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ZDANIEM WÓJTA

Kłaniamy się tradycji 
wchodzimy w nowoczesność
– Za nami Kiermas w Bałdach, wyjątkowo 
ważny ukłon w stronę tradycji...
– My się tej tradycji rzeczywiście kłaniamy. 
Jest ona chyba najistotniejszym elementem 
ludzkiej tożsamości. Kimże byśmy byli, 
gdybyśmy stracili pamięć? Także tę zbioro-
wą: skąd przyszliśmy, kim jesteśmy, dokąd 
idziemy? Takie wydarzenia jak XI Warmiński 
Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy, po-
zwalają nam tę pamięć utrwalać, a i trochę 
kształtować poprzez dodawanie kolejnych 
elementów, kolejnych cegiełek do zbiorowej 
tradycji warmińskiej gminy Purda.
– Może nie cegiełek, a wręcz całych gła-
zów?
– Fakt, w tym przypadku głazów. Coraz 
o nie trudniej, więc tym bardziej się cieszę, 

że kolejny biskup warmiński, tym razem Jan 
Olbracht Waza, znalazł swoje trwałe i po-
czesne miejsce w Alei Biskupów... Chwała 
za to fundatorowi głazu i tabliczki, firmie 
Arkas-Projekt.
– Do warmińskich tradycji należą też łosiery... 
– Czyli piesze pielgrzymki. Jak najbardziej. Pod 
koniec czerwca szliśmy z kościoła w Klewkach 
do sanktuarium w Klebarku Wielkim. Pro-
wadził nas ksiądz Mariusz Rybicki. Jak to się 
mówi: z modlitwą i pieśnią na ustach.
– Droga do Klebarka nie jest w najlepszym 
stanie?
– Wiadomo. Nie zostawiamy przecież jed-
nak tego tematu wyłącznie w rękach Pana 
Boga. Zabezpieczyliśmy spore pieniądze na 
udział własny i w partnerstwie z Powiatem 

Olsztyńskim, korzystając z dotacji unijnych, 
uruchamiamy dwa potężne projekty drogowe 
(piszemy o tym na str. 3 – przyp. Red.). Nie 
bez kłopotów, mam nadzieję jednak, że do 
przezwyciężenia. Inwestujemy. Naprawdę 
sporo. Także w ludzi. Nasza mała ojczyzna 
musi funkcjonować nowocześnie. 
– Z poszanowaniem tradycji, ale nowo-
cześnie?
– Właśnie tak!

Z wójtem Piotrem Płoskim roZmawiał ZD
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Wójt gminy Purda Piotr Płoski i Krystian Obidziński, wiceprezes  firmy Arkas-Projekt, 
fundatora pamiątkowego głazu w Alei Biskupów

Biskup Jan Olbracht Waza, którego pamięci 
głaz został odsłonięty 7 lipca w Bałdach – 
nigdy nie był na Warmii? Syn króla polskiego 
Zygmunta III Wazy i arcyksiężniczki austriac-
kiej Konstancji Habsburżanki, biskupem 
warmińskim został w wieku dziewięciu 
lat! I chociaż zdążył być jeszcze biskupem 
krakowskim i kardynałem, to przecież zmarł 
bardzo młodo, w wieku 22 lat...

Znakomicie funkcjonuje projekt GOPS w Pur-
dzie „Moja mała ojczyzna”. Mieszkańcy gminy, 
trwale bezrobotni, w wieku 15-64 lat, po 
zgłoszeniu się do projektu mogą liczyć m.in. 
na szkolenia zawodowe, staże i praktyki. Co 
istotne, projekt zapewnia również pokrycie 
kosztów dojazdu, kosztów opieki nad osobą 
zależną (np. dzieckiem), stypendium szkole-
niowe wraz z ubezpieczeniami społecznymi, 
stypendium stażowe, ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. To się 
nazywa dobra robota (projektowa)...

Czy wIECIE, żE...
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Radni gminy Purda udzielili absolu-
torium wójtowi Piotrowi Płoskiemu. 

Piszemy o tym poniżej. Nie jest to infor-
macja sensacyjna. Wbrew temu, co smęt-
ne, a cienkie echo byłej władzy gminnej 
niesie, obecna ekipa, potocznie zwana 
ekipą Płoskiego odnosi sukcesy i twardą 
ręką pilnuje finansów publicznych. Stąd 
i jednogłośna decyzja radnych.

Malkontenci – czyli ci, dla których nie tyle 
ważne jest dobro naszej gminy, ile per-
sonalne rozgrywki –  jak zwykle szukają 
dziury w całym. Jak więc cienkie echo niesie, 
decyzje wójta Płoskiego spowodowały niby 
rekordowe zadłużenie gminy. Niby – bo to 
bzdura. Większość długu stanowią bowiem 

obligacje komunalne. Nadal nieaktywne. 
Pieniądze są zapisane w planie budżetu. 
Stanowią zabezpieczenie udziału własnego 

w planowanych inwestycjach dofinansowy-
wanych z dotacji unijnych. Dużych inwe-
stycjach, o których piszemy, także w tym 
wydaniu miesięcznika. 
Z drugiej strony, co do rekordu... Za-
dłużenie na koniec 2017 roku wynosi  
11 395 565 zł. Zdaniem malkontentów „aż” 
tyle. W 2012, za rządów ekipy wójta La-
skowskiego było to 11 190 334 zł. I wtedy 
zapewne było to „tylko” tyle. Pomińmy już 
inflację, spójrzmy na proste wskaźniki. Proste 
ale bardzo istotne: po pierwsze udział długu 
w dochodach gminy wówczas i dzisiaj, a po 
drugie wskaźnik nadwyżki operacyjnej, czyli 
dodatniej różnicy między wydatkami bieżą-
cymi a dochodami bieżącymi, świadczącej 
o umiejętnym i rozsądnym gospodarowaniu 
finansami.
Różnice są zauważalne,. Gołym okiem. Gmi-
na ma się lepiej, to widać, słychać i czuć 
– doprawdy trzeba wiele złej woli, by temu 
zaprzeczać...

Nie ma dziury i cóż pan 
zrobisz?

Z SESJI RADY GMINY PURDA

Radni jednogłośnie 
za wójtem Płoskim 
Udzielenie absolutorium wójtowi 

gminy Purda – to najważniejsza 
decyzja czerwcowej sesji rady gminy. 

Udzielenie absolutorium to potwierdzenie 
przez radę gminy, że wójt prawidłowo zreali-
zował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem 
wydał publiczne pieniądze. Absolutorium 
jest rodzajem kontroli rady nad wójtem 
w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem 
ostatecznej oceny działalności wójta. Rada 
analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie 
wójta z wykonania budżetu, a następnie, 
podczas sesji, podejmuje uchwałę w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. 
29 czerwca radni zdecydowali o udzieleniu 
wójtowi Piotrowi Płoskiemu takiego ab-
solutorium. – Decyzję radnych odbieram 
jako aprobatę mojej dotychczasowej pracy 
– stwierdził wójt Piotr Płoski. – To także 

kredyt zaufania na przyszłość i zachęta do 
dalszego wysiłku, którego celem jest poprawa 
życia mieszkańców i rozwój gminy Purda. To 
wszystko było i jest możliwe dzięki współpra-
cy z radnymi, którym chcę za to serdecznie 
podziękować. 
W 2017 roku władze gminy Purda zaplano-
wały dochody w wysokości ponad 36 mln zł. 
Wydatki były na zbliżonym poziomie.
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Udział długu w dochodach Wskaźnik nadwyżki operacyjnej
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Co dalej z budową drogi 
do Klebarka wielkiego?
Zagrożona jest budowa drogi do Kle-

barka Wielkiego wraz z małą obwod-
nicą tej miejscowości. Gmina Purda doło-
żyła pieniądze na ten cel, ale Powiatowa 
Służba Drogowa przy starostwie nie jest 
w stanie rozstrzygnąć przetargu. 

Trasa prowadząca z Drogi Krajowej nr 16, 
poprzez Klebark Mały, w kierunku Klebarka 
Wielkiego, nie jest w najlepszym stanie. Kie-
rowcy natrafiają na szutrową nawierzchnię, 
która jest nierówna i pełna dziur. Władze 
gminy Purda znalazły sposób, by tę sytuację 
zdecydowanie poprawić. Doszły do porozu-
mienia z Powiatową Służbą Drogową przy 
starostwie i wspólnie opracowały projekt, 
który uzyskał dofinansowanie ze środków 
unijnych dzielonych przez marszałka woje-
wództwa. Skorzystać na tym mieli oczywiście 
mieszkańcy naszej gminy, a głównie z Klebar-
ka Wielkiego i Klebarka Małego. Poprawiona 
miała zostać nawierzchnia drogi, a to zapewne 
skróciłoby czas dojazdu do Olsztyna i z Olsz-
tyna. Projekt miał na celu również poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym 
także pasażerów komunikacji zbiorowej, pie-
szych i rowerzystów. Przy okazji inwestycja ta, 
mogła spowodować większe zainteresowanie 
ewentualnych chętnych do zamieszkania 
w  okolicach Klebarka 
Wielkiego. Ułatwiłaby 
również również ruch 
turystyczny, nastawiony 
na penetrację podolsztyń-
skich terenów.
„Przebudowa drogi po-
wiatowej od DK 16 drogą 
gminną wraz z budową 
tzw. Obwodnicy Kle-
barka Małego do drogi 
powiatowej Nr 1464N 
następnie do skrzżowa-
nia z drogą powiatową 
Nr 1464N w miejscowo-
ści Klebark Wielki wraz 
z jego przebudową” – 
tak nazywa się projekt. 
Oprócz wybudowania 

nowej drogi wraz z poszerzeniem istnieją-
cej o długości ponad czterech kilometrów, 
zaplanowano budowę chodnika na odcinku 
z Klebarka Małego do Klebarka Wielkiego. 
Chodnik miałby zostać wybudowany rów-
nież w samym Klebarku Wielkim w obrębie 
pętli autobusowej. Całość zostałaby oświe-
tlona.
– Wartość inwestycji to blisko 6,7 mln zł, 
z czego planowane dofinansowanie ze środ-
ków unijnych ma wynieść ponad 5,2 mln 
zł, zaś wkład jaki zapewnia Gmina Purda 
to ponad 0,6 mln zł – informuje wójt gminy 
Purda Piotr Płoski. 
Nic więc dziwnego, że zainteresowani miesz-
kańcy z niecierpliwością oczekiwali na roz-
poczęcie, a jeszcze z większą, na zakończe-
nie tej inwestycji. Niestety, zawisły nad nią 
czarne chmury. Okazało się, że Powiatowa 
Służba Drogowa unieważniła rozpisany 
przez siebie przetarg. Powodem miały być 
zbyt duże oczekiwania finansowe firmy, która 
złożyła ofertę. 
– Ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, by 
poprawić warunki życia naszych mieszkań-
ców – mówi wójt Piotr Płoski. – Na resztę 
spraw nie mamy wpływu...
Władze gminy liczą, że drogowcy ze staro-
stwa znajdą w końcu brakujące pieniądze. 

Oczekują również interwencji w tej sprawie 
radnych z terenu Purdy, którzy zasiadają 
w radzie powiatu, było nie było reprezentują 
tam przecież mieszkańców gminy.

« « «

Na tym drogowych perturbacji nie koniec. 
25 czerwca Powiat Olsztyński, jako lider 
projektu „Poprawa ekomobilności miejskiej 
na terenie gminy Purda” podpisał umowę 
o dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, 
kolejnych robót drogowych, stanowiących 
niejako uzupełnienie opisanego powyżej 
projektu.
Chodzi o odcinek od wiaduktu w Ostrze-
szewie do tzw. obwodnicy Klebarka Małego, 
drogę jednokierunkową przez wieś Klebark 
Mały wraz z chodnikiem na odcinku od DK 
16 do skrzyżowania na drogę w kierunku Kle-
barka Wielkiego oraz kanalizację deszczową. 
Wartość inwestycji to blisko 7,7 mln zł, z cze-
go planowane dofinansowanie ma wynieść 
ponad 5,5 mln zł, zaś wkład jaki zapewnia 
Gmina Purda to ponad 1,8 mln zł!
Czy i te miliony, dzięki „sprawności” służb 
powiatowych pozostaną na razie jedynie na 
papierze – czas pokaże.  GsZak

Budowa drogi powiatowej na odcinku 
Ostrzeszewo Klebark Mały

Budowa gminnej drogi jednokierun-
kowej w Klebarku Małym

Przebudowa drogi powiatowej na 
odcinku od DK16 wraz z budową 
chodnika i  kanalizacji deszczowej 
tzw. „Obwodnica Klebarka Małego”

Przebudowa drogi powiatowej od 
skrzyżowania w Klebarku Małym do 
Klebarka Wielkiego
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Moja mała ojczyzna
Moja mała ojczyzna – tak nazywa się 

projekt, wymyślony, a co ważniej-
sze, realizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Purdzie. I choć 
nazwa sugerowałaby skromne rozmiary 
przedsięwzięcia – nic bardziej mylnego. 
Wartość projektu przekracza bowiem 
860 tysięcy złotych, w tym ponad 730 
tysięcy dofinansowania z dotacji unij-
nych, reszta wkład własny. Te pienią-
dze pozwalają na przeprowadzenie 
atrakcyjnych szkoleń, uruchomienie 
inicjatyw lokalnych i staży. Ogółem final-
nie skorzysta z dobrodziejstw projektu 
czterdzieści osiem osób, bezrobotnych, 
niepełnosprawnych, od dłuższego już 
czasu objętych pomocą społeczną.

– Ta mała ojczyzna, to oczywiście nasza 
gmina – mówi Krystyna Sobótka, kierownik 
GOPS w Purdzie. – Miejsce w którym żyje-
my, miejsce coraz lepsze do życia dzięki ta-
kim właśnie projektom, wspierającym osoby, 
mające problemy z aktywnością zawodową. 
A w niedalekiej przyszłości dające im rów-
nież pracę, dzięki na przykład uruchomieniu 
spółdzielni socjalnej.

W ramach projektu zaplanowano:
– aktywizację edukacyjną, społeczną, za-

wodową i zdrowotną osób bezrobotnych 
w wieku 15-64 lat oraz ich otoczenia;

– zdobycie umiejętności zawodowych w gru-
pie 40 osób;

– animację społeczną 12 środowisk lokal-
nych na terenie gminy;

– zapewnienie staży dla 16 osób.

– Projekt jest realizowany od ubiegłorocz-
nej jesieni, zostanie zakończony w grudniu 
przyszłego roku – mówi Dorota Czarzasta-
-Wardyn, animator społeczny. – Na „pierw-
szy ogień” rekrutowaliśmy osoby z miejsco-
wości Kaborno, Klewki, Linowo i Wygoda. 
Stworzyliśmy 14-osobową grupę – głównie 
pań – która ma już za sobą pierwsze sukcesy. 
Dla każdej z tych osób doradcy ustalili indywi-
dualne plany działania, wspierające ich rozwój 
osobisty, edukacyjny, zawodowy. Rozrzut 
tematyczny szkoleń faktycznie imponujący: 
prawo jazdy kat. C z kwalifikacją do przewozu 

towarów, samodzielny księgowy bilansista, 
szkolenie z zakresu projektowania i pielęgnacji 
zieleni w przestrzeni publicznej; prawo jazdy 
kat. B. Bezpośrednim efektem szkoleń są staże 
pracy. Dwie panie otrzymały takowy w GOPS, 
trzy inne w gospodarce komunalnej gminy.
– Najważniejszym efektem naszych działań jest 
stworzenie potrzeby samoorganizacji i samo-
pomocy – dodaje Dorota Czarzasta-Wardyn. 
– I to się znakomicie udało! W ferie zimowe 
nasze panie zorganizowały w Klewkach tygo-
dniowe zajęcia z trzydzieściorgiem dzieci. I to 
jako wolontariuszki! A teraz rozpracowują ideę 
utworzenia spółdzielni socjalnej zajmującej się 
utrzymywaniem ogrodów i zieleńców...
27 czerwca w Klewkach odbył się niejako 

egzamin czeladniczy już nie przyszłych, 
a obecnych specjalistek od ogrodów. Teren 
wokół świetlicy zagospodarowany został 
wzorowo, a przede wszystkim pięknie i ma-
lowniczo (patrz zdjęcia!). Wójt Piotr Płoski 
wyglądał na cokolwiek zdumionego, chociaż 
przede wszystkim szczęśliwego.
– Jestem po prostu dumny z tych efektów, 
myślę, że powinna z nich być dumna cała 
nasza mała ojczyzna – powiedział Piotr 
Płoski. – Takie projekty naprawdę mają sens.
Aktualnie układany jest plan pracy z grupą 
z Klebarka, Patryk, Prejłowa i Purdy. Roz-
poczęto rekrutację w Butrynach i okolicy, 
w styczniu przyszłego roku sformowana 
zostanie kolejna, ostatnia już grupa.

Egzamin z urządzania ogrodów zdany kwitnąco...
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wydarzenia w teleobiektywie
C zerwiec to miesiąc ważnych wyda-

rzeń, w których uczestniczyły setki 
mieszkańców z miejscowości naszej 

gminy. Na szczególną uwagę zasługuje piesza 
pielgrzymka wiernych z Klewek do Klebarka 
Wielkiego. Uroczyście rozpoczęliśmy również 
lato, pamiętając o zasadach bezpiecznego 
zachowania się na wodą. 

Otwarcie Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
w Marcinkowie 

Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Marcinkowie, połączone z 
obchodami Dni Rodziny, to dla społeczności 
gminy Purda wyjątkowo ważne wydarzenie. 
Taka placówka funkcjonowała już od lat. Ale 
teraz prowadzona będzie przez samorząd. 
Stąd symboliczne nowe otwarcie. 
– Środowiskowe domy samopomocy już 
działały, ale prowadzone były przez inny 
organ. Dziś mamy świadomość odpowie-
dzialności, także finansowej – stwierdził wójt 
gminy Purda Piotr Płoski.

Gminny Dzień Dziecka 
w Purdzie 

Imprezę zorganizował Gminny Ośrodek Kul-
tury w Purdzie. Obfitowała w wiele atrakcji: 
dmuchane zjeżdżalnie, ścianki wspinaczko-
we, warsztaty, konkursy z nagrodami, a także 
kiermasz zabawek, słodkości i owocowy 
kącik. Główną część imprezy wypełniły 
zajęcia animacyjne. Dzieci pod kierunkiem 
animatorów z Odjazdowych Imprez uczest-
niczyły w różnych konkursach i zabawach. 

Ogromnym powodzeniem cieszyły się warsz-
taty malowania ceramiki, które przygotowała 
Kaflarnia Warmińska. I maluchy, i starszaki 
z równym zaangażowaniem zdobiły sowy, 
bociany, koniki i wiele innych glinianych 
wzorów. Dzieciaki miały również okazję od-
wiedzić miasteczko strażackie przygotowane 
przez OSP Pomoc Maltańska w Klebarku 
Wielkim oraz obejrzeć z bliska wóz strażacki 
należący do OSP w Purdzie. W trakcie impre-
zy odbył się także pokaz rugby przygotowany 
przez Bartosza Barczaka i jego grupę Rugby 
Team Purda.

Z modlitwą na ustach... 

Kontynuując tradycję parafianie z kościoła 
św. Walentego i Rocha w Klewkach udali 
się na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium 
Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku 
Wielkim. Podobnie jak w zeszłym roku swoją 
intencję zaniósł w pielgrzymce także wójt 
gminy Purda Piotr Płoski. Wierni wyruszyli 
w drogę prowadzeni przez ks. Mariusza 
Rybickiego, proboszcza 
parafii w  Klewkach. 
Nad bezpieczeństwem 
pielgrzymów czuwała 
policja oraz strażacy 
ochotnicy z OSP Pomoc 
Maltańska w Klebarku 
Wielkim.
Na miejscu czekało na 
nich powitanie. Ks. Woj-
sław Czupryński – pro-

boszcz tamtejszej parafii oraz pani Aneta 
Piątkowska – sołtys Klebarka Wielkiego 
przyjęli pielgrzymów modlitwą, pieśnią oraz 
poczęstunkiem. Wspólnie pomodlono się 
również w intencji ks. Mariusza Rybickiego, 
który żegnał się z parafią w Klewkach.

Rozpoczęcie lata w Purdzie

W tym roku odbyła się już IV edycja tej 
imprezy. Rozpoczęła się o godz. 19. Całość 
prowadziła znana konferansjerka Izis. Pierw-
szym zespołem, który wystąpił na scenie 
w Purdzie była olsztyńska formacja Disco 
Kwiatki. Goście bawili się także przy prze-
bojach grupy Kristars oraz Faster. Imprezę 
uatrakcyjnili artyści z Teatru Ognia Fuego, 
którzy zaprezentowali pokazy ognia. Równo 
o północy rozpoczęła się dyskoteka, którą 
poprowadził dj Kriss. 

Bezpieczne wakacje 
Ponad 200 uczniów z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Purdzie, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bu-
trynach, Szkoły Podstawowej w Szczęsnem 
i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej 
Wsi uczestniczyły w akcji „Bezpieczne Wa-
kacje”. Zorganizowały ją władze gminy Purda 
i Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi. 
Głównym celem tej akcji było przypomnie-
nie o zasadach spędzania wolnego czasu 
nad wodą.
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Szczęsne z kanalizacją
Szczęsne to przykład miejscowości, do której 

przeprowadza się coraz więcej osób z Olsztyna. 
Magnesem jest niewielka odległość od miasta. 
I coraz większy komfort życia.

W obecnej kadencji gminy poprawił się stan osiedlowych 
uliczek, pojawiło się oświetlenie. Teraz gmina realizuje 
tam kolejną inwestycję. Budowana jest sieć wodociągowa 
i sieć kanalizacji sanitarnej. Prace rozpoczęły się po tym, 
jak 28 maja 2018 r. podpisano umowę na wykonawstwo 
między wójtem gminy Purda Piotrem Płoskim a firmą 
„JANBAR”. Wykonawca zaczął prace od ul. Akacjowej, 
na osiedlu „Zielona Dolina”. Mieszkańcy są bardzo za-
dowoleni z rozpoczęcia prac. – Mieszkam w Szczęsnem 
od kilku lat. Brak kanalizacji był problemem, bo trzeba 
było wybudować szambo. To kosztowne i kłopotliwe 
przedsięwzięcie. Teraz będzie już tylko lepiej – mówi jeden 
z mieszkańców Szczęsnego. 
W ramach realizowanego zadania powstanie m.in. ok. 4700 
metrów sieci kanalizacji. Zakończenie inwestycji zaplanowa-
no na 15 listopada 2018 r., a jej wartość to niemal 2,6 mln zł. 
Natomiast w Klewkach pełną parą idą prace przy budowie 
wodociągu. Butryny to kolejna miejscowość naszej gminy, 
w której prowadzone są roboty. Polegają one na termo-
modernizacji budynku Butryny 15, w którym znajduje 
się świetlica, ośrodek zdrowia i pomieszczenia po byłym 
przedszkolu. Inwestycja polega na wykonaniu ocieplenia 
ścian zewnętrznych, robót elektrycznych, wymianie sto-
larki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, usprawnieniu 
systemu grzewczego, wymianie opraw oświetleniowych 
na energooszczędne, montażu paneli fotowoltaicznych 
i kotła na biomasę. Inwestycja współfinansowana jest ze 
środków zewnętrznych w wysokości 85 proc. 
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wciąż marzą o awansie
Za nami kolejny sezon piłkarski na 

boiskach Warmii i Mazur. Z trzech 
drużyn, reprezentujących gminę Purda 
w rozgrywkach, najlepszy wynik zano-
tował zespół GKS Błękitni Korona Stary 
Olsztyn Klewki, całkiem bliski awansu 
do wyższej klasy rozgrywkowej...

GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki 
grał w klasie A. Podobnie KS Leśnik Nowe 
Ramuki. Dochodzi jeszcze GKS Kormoran 
Purda występujący w B-klasie. 
Obecność tego pierwszego klubu w roz-
grywkach A-klasy to efekt połączenia dwóch 
drużyn: Korony Klewki oraz Błękitnych Stary 
Olsztyn. Pod nowym szyldem piłkarze zagra-
li po raz pierwszy wspólnie na tym poziomie 
w sezonie 2016/2017. 
– Mierzyliśmy w awans do wyższej klasy roz-
grywek, czyli do „okręgówki”. To założyliśmy 
sobie już na samym początku zakończonego 
właśnie sezonu – mówi Karol Kwiatkowski 
z GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki. 
– Niestety, nie udało się nam.
Ostatecznie GKS Błękitni Korona Stary 
Olsztyn Klewki zajął trzecie miejsce.
– Najlepiej wiodło nam się w pierwszej 
rundzie. Wtedy praktycznie wygraliśmy 
większość meczów. W drugiej trochę zabra-
kło nam szczęścia – twierdzi Kwiatkowski.
Jego zdaniem o ostatecznej lokacie zde-
cydowało kilka meczów, a szczególnie ten 
z liderem FC Dajtki, przegrany 1 do 3. 
– Graliśmy u siebie, mieliśmy wiele okazji, 
wykorzystaliśmy tylko jedną. Dajtki strzeliły 
to, co miały – mówi Kwiatkowski. 
Piłkarz GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn 
Klewki dodaje, że mimo wszystko atmosfera 
w klubie jest bardzo dobra. – To w głównej 
mierze zasługa trenera Adama Zejera, który 
poukładał zespół – podkreśla Kwiatkowski. – 
Do klubu garnie się też coraz więcej młodych 
piłkarzy. Dlatego nie tracimy nadziei i wciąż 
wierzymy, że awans wkrótce będzie nasz. 

Jeżeli chodzi o kolejną drużynę reprezentu-
jącą gminę Purda – KS Leśnik Nowe Ramuki 
– to swoje potyczki zakończyła na 10. miejscu 
w klasie A, co niestety nie pozwoliło myśleć 
o spokojnym utrzymaniu w tej klasie roz-
grywkowej. Doszło do baraży, w których „le-
śnicy” nie wypadli najlepiej. Koniec czerwca 

oznaczał dla klubu i zawodników spadek do 
B-klasy. W ten sposób w przyszłych rozgryw-
kach dołączyli do nastepnej drużyny z naszej 
gminy, GKS Kormoran Purda.

Co dla jednych jest porażką, dla drugich suk-
cesem. GKS Kormoran Purda występujący 
w B-klasie rozgrywki zakończył na 4. miejscu 
w swojej grupie. – Największą sprawą jest 
to, że udało się uratować – mówi Grzegorz 
Nosek, pasjonat sportu z Purdy i radny rady 
gminy Purda. – A przecież GKS Kormoran 
Purda groziło zawieszenie i cofnięcie licencji. 
Ratunkiem okazało się powołanie nowego sto-
warzyszenia, które wzięło sprawy w swoje ręce. 

Radny Nosek dodaje, że walka o przetrwa-
nie klubu opłaciła się. – Istotne jest to, że 
do klubu garnie się coraz więcej młodych 
ludzi – mówi. – Tu na pewno podziękowania 
należą się trenerowi Janowi Hamerze, który 
prowadził zespół seniorów, a także „żaków”. 
Na wzrost popularności piłki nożnej wpły-
wają zawody organizowane przez lokalnych 
działaczy. Przykładem są nocne rozgrywki 
zorganizowane w ubiegłym roku z 14 na 
15 sierpnia. – Rozpoczęły się około godzi-
ny dwudziestej, a zakończyły o pierwszej 
w nocy. Łącznie uczestniczyło w nich około 
trzystu zawodników. W tym roku zamierza-
my to powtórzyć – zapowiada radny Nosek.

Purda przyjazna seniorom 
Na terenie gminy urządzone zosta-

nie kolejne miejsce, w którym czas 
spędzać będą mogli mieszkańcy. W Pa-
trykach powstanie Klub Seniora.

To będzie miejsce spotkań i  integracji star-
szych mieszkańców gminy. Realizacja pomy-
słu zaczęła się pod koniec lutego, kiedy radni 
na sesji zdecydowali o powołaniu Senioralnej 
Rady Gminy Purda. Kolejnym krokiem było 
utworzenie Klubu Seniora. To pozwoliło 
władzom gminy Purda sięgnąć po środki na 
urządzenie miejsca, w którym osoby starsze 
będą mogły spędzać czas. Na jego lokalizację 
wybrano Patryki. Tam powstanie świetlica 
dla seniorów. Gmina zakupiła odpowiedni 
budynek, opracowała dokumentację tech-
niczną, która pozwoli na przystosowanie go 
do planowanych zamiarów. – Odpowiedni 
wniosek o dofinansowanie tych działań 
został złożony do wojewody warmińsko-ma-
zurskiego w konkursie Wieloletniego Pro-
gramu „Senior+” na lata 2015-2020 – mówi 
Piotr Płoski, wójt gminy Purda. – Uzyskał 
on akceptację, dzięki czemu pozyskaliśmy 
pieniądze na realizację naszych zamierzeń 
i dopasowanie budynku w Patrykach 6 do 
potrzeb osób starszych. 
Klub Seniora znajdzie się na parterze. Starsi 
mieszkańcy będą mieli do dyspozycji jed-
ną dużą ogólnodostępną salę do spotkań. 
Zostanie ona w pełni wyposażona, w tak 

niezbędne rzeczy, jak krzesła, stół, kanapę 
i  fotele. Oczywiście nie zabraknie szatni 
oraz aneksu kuchennego, w którym będzie 
można przygotować sobie ciepły posiłek lub 
zaparzyć kawę czy herbatę. Dla odwiedzają-
cych Klub Seniora urządzone zostaną toalety, 
w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. Na 
zewnątrz znajdzie się podjazd dostosowany 
do potrzeb takich osób oraz miejsca posto-
jowe. – W tak przystosowanym miejscu nasi 
seniorzy będą mogli brać udział w ciekawych 
spotkaniach i warsztatach, rozwijających 
kondycję zajęciach gimnastycznych i ru-
chowych, czy  po  prostu porozmawiać przy 
kawie i herbacie – podkreśla wójt gminy 
Purda Piotr Płoski. 
Przypomnijmy, że w Przykopie trwa budowa 
kolejnej ogólnodostępnej świetlicy. Będzie ona 
samodzielnym, parterowym budynkiem. Jej 
powierzchnia to 120 metrów kwadratowych. 
W ten sposób mieszkańcy Przykopu zyskają 
miejsce, w którym będą mogli się wspólnie 
spotkać, a przede wszystkim działać. Przy 
okazji urządzony zostanie szlak pieszo-ro-
werowy o długości około trzech kilometrów. 
Dojdzie do tego mała architektura, jak m.in. 
ławki i stojaki rowerowe. – Planowana świe-
tlica w Przykopie oraz teren wokół niej bę-
dzie stanowić miejsce postoju i odpoczynku 
turystów, natomiast teren przy rozlewisku 
da możliwość zatrzymania się i obserwacji 
przyrody – dodaje wójt Piotr Płoski.
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Bałdy, 
Bałdy...
Prawie 1000 osób z całego regionu 

przyjechało 7 lipca do Bałd, gdzie 
odbywała się XI edycja Warmińskiego 
Kiermasu Tradycji, Dialogu, Zabawy.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12 
mszą świętą w kościele pod wezwaniem świę-
tego Jakuba w Butrynach, koncelebrowaną 
przez arcybiskupa Józefa Górzyńskiego oraz 
proboszcza tutejszej parafii księdza kanoni-
ka Jana Pietrzyka. Po mszy świętej goście 
udali się do Wrót Warmii. W alei biskupów 
został odsłonięty pamiątkowy głaz poświę-
cony postaci biskupa Jana Olbrachta Wazy. 
Fundatorem głazu była firma Arkas-Projekt. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wice-
prezes zarządu firmy, Krystian Obidziński. 
Nastepnie goście udali się na plac przy scenie, 
gdzie mogli obejrzeć inscenizację przygoto-
waną przez podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy w gminie Purda. 
Oficjalnego otwarcia XI Warmińskiego Kier-
masu Tradycji, Dialogu, Zabawy dokonał 
wójt Piotr Płoski. W części artystycznej wy-
darzenia na scenie wystąpili kolejno: Kapela 
Jakubowa, Dybzaki, Folkownia, Czerwony 
Tulipan i Shannon. Na placu nie zabrakło 
wystawców, którzy prezentowali różne dzie-
dziny rzemiosła, stoisk edukacyjnych oraz 
dawnych gier i zabaw podwórkowych. Jak 
co roku na Kiermasie pojawili się rowerzy-
ści z Klubu Rowerowego 4R, działającego 
przy PTTK w Olsztynie. Bardzo dziękujemy 
wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok.
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