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Warmiński Kiermas
z wyróżnieniem

Dnia 18 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się IV Gala „Produkt War-
mia Mazury”, na której przyznano 54 certyfikaty. Celem projektu jest poprawienie rozpozna-
walności i atrakcyjności gospodarczej Warmii i Mazur. Pomysł powstał w wyniku współpracy
z francuskim departamentem Côtes-d’Armor, gdzie swą genezę miał znak „Produkt bretoń-
ski”. Projekt „Produkt Warmia Mazury” jest uzupełnieniem działań podjętych przez samo-
rząd województwa 14 lat temu - przyznawania Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości.

Porozumienie ZIT - podpisane
Podpisanie porozumienia w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Edward Cyfus odbiera certyfikat z rąk Marszałka Gustawa 
Marka Brzezina                                                                       

Marka „Produkt Warmia Mazury” przyznawa-
na jest w trzech kategoriach: produkt, usługa
i wydarzenie, zaś ubiegać się o nią mogą osoby 
prywatne, firmy i placówki publiczne prowa-
dzące działalność gospodarczą lub zawodową na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
Certyfikowane mogą być wszystkie produkty wy-
twarzane przez firmy mające swoje siedziby na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
(produkty rzemieślnicze, produkty przemysłowe, 
usługi rzemieślnicze, usługi turystyczne, usługi 
gastronomiczne, usługi medyczne, wydarzenia ze 
sfery kultury, sportu, rekreacji, itp. oraz produkty 
i usługi inne.
Podczas gali w kategorii Wydarzenie wy-
różniono między innymi Warmiński Kier-
mas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bał-
dach. Certyfikat odebrał Edward Cyfus, 
pracownik Urzędu Gminy Purda, inicjator Kier-
masu. Celem imprezy jest budowie tożsamości 

regionalnej wśród mieszkańców, promowanie tra-
dycji, zwyczajów i walorów turystycznych Warmii.
4 lipca br. już po raz ósmy obchodzić będzie-
my największe święto Warmii i jedno z naj-
większych wydarzeń na terenie gminy Purda
w miejscu gdzie zrekonstruowano dawny Trakt 
Biskupi, obok symbolicznych Wrót Warmii. 

Dnia 11 maja br. w Urzędzie Miasta Olsztyna 
Wójt Gminy Purda Piotr Płoski podpisał poro-
zumienie w sprawie współdziałania celem reali-
zacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Olsztyna. Wybranymi do realizacji w projekcie 
z terenu Gminy Purda są:

a) droga gminna od skrzyżowania z drogą po-
wiatową Nr 1464N przez miejscowość Klebark 
Mały do skrzyżowania z DK16 wraz z budową 
tzw. Obwodnicy Klebarka Małego;

b) budowa ul. Granicznej i ul. Rejewskiego 
łączących DK53 z drogą powiatową Nr 1464N.
Oprócz inwestycji drogowych w ramach ZIT 
zaplanowane zostały również inwestycje z za-
kresu modernizacji oświetlenia ulicznego, bu-
dowy chodników i ścieżek rowerowych, budo-
wę lokalnych dróg w strefie przedsiębiorczości 

oraz termomodernizację budynków użyteczno-
ści publicznej. Przytoczone powyżej inwestycje, 
planowane w ramach ZIT, to tylko niewielki 
zakres działań zapisanych w strategii rozwoju 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. 
Strategia rozwoju MOF Olsztyna wkrótce zo-
stanie wysłana do akceptacji do Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Marszał-
kowskiego w Olsztynie. Instytucje te będą miały 
60 dni na sprawdzenie i zatwierdzenie strategii 
rozwoju MOF. W wakacje Rady Miejskie i Rady 
Gminne sygnatariuszy porozumienia ZIT po-
winny podjąć uchwały zatwierdzające strategie 
rozwoju MOF.
Ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach 
ZIT planowane są wstępnie na pierwszy kwar-
tał 2016 roku. Potem nastąpi już realizacja kon-
kretnych inwestycji. Wójt Piotr Płoski podpisuje  porozumienie ZIT                                                                       
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Informacja o uchwałach Rady Gminy
Informacja o uchwałach Rady Gminy VII Sesja - 29 maj2015 r.

Z działań podejmowanych w miesiącu maju br. 

Sprawozdanie z pracy Wójta

Uchwała nr VII/39/2015 w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Purda na lata 2015-2029. Zmiany w WPF zwią-
zane są bezpośrednio ze zmianami w budżecie 
gminy na 2015r.
Rada Gminy Purda 10 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw” i 4 głosami „wstrzymującymi się” pod-
jęła uchwałę.
Uchwała nr VII/40/2015 w sprawie zmian w bu-
dżecie Gminy Purda na 2015 r.
Zwiększono dochody budżetu z kwoty 
27.644.478,58 do kwoty 28.194.859,58 o kwotę 
550.381 zł. Budżet po zmianach wynosi: Do-
chody 28.194.859,58 zł, z tego: dochody bieżące 
26.477.478,58 zł, dochody majątkowe 1.717.381 
zł. Wydatki 28.464.859,58 zł, z tego: wydatki 
bieżące 25.912.859,58 zł, wydatki majątkowe 
2.552.000 zł.
Rada Gminy Purda 9 głosami „za”, przy 6 głosach 
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę.
Uchwała nr VII/41/2015 w sprawie zasad obni-
żania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, 
ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pra-

cy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Obowiązujące obecnie uchwały regulujące wska-
zany zakres, zostały podjęte w 2006 r. Liczba 
uczniów i wychowanków uczęszczających do pla-
cówek na terenie gminy Purda, według stanu na 
30 września 2005 r. wynosiła 810. Łącznie w szko-
łach i placówkach działały 52 oddziały. Od tam-
tej pory zarówno liczba uczniów jak i oddziałów  
w szkołach i przedszkolach systematycznie spa-
da. Jednocześnie zadania z zakresu prowadzenia 
dokumentacji kadrowo-księgowej realizowane są 
przez Urząd Gminy.
Rada Gminy Purda 7 głosami „za”, przy 5 głosach 
„przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę.
Uchwała nr VII/42/2015 w sprawie podtrzy-
mania stanowiska przyjętego Uchwałą Nr 
VI/37/2015 Rady Gminy Purda z dnia 24 kwiet-
nia 2015 r.
Rada Gminy Purda 14 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.
Uchwała nr VII/43/2015 w sprawie przyjęcia 
oceny zasobów pomocy społecznej  w Gminie 
Purda za rok 2014. Ocena zasobów pomocy spo-

łecznej zawiera dane o sytuacji demograficznej 
i społecznej, dane o korzystających z pomocy 
społecznej, wybrane usługi pomocy społecznej, 
instytucje pomocy społecznej, zwiększenie za-
sobu pomocy społecznej, kadrę ośrodka pomo-
cy społecznej, koszty prowadzenia i utrzymania 
zasobu pomocy społecznej, środki na zadania 
własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej, 
współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz 
wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej. 
Rada Gminy Purda 14 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę.
Uchwała nr VII/44/2015 w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu radnego. Podstawą 
do wygaszenia mandatu radnej Renacie Gan 
było naruszenie art. 24f ust. 1 ustawy  o samo-
rządzie gminnym, który stanowi, że radni nie 
mogą prowadzić działalności gospodarczej na 
własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami  
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy   
w której radny uzyskał mandat. 
Rada Gminy Purda 8 głosami „za”, przy 5 głosach 
„przeciw” i 1głosie „wstrzymującym się” podjęła 
uchwałę. 

• Wójt podpisał porozumienie w sprawie 
współdziałania celem realizacji Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsz-
tyna,

• Podpisano umowę na remont Sali wi-
dowiskowej Domu Kultury w Klewkach 
z firmą INWEST–SREWIS. Wartość prac 
95.000 zł. Termin wykonania remontu –  
30 czerwca 2015 r.,

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów od 
mieszkańców Gminy Purda. Planowany 
termin otwarcia ofert 3 czerwca 2015 r.  
Czas trwania zamówienia – 12 miesięcy,

• Wójt Gminy Purda ogłosił I publicz-
ny przetarg ustny na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Purda położonej w obrębie geodezyjnym 
Trękusek, oznaczonej numerem geode-
zyjnym 20/4 o pow. 3,8439 ha, opisanej  
KW OL1O/000150285/0,

• Sporządzono wykaz 18 nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży i wykaz  
3 nieruchomości do oddania w dzierżawę,

• Prowadzenie Postępowania w spra-
wie nieodpłatnego przejęcia od ANR na 
mienie gminy: czterech  nieruchomości 
gruntowych w miejscowości Nowa Kaletka  
i Stary Olsztyn. Linowo i Przykop i 2 lo-

kali socjalnych w miejscowości Szczęsne  
i Trękus,

• Prowadzenie postępowania w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia dróg w Butrynach,

• Prowadzono 2 postępowania w sprawie 
uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW: 
(pozyskano środki na pielęgnację Alei 
Lipowej w Bałdach, otrzymano promesę 
dofinansowania na „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Pur-
da”),

• Pozyskano środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie na pielęgnację 
Alei Lipowej w Bałdach w kwocie 10.800 
zł.,

• Otrzymano promesę dofinansowania  
w kwocie 30.900 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie na „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu  
Gminy Purda”,

• Pozyskano środki finansowe z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  
w kwocie 1.000 zł na realizację projektu 
pn. „Wokół nas jest las” - rodzinny piknik 
w Nadleśnictwie Nowe Ramuki,

• Pozyskano środki z funduszu promocji 
Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich 

w kwocie 400 zł na nagrody rzeczowe  
w związku z VIII Warmińskim Kiermasem 
w Bałdach,

• Ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert na 
realizację zadań z zakresu kultury fizycz-
nej i sportu. W ramach naboru wpłynęły 
4 oferty,

• Zorganizowano spotkanie z przed-
stawicielami organizacji pozarządowych 
działających z sferze kultury fizycznej  
i sportu na temat prawidłowości sporzą-
dzania ofert realizacji zadań publicznych 
zlecanych przez Gminę Purda,

• Zorganizowano spotkania z przedsta-
wicielami Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu Gminy Purda, na których omawia-
ne były bieżące problemy poszczególnych 
Jednostek OSP oraz możliwości pozyski-
wania środków finansowych na realizację 
celów OSP,

• Wójt spotkał się z przewoźnikiem 
świadczącym usługi na terenie gminy Pa-
nem Marcinem Stepaniuk,

• Przeprowadzono ankietę na temat inwe-
stycji planowanej w miejscowości Purda, 
polegającej na budowie wielofunkcyjnego 
boiska sportowego oraz budynku socjalno-
gospodarczego, szczególnie w zakresie lo-
kalizacji w/w budynku oraz zastosowanych 
materiałów elewacyjnych.
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W ostatnim czasie ruszyły prace remon-
towe drogi gminnej o nr ewidencyjnym 
6/343, położonej w Klewkach, w pobliżu 
przedszkola „Jarzębinki”. Przedmiotowa 
droga stanowi dojazd do nieruchomości 
o nr 6/341, 6/340, 6/339 itd. Prowadzo-
ne prace mają na celu poprawienie stanu 
technicznego drogi i obejmą swoim za-

Poprawa stanu technicznego drogi gminnej i budowa 
parkingu w Klewkach

Remont Domu Kultury w Klewkach
26 maja br. ruszyły prace remontowe  
w Domu Kultury w Klewkach. Zakres 
planowanych prac obejmie wymianę 
stolarki okiennej, zerwanie okładzin 
drewnianych, wykonanie gładzi szpa-
chlowych z malowaniem, wykonanie 
sufitu podwieszanego oraz wykonanie 
nowej posadzki z terakoty w sali głównej 
budynku, a także naprawę pokrycia da-
chowego z papy termozgrzewalnej.
Po przeprowadzeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia i wyborze naj-
korzystniejszej oferty na głównego wyko-
nawcę prac remontowych wybrano Zakład 
Usług Inwestycyjnych INWEST SERWIS  
z Olsztyna. Koszt remontu oszacowano na 

kwotę 95 000 zł brutto.
Wykonawca wskazał termin 30 czerw-
ca br. jako planowany dzień zakończenia 
prac remontowych i oddania budynku 
do użytku. Liczymy, że przedmiotowy 

termin zostanie dotrzymany, a mieszkań-
cy Klewek i okolicznych miejscowości 
będą mogli korzystać z odnowionej sali  
w Domu Kultury już w okresie wakacyj-
nym.

kresem wyrównanie nawierzchni. 
W bezpośrednim sąsiedztwie w/w drogi 
znajduje się nieruchomość gminna ozna-
czona numerem ewidencyjnym 6/326 o 
pow. 680 m2. Ze względu na trójkątny kształt 
i małą powierzchnię przedmiotowej nieru-
chomości Wójt Gminy Purda Piotr Płoski 
zdecydował się przeznaczyć w/w działkę 

na parking dla pobliskiego przedszkola. 
Planowana inwestycja skutecznie rozwiąże 
problem z komunikacją przy przedszkolu 
zwłaszcza w godzinach porannych i po-
południowych, kiedy to rodzice dowożą  
i odbierają dzieci z przedszkola.



4 WYDARZENIA

W niedzielę 17 maja br. w Pajtunach na zorga-
nizowanym po raz pierwszy Festiwalu Mniszka 
Lekarskiego, spotkali się mieszkańcy wsi, gminy, 
entuzjaści spędzania czasu wolnego na świeżym 
powietrzu oraz sympatycy mniszka lekarskiego.

Wiata położona na urokliwym siedlisku Pani Sołtys 
Doroty Pacholuk, była pełna atrakcji zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. W programie znalazł się m.in. 
pokaz przygotowywania i degustacja syropu z mnisz-
ka lekarskiego, wina oraz zupy, zaprezentowane przez 
mieszkańców Pajtun Panią Kasię Milczarek i Pana 
Marka Mazura.  Wiele entuzjazmu i radości wzbudził 
konkurs drużynowy w zbieraniu kwiatków mniszka. 
Do zbiorów ruszyło blisko 30 osób, które z zapałem 
gromadziły w wiaderkach żółte kwiatki. Zwycięscy 
otrzymali syropy z mniszka lekarskiego oraz łakocie.
Tematyczne warsztaty plastyczne z decoupage popro-
wadzone przez Panią Jolę Piotrowską i Panią Magdę 
Sztochmal oraz konkursy z nagrodami przygotowane 
przez Panią Basię Kuczyńską nie tylko dla dzieci były 
ciekawą atrakcją. Warsztaty kulinarne zintegrowały 
mieszkańców wsi oraz gości z okolicznych miejsco-

wości. Ciekawość wzbudziła zupa z dodatkiem liści 
mniszka lekarskiego oraz placki okraszone słodkim 
syropem. Każda rodzina zabrała do domu ze sobą 
słoiczek syropu, a wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowy znaczek. Nagrody zostały zakupione
z funduszu sołeckiego. Był również jeden prawdziwy  
sponsor - Pan Ziuteczek, który zakupił dzieciom ba-
tony i lody.  Dzięki zaangażowaniu mieszkanek wsi 
Pani Agnieszki Rosa, Pani Ali Nafalskiej, Pani Iwony 
Piskorek, Pani Ewy Buchowskiej, Pani Kasi Milcza-
rek, Pani Olgi Liwendy i Pani Uli Łabacz, każdy mógł 
popróbować domowych wypieków. Na Festiwalu nie 
zabrakło również duchowej strawy, którą zaserwował 
Pan Mirek Łukawski opowiadając o powstaniu i hi-
storii Wsi Pajtuny. Pani Sołtys i Rada Sołecka Pajtun 
oraz Nieformalna grupa „Aktywne Pajtuny”, pod-
jęli działania  integrujące mieszkańców wsi i okolic. 
Jednym z nich było zainicjowanie wydarzenia, które 
będzie miało myśl przewodnią, będzie cykliczne, 

Festiwal mniszka lekarskiego w Pajtunach
skierowane do dorosłych jak i do dzieci, jednocześnie 
wykorzystując walory i potencjał wsi. Pomysłodaw-
czynią tematu pierwszego wydarzenia integrującego, 
jest Pani Kasia Milczarek. Dzięki zdolnościom orga-
nizacyjnym i samozaparciu pani sołtys,  przy wspar-
ciu aktywnych mieszkańców wsi,  Festiwal Mniszka 
Lekarskiego rozpoczął swoją historię.

Najmłodsi uczestnicy festiwalu                                           Przetwory z mniszka lekarskiego....... 

W sobotę 16 maja br. zakończył się I etap projek-
tu „Eko Prejłowo”. Efektem były eko torby przy-
gotowane od podstaw przez uczestników warsz-
tatów, które odbyły się w dniach 1.05.2015 oraz 
16.05.2015r. w świetlicy w Prejłowie.
Środki na realizację projektu pozyskało Stowarzy-
szenie Wspólnota Prejłowa – Nasza Sprawa z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie. Na spotkaniu które 
odbyło się 16 maja w Świetlicy Wiejskiej, spotkali 
się amatorzy – dorośli oraz dzieci i „pod okiem” 

Pani Bogusi Kowiel powstawały prawdziwe dzieła 
sztuki. Każdy mógł stworzyć torbę według własne-
go pomysłu i projektu. Fantazja i inwencja twórcza 
uczestników przeszła najśmielsze oczekiwania orga-
nizatorów. Po raz kolejny okazało się, że  Prejłowo 
to wiś, która talentem stoi. Panie prześcigały się  
w pomysłach na najciekawszą i najbardziej orygi-
nalną torbę. Dzieci świetnie się bawiły a przy okazji 
poznały zalety Eko torby. Każdy uczestnik otrzymał 
podarunek a poza ekologiczną torbą można było 
zdobyć również żarówkę energooszczędną.

Prejłowskie eko torby

Uczestnicy warsztatów projektu „Eko Prejłowo”

8.05.2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pur-
dzie gościła laureatów Gminnego Konkursu Pla-
stycznego „Ilustrujemy Baśnie Hansa Christiana 
Andersena” dla których wystąpiło Studio Teatralne 
„Art-Re” z Krakowa z przedstawieniem „Kubuś 
Puchatek i przyjaciele”. Spektakl ten to muzyczna 
opowieść angażująca widzów do współtworzenia ak-
cji. Dzieci miały wyśmienitą zabawę. Potem nastąpi-
ło uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego. 
Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i klas 

Gminny Konkurs Plastyczny „Ilustrujemy Baśnie Hansa Christiana Andersena” 
I-III szkół podstawowych.
Celem konkursu było: 
- uczczenie 210 rocznicy urodzin i 140 rocznicy 
śmierci Hansa Christiana Andersena,
- zachęcanie do czytania i rozwijanie wyobraźni przez 
udział w konkursie,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie 
wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
- umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego 
talentu.

W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkoli  
w Purdzie, Klewkach i Nowej Wsi oraz ze Szkół 
Podstawowych w Nowej Wsi, Purdzie, Szczęsnem   
i  Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Klebarku Wiel-
kim i Butrynach. Wpłynęło 130 prac wykonanych 
przez 104 dzieci. Nagrodzono 29 dzieci dyplomami  
i książkami. Wszystkie dzieci biorące udział w kon-
kursie otrzymały dyplomy, a placówki podziękowa-
nia. Miłym akcentem były życzenia złożone bibliote-
karzom z okazji ich święta „Dnia Bibliotekarza”.

Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego „Ilustrujemy Baśnie Hansa Christiana Andersena”                                                            
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23-go maja rodziny dzieci uczących się w Szkole 
Podstawowej w Purdzie oraz sympatycy szkoły 
spotkali się na placu sportowym pod lasem, aby 
wspólnie świętować i bawić się z okazji Dni Rodzi-
ny obchodzonych w maju w całym województwie 
warmińsko-mazurskim. W tym roku, dorosły już, 
bo XVIII piknik, „wsiadł” na rower, aby w różnych 
konkurencjach pochwalić się swoimi umiejętno-
ściami. Dla zwolenników twardego stąpania po ziemi 
organizatorzy przygotowali również tradycyjne zma-
gania, takie jak skoki w workach, rzuty do celu czy 

XVIII Piknik Rodzinny w Purdzie

Mieszkańcy Klewek uczestniczący w rajdzie                                                                     

wyścig na 60 metrów. W tym roku laur zwycięstwa 
przypadł rodzinie Państwa Orzoł. Gratulujemy! Pa-
weł z rodzicami wrócił do domu nowiutkim, poma-
rańczowym rowerem – główną nagrodą sportowych 
zmagań. Z drugim wynikiem konkurencje ukończyła 
rodzina Państwa Kuś. Trzeci wynik wywalczyli Pań-
stwo Jawoszek z dwiema córkami.
Uczestnicy zmagań sportowych oraz wszyscy kibi-
cujący mogli „doładować” ubywającą energię na sto-
isku z ciastami lub przy grillu, racząc się doskonale 
wypieczoną karkówką i innymi specjałami regio-

nalnej kuchni. Klimat leśnej polany podkreślał rów-
nież kameralny śpiew przy akompaniamencie gitary  
i akordeonu. Okazuje się, że sobotnie popołudnie na 
XVIII Pikniku Rodzinnym pod lasem było miłą alter-
natywą dla cotygodniowych zajęć i obowiązków.
Organizatorów Pikniku wspierali: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Purdzie, KRUS w Olsztynie, 
Fundacja Ratujmy Życie, Towarzystwo Przyrodnicze 
”Bocian”. Sponsorem nagród była Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie.

Rodziny biorące udział w pikniku                                                                    

W sobotę 30 maja br. w Klewkach odbył się Rajd 
Rowerowy. Organizatorami Rajdu byli Sołtys oraz 
Rada Sołecka Klewki. O godz. 10:00 na boisku pił-
karskim ,,KORONA” Klewki Sołtys Pan Jerzy Py-
kało przywitał wszystkich uczestników i gości oraz 
poinformował  o przebiegu całości imprezy, pod-
kreślając temat dotyczący bezpiecznego uczestnic-
twa w Rajdzie.
Uczestnicy Rajdu pokonywali na czas wyznaczoną 
trasę według przedziału wiekowego tj.: 

Rajd rowerowy w Klewkach
•    Kat. I 14 – 16 lat,
•    Kat. II 17 – 20 lat,
•    Kat. III 20 lat i wzwyż,
•    jak również pełnymi rodzinami. 

W kategoriach najmłodszych konkurencje spraw-
nościowe na rowerach odbywały się na płycie bo-
iska. Po skończonym Rajdzie i konkurencjach, 
organizatorzy zapewnili wszystkim poczęstunek  
z grilla oraz napoje. Zakończeniem całości im-
prezy było wręczenie medali i nagród przez Prze-

wodniczącą Rady Gminy Purda Jolantę Wilga  
w Kat. indywidualnych oraz głównej nagrody Wójta 
Gminy Purda Piotra Płoskiego za zajęcie pierwszego 
miejsca dla pełnej rodziny biorącej udział w Rajdzie, 
którą była rodzina Państwa Błaszczak z Klewek. 
Organizatorzy złożyli serdeczne podziękowania za 
wsparcie dla GKRPA oraz Radzie Sportu Gminy 
Purda, osobom które pomogły w przygotowaniach: 
Pani Agnieszka Kowalczyk oraz Sylwia Makowiecka 
- grill, Pan Zbigniew Sadowy – sędzia startowy.

Dnia 23 maja br. odbyła się impreza zorganizo-
wana przez sołectwo Przykop w ramach projektu 
„Wokół nas jest las – chrońmy go!”. W wydarzeniu 
wzięło udział ponad 50 osób – dzieci i dorosłych
z sołectw Przykop i Nowa Wieś.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe 
żółte koszulki z hasłem przewodnim projektu. So-
łectwo Przykop pozyskało środki na realizację ww. 
projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

Rajd rowerowy pod hasłem „Wokół nas jest las – chrońmy go!
wiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Elementem 
rozpoczynającym przedmiotowe wydarzenie był rajd 
rowerowy z Przykopu do Nadleśnictwa Nowe Ramu-
ki. Uczestnicy pokonali trasę ponad 6 km. Na miejscu 
rowerzyści zostali przywitani przez Pana Piotra Ró-
żańskiego z Działu Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa 
Nowe Ramuki i otrzymali pamiątkowe medale „Przy-
jaciela/Przyjaciółki Lasu”. Kolejnym istotnym punk-
tem imprezy była pogadanka i prezentacja multime-

Uczestnicy oraz pomysłodawcy rajdu                                                               

dialna dotycząca historii i działalności nadleśnictwa. 
Części edukacyjnej towarzyszył słodki poczęstunek, 
po którym uczestnicy wydarzenia zostali podzieleni 
na trzy grupy i wzięli udział w sprzątaniu wyznaczo-
nych obszarów lasu. Na zakończenie imprezy przewi-
dziano dla uczestników liczne konkursy i zabawy oraz 
wspólne biesiadowanie przy ognisku. Imprezę zakoń-
czyła loteria fantowa z upominkami dla wszystkich 
uczestników wydarzenia. 
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Dnia 30 maja br. odbyła się w Zgniłosze im-
preza pod nazwą „Majówka dla zdrowia”. 
Zabawa została zorganizowana przez Radę 
Sołecką przy wsparciu Radnego Pana Alfre-
da Studniaka. Impreza składała się z dwóch 
części: części sportowo rekreacyjnej dla dzieci 

Majówka dla zdrowia w Zgniłosze
i rodziców, w tym wyścigi w workach, w gumo-
filcach, z saszetkami na głowie, toczenie opo-
ny, rzuty zespołów rodzinnych do celu (rzut 
wałkiem i ringo), przeciąganie liny, strzały do 
bramki. Ponadto odbył się pokaz taekwondo 
wykonany przez zawodników AZS Olsztyn. 

Po części sportowo rekreacyjnej zabawa dla 
młodzieży i rodziców przy muzyce dyskdżo-
keja Zachara. Impreza została sfinansowana w 
części przez Urząd Gminy, w części przez Radę 
Sołecką.

Uczestnicy majówki aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu                                                                   

30 maja w Purdzie odbył się festyn z okazji 
Dnia Dziecka. Organizatorami wydarzenia 
byli Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Radny 
Grzegorz Nosek. Imprezę sponsorowali Al-
desa Polska oraz Polskie Sieci Elektroener-
getyczne.
Festyn rozpoczął się o godz. 14.00 na pla-
cu zabaw przy posterunku. Na najmłod-

Dzień Dziecka w Purdzie
szych czekało mnóstwo atrakcji m.in. 
trampolina, dmuchany zamek, ogromna 
dmuchana zjeżdżalnia, stragany z zabawka-
mi oraz watą cukrową i popcornem. Uczest-
nicy imprezy mogli zapoznać się z ofertą 
firmy „Novum” - producenta placów zabaw  
i zewnętrznych siłowni. Organizatorzy zapew-
nili dzieciom smaczny i zdrowy poczęstunek.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono Ochot-
niczą Straż Pożarną z Purdy i Panie animator-
ki, które skutecznie zorganizowały dzieciom 
czas wciągając do zabawy nawet najbardziej 
opornych. Wśród gości znaleźli się również 
Sekretarz Gminy Purda – Rafał Wilczek oraz 
przewodnicząca Rady Gminy Purda – Jolanta 
Wilga z mężem.

 Integracja uczestników poprzez zabawę                                                                      

Sportowy Dzień Dziecka w Nowej Wsi
Dnia 30 czerwca 2015 r (sobota) w godzinach 
16-19 odbył się w Nowej Wsi  Sportowy Dzień 
Dziecka. Impreza odbyła się na placu przy 
świetlicy wiejskiej. Organizatorem spotkania 
był Sołtys wraz z Radą Sołecką, Ochotnicza 
Straż Pożarna  i KS Leśnik Nowe Ramuki. 
W zabawach przygotowanych przez organi-
zatorów, uczestniczyło blisko 60 osób. Dzieci 
próbowały swych sił w konkursie ornitologicz-
nym, zmagały się na torze przeszkód, konkuro-
wały w biegach na 60 i 100 m, a także rywali-
zowały w meczu piłki nożnej. Rodzice również 
mogli uczestniczyć w przygotowanych dla nich 
konkurencjach. Zwycięzcy konkurencji otrzy-
mali medale. Najmłodsi uczestnicy dla których 
prowadzone były zabawy i konkursy zostali 
nagrodzeni upominkami. Sportowe zmagania 
zakończył wspólny posiłek przy ognisku. Rywalizacja sportowa podczas przygotowanych konkurencji                                                                       
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W niedzielę 31 maja br. o godz. 14-ej odbył 
się „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka”. 
Pogoda dopisała i humory również. Na pik-
niku bawiło się 18 dzieciaków z miejscowości 

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Bałdzkim Piecu
Bałdy i Bałdzki Piec wraz z rodzinami. Głów-
ną atrakcją pikniku była przejażdżka bryczką, 
zorganizowana przez jednego z mieszkańców 
sołectwa. Poza tym dzieci mogły uczestniczyć 

w różnych grach i zabawach, w które chętnie 
się angażowały. Nie zabrakło również poczę-
stunku: słodycze, owoce, lody. Całą imprezę 
dopełniało ognisko i pieczone kiełbaski.

Najmłodsi mieszkańcy Bałd oraz Bałdzkiego Pieca                                                                     

W niedzielę 31 maja br. w Starym Olsztynie odbył 
się Dzień Dziecka na sportowo. Impreza rozpoczę-
ła się o godz. 13.00 na boisku. Ze względu na dobrą 
pogodę dopisała również frekwencja. W wydarze-
niu wzięły udział dzieci z sołectwa Stary Olsztyn 
oraz Trękus. Organizatorami imprezy byli Sołtys 
wraz z Radą Sołecką, wspierani finansowo przez 
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Radę Sportu Gminy Purda.
Podczas prawie 5 godzinnej zabawy dzieci próbo-
wały swoich sił w konkursach indywidualnych i ro-

Dzień Dziecka na sportowo w Starym Olsztynie 
dzinnych. Uczestnicy, niezależnie od wieku i płci, 
mogli sprawdzić się w turnieju piłki nożnej, w któ-
rym kluczowa była celność, w turnieju piłki siatkowej  
i w kręceniu hula-hop. Nie zapomniano również  
o rodzicach, dla których zorganizowano turniej 
strzelecki z wiatrówki.
Największą atrakcją była niewątpliwie wizyta 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Klebarka Wielkiego. 
Dzieciaki mogły obejrzeć z bliska posiadany przez 
OSP sprzęt, posiedzieć w wozie strażackim i łodzi. 
Strażacy przeprowadzili również zawody rodzinne,  

w których należało wykazać się szybkością i spry-
tem. Uczestnicy konkursu musieli m.in. rozwinąć  
i podłączyć wąż strażacki, założyć na siebie kilka ele-
mentów z wyposażenia strażackiego oraz skorzystać  
z ciężkiego sprzętu do cięcia. Organizatorzy zapew-
nili wszystkim uczestnikom imprezy poczęstunek. 
Serwowano hot-dogi i grillowane kiełbaski. Wszyst-
kie dzieci otrzymały upominki i słodycze. Nagrodzo-
no również zwycięzców wszystkich konkursów. Za 
oprawę muzyczną i nagłośnienie podczas imprezy 
odpowiadał zespół „Volore” z Purdy. 

Dzieci biorące udział w zmaganiach sportowych                                                                    

W sobotę 23 maja br. w przedszkolu „Jarzębinki” 
w Klewkach odbył się festyn rodzinny pod hasłem 
„Jesteśmy jedną wielką rodziną”. Przedmiotowe 
wydarzenie jest imprezą cykliczną  i odbywa się co-
rocznie. W wydarzeniu wzięły udział dzieci uczęsz-
czające do przedszkola wraz z rodzinami oraz oko-
liczni mieszkańcy i sympatycy przedszkola. 
Dyrektor przedszkola Pani Jadwiga Piotrak zadbała  

Festyn rodzinny w przedszkolu „Jarzębinki” w Klewkach
o liczne atrakcje dla wszystkich uczestników impre-
zy. Do dyspozycji dzieci były plac zabaw, ogromna 
trampolina i dmuchany zamek. Nauczycielki po-
szczególnych grup przygotowały wraz z przed-
szkolakami ciekawe występy muzyczne i taneczne. 
Dzieciaki zaprezentowały pokaz tańców regionalnych   
i współczesnych, których uczą się w ramach za-
jęć dodatkowych organizowanych  w przedszko-

lu. Dla uczestników festynu przewidziano również 
liczne konkursy z nagrodami  i zabawy dla całych 
rodzin. Dzieci miały także możliwość obejrzenia 
wozu strażackiego  i zapoznania się z trudami pra-
cy strażaków. Imprezie towarzyszyła muzyka grana 
na żywo,  a dla wszystkich uczestników wydarzenia 
przewidziano smaczny poczęstunek.

Przedszkolaki z „Jarzębinek” z rodzinami                                                                    
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Imprezy
w gminie Purda

W miesiącu czerwcu i lipcu serdecz-
nie zapraszamy do udziału w impre-
zach organizowanych na terenie Gmi-
ny Purda:

• 20.06.2015r. - Festyn Rodzinny 
„Zamelduj się w Szczęsnem i rolnik 
szuka żony” 

w Szczęsnem 
• 20.06.2015r. – Piknik sąsiedzki „ 

Śniadanie przy stawie” w Purdzie 
• 20.06.2015r. – Noc Świętojańska  w 

Klebarku Wielkim
• 21.06.2015r. – Dzień dziecka w Trę-

kusie 
• 21.06.2015r. – Mistrzostwa Powiatu 

w Brydżu Sportowym o Puchar Staro-
sty w Klewkach 

• 27.06.2015r. – „Rozpoczęcie lata w 
rytmie dance” w Purdzie

Serdecznie zapraszamy!

Struktura organizacyjna
Urzędu Gminy w Purdzie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Purda  z dnia 11 marca 2015 r. weszła w życie 
nowa struktura organizacyjna pracy Urzędu Gminy w Purdzie.
 
Strukturę organizacyjną przedstawia poniższy schemat.


