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ZDANIEM WÓJTA

Flaga na maszt!
– Przed nami długi weekend. Dla jednych 
czas hucznych zabaw, spotkań towarzyskich 
czy rodzinnych, dla innych wypoczynku „na 
sportowo”, dla jeszcze innych...
– Może czas refleksji?
– Przy grillu?
– No, niekoniecznie, może na przykład podczas 
koncertu Pro Musica Antiqua, który odbędzie się 
3 maja w kościele w Klebarku Wielkim. Z drugiej 
strony, w końcu dlaczego nie przy grillu? Długi, 
majowy weekend, to czas na wiele spraw. W tym 

na tę odrobinę rozważań, poważnych rozważań 
o tym, kim jesteśmy, skąd przychodzimy, dokąd 
idziemy. Warto pamiętać, co legło u podłoża 
tego radosnego świętowania, że nie wzięło się 
ono znikąd. I że były czasy, gdy go w tej postaci 
nie było... Dziś to takie oczywiste: pierwszego 
maja Święto Pracy, dwa dni później Konstytucji 
Trzeciego Maja.
– A pomiędzy nimi Święto Flagi...
– No właśnie. Święto Pracy obchodzono corocz-
nie od 1890, ale świętem państwowym w Polsce 
stało się dopiero w 1950 roku, za komuny. Od-
wrotnie obchody rocznicy Konstytucji Trzecio-
majowej: ustanowione świętem państwowym 
w 1919 roku, potem wojna, czasy PRL-u i powrót 
do tradycji w 1990 roku. Najkrótszą historię 
i nie obfitującą w podobne zawirowania jak te, 
dotyczące wyżej wymienionych świąt, ma Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony 
przez Sejm w 2004 roku. Stanowi niejako łącznik 
w tej patriotycznej triadzie świąt państwowych.
– W dużym skrócie polega na tym, żeby wy-
wiesić na posesji polską flagę...
– W skrócie tak. Żeby dać wyraz dobrych uczuć 
Polaków do naszych biało-czerwonych barw na-
rodowych. Do siebie nawzajem – by słowa Naród, 
Państwo Polskie nie były tylko wyświechtanymi 
frazesami. O naszą tożsamość trzeba dbać. Za-
wsze. A już szczególnie z okazji stulecia odzyska-
nia Niepodległości. Tu chciałbym dodać, że nasza 
gmina wypracowała w związku z tymi świętami 
swoja małą, myślę jednak, że pożyteczną tradycję: 
już trzeci rok z rzędu kupujemy sto flag z drzew-
cami. Flagi trafiają do sołtysów, którzy zgodnie 
z potrzebami rozdają je mieszkańcom. Do tego 
dodajemy konkurs na fejsie – wśród autorów 
zdjęć obrazujących wieszanie flag na domostwie, 
rozlosowujemy fajne nagrody.
– W takim razie... flaga na maszt!
– Obowiązkowo!

Rozmawiał zD

WYDARZENIE MIESIĄCA Derby w gminie Purda s. 4-5
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Wójt Piotr Ploski już ma zdjęcie, jak wiesza flagę. 
Ale w konkursie nie weźmie udziału...

W NuMERZE

l  Rada gminy podjęła decyzję 
umożliwiającą zagospodarowywa-
nie wolnych pomieszczeń. Pozwoli 
to osobom fizycznym adaptację tych 
pomieszczeń na cele mieszkaniowe.
Szansa na nowe mieszkanie � � � � � � � �str� 2

l  Grill, dobra zabawa, beztroska, 
odpoczynek. Z tym kojarzy się nam 
długi majowy weekend. Ale może 
warto czasami zastanowić się, komu 
i czemu zawdzięczamy te świąteczne 
dni? Co naprawdę wiemy o Konsty-
tucji 3 Maja? 
Książę Poetów na grillu  � � � � � � � � � � � �str� 2

l W Silicach już się cieszą, bo skoń-
czyły się uciążliwe szambowe zabawy. 
Odetchnęli mieszkańcy, odetchnęła 
przyroda.
Mieszkańcy zadowoleni � � � � � � � � � � � �str� 3

l Nowe i nowoczesne przy okazji 
boisko powstaje w Starym Olsztynie, 
Tu też i mali, i całkiem duzi sportow-
cy się cieszą na myśl o zawodach i 
meczach, I rzecz jasna o treningach.
W Starym Olsztynie  
nowe boisko� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 6

l A w Przykopie radość wywołuje 
rozpoczynana właśnie budowa świe-
tlicy z prawdziwego zdarzenia. Wła-
dze gminy Purda wybrały i podpisały 
umowę z firmą, która w Przykopie 
wybuduje wymarzoną świetlicę.
Świetlica z prawdziwego zdarzenia  
w Przykopie  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 6

l  Kończy się zima, zaczyna się 
koszmar. Wypalanie traw wyrządza 
krzywdę zwierzętom, często ludziom, 
Jednak bezmyślnych podpalaczy 
wciąż nie brakuje i dają zajęcie od-
ważnym  strażakom.
Nie wypalajcie traw � � � � � � � � � � � � � � str� 7
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Umożliwienie zagospodarowania 
wolnych pomieszczeń, m.in w bu-

dynkach oświatowych – to jedna z naj-
ważniejszych decyzji radnych, które 
zapadły na ostatnim posiedzeniu Rady 
Gminy Purda.

Uchwała zmienia zasady wynajmowania 
lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Purda. Jej 
najważniejszy nowy zapis umożliwia do-
konywanie przez osoby fizyczne na własny 
koszt i we własnym zakresie „adaptacji po-
mieszczeń innych, niż mieszkalne – np. 
strychy, pralnie, suszarnie, lokale użytkowe 
– w budynkach po byłych ośrodkach oświa-
ty i kultury. – Zmiana uchwały służyć ma 
zagospodarowaniu wolnych pomieszczeń 
w budynkach, wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy Purda, poprawie-
niu ich stanu technicznego, a także pobu-
dzeniu aktywności mieszkańców – tłumaczy 
Magdalena Siemieńczuk, podinspektor ds. 
gospodarki nieruchomościami w Urzędzie 
Gminy Purda. 
Dodaje, że dzięki dokonanym zmianom 
w przepisach w pierwszej kolejności będzie 
można urządzić dwa mieszkania pod nume-
rem 23 w Marcinkowie. – To jest dla nas bar-
dzo ważna sprawa. Pozwoli na rozwiązanie 
problemów mieszkaniowych naszej gminy 
– stwierdził Piotr Płoski, wójt gminy Purda. 
Na ostatniej sesji Rady Gminy Purda radni 
zdecydowali również m.in. o wyrażeniu 
zgody na zawarcie z władzami Olsztyna 
porozumienia w sprawie prowadzenia lokal-
nego transportu publicznego. Dzięki temu 
utrzymana zostanie komunikacja Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego na 
terenie gminy. Przy okazji wójt Piotr Płoski 
poinformował radnych, że transport publicz-
ny stanie się jeszcze lepszy. – Firma Radex 
złożyła wnioski o wydanie zezwolenia na 
uruchomienie czterech linii: ze Zgniłochy do 
Olsztyna, ze Zgniłochy do Purdy, z Gąsioro-

wa do Olsztyna oraz z Gąsiorowa do Purdy 
– mówi wójt Piotr Płoski. 
Oprócz tego radni przyjęli „Program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
bieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Purda w 2018 roku”.

WIEścI Z sEsJI RADy GMINy PuRDA

Szansa  
na nowe mieszkania
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Książę poetów na grillu
Dokąd się wybrać, w co ubrać, co 

wrzucić na grilla i czym go podlać... 
No i najważniejsze – pogoda powinna 
być bez zarzutu. 

Na długi majowy weekend czekamy co roku 
z utęsknieniem, planujemy go drobiazgo-
wo, oczekując tylko jednego – wyśmienitej 
zabawy i takiegoż odpoczynku. I  bardzo 
dobrze. Szkoda tylko, że tak rzadko (albo 
wcale) zastanawiamy się nad tym, czemu 
i komu zawdzięczamy te wolne od pracy 
dni... Czasem gdzieś tam przemknie w te-
lewizorze jakiś pochód, jakaś manifestacja, 
jakieś wzniosłe przemówienia. Jasne, wiemy, 
co to Święto Pracy, cieszy nas Dzień Flagi 
(bo od niedawna nie trzeba brać urlopu 
między świętami...) A co z 3 Maja?  Co 
wiemy o Konstytucji 3 Maja, oprócz tego, że 
była?  Może to, że tak nowoczesnego prawa 
nie miała cała ówczesna Europa, że nowa 
ustawa zasadnicza wprowadziła trójpodział 
władzy, zniosła liberum veto i mocno za-
lazła za skórę magnatom, ograniczając ich 
przywileje. Później była Targowica, a po 
niej zmierzch państwa polskiego.  Na wiele, 

wiele lat.  Zniknęła z mapy Polska, zniknęła 
i polska Warmia. Na jeszcze dłużej. 
Zanim jednak pruski mrok okrył warmiń-
ską ziemię, ta kwitła pod rządami war-
mińskiego biskupa, księcia poetów, Igna-
cego Krasickiego. Bliski współpracownik 
króla Stanisława, uczestnik jego słynnych 
obiadów czwartkowych urzędował przede 
wszystkim w lidzbarskim zamku. Tu po-
wstała znakomita większość jego bajek, sa-
tyr, poematów, powieści i prac naukowych. 
Ale zanim do niego trafił, stawił się najpierw 
u Wrót Warmii. W Bałdach, a potem w Bu-
trynach witali go przedstawiciele kapituły 
warmińskiej i zwykli mieszkańcy. I był to 
wówczas ostatni Polak na stolicy biskupów 
warmińskich.  Dzięki jego talentowi i dzie-
łom, które i dziś i bawią, i uczą, wiemy, co 
myślał o Polsce i polskości. 
Może więc, bawiąc się setnie podczas ma-
jówki, pomyślimy znienacka, że być może 
tą dróżką, nad tym jeziorkiem, tym laskiem 
przechadzał się Książę Poetów. Może to tu 
właśnie myślał o spotkaniach z królem Sta-
nisławem, wspominał czwartkowe obiady 
i rozmowy o Konstytucji 3 Maja?
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W końcu JEsT kANAlIZAcJA

Mieszkańcy zadowoleni
Mieszkańcy Silic na pewno mają po-

wody do zadowolenia. Ich domy 
zostały właśnie podłączone do sieci 
kanalizacyjnej. Takie inwestycje gmina 
planuje także m.in. w Klebarku Wielkim 
i Szczęsnem.

Brak podłączenia domów do sieci kanaliza-
cyjnej to poważny problem. Mieszkańcy tracą 
czas i pieniądze, traci też środowisko, bo część 
zanieczyszczeń trafia do pobliskich jezior, któ-
rych jest bardzo wiele na terenie gminy Purda. 
Przykładem są Silice położone nad Jeziorem 
Silickim. A to tylko jedna z wielu miejscowo-
ści, które na miejsce do życia wybiera coraz 
więcej osób. Teraz zaległości sprzed wielu lat 
zostały właśnie zlikwidowane. Mieszkańcy 
Silic mogą się już cieszyć z podłączenia ich 
domów do kanalizacji. Sieć wodno-kanali-
zacyjna została ułożona na odcinku Silice-
-Trękusek. – Koszt zadania wyniósł około 1,5 
mln zł, a zdecydowaną większość tej kwoty 
pozyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej 
– mówi wójt gminy Purda Piotr Płoski. 
Wójt Płoski dodaje, że budowa kanalizacji 
w Silicach to nie jedyna nadrobiona zaległość 
sprzed lat. – Od Agencji Nieruchomości Rol-
nych, dzięki dobrej współpracy, przejęliśmy 
oczyszczalnię w Trękusku, dzięki czemu 
nie musimy odprowadzać nieczystości do 
oczyszczalni olsztyńskiej, a tym samym po-
nosić związanych z tym wysokich kosztów. 
Kolejną miejscowością, która ma zostać 
podłączona do kanalizacji jest Klebark 
Wielki. Gotowy jest już projekt budowlany. 
– Brak kanalizacji nastręcza wiele proble-
mów – mówi Marek Lassmanowicz, jeden 
z mieszkańców Klebarka Wielkiego. – Wiąże 
się to z koniecznością pilnowania zbiornika, 
wywożenia jego zawartości. To jest i czaso-
chłonne, i kosztowne. W dodatku te, często 
stare, instalacje nie spełniają swojej roli, 
przeciekają, co powoduje, że zanieczyszczane 
jest środowisko, w tym Jezioro Klebarskie. 
Kanalizacja ułatwia życie i podnosi jego 
komfort. Dlatego dobrze, że Klebark Wielki 
też zostanie w nią wyposażony. 
W przypadku Klebarka Wielkiego sieć rów-

nież zostanie wpięta do oczyszczalni w Trę-
kusku. Tam też mają być odprowadzane 
nieczystości z planowanego w Trękusku osie-
dla mieszkaniowego. Budowa sieci kanaliza-
cyjnej planowana jest również w Szczęsnem. 
– Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania 

wykonawcy tej inwestycji – mówi wójt Piotr 
Płoski. – W jej ramach zamierzamy również 
odbudować studnię głębinową w Klewkach. 
Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to 
termin zakończenia prac planujemy na 31 
października 2018 roku.

Własna oczyszczalnia to i oszczędność, i spokój ducha
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W Silicach już się cieszą z kanalizacji
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Derby w gminie Purda
14 kwietnia na boisku w Klewkach 

w derbach gminnych GKS Błękit-
ni Korona Stary Olsztyn Klewki podej-
mowali KS Leśnik Nowe Ramuki. Mecze 
derbowe rządzą się swoimi prawami. 
Bez względu na miejsce w tabeli druży-
ny rozpoczynają grę jak równy z rów-
nym. Tak też było i w tym spotkaniu. 
Ale do czasu...

W sobotnie popołudnie w Klewkach poja-
wiło się ponad 200 kibiców. Sympatycy obu 
drużyn obejrzeli ciekawe spotkanie, podczas 
którego do bramek wpadły trzy gole. Pierw-
sza bramka dla Korony padła w 31. minucie, 
piłka po strzale Mateusza Guta odbiła się 
od słupka i trafiła pod nogi Karola Kwiat-
kowskiego, który z pięciu metrów umieścił 
piłkę w pustej bramce. Do szatni zawodnicy 
Korony schodzili w dobrych humorach. Już 
na początku drugiej połowy po dośrodko-
waniu Damiana Piaseckiego z rzutu rożnego 
wynik na 2:0 podwyższył po strzale głową 
Karol Kwiatkowski. Leśnik również miał 
swoje okazje, ale dopiero w 61. minucie po 
pięknym strzale zza pola karnego zdobył gola 
kontaktowego. Od zdobycia gola przez gości 
było trochę nerwowo na boisku, ale zacho-
wanie napastnika KS Leśnik doprowadziło 
do tego, że drużyna gości już do końca spo-
tkania grała w osłabieniu. W efekcie sobotni 
pojedynek w rozgrywkach A-klasy zakończył 
się zwycięstwem 2:1 Błękitnych Korona Sta-
ry Olsztyn Klewki. Jak na początek sezonu 
obie drużyny wykazały się całkiem dobrą 
dyspozycją.
Wydarzenie sportowe było okazją do spo-
tkania nie tylko miłośników piłki nożnej, 
ale również całych rodzin, które kibicowały 
swoim drużynom. W przerwie wydarzenia 
zorganizowany został mini konkurs piłki 
nożnej dla najmłodszych kibiców. Na gości 
czekał również kącik kulinarny, który zaopa-
trzony został przez Gminy Ośrodek Kultury 
w Purdzie. Organizatorzy rozlosowali wśród 
fanów wiele nagród, m.in. bilety na mecz 
Polska – Litwa, szaliki pamiątkowe obydwu 
drużyn oraz koszulki. Serdecznie dziękujemy 
obu drużynom oraz kibicom za pasjonujące 
derbowe widowisko. aB

zDjęcia: Fot.egit.pl emil maRecki
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Zapraszamy na kolejne rozgrywki piłkarskie w gminie Purda  
tym razem w Purdzie w ramach B-klasy, zagrają

GKS Kormoran Purda vs KS Wrzesina
28 kwietnia godz. 16.00

zapraszamy do  kibicowania, w trakcie konkursy z nagrodami i kiełbaski z grilla.
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W Starym Olsztynie  
nowe boisko
Pełną parą idą prace przy budowie 

boiska w Starym Olsztynie. To efekt 
porozumienia podpisanego przez wła-
dze gminy Purda, klubu Stomil Olsztyn 
oraz firmy Budimex, sponsora klubu.

Umowę podpisano w marcu. Ze swojej 
strony władze gminy Purda udostępniły 
Akademii Sportu Stomil Olsztyn boisko 
w Starym Olsztynie. W zamian Akademia 
zobowiązała się do zasiania trawy, pielę-
gnacji obiektu w czasie trwania umowy, 
doprowadzenia ujęcia wody nieopodal bo-
iska, postawienia brakującego piłkochwytu, 
ławek rezerwowych oraz kontenera – szatni 
dla zawodników. Prace już trwają i idą peł-
ną parą. Jak mówi Robert Knothe, prezes 
Akademii Sportu Stomil Olsztyn, najpierw 
trzeba było teren „podnieść”. – Widać już, że 
Budimex to zrobił. Następnym krokiem było 
pojawienie się na miejscu ciężkiego sprzętu, 
ubicie ziemi i wyznaczenie poziomów. Zaraz 
po tym zabieramy się do zasiania trawy – 
mówi Robert Knothe. – Muszą też zostać 
wykonane prace na terenie wokół boiska 
piłkarskiego, ponieważ chcemy tam stwo-
rzyć boisko do siatkówki. Jeśli nie nastąpi 
gwałtowne załamanie pogody, jak choćby 
intensywne opady deszczu, które ,,zleją” 
trawę, to boisko powinno być gotowe już 
we wrześniu.
Postępowi prac z zainteresowaniem przy-
glądają się władze gminy Purda. – Obiekt 
w Starym Olsztynie został zniszczony przez 
dziki. Dlatego przestał pełnić swoją funkcję 
– mówi Piotr Płoski, wójt gminy Purda. 
– Ale dzięki podjętym działaniom, nie dość, 
że znów przywrócone zostanie miejsce do 
uprawiania sportu, to wzbogacimy się o na-
prawdę nowoczesne boisko. 
Warto przypomnieć, że korzystać będą z nie-
go nie tylko podopieczni AS Stomil Olsztyn, 
ale i mieszkańcy gminy Purda. – Skorzystają 
również dzieci i młodzież z drużyn z naszej 
gminy. Nasza współpraca z olsztyńskimi 

klubami układa się dobrze, bo przecież 
Stomil to nasz drugi partner. Wcześniej po-
rozumieliśmy się z Andrzejem Nakielskim, 
którego Naki Olsztyn trenują w Klewkach 
– mówi wójt Płoski. 
Z decyzji o urządzeniu boiska w Starym 
Olsztynie cieszy się Dawid Marchewka, ze 
sztabu szkoleniowego i piłkarz GKS Błękitni 
Korona Stary Olsztyn Klewki. – Na pewno 

dzięki niemu odciążone zostanie boisko 
w Klewkach, na którym niekiedy w jednym 
czasie trenuje nawet 60 osób. Taki obiekt 
bardzo przyda się w naszej gminie. Pozwoli 
prowadzić treningi w bardziej komfortowych 
warunków. Być może stanie się magnesem 
dla młodzieży z Olsztyna, która będzie chcia-
ła grać w naszym klubie – dodał z nadzieją 
Dawid Marchewka. 

Świetlica z prawdziwego 
zdarzenia w Przykopie
Władze gminy Purda wybrały 

i podpisały umowę z firmą, któ-
ra w Przykopie wybuduje świetlicę. 
– To będzie spełnienie naszych marzeń 
– cieszy się Bożena Ślubowska, sołtys 
tej miejscowości.

Brak świetlicy mieszkańcy Przykopu odczu-
wają od lat. Bo nie mają miejsca, w którym 
mogliby wspólnie spędzić czas. – W okresie 
jesienno-zimowym tak naprawdę to takie 
spotkania odbywały się w moim mieszkaniu 
– mówi Bożena Ślubowska, sołtys Przykopu. 
– Bardzo potrzebne jest nam takie miejsce, 
by organizować różnego rodzaju spotkania 
oświatowe, kulturalne i wszelkie inne.
Władzom gminy Purda udało się znaleźć 
pieniądze, by wybudować świetlicę w Przy-
kopie. Najpierw wybrały w przetargu firmę, 
która zajmie się wykonaniem tej inwestycji, 
a 23 kwietnia podpisały z nią umowę. – Na 
budowę tej świetlicy udało nam się pozyskać 
środki z Unii Europejskiej – mówi wójt gmi-
ny Purda Piotr Płoski. 
Świetlica będzie samodzielnym, parterowym 
budynkiem. Jej powierzchnia to 120 metrów 
kwadratowych. – Tak potrzebowaliśmy tej 
świetlicy, że na przygotowanie jej projektu 

budowlanego przeznaczyliśmy swoje środki 
z funduszu sołeckiego – podkreśla sołtys Bo-
żena Ślubowska. – Dla nas jej budowa będzie 
spełnieniem naszych marzeń. Mamy już plan 
na jej wykorzystanie. Chcemy urządzać tam 
różnego rodzaju warsztaty edukacyjne. Przy-
ciągnie to i samych mieszkańców, i turystów 
– mówi sołtys Przykopu.
Jednak projekt, realizację którego władze 
gminy Purda właśnie zaczynają, to nie tylko 
budowa świetlicy. – W jego ramach planowa-
ne jest stworzenie szlaku pieszo-rowerowego 
o charakterze edukacyjnym. Szlaku bardzo 
atrakcyjnego, jako że powstanie na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy 
Napiwodzko-Ramuckiej – zaznacza wójt 
gminy Piotr Płoski. – Jego początek zostanie 
zlokalizowany przy planowanej świetlicy, 
a celem będzie rozlewisko znajdujące się 
w Nowym Przykopie. 
Cały szlak pieszo-rowerowy będzie miał oko-
ło 3 kilometrów długości. Uzupełni go tzw. 
mała architektura, czyli m.in. ławki i stojaki 
rowerowe. – Świetlica w Przykopie oraz teren 
wokół niej będzie stanowić miejsce postoju 
i odpoczynku turystów, natomiast teren przy 
rozlewisku umożliwi obserwację niezwykłej 
przyrody – dodaje wójt Piotr Płoski.
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Ale... Nie wypalajcie traw... 
Jest jak co roku. Znienacka kończy 

się zima. Było minus pięć, jest plus 
piętnaście. W jedną dobę! I co robimy? 
Wypalamy trawę, tę starą, żeby nowa 
mogła wyrosnąć...

Jaki jest tego sens? Żaden. Trawa, zdaniem 
biologów, lepiej nie urośnie, natomiast wszel-
kie stworzenia, które się w niej zdążyły zalę-
gnąć – po prostu spłoną. Genialne. Po co nam 
ptaki, które zżerają kleszcze? Po nic, niech się 
ich gniazda spalą wraz z trawą... Pomijam już 
fakt, że wypalanie traw jest karane grzywną. 
Na mocy kodeksu karnego – mówi Tomasz 
Czarniewski, komendant gminny Ochot-
niczej Straży Pożarnej w gminie Purda. – 
Gorzej, że stanowi olbrzymie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa okolicy. Powieje wiatr i ogień 
wypali nie tylko trawę, ale i całą wioskę... 
Trzeba myśleć. To nie są żarty.... 
Bo nie są. Gdy tylko puściły lody, czyli po 
świętach Wielkiej Nocy pod Zgniłochę i Trę-
kus solidnie i radośnie podszedł czerwony 
kur. Niestety, bezmyślnych podżegaczy nie 
brakuje. Na szczęście dzięki doświadczeniu 
naszych strażaków udało się tragedię ugasić 
w zarodku...
Nie wiem, jak osobom, które wyczyniają 
takie „numery” przemówić do rozsądku – 
przyznaje Tomasz Czarniewski. – Kilka lat 
temu, w Giławach od pożaru traw zapalił 
się dom... Ludzie, proszę was, weźcie to 
pod uwagę. Chodzi o bezpieczeństwo nas 
wszystkich!
Pożary traw, oby pierwsze i ostatnie w tym 
roku, ugasiły zastępy OSP z Butryn, Klebarka 
Wielkiego i Nowej Wsi. Oprócz nich funk-
cjonuje jeszcze jednostka w Purdzie. Czyn-
nych strażaków w gminie jest stu ośmiu. To 
nieproste być strażakiem, zwłaszcza ochotni-
czym. Pomińmy odwagę i warunki fizyczne, 
pozwalające walczyć z ogniem. Nie zapomi-
najmy, że przeważnie między godziną siódmą 
rano a piętnastą ochotniczy strażak gdzieś 
pracuje. Z reguły jest dostępny po szesnastej. 
Oby w tzw. międzyczasie nic się nie paliło...
Pożary wcale nie są największym naszym 
utrapieniem – mówi T. Czarniewski. – Sta-
tystycznie, patrząc na ubiegły rok, najwięcej 
zdarzeń wiązało się z wypadkami drogowy-

mi. Głównie na krajówce 53. Interweniowali-
śmy tam 73 razy! A do pożarów wyjechaliśmy 
63 razy...
To, co najistotniejsze, oprócz ochotniczego 
męstwa, to sprzęt. I tu gmina Purda ma 
się czym pochwalić. Wystarczy zerknąć do 
statystyk. Dzięki obecnym władzom, w tym 
wójtowi gminy, Piotrowi Płoskiemu, gminny 
sprzęt strażacki odmłodniał. 
Mamy naprawdę sporo dobrego sprzętu 

– mówi T. Czarniewski. – Oprócz wozów 
strażackich doszły łodzie, przyczepy, mun-
dury, ubrania bojowe... Wójt się naprawdę 
stara. To moim zdaniem najlepszy moment 
w historii OSP w gminie Purda...
I oby tylko ochotniczych chętnych do ga-
szenia „czerwonego kura” nie zabrakło. Bo 
o ile w Klebarku Wielkim jest ich 45, o tyle 
w Purdzie... Trochę zbyt mało. A tradycje 
są... kp

Klub Senior+ w gminie Purda
Z przyjemnością informujemy, że dzięki środkom pozy-
skanym przez gminę Purda z Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020 utworzony i wyposażony 
zostanie Klub Seniora w Patrykach�
W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane 
w lokalu Patryki 6� Klub utworzony zostanie na parterze 
w budynku i posiadać będzie:
– jedno ogólnodostępne pomieszczenie do spotkań 
wyposażone w stół, krzesła, kanapę i fotele
– aneks kuchenny,
– szatnię,
– dostosowane toalety, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami�
– podjazd dla osób z niepełnosprawnościami oraz miejsca parkingowe�
Dzięki realizacji zadania w przyszłości będą mogły odbywać się w klubie zajęcia, które pozwolą na aktywizację 
osób starszych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego naszych seniorów�
Szacunkowy łączny koszt planowanej inwestycji wynosi 150 000,00 zł, w tym 120 000,00 zł z dotacji na realizację 
zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie 
Klubu „Senior+” oraz 30 000,00 zł ze środków własnych gminy�
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