na stanowiska dyrektorów 
szkół doszło do jednej zmiany. Nowym dyrektorem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Pawła Chmielewskiego 
w Klebarku Wielkim została Jolanta Maciejewska, prywat-
nie  żona kierownika Posterunku Policji w Purdzie. 
Być może byśmy o tym nie pisali, gdyby nie fakt, że poli-
cjanci z tego posterunku umarzają wszystkie doniesienia  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Piotra Pło-
skiego (PSL). Dodać należy, że czynią to bez starannego 
zbadania stawianych zarzutów. Znamy przykłady spraw, któ-
re po rozpoznaniu przez sąd rejonowy wróciły do prokuratury.  

To najlepszy dowód niedbalstwa i braku profesjonalizmu na-
szych policjantów. A jeśli nie było to niedbalstwo? Chcieliby-
śmy mieć pewność, że wygrana w konkursie na dyrektora 
szkoły żony kierownika komisariatu nie ma żadnego związku 
z hurtowym umarzaniem postępowań przeciwko Piotrowi Pło-
skiemu (PSL) przez policję w Purdzie.
Gdyby to był tylko jeden taki przypadek. Niestety, jest ich 
znacznie więcej. Przypadkiem nowa dyrektor szkoły pracowa-
ła z Piotrem Płoskim (PSL) w OHP.
Może to wszystko przypadki, ale trudno w to uwierzyć, tak 
samo jak trudno uwierzyć w ciążę pozamaciczną w kolanie.

KRÓTKO... I NA TEMAT
Rozpoczął się rok szkolny, a w dalszym ciągu nie wiadomo, w ja-

kim trybie i na jakich zasadach rodzice pierwszoklasistów mają 
się ubiegać o obiecane przez Piotra Płoskiego (PSL) 1000 zł. Wy-
gląda na to, że po raz kolejny Piotr Płoski (PSL) oszukał mieszkań-
ców. W okresie wakacyjnym zwołano dwa razy sesje nadzwyczajne. 
Niestety, w porządku obrad żadnej z nich nie było tematu wyprawki 
dla pierwszoklasistów. Sesje były zwołane i gdyby wójtowi zależało 
na dotrzymaniu danego słowa, to by przygotował odpowiedni pro-
jekt uchwały. Widać nie miał takiej woli. Rodzice posyłający swoje 
pociechy do pierwszej klasy mają prawo czuć się oszukani.

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych postawił sekreta-
rzowi gminy, Rafałowi Wilczkowi, zarzut naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. Rafał Wilczek podpisywał decyzje o dodat-
kach mieszkaniowych. Byłoby wszystko w porządku, tylko że Piotr 
Płoski (PSL) zapomniał zapisać na ten cel pieniądze w budżecie 
gminy. Trudno to zrozumieć, ale tak się stało. Dziwne, że komisja 
budżetowa zaopiniowała taki projekt pozytywnie. Przewodniczący 
komisji, Andrzej Chojnowski, nie popisał się swoimi kompetencjami.

Przewodnicząca rady gminy Jolanta Wilga w dalszym ciągu nie 
wyjaśniła sprawy radnego Aleksandra Pepłowskiego, który 

według naszych sprawdzonych informacji nie zamieszkuje już na 
terenie gminy. Radnym może być tylko osoba zamieszkująca na te-
renie danej gminy. Jolanta Wilga nie dotrzymuje słowa. W styczniu 
obiecała, że sprawę wyjaśni na najbliższej sesji. Sesje mijają, a te 
usta jak milczały, tak milczą. Czy można być aż tak niesłownym? 
Ciekawe z kogo przewodnicząca Jolanta Wilga czerpie przykład  
w tym zakresie?

Podczas uroczystości związanych z rozpoczęciem roku szkolne-
go w Klebarku Wielkim ksiądz prałat, Henryk Błaszczyk, wręczył 

bukiet kwiatów i pięknymi słowami podziękował Lidii Szych za wie-
loletnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły. Piotr Płoski (PSL) 
miał również szansę zachować się jak dżentelmen, ale z tej szansy 
nie skorzystał. Przybyli na uroczystości w Klebarku Wielkim w imie-
niu wójta były pracownik OHP, Jarosław Dzioba, i były pracownik 
więziennictwa, Marek Orłowski, nie bardzo wiedzieli, jak powinni 
się zachować i żaden z nich nawet nie stęknął słowa - dziękuję. 
Ta ekipa nie raz udowadniała, że nie ma szacunku dla ludzi, którzy 
dla naszej gminy poświęcili wiele lat pracy. Dla nich liczą się tylko 
ci, którzy teraz bezwarunkowo popierają Piotra Płoskiego (PSL). 
Przedtem gmina Purda nie istniała.

27 sierpnia w Nowej Kaletce odbyło się Forum Organizacji 
Pozarządowych i Grup Nieformalnych z gminy Purda. Pod-

czas spotkania poszczególne stowarzyszenia przedstawiły swoje 
dotychczasowe dokonania i plany działań na przyszłość. Zostały 
nawiązane nowe kontakty między organizacjami. Podzielono się 
również uwagami na temat współpracy z obecnymi władzami gmi-
ny. Niestety, w tym momencie nie powiało optymizmem. Na koniec 
odbyło się wspólne ognisko. Ustalono, że istnieje potrzeba kolejne-
go spotkania w momencie, kiedy zostaną wyjaśnione zasady finan-
sowania organizacji pozarządowych w ramach programu Leader.

4 września w Świątkach odbyły się dożynki powiatowe. Sołectwo 
Szczęsne wywalczyło trzecie miejsce w powiatowym konkursie 

wieńca dożynkowego o „Eko Puchar“ starosty olsztyńskiego. Ser-
decznie gratulujemy.
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320 LAT ZGNIŁOCHY
Zgniłocha jest jedną z sześciu miejscowości w naszej gmi-
nie położoną na Mazurach. Większa część gminy Purda  
to Warmia.
Zarząd lasów książęcych wystawił 4 czerwca 1696 roku do-
kument, na mocy którego założono wieś Gimmendorf ( Zgni-
łocha). Nie wiadomo, kiedy pojawiła się polska nazwa, ale 
pierwsza wzmianka pochodzi ze słownika Walda z 1820 roku. 
W 1756 roku istniały tu 23 gospodarstwa chłopskie. W 1798 
wspomina się dzierżawcę młyna o nazwisku Gorący. W 1928 
roku wieś liczyła 403 mieszkańców, mimo że w czasie pierw-
szej wojny duża część wsi spłonęła. Na przedwojennych ma-
pach w pobliżu wsi zaznaczono dwie cegielnie. Ze Zgniłochą 
związana jest kolonia Gimek. Jest to osiedle domków, dziś re-
kreacyjnych, zagubionych w środku lasu na skraju wielkiego 
bagna. To prawdopodobnie największe trzęsawisko w naszej 
gminie. Żurawiny dla odważnych.
Dziś Zgniłocha kojarzona jest z grzybowymi lasami i plażami 
nad jeziorem Gim. Plaża na tzw. Bałdzkim Rogu leży również 
w obrębie geodezyjnym Zgniłochy. W południowej zatoce je-
ziora Gim na wniosek Towarzstwa Przyjaciół Gimu utworzo-
no użytek ekologiczny „Trzcinowisko Zgniłocha“. To obszar 
ochrony ptaków wodnych. Osobliwością tego miejsca jest bąk, 
ptak z rodziny czaplowatych wielkości myszołowa. Już od mar-
ca wydaje charakerystyczny głos, przypominający ten, który 
wydaje pusta butelka, gdy się dmucha w jej szyjkę. Wiele osób 
go słyszało, ale mało kto widział, ponieważ prowadzi bardzo 
skryty tryb życia, co ułatwia mu jego perfekcyjnie dopasowane 
do środowiska upierzenie.
Na przedwojennych mapach w okolicach Zgniłochy można 
znaleźć drogę z Pasymia w kierunku Olsztynka podpisaną 
Tartaren - Strasse. Po raz pierwszy zaznaczył ją na mapie 
Prus polski kartograf S. Suchodolski w 1706 roku i podpisał 
Tartarische Strasse. Starsi mieszkańcy Zgniłochy jeszcze cza-
sem mówią o niej po polsku „tatarka“. Ta osobliwa nazwa po-
chodzi z roku 1656, kiedy to Tatarzy spalili kilkanaście miast  
i ponad 250 wsi na Mazurach za to, że książę pruski stanął po 
stronie Szwedów przeciwko królowi polskiemu. Jako lennik na-
szego króla powinien walczyć przy jego boku. „Tatarką“ prze-
mieszczały się oddziały tatarskie po splądrowaniu Pasymia  
do Olsztynka, gdzie spaliły zamek. Na wspomnianej mapie 
uwidoczniono również Alte Wall. Chodzi o podłużną konstruk-
cję ziemną usypaną prawdopodobnie jeszcze przez plemiona 
pruskie w XIV wieku. Za wsią w kierunku Wierciocha (nazwa 
bagna) są groby mieszkańców Zgniłochy zastrzelonych przez 
Rosjan w styczniu 1945 roku. Estetyczne nowe dębowe krzy-

że świadczą o tym, że obecni mieszkańcy Zgniłochy nie zapo-
minają o przeszłości i z szacunkiem podchodzą do tych, którzy 
byli tu przed nimi.
Tyle ciekawostek historycznych, geograficznych i biologicz-
nych.
Przez ostatnich kilka lat istniała w naszej gminie tradycja, że 
tego typu rocznice były wykorzystywane do organizowania 
różnego rodzaju wydarzeń. Był czas na wspomnienia i reflek-
sje oraz snucie planów na przyszłość. Organizowano spotka-
nia, konkursy, wystawy i zabawy. W niektórych przypadkach 
pojawiały się również tematyczne publikacje. Większość 
wydarzeń była organizowana przez samych mieszkanców,  
a gmina starała się je tylko wspierać. Przy takich okazjach  
w kolejnych miejscowościach stawiano tablice z historią miej-
scowości. Mamy już takie w: Giławach, Gąsiorowie, Prejłowie, 
Purdzie, Klebarku Wielkim (na kościele), Klewkach, Szczę-
snem, Starym Olsztynie, Trękusie, Trękusku, Kabornie, Nowej 
Wsi, Purdce, Butrynach (na kościele) i w Nowej Kaletce. Po-
woli nasza gmina stawała się jedną wielką ścieżką edukacyj-
ną. To  atrakcja turystyczna i sposób na promocję gminy. Czy 
tablica z historią wsi stanie w tym roku w Zgniłosze? Jeszcze 
nie jest na to za późno.

Jerzy Laskowski

Fundacja PRZYJACIEL działa na rzecz czworonożnych przy-
jaciół. Członkowie Fundacji (siedziba w Wojtkowiźnie)  przygo-
towali wyśmienite dania, które serwowano podczas uroczysto-
ści Dożynki Gminne w Klewkach. Dochód ze sprzedaży dań 
zostanie przeznaczymy na akcję -sterylizacja kotów i psów  
z Gminy Purda. 

FUNDACJA

Groby mieszkańców Zgniłochy zastrzelonych przez Rosjan  
w styczniu 1945 roku

Pani Natalia Rybacka, Fundacja Przyjaciel                                                 Wolontariusze Fundacji Przyjaciel


