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Klewki na sprzedaż !
Któż z nas nie marzył o domku nad jeziorem
wśród pól i lasów niedaleko miasta. Właśnie
nadarza się sposobność, aby owe marzenie
ziścić. Urząd Gminy w Purdzie zaplanował
sprzedaż pięciu niepowtarzalnych parceli zlokalizowanych w Klewkach/Wojtkowiźnie. Nieruchomości, o których mowa znajdują się w bardzo atrakcyjnym miejscu nad jez. Klebarskim
w odległości zaledwie 250m w linii prostej od linii brzegowej. Zachęcającym aspektem osiedlenia się w tym uroczym zakątku jest fakt niewielkiej odległość od Olsztyna, raptem niecałe 10
km. Dojazd z miasta odbywa się drogą krajową
nr 53 (w kierunku do Szczytna). Bardzo atrakcyjna jest również cena za jaką Gmina jest gotowa pozyskać nowych mieszkańców. Zapraszamy
do oglądania działek, na które przetarg został
wyznaczony na dzień 19 sierpnia br. Liczymy,
iż powyższe argumenty sprawią, że to spokojne,
urokliwe miejsce znajdzie swoich gospodarzy
ceniących życie blisko i w zgodzie z naturą.

Konkretna lokalizacja oraz dojazd do działek
dostępne na www.purda.e-mapa.net
Ogłoszenie o przetargu pojawi się na www.bip.
purda.pl
1. Klewki dz. 8/60, powierzchnia 0,0880 ha – 27 300 zł
2. Klewki dz. 8/59, powierzchnia 0,0880 ha – 27 300 zł
3. Klewki dz. 8/58, powierzchnia 0,0878 ha – 27 200 zł
4. Klewki dz. 8/57, powierzchnia 0,1553 ha – 45 000 zł
5. Klewki dz. 8/56, powierzchnia 0,0960 ha – 29 800 zł

Przeznaczenie nieruchomości:
• dla nieruchomości opisanych w pozycjach 1,
2 i 3 zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z infrastrukturą techniczną.
• nieruchomości opisane w pozycjach 4 i 5
przeznaczone są pod zabudowę budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z infrastrukturą, decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana w najbliższym czasie.

Uroczystość poświęcenia i przekazania łodzi ratunkowej
OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim
Dnia 20 czerwca br. na plaży w Klebarku Wielkim
odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania
łodzi ratunkowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim.
Na plaży pojawiły się zastępy wszystkich jednostek
OSP z terenu gminy Purda – OSP Klebark Wielki,
OSP Butryny, OSP Purda, OSP Nowa Wieś oraz
OSP Radostowo (Gmina Jeziorany). Uroczystość
poprowadził Grzegorz Łabacz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wójt Gminy Purda Piotr
Płoski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie mł. insp. Andrzej Zielonka,
st. bryg. mgr inż. Marek Eljasiak, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP woj. warmińsko-mazurskiego Andrzej Abako,
proboszcz parafii w Klebarku Wielkim ks. Henryk
Błaszczyk, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim Lidia Szych oraz Sekretarz Gminy Purda Rafał Wilczek, Przewodnicząca
Rady Gminy Purda Jolanta Wilga, Radny Jerzy
Pykało, Radny Grzegorz Nosek i Sołtys Sołectwa
Klebark Wielki Aneta Piątkowska.

Podczas uroczystości historię powstania i losy
Ochotniczej Straży Pożarnej z Klebarka Wielkiego
przedstawił w krótkim wystąpieniu Zastępca Naczelnika Jarosław Niemyjski. Wręczono również

odznaczenia „Strażak Wzorowy” oraz brązowe
i złote medale „za zasługi dla pożarnictwa”. Podczas
uroczystości przyjęto również 11 nowych druhów
do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej „Pomoc
Maltańska” w Klebarku Wielkim, którzy będą tworzyć grupę poszukiwawczo-ratowniczą z psami.
Łodź zakupiono ze środków przyznanych w ramach
Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” (Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013)
i realizację projektu „Zakup specjalistycznej
i wielozadaniowej łodzi ratowniczej wraz z osprzętem i wyposażeniem, przyczepą podłodziową oraz
materiałów i środków ograniczających rozprzestrzenianie się produktów ropopochodnych na obszarze

LGR „Pojezierze Olsztyńskie” dla OSP „Pomoc Maltańska” Klebark Wielki, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii na terenie gmin zrzeszonych w LGR „Pojezierze Olsztyńskie” poprzez zakup
profesjonalnej i wielozadaniowej łodzi oraz środków
pochłaniających, absorbujących i neutralizujących
rozprzestrzenianie produktów ropopochodnych
w środowisku naturalnym, w tym zapór pływających.
Wartość projektu: 99.762,40 zł.
Wartość dofinansowania: 84.798,04 zł.
Wartość środków własnych OSP: 14.964,36 zł.
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Informacja o uchwałach Rady Gminy
Informacja o uchwałach Rady Gminy VIII Sesja - 26 czerwca 2015 r.
Uchwała nr VIII/45/2015 w sprawie zmian
w budżecie Gminy Purda na 2015 r.
Zwiększono dochody budżetu z kwoty 28.194.859,58 do kwoty 28.343.446,58, tj.
o kwotę 148.587 zł. Budżet po zmianach wynosi: dochody 28.343.446,58 zł, z tego: dochody bieżące 26.616.065,58 zł, dochody majątkowe 1.727.381 zł i wydatki 28.613.446,58 zł,
z tego: wydatki bieżące 26.019.196,58 zł, wydatki
majątkowe 2.594.250 zł.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała
nr
VIII/46/2015
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Purda za rok 2014.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr VIII/47/2015 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Purda z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwałą z dnia 31
marca 2015 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie wydał pozytywną
opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Purda sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014
rok. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11
maja 2015 r. po przeanalizowaniu dokumentów
z wykonania budżetu, wystosowała wniosek wraz
z opinią do Rady Gminy Purda o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok. Uchwałą
z dnia 15 maja 2015 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Wobec powyższego, Rada Gminy Purda jednogło-

śnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr VIII/48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
gminnych na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.Uchwała dotyczy nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerach 355 i 334,
355 i 331/1. Zamiana części nieruchomości
o numerze 355 na część działki o numerze 334
umożliwi właścicielom scalenie nieruchomości.
Rada Gminy Purda 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę.
Uchwała nr VIII/49/2015 w sprawie wyrażenia
zgody na zakup prawa użytkowania wieczystego
gruntu wraz z ustanowieniem służebności gruntowej zapewniającej dostęp do drogi publicznej.
Na nieruchomości położonej w Butrynach,
która jest przedmiotem uchwały usytuowana jest gminna przepompownia. Jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży użytkowania wieczystego Spółdzielnia ustanowi na
rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nieodpłatną i nieograniczoną
w czasie służebność gruntową, zapewniającą dostęp do drogi publicznej.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr VIII/50/2015 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od
osoby fizycznej. Gmina zakupi od osób fizycznych działkę o nr 172 położoną w obrębie geodezyjnym Marcinkowo, która jest zabudowana sieciami wodno-kanalizacyjnymi
i
przepompownią
ścieków.
Jednocześnie
z
zawarciem
umowy
sprzeda-

ży w/w osoby ustanowią nieodpłatną
i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu
dla sieci wodno-kanalizacyjnych usytuowanych
na działce nr 257/1 w Marcinkowie.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr VIII/51/2015 w sprawie podziału
gminy Purda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała określa
nową siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej
w Giławach tj. Świetlica Wiejska Giławy 2 C.
Pozostałe obecnie obowiązujące przepisy w tym
zakresie pozostają bez zmian.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr VIII/52/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
Rada Gminy Purda 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę.
Uchwała nr VIII/53/2015 w sprawie powołania
zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
W skład zespołu powołano: Rafała Wilczka,
Marzenę Wrycz-Rekowską, Jolantę Wilgę. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, przed przystąpieniem
do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 do 2019 roku, opinii
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych.
Rada Gminy Purda jednogłośnie podjęła uchwałę.

Sprawozdanie z pracy Wójta
Z działań podejmowanych w miesiącu czerwcu br.
- 10 czerwca br. - spotkanie z Komendantem
Komisariatu Policji w Barczewie kom. Markiem
Dumka. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa na
terenie gminy Purda oraz spraw organizacyjnych.
Panowie rozmawiali o odpowiednim zabezpieczeniu planowanych na terenie gminy wydarzeń.
Komendant wyraził gotowość skierowania dodatkowych sił do pilnowania porządku podczas
szczególnie dużych imprez i festynów.
- 17 czerwca br. - spotkanie z Dyrektorem
Olsztyńskiego Oddziału Agencji Mienia Wojskowego Panem Kazimierzem Jasińskim wraz
z Zastępcą Panem Marianem Juszczyńskim
oraz Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie Panem Grzegorzem Drozdowskim.
Przedmiotem spotkania były ustalenia dotyczące
przejęcia przez Gminę Purda obiektów znajdujących się na byłym terenie wojskowym w Marcinkowie.
- 17 czerwca br. - spotkanie z Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie mł. insp. Mieczysławem
Wójcikiem. Spotkanie miało w dużej mierze charakter zapoznawczy. Wójt przekazał Komendantowi informacje na temat gminy, mieszkańców
i ich potrzeb. Podczas spotkania ustalono również
zasady dalszej współpracy.
- 17 czerwca br. - spotkanie z Kierownikiem
Przewozów PKS w Olsztynie S.A. Panem Eugeniuszem Chendoszko i Wiceprezesem Zarządu
Przedsiębiorstwa Obsługi PKS S.A. (PKS Warmia) Panią Janiną Kadaj. Spotkanie dotyczyło
organizacji bezpłatnych przejazdów na trasie

Olsztyn-Bałdy-Olsztyn podczas VIII Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu, Zabawy.
W wyniku podjętych rozmów udało się zapewnić
bezpłatną komunikację autobusową dla uczestników Kiermasu.
- 19 czerwca br. - spotkanie z ks. Janem Pietrzykiem w sprawie organizacji VIII Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu, Zabawy
w Bałdach
- 29 czerwca br. - spotkanie z Panem Andrzejem
Nakielskim - założycielem Szkółki Piłkarskiej
„Naki”. Celem spotkania było ustalenie warunków
ewentualnej współpracy i omówienie szczegółów
dotyczących treningów piłkarskich dla dzieci
z terenu całej gminy, które ruszą prawdopodobnie
od września.
Pozostałe:
- Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Gminy Purda. Do przetargu stanęła firma:
REMONDIS OLSZTYN - cena ofertowa brutto:
914.988,96 złotych. Czas trwania zamówienia –
12 miesięcy.
- Rozstrzygnięto zapytanie dotyczące remontu
drogi gminnej w miejscowości Zaborowo oraz
przepustu w miejscowości Purda. Najlepszą ofertę
złożyła firma: Robo Trans Grzegorz Zapała z Klebarka Małego (droga Zaborowo – 17 835 zł, przepust Purda – 27 675 zł).
- Wykonano prace remontowe na następujących
odcinkach dróg gminnych: Bałdy – Bałdzki Piec,
Przykop i Przykop kolonia, Purda – Pajtuny, Klebark Mały (ogrody), Nowa Kaletka – Kaborno, Li-

nowo – Linowo Kolonia, Szczęsne – Ostrzeszewo.
- Wykonano profilowanie dróg: Bałdy – Bałdzki
Piec, Purda – Purda kolonia, Klebark Mały (wieś
i obwodnica), Nerwik.
- Wykonano koszenie w następujących miejscowościach: Nowa Kaletka, Marcinkowo, Trękusek,
Klewki, Stary Olsztyn, Klebark Mały, Silice, Klebark Wielki, Purda + prace pielęgnacyjne zieleni,
Giławy.
- Podpisano akt notarialny w sprawie wykupu
przez Gminę Purda nieruchomości oznaczonych
numerami geodezyjnymi 4/7, 4/60, 4/75 w Trękusku w celu uregulowania prawa własności dróg
osiedlowych oraz realizację budowy infrastruktury technicznej.
- Podpisano akt notarialny w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Purda pomiędzy osobą fizyczną, a Gminą Purda na potrzeby realizacji projektu budowy remizy OSP
z salą wielofunkcyjną.
- Pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie w kwocie 1 000 zł na realizację projektu pn. Akcja czyszczenia szlaku kajakowego „Rzeka Kośno” na odcinku jezioro Kośno
– Patryki – Silice.
- Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zakup umundurowania
strażackiego w kwocie 2 500 zł. Partycypacja
w kosztach projektów złożonych przez Jednostki
OSP: OSP Butryny, OSP „Pomoc Maltańska” Klebark Wielki.

INWESTYCJE
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Nowe technologie drogowe – wizyta w gminie Jonkowo
9 czerwca 2015 roku, dzięki uprzejmości Wójta Gminy Jonkowo Pana Wojciecha Giecko,
władze Gminy Purda i zainteresowane osoby
miały możliwość zapoznania się z nowoczesną technologią recyklingu dróg gruntowych
i leśnych. Wśród delegacji z Purdy znaleźli się:
Wójt Gminy Purda Piotr Płoski, Sekretarz Gminy
Purda Rafał Wilczek, pracownicy Urzędu Gminy,
Radni oraz Sołtysi. Wszyscy uczestnicy wydarzenia udali się do Jonkowa, gdzie Pan Piotr Daszkiewicz Prokurent spółki Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego szczegółowo
zaprezentował stosowaną technologię.
Proces recyklingu dróg gruntowych składa się
z pięciu etapów: zruszenia nawierzchni, recyklingu materiału, wstępnego zagęszczenia, profilowania oraz zagęszczenia końcowego. Uczestnicy
spotkania mieli możliwość obejrzenia stabilizacji
doziarnionego gruntu cementem portlandzkim
oraz profilowania krótkiego fragmentu drogi
za pomocą równiarki laserowej. Przedstawiciel
OPBM wraz z Wójtem Gminy Jonkowo szczegółowo opowiedzieli o kosztach wykonania 1m2
drogi w prezentowanej technologi, przedstawili

Kanalizacja
w Szczęsnem

Zakończono realizację budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Szczęsne przez firmę
„SANPROD” z Ostrołęki. Przedmiotowa inwestycja była w części objęta dofinansowaniem
z Programu PROW 2007-2013 w ramach działania – „Podstawowe usługi dla ludności”. Wartość
wykonanych prac to 874 613,66 zł.
Do wykonania zostały prace związane z przełączeniem budynków do wybudowanej sieci i uruchomienie przepompowni ścieków. Powyższe prace
uzależnione są od podłączenia do sieci energetycznej. Aktualnie czekamy na decyzję Energa
Operator. Inwestycja jest realizowana zgodnie
z założeniami. Termin ukończenia pozostałych
prac – koniec lipca 2015 r.

największe zalety stosowania tego rodzaju dwukrotnego utwardzania nawierzchni, opowiedzieli o kosztach utrzymania i eksploatacji tego
typu dróg w późniejszym terminie, poinformowali o gwarancjach na ten rodzaj nawierzchni
oraz przytoczyli kilka przykładów podobnych
inwestycji w regionie. Po dokładnym obejrzeniu stosowanych rozwiązań, maszyn i efektów
podejmowanych przez drogowców działań Pan
Wojciech Giecko zaprosił delegację z gminy Purda do obejrzenia wyremontowanego już odcinka
drogi na os. Królewskim. Władze Gminy Purda,
Radni i Sołtysi mogli obejrzeć drogę utwardzoną

w wyżej opisanej technologi, wykończoną masą
bitumiczną.
Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali
materiały informacyjne dotyczące procesu recyklingu nawierzchni drogowych oraz mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami Gminy Jonkowo i wymiany doświadczeń, nie tylko
w zakresie inwestycji drogowych. Wójt Gminy
Jonkowo Pan Wojciech Giecko zaprosił również
wszystkich uczestników przedmiotowego spotkania do wizyty w Jonkowie za tydzień celem
obejrzenia efektu końcowego prac drogowych po
utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową.

Kanalizacja i wodociągi w Bałdach
Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na odcinku J. Gim – Bałdy. Pozostały
kwestie dotyczące odbioru technicznego, który
jest planowany na dzień 15 lipca br.

Remont Domu Kultu- Pielęgnacja Alei Lipowej w Bałdach
Na początku czerwca br. wykonano cięcia sałamanych i leżących pni drzew oraz wyrównanie
ry w Klewkach
nitarne i pielęgnacyjne 67 drzew rosnących na
rozłamań drzew. Wykonanie zadania zlecono firTrwają prace związane z remontem sali widowiskowej Domu kultury „Wigor” w Klewkach
wykonywane przez firmę INWEST–SERWIS.
Termin wykonania wydłużono do końca lipca br.
ze względu na zwiększenie zakresu prac w części
sceny, tj. wykonanie sufitu podwieszanego, dodatkowe ocieplenie, montaż nowego oświetlenia
i dodatkowych drzwi.

Trakcie Biskupim w Bałdach. Zakres prac obejmował usunięcie odrostów przy pniach drzew,
usunięcie suchych gałęzi i konarów, sprzątnięcie
usuniętych odrostów i gałęzi, uprzątnięcie roz-

mie SAK-Pielęgnacja Zieleni Sp. z o.o. z Olsztyna.
Na wykonanie przedmiotowych prac pozyskano
dofinansowanie z WFOŚiGW. Całkowita wartość
prac wyniosła 13 500 zł
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WYDARZENIA

Dzień Dziecka w Giławach
7 czerwca odbyła się impreza dla najmłodszych mieszkańców Sołectwa Giławy. Pogoda
dopisała, frekwencja również. Organizatorami
wydarzenia byli Sołtys wraz z Radą Sołecką.
Imprezę sponsorowali: Aldesa Polska, Pol-

skie Sieci Elektroenergetyczne, Gmina Purda,
Nadleśnictwo Wipsowo oraz osoby prywatne.
Dzięki sponsorom w tym roku dzieci bawiły
animatorki z Karuzeli Kultury. Dzieciaki mogły przejechać się bryczką. Był również stara-

gan z watą cukrową, popcornem i balonami.
Każdy z uczestników otrzymał upominek, był
słodko - owocowy poczęstunek, a na koniec
pieczone kiełbaski.

Festyn rodzinny na sportowo w Ostrzeszewie
Dnia 13 czerwca 2015 roku w Ostrzeszewie
odbył się sportowy festyn rodzinny. Impreza
miała miejsce na łące w pobliżu jeziora Skanda

w godzinach od 15:00 do 18:00. W imprezie
uczestniczyło około 100 osób, głównie mieszkańców sołectwa. Organizatorzy przygotowali

dla dzieci i dorosłych liczne konkursy sportowe z nagrodami. Wszystkie dzieci otrzymały
upominki i poczęstunek.

Śniadanie przy stawie w Purdzie
W sobotę 20 czerwca, mieszkańcy Purdy spotkali się przy stawie w centrum wsi na wspólnym śniadaniu. Powodem tej uroczystości
było zakończenie działań porządkowych
i rewitalizacyjnych wokół stawu, które prowadzone były przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Purda w ramach programu „TU MIESZKAM,
TU ZMIENIAM” finansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Smaczne,

zdrowe śniadanie zostało przygotowane przez
Panie zrzeszone w Uniwersytecie III Wieku
w Purdzie oraz przez członków Stowarzyszenia. Dużą atrakcją pikniku sąsiedzkiego była
wystawa poplenerowa uczniów Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie, Szkoły Podstawowej w Purdzie oraz Gimnazjum
w Purdzie. Młodzi artyści prezentowali swoje
prace zainspirowane architekturą miejscowo-

ści. Dzieła spotkały się z dużym uznaniem publiczności.
W śniadaniu wzięli udział zaproszeni goście:
Pani Małgorzata Chyziak - Starosta Powiatu
Olsztyńskiego, Pan Piotr Płoski - Wójt Gminy
Purda, Pan Aleksander Kuberski - Dyrektor
Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie, Pan Tomasz Szymkiewicz - Zastępca Kierownika filii Banku Spółdzielczego w Purdzie.

WYDARZENIA
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Festyn rodzinny w Szczęsnem
W sobotę 20 czerwca br. odbył się festyn rodzinny w Szczęsnem. Sołtys Andrzej Zienkiewicz przygotował wiele atrakcji, zarówno
dla dzieci, jak i dla dorosłych. Do dyspozycji
uczestników wydarzenia były dwie ogromne,
dmuchane zjeżdżalnie, segway i fotobudka.
Swoich sił w jeździe na segway’u spróbował
sam Wójt Gminy Purda Piotr Płoski. Dzieciaki mogły obejrzeć koparkę JCB, wziąć udział
w licznych konkursach oraz skorzystać z malowania twarzy. Nie zabrakło dobrej muzyki

i smacznego jedzenia. Na scenie wystąpił zespół „Szczęściary”, a o całą oprawę muzyczną
zadbał zespół „Volore”. Wśród gości znaleźli
się: Wójt Gminy Purda Piotr Płoski, Sekretarz
Gminy Purda Rafał Wilczek, Przewodnicząca Rady Gminy Purda Jolanta Wilga, Radny
Jerzy Pykało, Radny Grzegorz Nosek, Radna
Mariola Poko, Radna Marzena Wrycz-Rekowska, Sołtys Purdy Agnieszka Kincel oraz
Sołtys Prejłowa Przemysław Grenda.

II Wojewódzka Pielgrzymka Kadry i Młodzieży OHP w Klebarku Wielkim
Dni 20 i 21 czerwca br. były wyjątkowe dla kadry i młodzieży Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W Sanktuarium
Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku
Wielkim, dzięki gościnności Wojewódzkiego Duszpasterza OHP ks. Prałata Henryka
Błaszczyka, odbyła się II Wojewódzka Pielgrzymka OHP połączona z uroczystościami
bierzmowania młodzieży z OSiW w Pasłęku,
HP w Giżycku i HP w Ełku. Mszę celebrował
Arcybiskup Józef Górzyński.

Festyn rodzinny w Trękusie
W niedzielę 21 czerwca w sołectwie Trękus odbył się festyn rodzinny, którego organizatorami
byli członkowie Rady Sołeckiej wraz z Sołtysem Michałem Sulikowskim. Główną atrakcją
festynu była aukcja, podczas której sprzedawano zgromadzone przez sołectwo przedmioty.
Na aukcji pojawiły się obrazy, płaskorzeźby,
książki, biżuteria, pamiątki z zagranicznych
wycieczek, nalewki i inne. Całkowity dochód

ze sprzedaży zostanie przeznaczony na budowę wiaty dla mieszkańców sołectwa. O dotkliwym jej braku, na własnej skórze, przekonali
się wszyscy uczestnicy festynu, których pogoda niestety nie rozpieszczała. Mocny deszcz,
który spadł w trakcie trwania imprezy sprawił,
że w drugiej części festynu wzięli udział jedynie najwytrwalsi. Pomimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych imprezę należy

zaliczyć do udanych. Sołtys zadbał o to, aby
jego goście miło spędzili czas. Dla dzieci zorganizowano liczne konkursy m.in. „Mam talent”
oraz konne przejażdżki. Wszystkich zaciekawił
pokaz dronów i występ zespołu „Szczęściary”.
Uczestnikom wydarzenia serwowano smakołyki z grilla i grochówkę oraz świeże mleko
prosto od krowy z drożdżówką.
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Festyn rodzinny w Klebarku Małym
Dnia 28 czerwca na boisku sportowym w Klebarku Małym odbył się „Festyn Rodzinny”
zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką.
Celem festynu było zaangażowanie całych
rodzin we wspólne spędzanie wolnego czasu

oraz propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu
życia poprzez sport, rozrywkę i wypoczynek.
Przed otwarciem festynu o godz.15:00 ks.
Henryk Błaszczyk odprawił mszę święta w intencji mieszkańców. Zabawę umilały gościom

Rozpoczęcie lata w Purdzie
W sobotę 27 czerwca w Purdzie odbyło się powitania lata w rytmie disco. Fani dobrej zabawy
i lekkiej, wpadającej w ucho muzyki zgromadzili
się licznie na boisku przy lesie. Wydarzenie oficjalnie otworzyli Sołtys sołectwa Purda Agnieszka Kincel, Radny Grzegorz Nosek i Sekretarz
Gminy Purda Rafał Wilczek.
Rozruszaniem gości zajęła się Izis, która zafundowała uczestnikom szybki kurs Zumby. Na scenie wraz z prowadzącą ćwiczyli Radny Grzegorz
Nosek i Sekretarz Gminy Purda Rafał Wilczek.
Niestety nie wszyscy zdołali dotrzymać Izis kroku
i wytrwać do końca ćwiczeń. Po szalonej Zumbie
przyszła kolej na znane, polskie kawałki w wykonaniu grupy The DMOKS. I choć członkowie w/w
zespołu mają zaledwie po 15-17 lat na scenie radzą
sobie lepiej niż niektórzy profesjonaliści. Wśród
wykonanych utworów znalazły się m.in. covery przebojów takich artystów jak Ewa Farna czy
Anna Wyszkoni (Łzy).
Po występie młodzieży na scenę wkroczył Bartosz
Abramski, a wraz z nim zaczęło się prawdziwe szaleństwo pod sceną. Jak się okazało Bartosz ma liczne grono fanek na terenie naszej gminy. Dziewczyny śpiewały razem z wokalistą, tańczyły i głośno
piszczały. Bartek docenił te starania publiczności
i w trakcie występu rozdał kilka swoich płyt.
Wydarzenie zamknął koncert Dariusza Maty,
występującego pod pseudonimem BOBI. Na ten
występ czekali chyba wszyscy zgromadzeni. Publiczność przyjęła wokalistę bardzo gorąco. Podczas całego występu fani Bobiego bawili się doskonale. Pan Dariusz, artysta z ponad 16-letnim
doświadczeniem, wiedział jak zrobić wrażenie na
publiczności i do udziału w występie zaprosił kilka
fanek. Pod koniec koncertu, w czasie wykonywania utworu „Bielyje rozy” rzucał w tłum białe róże.
Na koniec rozdał płyty i autografy.
Cały koncert był bardzo udany. Organizatorzy
wraz z partnerami dobrze przygotowali się do
sobotniego wydarzenia. Zadbano o profesjonalną
ochronę, udział policji, zabezpieczenie przedmedyczne i dyżur straży pożarnej. Przygotowanie
techniczne również było na najwyższym poziomie. Zdarzenie przebiegło bez zakłóceń i niepotrzebnych incydentów. Wśród gości bawili się
m.in.: Przewodnicząca Rady Gminy Purda Jolanta
Wilga z mężem, Sołtys sołectwa Szczęsne Andrzej
Zienkiewicz i Sołtys Prejłowa Przemysław Grenda.

występy zespołu „Szczęściary”, które przyjechały na specjalne zaproszenie Sołtysa. Dla
dzieci i młodzieży przygotowano szereg gier
i konkursów. Każdy uczestnik festynu otrzymał upominek oraz poczęstunek.

SPORT
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Mecz samorządowców
W poniedziałkowy wieczór 8 czerwca na Orliku
w Sząbruku odbył się piłkarski mecz samorządowców. Naprzeciwko siebie stanęły drużyny
z zaprzyjaźnionych gmin: Purdy i Gietrzwałdu.
Pomysłodawcą imprezy oraz głównym organizatorem był Cezary Serafin, prezes Gminnego
Klubu Sportowego Gietrzwałd-Unieszewo.
Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy
Gietrzwałd Marcin Sieczkowski.
W skład drużyny reprezentacji Gminy Purda
weszli: Alfred Studniak Radny Gminy Purda,
Zdzisław Brodzik Radny Gminy Purda, Mieczysław Puzio Radny Gminy Purda, Przemysław
Grenda Sołtys sołectwa Prejłowo, Tomasz Piłat
Sołtys sołectwa Nowa Kaletka, Jacek Studniak
pracownik Urzędu Gminy w Purdzie, Grzegorz
Krawczak pracownik Urzędu Gminy w Purdzie

oraz Jakub Studniak i Henryk Głogowski. Spotkanie toczyło się w szybkim tempie. Obie drużyny za taktykę obrały huraganowe ataki, które
raz za razem sunęły na jedną bądź drugą bramkę. Pierwsza 20-minutowa połowa zakończyła

się niespodziewanie wysokim prowadzeniem
gospodarzy 6:1. Całe spotkanie zakończyło się
sukcesem „świętych” z Gietrzwałdu wynikiem
9:4. Na zakończenie meczu do drużyn powędrowały pamiątkowe statuetki.

Gmina dofinansowała kluby sportowe
Cztery kluby sportowe działające na terenie Gminy Purda – Błękitni Stary Olsztyn, Leśnik Nowe
Ramuki, Korona Klewki oraz KP Purda otrzymały dotację od Gminy Purda. Dnia 11 czerwca br.
z trzema z nich zostały podpisane umowy
o wsparcie następujących zadań publicznych:
• Błękitni Stary Olsztyn - „Wsparcie finansowe udziału drużyny piłkarskiej „BŁĘKITNI” Stary Olsztyn w ligowych rozgrywkach piłki nożnej

organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2015 r.”
• Leśnik Nowe Ramuki - „Wspieranie sportu kwalifikowanego oraz zaspokajanie potrzeb
mieszkańców w tym zakresie poprzez wsparcie uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji
sportowej prowadzonej przez związki sportowe,
organizacja imprez masowych, promocja Gminy
poprzez sport, wspieranie inicjatyw związanych

z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sportowej.”
• Korona Klewki - „Wsparcie finansowe udziału drużyny piłkarskiej „KORONY” Klewki w ligowych rozgrywkach piłki nożnej organizowanych
przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2015 r.”
Prezesi klubów sportowych podkreślają, że taka
pomoc ze strony Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego jest dla nich bardzo ważna i potrzebna.

I Gala Sportu Powiatu Olsztyńskiego
– wśród wyróżnionych mieszkańcy gminy Purda
Dnia 19 czerwca br. w Powiatowej Hali Sportowej w Dobrym Mieście odbyła się I Gala Sportu
Powiatu Olsztyńskiego, podczas której starosta
olsztyński Małgorzata Chyziak wręczyła wyróżnienia najlepszym zawodnikom i osobom związanym ze sportem.
Tytuł DZIAŁACZA ROKU otrzymał Ryszard
Żyźniewski, przewodniczący Rady Sportu Po-

wiatu Olsztyńskiego, Przewodniczący Gminnej
Rady Zrzeszenia LZS w Purdzie, organizator
sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w gminie Purda, sędzia piłki nożnej
i tenisa stołowego, amatorsko uprawiający futbol,
siatkówkę, lekkoatletykę i tenis stołowy. Wśród
wyróżnionych znalazło się troje mieszkańców
gminy Purda: Szymon Piątkowski (taekwondo

olimpijskie) Klub Sportowy AZS UWM Olsztyn,
Aleksandra Romańczyk (szermierka – szabla
kobiet) Uczniowski Klub Sportowy „RIPOSTA
OLSZTYN” oraz Aleksandra Płoska (taekwondo
olimpijskie) Klub Sportowy AZS UWM Olsztyn,
która otrzymała specjalne wyróżnienie.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

OGŁOSZENIA

8

Imprezy

w gminie Purda
W okresie letnim serdecznie zapraszamy
do udziału w imprezach organizowanych
na terenie Gminy Purda:

18 lipca - Festyn w Butrynach
19 lipca - Rajd rowerowy w Giławach
25 lipca - XV Festyn „Lato z Gimem”

w Nowej Kaletce
25 lipca - „Półmetek lata w Klebarku
Wielkim”
1 sierpnia - „Biesiadne granie w Prejłowie na polanie”
1 sierpnia - Festyn Giławski „Giławy tacy jesteśmy”
8 sierpnia - Impreza rekreacyjno-sportowa w Prejłowie
8 sierpnia - „Pajtuńskie spotkania sztuk
różnych 2015”
15 sierpnia - XIII Wiejski Festyn w Nowej Wsi

Serdecznie zapraszamy!

Informacja
Dnia 02 lipca 2015 roku Powiatowa Służbowa
Drogowa poinformowała o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Remont
drogi powiatowej Nr 1463N Klewki – Klebark
Wielki od km 0+614 do km 0+778 poprzez likwidację przełomów”, w trybie przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Wykonaniem remontu zajmie się warmińsko-mazurski
oddział PBDiM z Korsz. Termin realizacji inwestycji przewidziano na 14 sierpnia br.

Komunikat

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie
podlewanie ogródków przydomowych,
działkowych i zieleńców wodą pochodzącą
z gminnej sieci wodociągowej w godzinach
14.00-22.00. Zbyt intensywne wykorzystywanie wody z tego źródła stwarza realne zagrożenie ze względu na duże spadki ciśnienia w sieci. Taka sytuacja utrudnia pracę
służbom ratunkowym i powoduje zagrożenie zdrowia i życia w przypadku poża-

ru. Ostatnie, intensywne eksploatowanie
gminnej sieci wodociągowej spowodowało
braki wody w kilku miejscowościach m.in.
w Szczęsnem i Marcinkowie.
Dnia 06 lipca br. Wójt Gminy Purda wydał zarządzenie o zakazie podlewania
ogródków
przydomowych,
działkowych i zieleńców wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej
w godzinach 14.00-22.00.

Bezpłatne badania profilaktyczne
dla pań
Z okazji 70-lecia „Polikliniki” serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach
i warsztatach, które odbędą się dnia 22 sierpnia br. (sobota) w godzinach 9.00-14.00.
W programie:
– wykłady z zakresu profilaktyki raka piersi
oraz raka szyjki macicy
– warsztaty samobadania piersi na fantomach
– rejestracja potencjalnych dawców szpiku
– stoiska informacyjne
– profesjonalny makijaż i badanie cery
– porady specjalistki dotyczące wyboru odpowiedniego biustonosza

– pomiar składu masy ciała
– poczęstunek i drobne gadżety dla pań, które
wykonają badania.
Możliwe do wykonania badania to:
– mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat
– cytologia dla kobiet w wieku 25-59 lat
Wykonanie wyżej wymienionych badań oraz
udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Organizator zapewnia również bezpłatny
transport do szpitala.
Zgłoszenia przyjmujemy do końca lipca br.
osobiście lub telefonicznie w sekretariacie
Urzędu Gminy w Purdzie (tel. 89 512 22 23).

Ostrzeżenie
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