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100 drzew 
na 100-lecie
W środę 9 maja 2018 roku – z inicjaty-

wy wójta Piotra Płoskiego – Gmina 
Purda, Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, 
Sołectwo Purda, Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Pogranicze Warmii i Mazur” oraz 
Państwo Katarzyna i Andrzej Maziec z Pa-
sieki Edukacyjnej „Warmińska Pszczoła” 
wspólnie przeprowadzili proekologiczną 
akcję sadzenia drzew.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17:00. 
Gości przywitał wójt gminy Purda Piotr Płoski, 
następnie Państwo Katarzyna i Andrzej Maziec 
wygłosili krótką prelekcję na temat życia pszczół 
oraz ich znaczącej roli w ekosystemie. Właści-
ciele Pasieki Edukacyjnej „Warmińska Pszczoła” 

przygotowali również słodką niespodziankę. 
Każdy uczestnik wydarzenia mógł skosztować 
miodu lipowego, leśnego i wielokwiatowego, 
pochodzącego z wyżej wspomnianej pasieki. 
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości oraz 14-lecia wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej mieszkańcy Purdy samo-
dzielnie zasadzili 100 lip. Drzewka rosną przy 
placu zabaw w Purdzie. Każdy z uczestników 
akcji miał możliwość zawieszenia karteczki 
ze swoim imieniem na drzewie, które zasa-
dził. Uczestnikom wydarzenia wręczono także 
imienne certyfikaty.
Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie 
i wspólnie spędzony czas. Zachęcamy również 
do dbania o swoje drzewka.
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Tu nie ma lipy, tu się pracuje

WYDARZENIE MIESIĄCA  Szkolne święto s. 5

Przedszkolaki  
w trasie 
P rojekt „Przedszkole pełne wy-

zwań”  to  oprócz dodatkowych 
zajęć w przedszkolach w Klewkach 
i Klebarku Wielkim, również szereg 
wyjazdów edukacyjnych dla dzieci.

W tym roku przedszkolaki uczest-
niczyły w koncercie rodzinnym pt. 
„Fascynująca perkusja w  krainie 
Disneya” w Filharmonii Warmiń-
sko-Mazurskiej. Podczas koncertu 
młodym słuchaczom zaprezentowa-
no najpiękniejsze utwory z filmów 
wytwórni Walta Disneya, takie jak 
„Piękna i bestia”, „Pocahontas”, czy 
„Dzwonnik z Notre Dame”. Filhar-
monicy wykonali ponadto utwory 
z innych znanych produkcji między 
innymi: „Harry Potter i kamień fi-
lozoficzny”, „Piraci z Karaibów – 
Klątwa Czarnej Perły” oraz „Władca 
Pierścieni – Drużyna Pierścienia”. 
Maluchy i ich rodzice byli pod wiel-
kim wrażeniem świata muzyki. 
Zorganizowano również kolejne 
wyjazdy na warsztaty kulinarno-ar-
tystyczne w Playschool w Olsztynie 
oraz do Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie, gdzie dzieci uczestni-
czyły w warsztatach wielkanocnych 
oraz w zajęciach o Mikołaju Koper-
niku. 
Przedszkolaki z Klebarka odwiedziły 
również Teatr Lalek, gdzie obejrzały 
spektakl „Kukuryku na patyku, czyli 
o dwóch takich”.
Uczestnicy projektu mają zapewnio-
ny transport, suchy prowiant oraz 
bilety wstępu i warsztaty w odwie-
dzanych instytucjach.
Już za chwilę kolejne wyjazdy w ra-
mach projektu, m.in. do Centrum 
Nauki Experyment w  Gdyni 21 
czerwca tego roku.



MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PURDA� NR�5�(MAJ 2018)2

Nagrodą będzie awans?
GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn 

Klewki walczy o awans do „okrę-
gówki”. Piłkarze tego klubu wykonali 
ważny krok w tym kierunku pokonując 
na wyjeździe MKS Jeziorany 3:1. 

Obecność reprezentantów gminy Purda 
w rozgrywkach A klasy to efekt połączenia 
dwóch drużyn: Korony Klewki oraz Błękit-
nych Stary Olsztyn. Pod nowym szyldem 
piłkarze zagrali po raz pierwszy wspólnie na 
tym poziomie w sezonie 2016/2017. 
– W tej chwili najważniejsze jest to, by dru-
żyny się zgrały. Jeżeli chodzi o cele sportowe, 
to w pierwszej jesiennej rundzie mierzymy 
w górną półkę tabeli – mówił przed jego 
rozpoczęciem Dawid Marchewka, grający 
asystent trenera. 
Ten cel został osiągnięty, ba! – pojawiła się 
ogromna szansa na awans o poziom wyżej, 
do „okręgówki”. Obecnie GKS Błękitni Ko-
rona Stary Olsztyn Klewki zajmują wysoką 
trzecią lokatę w tabeli. Do lidera, FC Dajtki 

Olsztyn mają raptem dwa punkty straty, 
natomiast tyle samo punktów uciułał drugi 
zespół tabeli, MKS Polonia Lidzbark War-
miński. W tym przypadku decydująca jest 
różnica zdobytych bramek. 
W meczu osiemnastej kolejki A klasy pił-
karze z Klewek pokonali na wyjeździe MKS 
Jeziorany 3:1. Dwie bramki dla naszej dru-
żyny strzelił Damian Piasecki, jedną Mateusz 
Gut. To był bardzo ważny mecz dla GKS 
każda strata punktów w tym spotkaniu 
spowodowałaby dużą stratę punktową do 
prowadzących w tabeli i Koronę na prowa-
dzenie w 58 minucie wyprowadził Damian 
Piasecki, strzałem z okolic szesnastego me-
tra zaskoczył bramkarza Jezioran. Chwilę 
później było już 2:0, Tomasz Jaskólski zna-
lazł niepilnowanego Damiana Piaseckiego, 
a ten w sytuacji sam na sam podwyższył 
wynik meczu. Goście złapali kontakt w 72 
minucie spotkania, pakując piłkę do siat-
ki z najbliższej odległości. W doliczonym 
czasie gry faulowany przed polem karnym 

został Mateusz Gut. Poszkodowany podszedł 
do piłki i umieścił ją w samym „okienku” 
bramki. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 
dla GKS Korony.
Na pewno na drodze do ewentualnego 
awansu ogromne znaczenie miała niedawna 
wygrana drużyny z Klewek 2:1 w derbach 
nad lokalnym rywalem Leśnik Nowe Ra-
muki. 
KS Leśnik Nowe Ramuki przegrał także swój 
ostatni mecz z GKS Gietrzwałd-Uniszewo 
2:6, ale mimo tego może być spokojny o swój 
ligowy byt, ponieważ ma bezpieczną przewa-
gę 11 punktów nad strefą spadkową. 
Kolejny piłkarski klub z tereny naszej gminy 
to „biało-niebieski” Kormoran Purda. Obec-
nie rozgrywa mecze w klasie B. Niestety, 
swój ostatni mecz Kormoran przegrał. Uległ 
na wyjeździe GKS Szczytno 4:0. Jaki jest 
cel „biało-niebieskich” na ten kończący się 
powoli sezon? – Stawiamy na środek tabeli – 
mówi Jan Hamera, trener Kormorana.

GS

Błękitni Korona bliscy awansu do okręgówki. Leśnik „zasnął” w środku tabeli.
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Społecznik ze szkoły przetrwania 
Rafał Koralewski od kilku lat prowadzi szkoły przetrwania. Udziela się też społecznie. Stanął na czele Stowarzyszenia 
Gimianie. – Wspólnie chcemy tchnąć życie w Zgniłochę i okoliczne miejscowości – mówi Koralewski.

– Czym zajmuje się Stowarzyszenie Gimianie?
– Na czele tego stowarzyszenia stanąłem niedawno. Chcemy wiele 
zrobić dla Zgniłochy, także dla sąsiednich miejscowości jak Kaletki 
i Butryny. Mieszkają tu fajni ludzie, których warto zjednoczyć we 
wspólnej aktywności. Chcemy być kojarzeni z miejscem pełnym 
ciekawych inicjatyw. Na pewno będziemy prężnie działać. Wszystko 
jest możliwe do zrobienia. Wystarczy tylko chcieć. 
– W jaki sposób Stowarzyszenie Gimianie zamierza to osiągnąć?
– Będziemy chcieli tchnąć życie w Zgniłochę i okoliczne miej-
scowości. Jednym z takich przedsięwzięć jest planowany koncert 
Cezarego Makiewicza, gwiazdy festiwalu country w Mrągowie. 
Innym pomysłem jest wspólna – z mieszkańcami Kaletki i Butryn 
– organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To pozwo-
liłoby ściągnąć do nas kolejne gwiazdy. Chcemy też udzielać się 
charytatywnie włączając się w różnego rodzaju inicjatywy, które 
pozwolą pomóc dzieciom potrzebującym pomocy, potrzebującym 
pieniędzy na rehabilitację. 
Nasze działania adresujemy do wszystkich mieszkańców. Nie 
zapomnimy także o młodzieży. Teraz jest co prawda era tabletów 
i telefonów komórkowych. Trudno wyrwać młodych ludzi z domów. 
Ale spróbujemy. Jestem instruktorem gry na gitarze i perkusji. Jestem 
przekonany, że nauka gry na tych instrumentach przyciągnie wielu. 
– Czy to tylko przekonanie, czy także doświadczenie? 
– Kilka lat temu prowadziłem Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni, 
które zrzeszało osoby w wieku od 14 do 21 lat. To była tak zwana 
trudna młodzież, która wagarowała, nie uczyła się, miała kontakt 
z narkotykami czy alkoholem. Udało mi się im pomóc, wyprowadzić 
na prostą.
– W jaki sposób?
– Prowadzę szkoły przetrwania. Pokazujemy między innymi do 
czego służy kompas, czy nóż w lesie, jak opatrzyć rany, jak pomóc 
osobie która się topi. Radzimy w jaki sposób znaleźć wodę do picia, 
jak przejść bezpiecznie przez bagno, instruujemy które grzyby są 
jadalne, a które nie. Survival naprawdę wciąga, uczy dyscypliny 
i pomaga nawiązywać pozytywne relacje między młodymi ludźmi. To 
sprawdziło się w przypadku Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni.
– Skąd zainteresowanie survivalem? 
– Moim marzeniem było dostanie się do wojska, do sił specjalnych, 
pragnąłem zostać komandosem. Niestety, armia mnie nie chciała. 
Wyjechałem więc za granicę szkolić się 
u osób, które zawodowo zajmują się survi-
valem. Po powrocie do kraju sam szkoliłem 
osoby, które miały podobne marzenia. Na 
początku były to indywidualne zajęcia, póź-
niej prowadziłem zajęcia dla szkół i różnego 
rodzaju instytucji. Jestem osobą, która lubi 
udzielać się społecznie, która lubi też by 
wszystko było na swoim miejscu, uporząd-
kowane.  GS
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Rafał Koralewski, instruktor survivalu
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Queen Elisabeth II 
w Klebarku Wielkim
25 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Klebarku Wielkim, odbył się Gminny Konkurs 
,,Queen’s Birthday”. I choć patronat nad przedsięwzięciem 
objął wójt Gminy Purda Piotr Płoski, prawdziwym władcą 
Klebarka Wielkiego tegoż właśnie dnia okazała się... Queen 
Elisabeth II. Jej to urodziny stały się kanwą dla arcyciekawe-
go szkolnego konkursu.

Wystartowały w nim trzy drużyny w czteroosobowych składach. 
Co drużyna – inna Wielkiej Brytanii kraina. I tak Drużyna Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Butrynach reprezentowała Szkocję, 
drużyna Szkoły Podstawowej w Szczęsnem – Irlandię, zaś drużyna 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim broniła barw 
Anglii. Nie mogło oczywiście zabraknąć samej Królowej Elżbiety II 
(albo jej sobowtóra – jak zarzekali się niektórzy niedowiarkowie) 
Królowa, jak przystało na zamożną monarchinię zawitała na swoich 
urodzinach elegancką, białą limuzyną.
Konkurs przyniósł dużo emocji i wrażeń, przede wszystkim zaś miał 
niebagatelne walory edukacyjne, ponieważ uczniowie posługiwali 
się praktycznie tylko językiem angielskim.
Celem przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy i poszerzanie 
zainteresowań uczniów szkół podstawowych zarówno językiem an-
gielskim, jak i ważnym dla nauki języka aspektem kulturoznawczym, 
motywowanie do komunikacji w języku angielskim i tworzenia wy-
powiedzi zainspirowanych kontekstem kulturowym, zwrócenie uwagi 
uczniów na elementy kultury krajów anglojęzycznych, ich historii 
i geografii, angażowanie dzieci do kreatywnego tworzenia różnych 
form artystycznych, dostrzeżenie przez dzieci zalet współpracy ró-
wieśniczej, wzajemnego uczenia się i rozwijania zainteresowań oraz 
uczczenie 92. urodzin brytyjskiej Królowej Elżbiety II.
Poziom konkursu był wysoki, a rywalizacja zacięta i do samego końca 
nie było wiadomo kto wygra. Zwycięzcą konkursu została drużyna An-
glii z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim, II miejsce 
zajęła drużyna Szkocji z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Butry-
nach, a III – drużyna Irlandii ze Szkoły Podstawowej w Szczęsnem.
Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy nie tylko odważnego 
startu, ale także pomysłowości co do strojów, prezentacji, własno-
ręcznie wykonanych prezentów dla Królowej Elżbiety II, a także 
wiedzy na temat krajów anglojęzycznych.
– Cóż, nie ma rzeczy niemożliwych. Uważam, że prawdziwy na-
uczyciel jest czarodziejem. – mówi Jolanta Maciejewska, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Klebarka Wielkiego. – Nic nie 
stoi na przeszkodzie by ożywił tematy z podręczników i przedstawił 
je uczniom w niepowtarzalny sposób. To samo dotyczy konkursów. 
Nie musi to być tradycyjny stresujący i trudny test w formie pisemnej. 
Kiedy proces nauczania i sprawdzania wiedzy jest przyjemny – jest 
on najbardziej skuteczny. Tym razem Królowa Elżbieta pomogła 
nam oczarować dzieci językiem angielskim i zachęcić do pogłębia-

nia ich wiedzy o kulturze brytyjskiej. Jestem pewna, że wspaniała 
kadra nauczycielska z Klebarka Wielkiego ma pomysły na liczne 
nietuzinkowe wydarzenia edukacyjne.
 Raz jeszcze gratulujemy. Przedsięwzięcie doprawdy godne podziwu 
i naśladowania. Oprawa i całokształt na wysokim poziomie. Także 
dzięki pomocy merytorycznej Elżbiety Szymborskiej konsultanta 
języka angielskiego z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli oraz Krystyny Burskiej z Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Olsztynie – współorganizatora i sponsora w ramach 
programu America@Your Library. KS-S 
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Szkolne święto w wersji XXL
Szkoła Podstawowa imienia księdza 

Pawła Chmielewskiego w Klebarku 
Wielkim, w piątek 11 maja obchodziła 
Dzień Patrona połączony z Festynem 
Rodzinnym. 

Pogoda dopisała znakomicie, co przełożyło 
się na świetny humor uczestników tego 
wspaniałego wydarzenia. Uroczystości roz-
poczęła msza święta w miejscowym kościele, 
po której uczniowie złożyli kwiaty na grobie 
księdza Pawła Chmielewskiego. Uczennice 
koła teatralnego wyjątkowo wzruszająco 
wyrecytowały wiersz, pod tytułem „Spiesz-
my się kochać ludzi”, autorstwa księdza Jana 
Twardowskiego. Dyrektor szkoły, Jolanta 
Maciejewska przypomniała losy patrona 
szkoły – księdza Chmielewskiego:
– Ksiądz Paweł Chmielewski, dawny pro-
boszcz parafii w Klebarku Wielkim, już 
w młodości przyjął śluby 
ubóstwa. Parafianie darzyli 
go ogromnym szacunkiem. 
Był dla nich wsparciem. 
Prawdziwym pasterzem 
i  przyjacielem. Łączył, 
a nie dzielił. Zawsze wspie-
rał potrzebujących, darzył 
wszystkich swoja miłością 
i troską. Pomimo grożącego 
mu niebezpieczeństwa ze 
strony nadchodzącej armii 
sowieckiej w styczniu 1945 
roku, nie zostawił swoich 
parafian. Zamęczony na 
śmierć przez sołdatów, jest 

przykładem prawdziwie bohaterskiej po-
stawy, wzorem dla wszystkich i godnym 
patronem szkoły.
Podążając za pocztem sztandarowym ucznio-
wie, nauczyciele oraz goście udali się następ-
nie do szkoły, gdzie odbył się konkurs wiedzy 
o księdzu Pawle Chmielewskim.
Po konkursie nadszedł czas na pokazy ar-
tystyczne najmłodszych uczniów. Gości 
zachwyciły występy przedszkolaków oraz 
uczniów klasy „0”, którzy swój program 
artystyczny zaprezentowali w klimacie war-
mińskim. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
mieli także szansę pokazać jakie drzemią 
w nich talenty, uczestnicząc w konkursie 
„Mam Talent”.
Kolejny etap tego wspaniałego wydarzenia 
miał miejsce na boisku szkolnym, gdzie 
uczniowie tłumnie brali udział w zawodach 
sportowych, m.in. w Biegu z Okazji Dnia 

Patrona. Wiele atrakcji przygotowała także 
Fundacja Szalony Krasnolud, współpra-
cująca na co dzień ze Szkołą Podstawową 
w Klebarku Wielkim przy organizacji zajęć 
pozalekcyjnych. Dzieci mogły m.in. rozegrać 
partię szachów w wersji XXL. Nad bezpie-
czeństwem uczestników imprezy czuwali 
strażacy. Najmłodsi mogli więc przejechać się 
wozem strażackim i porozmawiać z przed-
stawicielami straży o ich bardzo odpowie-
dzialnej pracy. O to, aby dzieci i opiekunowie 
nie zgłodnieli, zadbała Rada Rodziców, która 
przygotowała przepyszne wypieki.
11 maja w Klebarku Wielkim nie zabrakło 
atrakcji, uśmiechu ani pięknej pogody. Ko-
lejne wspaniałe obchody Dnia Patrona i Fe-
stynu Rodzinnego już za rok. Nie możemy 
się doczekać!
 Katarzyna roSe

Zdjęcia: Archiwum UG w Purdzie
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Trochę kosTki, nieco ażuru i w Giławach mamy droGę!

200 metrów szczęścia
Mieszkańcy tej miejscowości mogą 

odetchnąć. Przez ich wieś biegnie 
droga z nową nawierzchnią. To jedna 
z drogowych inwestycji gminy Purda.

– W ten sposób nadrabiamy wieloletnie za-
ległości dawnej władzy – mówi Piotr Płoski, 
wójt Gminy Purda.
Właśnie brak drogi z prawdziwego zdarzenia 
był jedną z głównych bolączek mieszkańców 
Giław. – Bardzo się cieszymy, że w końcu 
to się zmieniło – mówi Krzysztof Świdroń, 
sołtys Giław.
Nowa nawierzchnia z kostki brukowej zo-
stała ułożona na długości blisko 200 metrów.
– Mamy teraz drogę, którą bez problemów 
można dojechać między innymi do kościoła 
– mówi sołtys Świdroń. 
To nie jedyna drogowa inwestycja w so-
łectwie Giław. Wzbogaci się ono o nową 
nawierzchnię drogi prowadzącej do giław-
skiej świetlicy. Zostanie wyłożona płytami 
ażurowymi. Dodatkowo wyłożony został 
w ten sposób plac przed świetlicą.
–  To bardzo ważna rzecz. Do tej pory, szcze-

gólnie jesienią, gdy przychodzą częste od-
pady deszczu, przez zły stan nawierzchni 
tej drogi, niemożliwy był dojazd do boiska 

znajdującego się przy świetlicy – mówi sołtys 
Świdroń. 
  GSz 

Nowa nawierzchnia z kostki brukowej została ułożona na długości blisko 200 metrów
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Wiwat Maj, trzeci Maj!
Uroczystości z okazji rocznicy uchwa-

lenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły 
się o godzinie 12.00 mszą św. w kościele 
w Klebarku Wielkim.

Nabożeństwo w intencji ojczyzny odpra-
wił proboszcz tutejszej parafii ks. Wojsław 
Czupryński. Po mszy uczestnicy wydarzenia 
zebrali się przy pomniku „Pomordowa-
nym i Prześladowanym Kapłanom i Ludowi 
Diecezji Warmińskiej”, gdzie nie zabrakło 
przemówień okolicznościowych. Kwiaty zło-
żyli przedstawiciele OSP Pomoc Maltańska 
w Klebarku Wielkim, wicewójt Mirosław 
Wierzchowski, przedstawicielka Stowa-
rzyszenia Pomocy Humanitarnej Lazarus 
oraz reprezentant rodzin Warmińskich. 

Następnie goście ponownie udali się do ko-
ścioła gdzie o godz. 13.30 odbył się koncert 
kameralny olsztyńskiego zespołu Pro Musica 
Antiqua. Koncert odbył się pod patrona-
tem honorowym marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz pod patro-
natem wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego. 
Organizatorami wydarzenia byli Związek 
Gmin Warmińsko-Mazurskich, Parafia pw. 
Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku 
Wielkim oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Purdzie. Serdecznie dziękujemy ks. Woj-
sławowi za gościnność, strażakom z OSP 
Pomoc Maltańska za pełnienie warty przy 
pomniku i wystawienie sztandaru oraz Pa-
niom z Klubu Seniora w Klebarku Wielkim 
za przygotowanie poczęstunku na plebanii.Fo
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Budowa świetlicy 
wiejskiej w Przykopie 
oraz szlaku 
edukacyjnego 
pieszo‑rowerowego
– zawarcie umowy w dniu 
14.05.2018 r., 
– planowany termin 
zakończenia budowy 
31.08.2018 r. 
– W dniu 14.05.2018 r. 
przekazano wykonawcy plac 
budowy.
– wartość 408 tys. zł z czego 
300 tys. zł dofinansowanie.
Fot. Archiwum UG w Purdzie

Inwestycje w gminie Purda

Gołym okiem widać, jak dużą zasługą obec-
nych władz gminy Purda jest nadrabianie 
drogowych zaległości i zaniedbań inwestycyj-
nych z lat minionych. Kierowcy zjeżdżający 
z drogi krajowej nr 16 w kierunku Klebarka 
Wielkiego „od zawsze” muszą uważać na 
nierówną szutrową drogę. Sytuacja pogarsza 
się po opadach deszczu, kiedy tworzą się 
kałuże. Teraz to się zmieni. Rozwiązaniem 
problemów mieszkańców tych okolic bę-
dzie wspólne przedsięwzięcie władz gminy 
Purda oraz powiatu olsztyńskiego. Chodzi 
o dwa drogowe projekty dotyczące „Po-
prawy ekomobilności miejskiej na terenie 
gminy Purda”. Pierwszy zakłada budowę 
drogi z Ostrzeszewa do Klebarka Wielkiego. 
Piotr Płoski, wójt gminy Purda,  zapewnia, 
że zakres planowanych robót będzie jeszcze 
większy. 
– Dodatkowo wybudowana zostanie obwod-
nica Klebarka Małego. Całość w zdecydo-
wanym stopniu poprawi komfort przejazdu 
z drogi krajowej nr 16 przez Klebark Wielki 
do drogi krajowej nr 53 w kierunku Szczytna 
– mówi wójt Płoski. – To na pewno usprawni 

lokalny ruch samochodowy. Wartość całego 
projektu to około 7,5 mln zł, z czego dofinan-
sowanie wynosi około 5,5 mln zł.
Wójt Płoski dodaje, że nowa trasa ułatwi tak-
że mieszkańcom gminy dojazd do Barczewa. 
– Docelowo będą mogli bez problemu doje-
chać również do węzła obwodnicy Olsztyna 

przy Wójtowie – mówi wójt Płoski. Dbałość 
o rozwój gminy to nie tylko budowa dróg. 
Dofinansowanie otrzymał właśnie projekt 
na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 
w Patrykach. Wartość przedsięwzięcia to 
150 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 
120 tys. zł.

Budowa drogi łączącej Ostrzeszewo 
z Klebarkiem Wielkim oraz obwod-

nicy Klebarka Wielkiego – w zdecydo-
wany sposób poprawią komfort jazdy 
po drogach naszej gminy. 

Projekt „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda” zakłada budowę dróg 
z Ostrzeszewa do Klebarka Wielkiego oraz obwodnicę Klebarka Małego. Na mapce kolorem 
czarnym zaznaczono budowane odcinki dróg
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rozmowa z wójTem Gminy Purda PioTrem Płoskim

Wdrożenia, rewaloryzacje, 
modernizacje
– Jest Pan bardzo zajętym człowiekiem. 
Biurko wprost zawalone projektami, kosz-
torysami, ogłoszeniami o przetargach, 
częste wizyty w terenie, doglądanie inwe-
stycji… Idzie wojna? Czy też zbliżający się 
koniec kadencji wymusza przyspieszenie?
– No bez przesady. Normalny dzień, nor-
malnej, urzędniczej pracy. Czujność wyma-
gana non-stop. A odkładanie czegokolwiek 
na potem to tylko kłopot...
– Sięgnijmy więc po pierwszy z brzegu 
segregator: Klub Senior + w Patrykach.
– To projekt na utworzenie i wyposażenie 
tego klubu. Otrzymał dofinansowanie, 
czekamy na podpisanie umowy, trwają 
prace nad przygotowaniem zapytania na 
wyłonienie wykonawcy. Wartość 150 tys. zł, 
z czego dofinansowanie 120 tys. zł.
– A ten?
– Projekt złożony o dofinansowanie w ra-
mach RPO WiM: Remont Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Butrynach
Wartość ogółem blisko 2 mln zł, w tym 
planowane dofinansowanie: 1,4 mln zł. 
Rozpoczęcie realizacji: 2018-10-01, za-
kończenia: 2019-06-28. W praktyce chodzi 
o kompleksowy remont istniejącego bu-
dynku technologicznego Stacji Uzdatnia-
nia Wody wraz z remontem ogrodzenia 
i utwardzeniem działki.
– Coś nowego w inwestycjach?
– Owszem, sporo. W tym modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności pu-
blicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 
11A. 14.05.2018 r. podpisaliśmy umowę na 
wykonanie termomodernizacji budynku w 
Butrynach 15 z firmą DROMARK Marek 
Drążkiewicz z Ościsłowa. Kwota umowy na 
Butryny to 445.893,78 zł netto, 548.449,35 zł 
brutto, rozliczenie ryczałtowe. 85% dofinan-
sowania kosztów kwalifikowanych. Ogło-
siliśmy też przetarg na realizację e-usług 
publicznych w gminie. Na jedną część już 
mamy ofertę, na drugą termin składania 
ofert mija 22 czerwca.
Dodatkowo udało się uzyskać dofinansowa-

nie z Narodowego Programu Budowy Dróg 
na przebudowę 375 mb drogi w Trękusie, 
której wartość oszacowano na blisko 500 tys. 
zł, w tym planowane dofinansowanie w wy-
sokości 50% zadania. Planowane podpisanie 
umowy na dofinansowanie z Wojewodą pod 
koniec czerwca, zakończenie inwestycji ma 
nastąpić do końca bieżącego roku.
– A co ze słynnym parkiem w Patrykach? 
Jak na razie to i tamto już tam wycięto...
– Dotychczas wykonano usługę wycinki 
i trzebieży drzewostanu, z uwagi na okres 
ochronny ptaków. Został ogłoszony prze-
targ, otwarcie ofert nastąpi 13 czerwca. 
Mam nadzieję, ze znajdzie się oferent. A da-
lej to już z kopyta...
– Albo na rowerze... Świetlica w Przykopie 
wraz ze szlakiem pieszo – rowerowym, to 
najlepszy przykład, że inwestycje mogą 
iść szybko...
– Praktycznie niewiele ponad trzy mie-
siące...
– I tak trzymać!
– Nie zawsze się da, choćby ze względu 
na rozmiary inwestycji. Nie mniej proszę: 
Budowa sieci wodociągowej i sieci kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej 
wraz z przyłączeniami i przepompowniami 
ścieków w miejscowości Szczęsne oraz obu-
dowa istniejącej studni głębinowej w Klew-
kach. Zawarcie umowy z firmą ELABUD 
Ryszard Witkiewicz z Dywit na obudowę 
studni w Klewkach w dniu 14.05.2018 r. 
Wartość ponad 80 tys. zł. Planowany ter-
min zakończenia 31.10.2018 r. Zawarcie 
umowy na budowę sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji w miejscowości Szczęsne 
22.05.2018 r. Najniższa oferta Przedsiębior-
stwa Usługowego „JANBAR” S.C., Baran 
Waldemar, Jankowski Mirosław z Lidz-
barka Warmińskiego. Planowany termin 
zakończenia 15.11.2018 r. Wartość blisko 
2,6 mln zł.
– Trzymamy kciuki za efekty!
– Nie dziękuję, by nie zapeszyć...

rozmawiał zdziSław PotraPeluK

Co jeszcze w planach i realizacji 
wydarzyło się w ostatnim miesiącu?
1. 15.04.2018 r. złożono wniosek w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na 
Remont odcinka drogi Marcinkowo-Purdka o dł. 500 
mb. Wartość 784 tys. zł, w tym dofinansowanie 627 tys. 
zł. Planowany termin zakończenia 31.12.2018 r. W trakcie 
oceny.
2. Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy 
Purda – budowa drogi wewnątrz wsi wraz z chodni-
kiem na obwodnicy wsi. Wartość inwestycji 7,7 mln zł, 
w tym dofinansowanie 5,5 mln zł. 21.05 na posiedzeniu 
Komitetu Sterującego ZIT został zatwierdzony do realizacji 
i zawarcia umowy.
3. Budowa Obwodnicy Klebarka (Ostrzeszewo - Kle-
bark Mały - DK16)

– wyłoniony inżynier kontraktu (100 tys. zł)
– ogłoszony przetarg
– planowane podpisanie umowy z wykonawcą 06.2018 r.
– planowane zakończenie robót 10.2018 r.
– rozliczenie 31.12.2018 r.

INWESTYCJE, AWARIE, PRACE PORZĄDKOWE
1. Rozpoczęto budowę wodociągu w Klewkach, planowane 
zakończenie do 15 czerwca.
2. Ustawianie znaków w miejscowościach: Trekusek, Szczę-
sne, Klewki oraz na granicy Klebark Wielki i Barczewo.
3. Wylanie stop pod zadaszenie trybun na boisku w Klew-
kach oraz przygotowanie stop pod maszty i ich mocowanie 
w Purdzie.
4. Trwają prace remontowe w budynku gminnym (po-
sterunek) w Purdzie oraz w budynku Szkoły Podstawowej 
w Klebarku Wielkim.
5. Naprawiono 17 punktów świetlnych w miejscowościach: 
Purda – 4 szt., Stary Olsztyn – 2 szt., Nowa Kaletka – 2 szt., 
Bałdy – 2 szt., Łajs - 2 szt., Butryny – 2 szt., Klebark Wielki 
– 2 szt., Marcinkowo – 1 szt.
ROBOTY DROGOWE
1. Wykonano naprawy dróg gminnych w miejscowościach: 
Butryny, Bałdy (kolonia), Klebark Wielki, Patryki, Silice, 
Szczęsne, Purda, Wyrandy, Wojtkowizna, Bruchwałd, Kabor-
no, Wygoda, Purdka, Nerwik, Trękusek, Prejłowo, Groszkowo, 
Giławy, Trękus, Linowo, Patryki.
2. Koszenie gminnych terenów zielonych.
3. Prace porządkowe w miejscowościach: Purda, Marcinkowo, 
Klewki, Trękusek.


