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SZANOWNI PAŃSTWO!
Teresa Chrostowska - wójt gminy Purda

W numerze:
Ostatnie miesiące mojej pracy zdominowane są przez inwestycje 
gminne. Jednym z najważniejszych naszych celów jest poprawa sta-
nu dróg. Ale nie skupiamy się tylko na drogach – wakacje to czas 
remontów w placówkach oświatowych, trwają prace przy remo-
ncie stacji uzdatniania wody w Butrynach czy rewitalizacji parku  
w Patrykach. Jesienią skupiamy się na remontach dróg gminnych.

Olsztyn – Klebark Wielki

Największą inwestycją jest oczywiście 
przebudowa drogi z Olsztyna do Kle-
barka Wielkiego oraz budowa tzw. ob-
wodnicy Klebarka Małego. W tej sprawie 
współpracujemy z Powiatem Olsztyń-
skim, sami nie bylibyśmy w stanie 
udźwignąć takich nakładów finan-
sowych. Całe zadanie zostało podzielone 
na kilka części. Pierwsza – na odcinku 
od Klebarka Małego do Klebarka Wiel-
kiego jest już bardzo zaawansowana  
i daje wyobrażenie o zakresie przed-
sięwzięcia. Kolejny odcinek, na którym 
rozpoczął się remont to  droga jedno-
kierunkowa przez Klebark Mały. Nato-
miast droga łącząca obwodnicę Olsztyna 
(węzeł Jaroty) i Szczęsne przez Stary Ol-
sztyn została w całości naprawiona przez 
wykonawcę tej części obwodnicy Olszty-
na - firmę Budimex.

Drogi gminne

Najważniejsza i jednocześnie najlepsza 
wiadomość  jest taka: pozyskaliśmy 16 
milionów złotych na remont dziesięciu 
dróg gminnych. Nigdy jeszcze nasza 
gmina nie dostała tak dużej dotacji na 
infrastrukturę drogową. Pierwszy re-
mont – w Ostrzeszewie – rozpocznie się 
już w tym roku, a ostatni remont 
zakończy się w 2026. Już rozpoczęliśmy 
procedurę wyłaniania  wykonawców. 
(Więcej szczegółów – s. 4-5). Poza tym 
mniejszymi krokami, ale konsekwentnie 
remontujemy stopniowo drogi gminne. 
Siłami pracowników Urzędu Gminy – 
referatu gospodarki komunalnej, przy 
wsparciu sołectw i mieszkańców 
powstało kilka odcinków dróg polbru-
kowych. W Patrykach   został ułożony 
odcinek około 110 metrów w centrum 
wsi (od drogi powiatowej do krzyża). 
Mieszkańcy sołectwa zdecydowali  
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a – co najważniejsze – zostanie napra-
wiony dach. 
Kończymy również dwa duże projekty 
cyfrowe, polegające na wprowadzeniu 
e-usług w Urzędzie Gminy w Purdzie  
(o tym więcej na s. 8).

Szkoły

Wakacje były czasem remontów  
w naszych placówkach oświatowych –  
w Butrynach było malowanie klas i sali 
gimnastycznej, utwardzono plac na 
parking przy budynku szkolnym. 
Największy zakres robót objął stołówkę i 
kuchnię szkolną w Klebarku Wielkim - 
tu mieliśmy i remont, i zakup nowego 
wyposażenia – od dużego pieca konwek-
cyjnego po patelnie i sztućce. Również 
kuchnia i jadalnia w szkole w Purdzie 
dostały nowe wyposażenie.  Remonty i 
wyposażenie otrzymały dofinansowanie 
z dotacji wojewody w ramach programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, 
a wkład własny gminy to robocizna. 
Poza tym pomieszczenia po bibliotece 
gminnej zostały przystosowane na po-
trzeby szkoły, a biblioteka została prze-
niesiona do budynku Purda 12. 

Projekty i zamówienia

Na etapie przygotowania są projekty 
oświetlenia ulicznego w Marcinkowie, 
Butrynach, Purdzie i Szczęsnem z fun-
duszy sołeckich. Przeprowadzono liczne 
procedury przetargowe, m.in. budowa 
dróg w ramach programu PROW (Mar-
cinkowo – Purdka, Silice DK 53, Ostrz-
eszewo – Szczęsne), remont i przystoso-
wanie dawnej szkoły w Nowej Kaletce na 
potrzeby Klubu Senior+, tzw. otwarte 
strefy aktywności w Trękusie, Giławach, 

Kabornie i Chaberkowie. Wszczęliśmy  
dziesięć postępowań przetargowych o 
udzielenie zamówienia publicznego na 
przebudowę dróg gminnych. Mamy 
nadzieję na korzystne dla gminy  oferty.

Dziękuję Mieszkańcom!

Widzę, że wielu mieszkańcom nie jest 
obojętne to, co dzieje się w gminie. 
Przychodzą na posiedzenia komisji 
Rady Gminy, zabierają głos w swoich 
sprawach, uczestniczą w sesjach. I nie 
mam tu na myśli tematów dyżurnych - 
niewykoszonych rowów i dziur  
w drodze. Większość sołtysów złożyła 
wniosek do Rady o zmianę godzin 
posiedzeń, aby mogli brać w nich udział 
po pracy. Bardzo żałuję, że radni odrzu-
cili ten wniosek. Osobiście uważam, że  
i sołtysi, i mieszkańcy powinni mieć jak 
największy dostęp do debat w sprawach 
ważnych dla przyszłości gminy. Zebra-
nia wiejskie nie spełniają tej roli, bo 
dotyczą problemów pojedynczych 
sołectw. Dziękuję za osobiste wsparcie, 
którego często doświadczam podczas 
zebrań wiejskich czy przy okazji 
wydarzeń gminnych. W ostatnich 
miesiącach „chrzest bojowy” przeszła 
nowa formuła komunikacji gminnej 
(więcej na s. 6-7). Wśród wielu prob-
lemów i roszczeń usłyszałam też 
podziękowania za danie mieszkańcom 
możliwości przemieszczania się po tere-
nie gminy komunikacją publiczną. 
Pracujemy nad najlepszą możliwą wersją 
rozkładów jazdy. Głos mieszkańców 
gminy jest dla mnie bardzo istotny.

Teresa Chrostowska - Wójt Gminy Purda

o przeznaczeniu części funduszu 
sołeckiego na zakup materiałów – kostki 
polbrukowej, krawężników. Również  
w Klebarku Małym powstał parking  
i część utwardzenia przy wiacie – zakupy 
sfinansowano z funduszu sołeckiego,  
a roboty budowlane wykonali pracown-
icy gminy. Trwa przebudowa dwóch 
odcinków drogi gminnej w Trękusku na 
takich samych zasadach. Podobny mo-
del współpracy sprawdził się również  
w Ostrzeszewie. Tutaj mieszkańcy zaku-
pili polbruk i krawężniki, a 70-metrowy 
odcinek drogi wykonali pracownicy gos-
podarki komunalnej. Natomiast część 
drogi z Butryn do Starej Kaletki została 
wyremontowana przy dużym udziale 
Nadleśnictwa Nowe Ramuki – utwa-
rdzenono, wyprofilowano oraz częścio-
wo odwodniono drogę. 

Inne przedsięwzięcia

W Butrynach trwa remont stacji uzda-
tniania wody, realizowany w ramach 
projektu dofinansowanego przez Unię 
Europejską. Zakres inwestycji obejmuje 
remont budynku, urządzeń uzda-
tniających wodę. Zbliża się ku końcowi 
rewitalizacja parku w Patrykach - 
wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, 
założono łąki kwietne, powstały ścieżki 
tworzące system komunikacyjny. Trwają 
nasadzenia nowej roślinności, montaż 
małej architektury. W ramach inwestycji 
powstaje ścieżka edukacyjna na temat 
bioróżnorodności przyrodnicznej. Roz-
począł się długo wyczekiwany remont 
budynku dawnej szkoły w Nowej Kalet-
ce, gdzie powstanie miejsce dla klubu 
Senior+. Otrzymaliśmy na to dofinanso-
wanie w wysokości prawie 140 tys. 
złotych.  Trwa remont parteru budynku, 
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Mieszkańcy mają możliwość realizacji 
drobnych, aczkolwiek istotnych dla tego 
środowiska przedsięwzięć. Propozycja 
zgłaszana jako przedsięwzięcie fi nanso-
wane ze środków funduszu sołeckiego 
musi spełniać trzy podstawowe warunki: 
1) musi stanowić zadanie własne gminy, 
2) służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców, 3) musi być zgodna ze 
strategią rozwoju gminy.
W ramach funduszu sołeckiego można 
np.:
• remontować i budować drogi gminne
• budować i remontować parkingi pod  
 warunkiem, że gmina jest   
 właścicielem gruntów
• remontować sale (np. OSP) i świetlice,  
 jeżeli gmina jest właścicielem 
 budynku i gruntu
• remontować gminne zabytki 
 (np. kapliczki) wpisane do       
 rejestru lub ewidencji zabytków
• przeznaczyć środki na oczyszczanie 
 i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej  

 (na terenie sołectwa)
• kupować usługi projektowe 
 (np. budowlane, infrastrukturalne)
• projektować, budować i utrzymywać  
 oświetlenie dróg publicznych
• zakupić sprzęt sportowy
• zakupić wyposażenie świetlic, OSP
• organizować imprezy kulturalne,   
 edukacyjne 

Nie można fi nansować np.:
• inwestycji na gruntach nie będących  
 własnością gminy
• remontu zabytków na gruntach   
 prywatnych
• remontu cmentarzy parafialnych
• wycieczek szkolnych 
• działalności drużyn sportowych
• imprez rozrywkowych, np. zabawy  
 sylwestrowej

Kwoty zaplanowane na 2020 r. dla 
poszczególnych sołectw podane są 
w złotówkach.

Bałdzki Piec  14289,04
Butryny   30626,02
Chaberkowo  14242,49
Giławy   22620,43
Kaborno   19408,89
Klebark Mały  35001,16
Klebark Wielki  36490,57
Klewki   46544,10
Marcinkowo  39888,29
Nowa Kaletka  17593,67
Nowa Wieś  33465,21
Ostrzeszewo  26204,33
Pajtuny   14521,76
Patryki   26111,24
Prejłowo   29648,59
Przykop   22248,08
Purda   44263,44
Purdka   14940,66
Silice   13823,60
Stary Olsztyn  17640,21
Szczęsne   33977,19
Trękus   22387,71
Trękusek  25087,27
Zgniłocha  16150,80

FUNDUSZE SOŁECKIE NA 2020 ROK
W przyszłorocznym budżecie gminy, jak co roku, będą pieniądze dla sołectw na przedsięwzięcia służące 
poprawie warunków życia mieszkańców. Sołectwa podczas zebrań wiejskich zaplanowały wydatki na 
2020 rok. Decyzja o tym, czy dane przedsięwzięcie służy poprawie życia mieszkańców należy do zebrania 
wiejskiego – to właśnie mieszkańcy sołectwa biorą udział w decydowaniu o projekcie funduszu, a później 
w jego wykonaniu. 

Zapraszamy na gminne obchody Święta Niepodległości. 
Poniedziałek, 11 listopada 2019. W samo południe z całą 
Polską zaśpiewamy hymn narodowy.
godz. 9:00 - XII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Orła 
Białego (hala sportowa w Marcinkowie)
godz. 9:00-11:00 - Własnoręczne wykonywanie kotylionów 
narodowych (Biblioteka Gminna)
godz. 10:00 - Gminne Zawody Strzeleckie z broni pneumaty-
cznej (świetlica wiejska w Purdzie)
godz. 10:30 - Zapisy na V Gminny Bieg Niepodległości, 
upominki dla pierwszych 100 uczestników
godz. 11:00 - Msza św. za Ojczyznę (kościół pw. Michała 
Archanioła w Purdzie)
godz. 12:00 – Z całą Polską śpiewamy hymn, część ofi cjalna
godz. 12:40 - Start V Gminnego Biegu Niepodległości (start/
meta przy remizie OSP w Purdzie)
godz. 13:00 - Zakończenie biegu, wręczenie pucharów, ognisko 
z kiełbaskami, ciepła grochówka, kawa i ciasta przygotowane 
przez UTW w Purdzie
godz. 13:10 - Występ Koła Gospodyń Wiejskich Szczęściary

Organizatorzy i Partnerzy - Gmina Purda, Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Purdzie, Sołectwo Purda, OSP w Purdzie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Purdzie. 
Sponsor: Sokołów

101 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

W południe 11 listopada 
zaśpiewajmy razem hymn!

do hymnu!

www.niepodlegla.gov.pl

#niepodlegladohymnu
11.11.2019, godz. 12:00



16 MILIONÓW NA DROGI GMINNE
W środę, 18 września wojewoda warmińsko-mazurski – Artur Chojecki i wójt gminy Purda Teresa 
Chrostowska podpisali 10 umów na dofinansowanie przebudowy 10 dróg na terenie naszej gminy.  Do-
finansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowy obejmują drogi: w Ostrzeszewie, 
Trękusek – Kaborno (nr 165030N), w Klebarku Małym, w Klebarku Wielkim, w Marcinkowie, w Pa-
jtunach (nr 165025N), w Patrykach, w Szczęsnem, Linowo - Trękus (nr 165029N), w Wyrandach (nr 
165035N, 165025N). Przewidywany łączny koszt wszystkich inwestycji 32 013 603,65 zł, w tym 16 006 
801,83 zł dofinansowania (50%). Inwestycje będą realizowane od 2019 do 2026 roku.
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Droga gminna Trękusek – Kaborno nr 
165030N
Przebudowa drogi gminnej o długości 
2,08 km. Stan obecny: droga o szerokości 
ok. 3,5 m, nawierzchnia gruntowa, brak 
podziału na pasy ruchu, brak odwodnie-
nia. Droga łączy Kaborno z Trękuskiem 
(przez drogę krajową 53). W ramach 
planowanej przebudowy przewidziano: 
korytowanie i profilowanie podłoża; 
ułożenie nawierzchni asfaltowej wraz  
z nadaniem jednostronnego spadku do 
rowu odwadniającego, wykonanie 
przejścia dla pieszych na progu 
zwalniającym. Pracami objęte zostanie 
jedno skrzyżowanie. Po obu stronach 
wykonane zostaną pobocza z kruszywa 
o szerokości 0,75 m. Po przebudowie 
będzie to droga publiczna klasy D, 
szerokość jezdni – 5 m.

Droga gminna w Klebarku Małym
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi 
wewnętrznej o długości 0,38 km. Stan 
obecny: droga o szerokości ok. 3,5 m, 
nawierzchnia gruntowa, brak podziału 
na pasy ruchu, bez odwodnienia.  
W ramach inwestycji zaplanowano: ko-
rytowanie i profilowanie podłoża; 
ułożenie nawierzchni z kostki bet-
onowej, odwodnienie poprzez wpusty 
umiejscowione przy krawędziach drogi  
do kanalizacji deszczowej, przebudowę 
dwóch skrzyżowań. Przebudowana dro-
ga będzie miała jedno wyniesione 
przejście dla pieszych i próg zwalniający. 
Po obu stronach wykonane zostaną pob-
ocza z kruszywa o szerokości 0,75 m. 
Parametry techniczne po przebudowie: 
klasa techniczna drogi – D, szerokość 
jezdni – 5 m.  

Droga gminna w Klebarku Wielkim
Zadanie polega na przebudowie drogi  
o długości 1,2  km. Stan obecny: droga  
o szerokości ok. 3,5 m, nawierzchnia 

gruntowa, brak podziału na pasy ruchu, 
brak odwodnienia. W ramach pla-
nowanego zadania przewidziano: kory-
towanie i profilowanie podłoża; ułożenie 
nawierzchni z kostki betonowej wraz  
z nadaniem jednostronnego spadku do 
odwodnienia  (wykonanego jako rów) 
oraz poprzez kanalizację deszczową.  
Przebudowana droga będzie miała dwa 
wyniesione przejścia dla pieszych i próg 
zwalniający. Po obu stronach wykonane 
zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 
0,75 m. Parametry techniczne po prze-
budowie: klasa techniczna drogi – D, 
szerokość jezdni – 5 m.

Droga gminna w Marcinkowie
Przebudowa drogi o długości 0,89  km. 
Stan obecny: droga o szerokości ok. 3,5 
m, nawierzchnia gruntowa, brak 
podziału na pasy ruchu, bez odwodnie-
nia. Droga łączy część Marcinkowa  
z centrum wsi. W ramach planowanej 
przebudowy przewiduje się: kory-
towanie i profilowanie podłoża; ułożenie 
nawierzchni z kostki betonowej wraz  
z nadaniem jednostronnego spadku do 
odwodnienia  wykonanego jako rów  
i korytka betonowe. Na drodze powstaną 
dwa wyniesione przejścia dla pieszych  
i próg zwalniający. Po obu stronach 
wykonane zostaną pobocza z kruszywa 
o szerokości 0,75 m. Parametry techni-
czne po przebudowie: klasa techniczna 
drogi – D, szerokość jezdni – 5 m.

Droga gminna w Pajtunach nr 
165025N
Przebudowa drogi o długości 1,150 km. 
Stan obecny: droga o szerokości ok. 3 m, 
nawierzchnia gruntowa z licznymi 
wybojami, brak podziału na pasy ruchu, 
odwodnienia, wydzielenia komunikacji 
pieszej. Zaplanowano: korytowanie i 
profilowanie podłoża, podbudowę  
z kruszywa, nawierzchnię asfaltową, na-

danie jednostronnego spadku w kie-
runku rowu odwodnieniowego.  
W wyniku przebudowy powstanie  jed-
no skrzyżowanie. Po obu stronach 
wykonane zostaną pobocza z kruszywa 
o szerokości 0,75 m. Parametry technic-
zne po przebudowie: klasa techniczna 
drogi – D, szerokość jezdni – 5 m.

Droga gminna w Patrykach
Odcinek 1 - droga wewnętrzna w Pa-
trykach. Zadanie polega na przebudowie 
drogi o długości 1,4 km. Stan obecny: 
droga o szerokości ok. 3,5 m, nawierzch-
nia gruntowa, brak podziału na pasy ru-
chu i odwodnienia. W ramach pla-
nowanego zadania przewiduje się: 
korytowanie i profilowanie podłoża, 
ułożenie nawierzchni z kostki bet-
onowej, odwodnienie (poprzez rów 
odwadniający i korytka betonowe) oraz 
przebudowę czterech skrzyżowań. Prze-
budowana droga będzie miała dwa wyn-
iesione przejścia dla pieszych oraz próg 
zwalniający. Po obu stronach wykonane 
zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 
0,75 m. Parametry techniczne po prze-
budowie: klasa techniczna drogi – D, 
szerokość jezdni – 5 m. 

Odcinek 2 - droga publiczna 1650172N. 
Zadanie polega na przebudowie drogi  
o długości 0,400  km, Stan obecny: układ 
komunikacyjny stanowi droga  
o szerokości ok. 3,5 m, nawierzchnia 
gruntowa, brak podziału na pasy ruchu, 
brak odwodnienia. W ramach pla-
nowanego zadania przewiduje się: kory-
towanie i profilowanie podłoża, ułożenie 
nawierzchni z kostki betonowej, odwod-
nienie do rowu oraz przebudowę jedne-
go skrzyżowania. Przebudowana droga 
będzie wyposażona w  próg zwalniający. 
Po obu stronach wykonane zostaną pob-
ocza z kruszywa o szerokości 0,75 m. 
Parametry techniczne po przebudowie: 
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klasa techniczna drogi – D, szerokość 
jezdni – 5 m.  

Droga gminna w Szczęsnem
Odcinek 1 - droga wewnętrzna  
w Szczęsnem o długości 0,47 km. Stan 
obecny: droga o szerokości ok. 3,5 m, 
nawierzchnia gruntowa, brak podziału 
na pasy ruchu i odwodnienia. W ramach 
przebudowy zaplanowano: korytowanie 
i profilowanie podłoża, ułożenie nawie-
rzchni z kostki betonowej, odwodnienie 
poprzez rów odwadniający i korytka be-
tonowe. Droga będzie miała dwa wynie-
sione przejścia dla pieszych, próg 
zwalniający i bariery ochronne. Po obu 
stronach wykonane zostaną pobocza  
z kruszywa o szerokości 0,75 m. Para-
metry techniczne po przebudowie: klasa 
techniczna drogi – D, szerokość jezdni 
– 5 m.   
Odcinek 2 - droga gminna 165002N. 
Zadanie polega na przebudowie drogi 
gminnej o długości 0,92. Stan obecny: 
droga o szerokości ok. 3,5 m, nawierzch-
nia gruntowa, brak podziału na pasy ru-
chu, bez odwodnienia. W ramach pla-
nowanego zadania przewiduje się: 
korytowanie i profilowanie podłoża, 
ułożenie nawierzchni z kostki be-
tonowej, odwodnienie poprzez wpusty 
umiejscowione przy krawędziach drogi  
do kanalizacji deszczowej. Przebudowa-
na droga będzie miała trzy wyniesione 
przejścia dla pieszych i trzy progi 
zwalniające. Po obu stronach wykonane 
zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 
0,75 m. Parametry techniczne po prze-
budowie: klasa techniczna drogi – D, 
szerokość jezdni – 5m.

Droga gminna Linowo - Trękus  
nr 165029N
Przebudowa drogi o długości 3 km  
z Linowa do Trękusa. Stan obecny: droga 
o szerokości ok. 4 m, nawierzchnia asfal-
towa na podbudowie z kruszywa, brak 
podziału na pasy ruchu i odwodnienia. 
Jest to droga publiczna prowadząca do 
osiedla mieszkaniowego w Linowie  
i Trękusie. W ramach przebudowy prze-
widuje się: poszerzenie jezdni, kory-
towanie i profilowanie podłoża; ułożenie 
nawierzchni z asfaltu ze zwiększeniem 
nośności drogi wraz z nadaniem jed-
nostronnego spadku do rowu 
odwadniającego, po obu stronach 
wykonane zostaną pobocza z kruszywa 
o szerokości 1 m. Wyznaczone zostaną 

dwa przystanki dla przewozów trans-
portu publicznego. Przebudowane zos-
tanie jedno skrzyżowanie.  Parametry 
techniczne po przebudowie: szerokość 
jezdni – 6 m z obustronnymi poboczami 
i odwodnieniem poprzez rów.

Droga gminna w Wyrandach  
nr 165035N, 165025N
Odcinek 1 - droga gminna nr 165035N 
o długości 0,48 km. Stan obecny: droga o 
szerokości ok. 3,5 m, nawierzchnia 
gruntowa, brak podziału na pasy ruchu, 
brak odwodnienia. W ramach przebu-
dowy zaplanowano: korytowanie i pro-
filowanie podłoża, ułożenie nawierzchni 
z kostki betonowej wraz z nadaniem jed-
nostronnego spadku do odwodnienia  
wykonanego jako rów. Nowa droga 
będzie miała jedno wyniesione przejście 
dla pieszych, próg zwalniający  
i przystanek autobusowy. Zostanie prze-
budowane jedno skrzyżowanie z drogą 
powiatową. Po obu stronach wykonane 
zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 
0,75 m. Parametry techniczne po prze-
budowie: klasa techniczna drogi – D, 
szerokość jezdni – 5 m. 
Odcinek 2 - droga gminna nr 165025N 
w Wyrandach o długości 0,7 km. Stan 
obecny: droga o szerokości ok. 3,5 m, 
nawierzchnia gruntowa, brak podziału 
na pasy ruchu, brak odwodnienia. Za-
planowano: korytowanie i profilowanie 
podłoża, ułożenie nawierzchni z kostki 
betonowej wraz z nadaniem jednostron-
nego spadku do odwodnienia  wykona-
nego jako rów. Przebudowana droga 
będzie wyposażona w jedno wyniesione 
przejście dla pieszych, dwa progi 
zwalniające i przystanek autobusowy. 
Przebudowane zostanie jedno skrzy-
żowanie z drogą gminną. Po obu stro-
nach wykonane zostaną pobocza  
z kruszywa o szerokości 0,75 m. Param-
etry techniczne po przebudowie: klasa 
techniczna drogi – D, szerokość jezdni 
– 5 m.

Droga gminna w Ostrzeszewie
Przebudowa drogi wewnętrznej 
prowadzącej do osiedla mieszkaniowego 
w Ostrzeszewie o długości 0,338 km. 
Stan obecny: droga o szerokości ok. 4 – 6 
m, nawierzchnia utwardzona kruszy-
wem naturalnym i płytami 
żelbetonowymi, brak podziału na pasy 
ruchu. W ramach planowanych robót 
przewiduje się: korytowanie i pro-

filowanie podłoża, ustawienie 
krawężników betonowych, ułożenie 
nawierzchni z kostki betonowej wraz  
z nadaniem jednostronnego spadku, 
ułożenie rur osłonowych na istniejące 
sieci infrastruktury, wykonanie drenażu 
dwóch studni oraz wykonanie siedmiu 
studzienek ściekowych, odtworzenie  
i dostosowanie wysokości zjazdów do 
posesji, wykonanie oświetlenia oraz 
trzech wyniesionych przejść dla 
pieszych. Po obu stronach wykonane 
zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 
1 m. Wyznaczone zostaną dwa przystan-
ki dla przewozów zbiorowych. Ruch 
pieszy będzie się odbywał zgodnie z prz-
episami strefy zamieszkania. Parametry 
techniczne po przebudowie: klasa tech-
niczna drogi – D, szerokość jezdni – 5 m

HARMONOGRAM PRAC
Przebudowa 10 dróg gminnych - 
największa inwestycja drogowa na tere-
nie gminy – potrwa do 2026 roku. W tej 
chwili trwają procedury wyłaniania 
wykonawców przebudowy poszczegól-
nych dróg. Mamy już gotową 
dokumentację projektową na Ostrzesze-
wo – drogę, która będzie remontowana 
jako pierwsza. Wszystkie pozostałe 
odcinki dróg  będą wykonywane w sys-
temie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza 
to, że wykonawcy opracują projekty  
przebudowy i organizacji ruchu, 
przeprowadzą wymagane uzgodnienia, 
zdobędą pozwolenia i zrealizują roboty 
budowlane. 
Ostrzeszewo – lata 2019-2020
Klebark Mały – 2021-2022
Marcinkowo – 2022-2025
Pajtuny – 2020-2021
Wyrandy – 2020-2022
Klebark Wielki – 2023-2026
Szczęsne – 2020-2022
Patryki – 2020-2021
Trękusek-Kaborno – 2021-2024
Linowo-Trękus – 2021-2024
Szacowany koszt łączny inwestycji wy-
nosi 32 013 603,65 złotych. Rzeczywiste 
wartości poznamy po rozstrzygnięciu 
przetargów.
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NOWE LINIE KOMUNIKACYJNE
Od września wprowadzono zmiany w komunikacji szkolnej i zbiorowej na terenie gminy Purda. 
Najważniejsza różnica w porównaniu z latami ubiegłymi polega na tym, że jest to transport dostępny nie 
tylko dla uczniów, ale także dla mieszkańców.
Nowe linie komunikacyjne, których łącznie jest sześć, zostały oznaczone literą P oraz kolejnymi nu-
merami od 1 do 6. Rozkłady jazdy zostały zaprojektowane tak, aby w pierwszej kolejności umożliwić 
dzieciom dojazd do szkół. Dzieci dojeżdżają na podstawie biletów miesięcznych opłaconych przez 
gminę i wydawanych w szkołach. Wprowadzenie komunikacji dostępnej dla wszystkich, nie tylko dla  
uczniów, jest efektem wielu sygnałów płynących od mieszkańców gminy, którzy zostali odcięci od dostępu 
do  jakiejkolwiek komunikacji zbiorowej.  Nowa forma umożliwi wielu osobom powrót do normalnego 
funkcjonowania w życiu codziennym. 

Linia P - 1 Kierunek – Olsztyn, pętla Polmozbyt

Nazwa przystanku km godziny odjazdów

Giławy wieś 0,0 5:17 6:34 12:10 14:35

Prejłowo Podlazy 3,3 5:21 6:39 12:14 14:39

Prejłowo 45 1,3 5:23 6:44 12 :16 14: 41

Prejłowo wieś 2,0 5:26 6:46 12:19 14:44

Prejłowo 43 2,4 --- 6:52 --- ---

Prejłowo 41 0,35 -- 6:53 --- ---

Prejłowo krzyżówki 1,2/0,55 5:27 6:55 12:20 14:45

Prejłowo las 1,00 5:30 6:58 12:22 14:47

Patryki wieś 2,5 5:33 7:02 12:26 14:51

Patryki Kazimierzowo 0,6 5:34 7:04 12:27 14:52

Skajboty 4,9 --- 7:12 ----- ------

Silice 2,9/2,5 5:38 7:17 12:31 14:56

Klebark Wielki szkoła 2,6 -- 7:22 12:35 15:00

Klebark Wielki wieś 0,15/2,6 5:41 7:25 12:37 15:02

Klebark Mały Zapałowo 2,0 5:42 7:28 12:40 15:05

Klebark Mały 1,0 5:45 7:29 12:43 15:08

Ostrzeszewo staw 1,0 5:47 7:31 12:45 15:10

Ostrzeszewo wieś 0,7 5:49 7:33 12:47 15:12

Olsztyn, pętla Polmozbyt 0,7 5:50 7:34 12:48 15:13

Kierunek – Giławy

Olsztyn, pętla Polmozbyt 0,00 5:55 7:40 13:05 15:15

Ostrzeszewo wieś 0,6 5:56 7:41 13:07 15:17

Klebark Mały 1,9 5:59 7:43 13:09 15:19

Klebark Mały Zapałowo 1,1 6:02 7:46 13:12 15:22

Klebark Wielki wieś 1,9 6:05 7:49 13:15 15:25

Klebark Wielki szkoła 0,15 -- 7:51 13:21 15:30

Silice 2,5 6:09 7:55 13:26 15:34

Skajboty 2,9 -- --- -- 15:40

Patryki Kazimierzowo 4,9/2,6 6:13 7:59 13:33 15:48

Patryki wieś 0,5 6:14 8:00 13:35 15:49

Patryki wieś 2 0,1 6:14 8:00 13:36 15:50

Prejłowo las 2,3 6:18 8:04 13:42 15:54

Prejłowo krzyżówki 1,2 6:21 8:06 13:45 15:58

Prejłowo 41 1,3 -- -- 16:02

Prejłowo 43 0,35 -- -- 16:04

Prejłowo wieś 2,4/0,6 6:22 8:07 13:48 16:10

Prejłowo 45 2,0 6:25 8:11 13:52 16:14

Prejłowo Podlazy 1,3 6:28 8:14 13:55 16:17

Giławy wieś 3,3 6:33 8:16 13:59 16:21

Linia  P - 2 Kierunek – Stary Olsztyn

Nazwa przystanku km godziny odjazdów

Butryny wieś 0,0 7:07 15:23

Butryny szkoła 3,3 -- 15:25

Butryny kolonia 1,3 7:09 15:28

Pokrzywy wieś 2,0 -- 15:31

Pokrzywy dw. 2,4 7:11 15:32

Nowy Przykop 0,35 15:36

Nowy Ramuk wieś 1,2/0,55 -- 15:46

Nowy Ramuk las 1,00 -- 15:48

Rykowiec wieś 2,5 7:18 15:57

Bruchwałd 0,6 7:22 16:01

Wygoda 4,9 7:28 16:07

Kaborno 2,9/2,5 7:32 16:10

Klewki wieś 2,6 7:39 16:17

Szczęsne szkoła 0,15/2,6 7:42 14:30 16:20

Stary Olsztyn 2,0 7:46 14:35 16:25

Kierunek – Butryny

Stary Olsztyn 0,00 7:48 14:40

Szczęsne szkoła 2,6 7:53 14:45

Klewki wieś 1,4 7:56 14:48

Kaborno 4,4 14:55

Wygoda 2,4 14:59

Bruchwałd 3,00 15:04

Rykowiec wieś 1,6 --

Nowy Ramuk las 5,9 6:39 --

Nowy Ramuk wieś 0,85 6:41 --

Nowy Przykop 4,2 6:49

Pokrzywy wieś 2,8 6:53 --

Pokrzywy dw. 1,6 6:55 15:14

Butryny kolonia 1,5 6:58 15:16

Butryny szkoła 1,5 7:01 15:18

Butryny wieś 0,45 7:04 15:20

UWAGA!
Rozkłady jazdy mogą ulec jeszcze drobnym korektom, 
o czym będziemy informować niezwłocznie na stronie

www.purda.pl
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Linia P - 3 Kierunek – Purda

Nazwa przystanku km godziny odjazdów

Zgniłocha 0,00 6:42 8:10 14:20 14:40

Nowa Kaletka 2,6 6:44 8:14 14:24 14:44

Nowa Kaletka kolonia 1,5 6:46 8:16 14:26 14:46

Butryny wieś 1,9 6:49 8:19 14:29 14:49

Butryny szkoła 0,45 6:51 8:21 14:35 14:50 15:40

Kopanki 2,1 6:54 8:24 14:37 15:43

Przykop Wieś 1,5 6:57 8:27 14:39 15:46

Nowy Przykop 1,2 7:00 8:30 14:41 15:49

Nowa Wieś os. Sosnowe 1,6 7:03 8:33 14:44 15:52

Nowa Wieś przedszkole 0,35 7:05 8:35 14:46 15:53

Nowa Wieś baraki 1,00 7:07 8:37 14:48 15:56

Marcinkowo jednostka 5,4 -- 8:44 14:58 16:08

Marcinkowo stacja 1,1 -- 8:46 15:00 16:11

Purdka Leśna 7,7 7:19 --- --- ---

Purdka 1,6 7:22 ---- ---- ----

Marcinkowo szkoła 1,9/0,55 7:26 8:48 15:02 16:14

Wyrandy droga 1,4 7:28 8:50 15:05 16:17

Purda 1,6 7:30 8:52 15:09 16:20

Kierunek – Zgniłocha

Purda 0 6:30 7:40 13:53 15:20

Wyrandy droga 1,6 6:33 7:43 13:56 15:22

Marcinkowo szkoła 1,4 6:36 7:46 13:59 15:25

Marcinkowo stacja 0,55 6:37 7:47 14:00 15:26

Marcinkowo jednostka 1,1 6:39 7:49 14:03 15:28

Purdka 1,9 ---- 15:33

Purdka Leśna 1,6 ---- 15:37

Nowa Wieś baraki 5,4/7,7 6:47 7:57 14:13 15:47

Nowa Wieś przedszkole 1.0 6:49 7:59 14:16 15:49

Nowa Wieś os. Sosnowe 0,35 6:51 8:01 14:17 15:50

Nowy Przykop 1,6 6:53 8:03 14:20 15:53

Przykop 1,3 6:56 8:06 14:22 15:55

Kopanki 1,4 6:58 8:08 14:24 15:57

Butryny szkoła 2,1 7:01 8:11 14:25 16:02

Butryny wieś 0.45 - 8:14 14:26 16:03

Nowa Kaletka Kolonia 2,4 - 8:17 14:29 16:06

Nowa Kaletka 1,8 - 8:20 14:32 16:09

Zgniłocha 2,4 - 8:23 14:36 16:13

Linia  P - 5 Kierunek – Purda

Nazwa przystanku km godziny odjazdów

Trękus wiata 6:45 8:15 14:40 15:40

Trękus 0,25 6:46 8:16 14:41 15:41

Linowo wieś 1,5 6:48 8:18 14:44 15:44

Linowo Banderoza 0,65 6:50 8:20 14:45 15:45

Szczęsne szkoła 2,2 6:54 8:24 14:48 15:48

Klewki wieś 1,4 6:56 8:26 14:50 15:50

Klewki przedszkole 0,7 8:25

Klewki stacja 1,3 6:58 8:28 14:52 15:52

Wojtkowizna 1,0 6:59 8:29 14:54 15:54

Trękusek nowe osiedle 1,6 7:01 8:31 14:56 15:56

Trękusek wieś 0,7 7:03 8:33 14:58 15:58

Trękusek pętla 0,45 -- -- 15:00 16:00

Marcinkowo os. wojskowe 3,8 7:08 8:39 15:06 16:06

Marcinkowo hala sportowa 0,65 11:00

Marcinkowo jednostka 0,30 7:10 8:41 11:02 15:08 16:08

Marcinkowo stacja 1,1 7:12 8:43 11:06 15:10 16:10

Marcinkowo szkoła 0,55 7:13 8:44 11:08 15:13 16:13

Wyrandy 1,8 7:15 -- --

Wyrandy droga 0,75 7:17 8:49 11:10 15:16 16:16

Kierunek- Trękus

Purda 0 7:21 9:00 13:58 14:35

Wyrandy droga 1,6  7:23 9:03 14:00 14:37

Wyrandy 0,8 -- -- 14:03 14:40

Marcinkowo szkoła 1,8 7:25 9:06 14:05 14:42

Marcinkowo stacja 0,55 7:27 9:08 14:07 14:44

Marcinkowo hala sportowa 1,4 --- 9:10

Marcinkowo jednostka 0,3 7:29 14:09 14:46

Marcinkowo os. wojskowe 0,27  7:31 14:11 14:48

Trękusek pętla 3,9 7:36 14:17 14:54

Trękusek wieś 0,35 7:37 14:19 14:55

Trękusek nowe osiedle 0,9 7:39 14:21 14:57

Wojtkowizna 1,6 7:41 14:23 14:59

Klewki stacja 1,0 7:43 14:25 15:01

Klewki przedszkole 7:45

Klewki wieś 1,4 7:47 14:27 15:03

Szczęsne szkoła 1,3 7:51 14:30 15:20

Linowo Banderoza 2,2 7:53 14:33 15:23

Linowo wieś 0,6 7:54 14:34 15:24

Trękus 1,5 7:56 14:37 15:27

Trękus wiata 0,25 7:57 14:38 15:28

Linia P - 6 Kierunek – Purda

Nazwa przystanku km godziny odjazdów

Giławy wieś 0,0 7:24 13:30

Prejłowo Podlazy 3,3 7:28 13:34

Prejłowo 45 1,3 7:31 13:36

Prejłowo wieś 2,0 7:35 13:38

Prejłowo krzyżówki 0,55 7:36 13:41

Pajtuny Filary 1,7 7:39 13:44

Pajtuny 1,6 7:41 13:46

Purda 2,7 7:45 13:50

Kierunek – Giławy

Purda 0,0 8:00 14:20 15:30 14:35

Pajtuny 2,7 8:04 14:24 15:34 14:37

Pajtuny filary 1,6 8:07 14:27 15:37 14:40

Prejłowo krzyżówki 1,7 8:10 14:30 15:40 14:42

Prejłowo wieś 0,6 8:12 14:32 15:42 14:44

Prejłowo 45 2,0 8:14 14:34 15:44

Prejłowo Podlazy 1,3 8:16 14:36 15:46 14:46

Giławy wieś 3,3 8:20 14:40 15:50 14:48

Linia P - 4 Kierunek – Chaberkowo – Stara 
Kaletka – Butryny – Łajs – Butryny 

Nazwa przystanku km godziny odjazdów

Butryny szkoła 7:03 14:55

Chaberkowo 2,4 7:08 15:00

Stara Kaletka 2,5 7:13 15:05

Butryny szkoła 2,7 7:17 15:10

Butryny wieś 0,45 7:18 15:11

Bałdy 2,0 7:20 15:14

Bałdzki Piec 2,4 7:24 15:18

Łajs 2,4 7:28 15:22

Bałdy 4,8 7:34 15:27

Stara Kaletka dom w lesie 2,5 7:38 15:30

Nowa Kaletka kolonia 2,2 7:42 15:33

Butryny wieś 1,9 7:45 15:36

Butryny szkoła 0,45 7:47 15:37
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Purda - gmina inteligentnych e-usług 
Powstające Elektroniczne Biuro Obsługi 
Klienta (e-BOK) będzie obsługiwało 
sprawy związane z rozliczeniami za 
wodę i ścieki. Mieszkańcy otrzymają in-
ternetowy dostęp między innymi do fak-
tur elektronicznych z możliwością 
płatności on-line, do wskazań liczników, 
systemu powiadamiania o awarii sieci. 
Będą mogli składać wnioski o określenie 
warunków technicznych przyłączenia 
do sieci wodociągowej i sanitarnej, o za-
warcie umowy na dostawę mediów czy 
rozłożenie należności na raty lub ich 
umorzenie. Po zalogowaniu się użytko-
wnicy będą mieli wgląd do wszystkich 
tych informacji i historii swojego konta.
 
Wdrożenie takiego systemu i nowocze-
snych rozwiązań w dziedzinie bezpiecz-
nego przechowywania i przetwarzania 
danych wiąże się z wprowadzeniem elek-

tronicznego pomiaru zużycia wody. 
Dlatego na terenie gminy Purda są in-
stalowane wodomierze z modułami 
transmisji danych. W tej chwili w gospo-
darstwach domowych i zakładach pracy 
montowane są tego typu urządzenia. 

Wdrożenie e-usług publicznych 
w Gminie Purda
Kolejne osiemnaście usług publicznych 
będzie świadczonych elektronicznie  
w ramach platformy e-usług publi-
cznych w gminie Purda. Dotyczą one 
podatku od nieruchomości,  podatku 
rolnego, podatku leśnego, podatku od 
środków transportowych, opłat za gos-
podarowanie odpadami komunalnymi. 
Będzie można składać wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej, o wydanie zaświa-
dczenia o wielkości gospodarstwa rol-

nego, zaświadczenia o niezaleganiu  
w podatkach lub stwierdzające stan 
zaległości. Będzie można wnioskować  
o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, wy-
pisu i wyrysu z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czy 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego. 

Mieszkańcy będą mogli online zwrócić 
się  o zaświadczenie o przeznaczeniu 
działki w obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go, zaświadczenie o przeznaczeniu 
działki w obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego. Platforma za-
pewni też możliwość udziału w konsul-
tacjach społecznych.
W ramach projektu jest wdrażany ele-
ktroniczny obieg dokumentów w 
Urzędzie Gminy w Purdzie. Powstał też 
system informacji przestrzennej - zostały 
opracowane w wersji cyfrowej  mapy 
geodezyjne obszaru gminy. 

Obydwa projekty usprawnią i przyspieszą 
procesy administracyjne na terenie 
działalności Gminy Purda. Cyfryzacja 
procedur administracyjnych w zakresie 
wdrożonych e-usług zwiększy bezpie-
czeństwo informacji i danych  
w wyniku wdrożenia systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji.
Wprowadzenie e-usług publicznych 
obejmuje nie tylko stworzenie  
i wdrożenie platform dla mieszkańców, 
ale również zakup i instalację 
niezbędnego sprzętu oraz szkolenia dla 
pracowników urzędu gminy.

NADCHODZĄ NOWE TECHNOLOGIE
Już wkrótce mieszkańcy gminy będą mogli wiele spraw załatwiać w dowolnym czasie przez internet,  
zamiast stać w kolejce w urzędzie. W końcowej fazie realizacji są projekty wdrażające tak zwane 
e-usługi publiczne. Powstają dwie platformy, które pozwolą mieszkańcom i klientom na składanie do-
kumentów, rozliczanie zobowiązań finansowych drogą elektroniczną. W formie cyfrowej będą też 
dostępne szczegółowe mapy terenów gminnych. Te możliwości zyskamy dzięki realizacji dwóch proje-
któw: „Purda - gmina inteligentnych e-usług” oraz „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda”, 
współfinansowanych  przez Unię Europejską. 
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Zagroda „Warmińska Pszczoła”
Gospodarstwo agroturystyczne w 
Purdzie „Zagroda Warmińska Pszczoła” 
zostało nagrodzone w regionalnym 
konkursie „Zielone Lato 2019”. To jeden 
z najbardziej znanych w kraju 
konkursów, który popularyzuje 
turystykę na wsi i rekomenduje turys-
tom właśnie takie obiekty. W kategorii 
„wypoczynek na wsi” trzecie miejsce 
zajęła właśnie “Warmińska Pszczoła”.
„Zagroda” powstała w ubiegłym roku. 
Oferuje wypoczynek w dwóch 
całorocznych domkach, warsztaty w 
pasiece edukacyjnej oraz wytwarzane na 
miejscu miody.
- Kilka lat temu przyjechaliśmy do Pur-
dy, na pole z widokiem na jezioro i las – 
mówi pani Kasia Maziec. - Zakochaliśmy 
się w tym miejscu. Na tym polu 
zbudowaliśmy dom, posadziliśmy drze-
wka, zasialiśmy kwiaty... A potem 
pojawiły się ule i pszczoły. Pszczoły stały 
się nie tylko naszą wielką pasją, ale 
również sposobem na życie. Pro-

Każda z siedmiu grup uczestników 
zapoznała się z najważniejszymi ce-
chami wiejskiej kuchni – typowymi lo-
kalnymi składnikami i zasadą niemar-
nowania resztek. W części praktycznej 
pod czujnym okiem pani Sylwii uczest-
nicy sami przygotowywali pyszne, 
pachnące dania według przygotowanych 
przez nią przepisów, na przykład szewski 
pasztet z ryby, olsztyńskie klopsiki 
marynowane, sałatkę kartoflaną, kotlety 
z grzybów, sałatkę z kurczaka czy  zupę 
rybną z klopsami królewieckimi. 
Wynieśli z tych zajęć  praktyczną wiedzę 

Projekt „Smaki tradycji” realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wadzimy profesjonalną pasiekę – mamy 
około sto uli. Od jakiegoś czasu 
dojrzewała w nas myśl, by podzielić się z 
ludźmi tym co mamy najlepszego - 
miejscem, ciszą, spokojem, ale 
także naszą pasją. Nagroda w konkursie 
to wielkie wyróżnienie, ale też motywa-
cja do dalszego rozwoju.

Chór z Klewek 
Chór parafialny im. Elżbiety 
Gołębiowskiej pod kierunkiem Adama 
Wąsika zdobył cztery nagrody podczas 
XV Festiwalu „O Warmio moja miła” 
(1-2 czerwca 2019).  Otrzymali: Złoty 
Dyplom (najwyższą nagrodę po grand 
prix), statuetkę Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego, nagrodę specjalną za 
wykonanie pieśni Stanisława Moniuszki 
„Kotek”, a dyrygent Adam Wąsik 
otrzymał nagrodę indywidualną 
ufundowaną przez Janusza Wilińskiego. 

Kaflarnia Warmińska 
Kaflarnia Warmińska z Marcinkowa po 
raz kolejny otrzymała główną nagrodę w 
konkursie “Pamiątka regionu Warmii i 

oraz umiejętności. Poza tym nic tak nie 
integruje, jak wspólne gotowanie i 
posiłki, bo zajęcia kończyły się 
degustacją przygotowanych dań.
W ramach projektu odbyło się siedem 
spotkań - w Purdzie, Klewkach, Nowej 
Wsi, Przykopie, Prejłowie, Butrynach i 
Patrykach. Wzięło w nich udział łącznie 
siedemdziesiąt osób. Uczestnicy warsz-
tatów otrzymali specjalne zestawy do 
pracy – pamiątkowe czapki i fartuchy 
kucharskie. 

Mazur”. Tym razem nagrodzona została 
skrzynia wianna z posagiem, zaprojek-
towana przez  Eleonorę Toś. W latach 
ubiegłych jury doceniło wcześniejsze 
projekty, między innymi konika wesel-
nego (2016) i skarbonkę w formie baby 
pruskiej (2013).
W Kaflarni powstają też inne cuda: kafle 
piecowe, mozaiki, ceramika użytkowa, 
elementy wystroju wnętrz, rzeźby, deko-
ry i dodatki. Większość z tych unika-
towych przedmiotów jest inspirowana 
historią i tradycjami warmińskimi i ma-
zurskimi.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

NAGRODZENI

ZERO WASTE, CZYLI NIE MARNUJ
Dawna wiejska kuchnia była bardzo ekologiczna – najważniejsze zasady brzmiały: gotuj z lokalnych 
produktów i nic nie marnuj. Nie były do tego potrzebne  ruchy ekologiczne i dyrektywy. Do powrotu do 
tradycji podczas wakacji zaprosiliśmy mieszkańców gminy na warsztaty kulinarne z tradycyjnej kuchni 
warmińskiej. Prowadziła je Sylwia Malinowska – uczestniczka programu MasterChef. 
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PATRYKI NA WOJEWÓDZKICH DOŻYNKACH

ŚWIĘTOWANIE Z DZIEĆMI

Gminny Dzień Dziecka GOK 
zorganizował w Purdzie. Z tej okazji 
również wiele sołectw zaprosiło dzieci 
wraz z rodzinami na pikniki.

W sobotę, 1 czerwca Gminny Ośrodek 
Kultury zaprosił  do Purdy najmłodszych 
z całej gminy. Rodzinny piknik oficjalnie 
otworzyła pani wójt Teresa Chrostow-
ska. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się dmuchany plac zabaw, kącik przy-
gotowany przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną oraz stoisko z zabawkami. Nie 
zabrakło animacji, wspólnych tańców 
czy konkursów z nagrodami, podczas 
których dzieci musiały wykazać się nie 
tylko sprytem i inteligencją, ale również 
nie lada zręcznością. Sporo emocji 
wzbudził występ zespołu Kids Rock. 
Wydarzenie uświetnił pokaz drużyny 
Rugby Team Purda. Dzieci mogły też 
obejrzeć sprzęt i umundurowanie 

Na wojewódzkich dożynkach, które 
odbyły się 22 września w olsztyneckim 
skansenie, ambasadorem Gminy Purda 
była delegacja wieńcowa z sołectwa Patry-
ki. Regionalne dożynki są wydarzeniem o 
bardzo dużym zasięgu i wypracowanym 
prestiżu. Przewija się wówczas przez teren 
skansenu około 10 tysięcy osób. Występ na 
takiej imprezie jest jednocześnie 
wyróżnieniem i wielkim wyzwaniem.  
Cztery panie zaprezentowały bardzo 
piękny (i bardzo ciężki) wieniec 
dożynkowy.  Sołectwo otrzymało nagrodę 

za udział w konkursie, którą odebrała z rąk 
marszałka pani sołtys Kamila Czernie-
wicz. Prócz tego patrycki wieniec został 
nagrodzony specjalnym wyróżnieniem 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za 
innowacyjność i nowoczesny wizerunek. 
Trzeba pamiętać, że konkurencja na takiej 
imprezie jest ogromna (w tym roku 
startowało aż 46 wieńców), a wiele 
wieńców to prawdziwe arcydzieła sztuki 
ludowej. 
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy całej 
ekipie z Patryk!

strażaków oraz zasiąść za kierownicą 
wozu OSP Purda. Panie z UTW upiekły 
dla dzieci ciasta,  w pomoc również za-
angażowało się sołectwo Purda, sołtys i 
radny. 

A tym czasem w sołectwach…
Sołectwo Klewki 1 czerwca 
zorganizowało Dzień Dziecka. W pro-
gramie były: występ dzieci z przedszkola 
“Jarzębinki”, animacje, malowanie twa-
rzy, dmuchańce, konkursy z nagrodami, 
poczęstunek. Organizatorzy: sołtys z 
radą sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich 
Jutrzenki. Jednocześnie rozegrano w 
Klewkach gminne zawody strzeleckie z 
wiatrówki o puchar Wójta Gminy Purda.
1 czerwca 2019 roku w Bałdzkim Piecu 
odbyło się spotkanie w ramach 
Sołeckiego Tygodnia dla Rodziny. 
Zjawiło się wielu mieszkańców aktywnie 
biorących udział w rozgrywkach spor-
towych i intelektualnych. Odbył się też 
konkurs na najlepsze ciasto. Wydarzenie 

otrzymało wsparcie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. 
Sołectwo Prejłowo zaprosiło rodziny na 
Dzień Dziecka w niedzielę 2 czerwca. W 
programie były animacje, gry i konkursy 
z nagrodami, malowanie twarzy, kącik 
dla najmłodszych oraz poczęstunek.
Sołectwo Giławy zorganizowało Dzień 
Dziecka 3 czerwca. Podczas imprezy 
każdy znalazł coś dla siebie - zabawy z 
animatorami, mecze piłki nożnej i siat-
kówki, oprócz tego poczęstunek dla 
wszystkich uczestników. 
Sołectwo Patryki zaprosiło dzieci 8 czer-
wca. W organizację włączyły się osoby 
prywatne oraz Klub Seniora w Patrykach 
i OSP w Klebarku Wielkim. 
W sobotę 15 czerwca w Butrynach 
odbył się sołecki Dzień Dziecka, 
wypełniony zabawami dla dzieci. W 
organizację zaangażowało się wiele osób 
i instytucji - mamy, babcie i ciocie, pra-
cownicy z Nadleśnictwa Jedwabno, OSP 
Butryny. Wsparcia udzielili również: 
Bank Spółdzielczy w Szczytnie oraz 
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 
W Kabornie sołecki Dzień Dziecka zor-
ganizowano w sobotę 15 czerwca z 
dużym zaangażowaniem mieszkańców. 
W programie były zabawy przy muzyce, 
konkursy i animacje dla dzieci a także 
zdrowe przekąski.
Również 15 czerwca Dzień Dziecka 
świętował Klebark Mały. Wielką frajdę 
sprawiły wszystkim przejażdżki zabyt-
kowym motocyklem i koncert Aka-
demickiej Orkiestry Dętej UWM 
Organizację festynu wsparli strażacy z 
OSP Klebark Wielki, a mamy, babcie i 
ciocie przygotowały poczęstunek. 
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WYRÓŻNIA NAS BARWNA HISTORIA
Na Trakcie Biskupim w Bałdach bywali 
prymasi Józef Glemp i Józef Kowal-
czyk, nuncjusz apostolski Celestino 
Migliore, ambasador Węgier Robert 
Kiss czy wielki mistrz zakonu 
krzyżackiego Bruno Platter. Jest to 
miejsce poświęcone historii Warmii i 
biskupom warmińskim. Aleję starych 
drzew otwierają Wrota Warmii i wielki 
krzyż. Wrota symbolizują granicę 
między protestanckimi Mazurami 
(Bałdy) a katolicką Warmią (Butryny, 
Przykop). Tą drogą podążali z Warsza-
wy na Warmię nowo mianowani bisku-
pi warmińscy, a na granicy witali ich 
przedstawiciele wszystkich stanów 
warmińskich. 
Tę barwną historię przypominamy co 
roku podczas Warmińskiego Kiermasu 
Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach, 
tego lata już po raz dwunasty. Obowiązki 
gospodarza pełniła Teresa Chrostowska, 
wójt gminy Purda, a na uroczystościach 
gościliśmy m.in. posłankę Annę 
Wasilewską, starostę Andrzeja Abako, 
wicestarostę Joannę Michalską, przed-
stawicielkę wojewody Bożennę Ulewicz, 
metropolitę warmińskiego abpa Józefa 
Górzyńskiego, rektora Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszarda 
Góreckiego.
Tradycyjnym punktem programu była 
msza święta koncelebrowana w kościele 
w Butrynach z udziałem metropolity 
warmińskiego. Następnie orszak po-
wozów konnych z dostojnymi gośćmi 
wyruszył do oddalonych o dwa kilome-
try Bałd. Tu, na Trakcie Biskupim został 
odsłonięty głaz pamiątkowy poświęcony 
biskupowi Janowi Zbąskiemu, ufun-
dowany przez Nadleśnictwo Olsztyn i 

Gminę Purda. Później w formie insceni-
zacji teatralnej powitaliśmy biskupa 
Michała Radziejowskiego. Te stałe części 
Kiermasu wyróżniają nasze wydarzenie 
spośród innych tego typu imprez – 
opowiadamy prawdziwą, barwną 
historię tego niezwykłego miejsca. 
Na wielkiej łące nieopodal Wrót Warmii 
odbyły się pokazy rzemiosła, sztuki 
ludowej, zielarstwa zabawy konkursy z 
nagrodami, a na kilkudziesięciu stois-
kach można było kupić regionalne 
wyroby. Wśród wystawców była godna 
reprezentacja naszej gminy: koła 
gospodyń wiejskich z Klewek i 
Szczęsnego, Filatelia Maltańska z Kle-
barka Wielkiego, Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Marcinkowie, Kaflarnia 
Warmińska, Uroczysko Deresze, Baby z 
Kaborna. Na scenie wystąpił znakomity 
zespół folklorystyczny Warnijsko Kapela 

pod kierunkiem Wojciecha Deligi, a na 
Trakcie Biskupim rozegrano przygo-
towaną przez uczniów szkoły w Butry-
nach i sołectwo Bałdzki Piec grę 
terenową, która wymagała dokładnego 
zaznajomienia się z historią Warmii 
opisaną na tablicach informacyjnych. 
Firma Bartbo zorganizowała konkursy, 
gry i zabawy dla dzieci i całych rodzin.
Wieczorem bawiliśmy się przy energety-
cznej muzyce na żywo w wykonaniu 
zespołu Horpyna. A na zakończenie 
wystąpiła Warszawska Orkiestra Senty-
mentalna z repertuarem dancingowym. 
Zespół z impetem wkroczył w ostatnich 
latach na polską scenę muzyczną, 
zdobywając popularność w mediach  
i podczas licznych koncertów w całym 
kraju. Muzycy uznali nasze Bałdy za jed-
no z najpiękniejszych miejsc, w których 
koncertowali.
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DOŻYNKI GMINNE 2019

Rolników i gości przywitała Teresa 
Chrostowska, wójt gminy Purda. Pod-
czas części oficjalnej pani wójt wręczyła 
rolnikom specjalne wyróżnienia „Lider 
Agro” za osiągnięcia w dziedzinie 
produkcji rolnej w czterech kategoriach:
w dziedzinie produkcji zwierzęcej

Włodzimierz Adam Pontus
Paweł Policht
Łukasz Policht
Piotr Policht
Kazimierz Zdunek

w dziedzinie produkcji roślinnej
Jacek Wojsiat
Feliks Raszkowski
Mateusz Cygan
Adam Czarniecki

w dziedzinie sadownictwa
Zbigniew Wojnicki
Radosław Pawelec
Mariusz Szczepański

w dziedzinie gospodarstw ekologicznych
Irena Gołębiowska
Rafał Wysocki
Rajmund Adamczyk

Podziękowania i dyplomy dla Teodora 
Kuklińskiego i Marcina Myśliwca  przy-
gotował także Starosta Powiatu Olsztyń-
skiego, którego podczas dożynek gmin-
nych reprezentował Jerzy Laskowski, 
przewodniczący Rady Powiatu.
Podczas ceremoniału dożynkowego 
Małgorzata i Paweł Policht, starostowie 
dożynek, słowami „Przyjmij gospodarzu 
od nas ten bochen chleba upieczony ze 
zboża naszych pól. Uszanuj go i gospo-
daruj tak, żeby go nikomu nigdy nie 
zabrakło.” przekazali chleb na ręce wójta.
Po przekazaniu odbyło się dzielenie 
chlebem i rozstrzygnięcie konkursów na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy i 
najładniejsze stoisko. Do konkursu na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
zgłosiło się siedem grup. Wygrało 
sołectwo Nowa Kaletka. Na podium 
znalazły się także sołectwo Patryki i 
KGW „Nowalijki” z Nowej Wsi. W 
konkursie na najładniejsze stoisko 
rywalizowało dziesięć podmiotów. 
Komisja konkursowa nagrodę główną 
przyznała kołu gospodyń wiejskich 

„Szczęściary” oraz wyróżniła KGW 
„Jutrzenki” z Klewek.
Dożynki to dawny staropolski obyczaj 
kończący żniwa, wyrażający radość i 
dziękczynienie za zebrane plony, ale też 
okazja do zabawy. Podczas wydarzenia 
na scenie zaprezentowały się m.in. 
zespół śpiewaczy Mazury ze Szczytna, 
Natalia Przeczęk i KGW Szczęściary. 
Najwięcej emocji wzbudził koncert Wa-
leriana Ostrowskiego, a do tańca zagrał 
zespół Let’s Dance.
Na uczestników wydarzenia czekało 
znacznie więcej atrakcji – strefa z 
dmuchańcami i warsztatami dla dzieci, 
stoiska z pysznym jedzeniem i słodko-
ściami, z rękodziełem, z biżuterią i za-
bawkami, casting agencji reklamowej 
dla dzieci, Biblioteka Gminna 
przygotowała Narodowe Czytanie pol-
skich nowel.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w organizację tegorocznych 
dożynek, a zwłaszcza mieszkańcom 
sołectwa Nowa Wieś, Ochotniczym 
Strażom Pożarnym i Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury.

Dożynki w gminie Purda odbyły się w deszczową niedzielę 8 września w Nowej Wsi. Rozpoczęły się w od 
mszy świętej dziękczynnej i korowodu dożynkowego. Przedstawiciele sołectw, rolników, kół gospodyń 
wiejskich, ochotniczych straży pożarnych przeszli przez Nową Wieś, prezentując tegoroczne plony.
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uczniów z partnerskiej szkoły w Tyrnavos 
w Grecji. Oprawa i scenariusz wydarze-
nia pozwoliły wszystkim uczestnikom 
poznać piękno Warmii i Tesalii w 
porywającej podróży pociągiem Erasmus 
Express. Przygotowane stacje i zadania 
odkryły rąbka działań projektowych, 
którym przez cały rok trwania projektu 
musieli sprostać uczniowie klas szóstych 
partnerskich szkół. Ogromnych rozmi-
arów gra planszowa, kantor wymiany 
starożytnej, średniowiecznej i współ-

czesnej waluty, lepienie z gliny naczynia 
do produkcji sera feta, kreślenie map, 
rekonstrukcja naszyjnika, rebusy, krzy-
żówki i wykreślanki, układanie mozaiki 
czy rysowanie gwiazd z pomocą niety-
powych narzędzi kreślarskich, to część z 
dwunastu stacji, które przemierzył Era-
smus Express. W planie podróży nie 
zabrakło Brukseli, gdzie sztab wyborczy 
Mikołaja Kopernika przygotował pełną 
gwiazd kampanię wyborczą ambasadora 
Warmii i Wszechświata!

Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz 
ostatniego rocznika Gimnazjum w 
Purdzie w maju świętowali 15. rocznicę 
przystąpienia Polski do Unii Europe-
jskiej. Współorganizatorem coroczne-
go wydarzenia był Punkt Informacji 
Europejskiej Europe Direct Olsztyn 
wraz z Warmińsko-Mazurskaą Izbą 
Rolniczą. 
Europejski Festiwal Naukowo-Kulturowy 
odbył się pod hasłem „Co łączy Koperni-
ka ze starożytnością i czy możemy 
nazywać go najwybitniejszym euro-
parlamentarzystą wszechświata?” Nieba-
nalne zestawienie wybitnego astronoma 
ze starożytnością i wyborami do europar-
lamentu, to wynik działań projektu 
„Uratować HISTORIĘ” w ramach pro-
gramu międzynarodowej współpracy 
szkół Erasmus+ , realizowanego w Zes-
pole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie 
od września 2018 roku. Festiwal nieprzy-
padkowo zbiegł się z terminem przyjazdu 

Działania związane z dziedzictwem 
narodowym i wychowanie dzieci w du-
chu patriotyzmu oraz umiłowania  
ojczyzny w Szkole Podstawowej w 
Szczęsnem stawiane są na pierwszym 
miejscu. Dużym sukcesem szkoły ostał 
się certyfikat warmińsko-mazurskiego 
kuratora oświaty „Szkoła Wierna 
Dziedzictwu”. 
Inicjatywy zmierzające do jego uzyskania 
polegały m.in. na uczestnictwie w projek-
tach regionalnych, w konkursach o tema-
tyce patriotycznej, rajdach i wycieczkach 
krajoznawczych po Warmii i Mazurach, 
realizacji żywych lekcji histiorii 
związanych z upamiętnianiem miejsc 
walk i męczeństwa Narodu Polskiego.
Szkoła podjęła kolejne zobowiązania 
związane z poznawaniem tradycji i kul-
tury regionu Warmii i Mazur. Nauczycie-
lom przyświecało hasło: „Certyfikat 
zobowiązuje”. Rozpoczęli cykl zajęć 
związanych z poznawaniem historii 
małych obiektów sakralnych znajdują-
cych się w Szczęsnem, czyli czterech 
przydrożnych kapliczek. Uczniowie 
młodszych klas poznawali różne legendy 

warminskie a także bardzo ciekawą 
historię swojej szkoły. Jesienią uczeń Ma-
ciej Kuciński zdobył pierwsze miejsce w 
Wojewódzkim Konkursie Krasomów-
czym Młodzieży Szkolnej im. Marii Zien-
tary-Malewskiej w wystąpieniach o tema-
tyce regionalnej dotyczącej zabytków 
Warmii i wydarzeń historycznych. 
Szkolna społeczność kontynuowała opie-
kę nad miejscem pamięci narodowej – 
krzyżem postawionym w 2016 roku dla 
upamiętnienia 198 mieszkańców wsi 
Szczęsne, uchodźców i innych osób 
zamordowanych w styczniu 1945 roku 
przez żołnierzy sowieckich. 
W setną Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę w kościele 
parafialnym w Klewkach uczniowie 
szkoły w Szczęsnem zaprezentowali lo-
kalnemu społeczeństwu montaż słowno-
muzyczny „100 LAT NIEPODLEGŁEJ”. 
Dużym sukcesem było zajęcie I miejsca 
wśród wszystkich szkół podstawowych 
gminy Purda w VIII Gminnym Konkursie 
Pieśni i Poezji Patriotycznej.
Krzewienie postaw patriotycznych jest 
jednym z priorytetów wychowawczych 

szkoły, a wyjątkowe zaangażowanie w ini-
cjowanie i realizację wszystkich tych 
przedsięwzięć jest przede wszystkim 
zasługą nauczycielki języka polskiego - 
pani Alicji Magnuszewskiej. 

EUROPA W SZKOLE 
W PURDZIE

W SZCZĘSNEM „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”
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WĘDRÓWKI PO NASZEJ GMINIE

Konkurs adresowano do wszystkich szkół 
w gminie, a jego najważniejszy cel 
stanowiło podniesienie świadomości re-
gionalnej młodych mieszkańców gminy 
Purda. Niezwykle ważne jest 
kształtowanie tożsamości młodego 
człowieka i rozwijanie lokalnego patrio-
tyzmu. Organizatorzy zwracają uwagę na 
kreowanie prawidłowych wzorców 
zachowań dzieci i młodzieży w  odnie-
sieniu do historii małej ojczyzny. Celem 
projektu było zachęcenie uczestników do 
poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 
umiejętności, a ponadto pobudzenie ich 
aktywności intelektualnej. Nie bez zna-
czenia pozostaje kształtowanie wśród  
uczniów również takich postaw, jak 
angażowanie się w samodzielne przy-
gotowanie prac konkursowych, nauka 
pracy w zespole, wspólne podejmowanie 
decyzji, dochodzenie do kompromisu,  a 
wreszcie rozwijanie u dzieci pasji grania i 
zainteresowania „grami bez prądu”, 
zwłaszcza tymi o tematyce regionalnej. 
Idea pozostawała w ścisłym związku z lo-
kalnymi obchodami 100. rocznicy odzys-
kania przez Polskę niepodległości. 

Laureatów wyłoniono w trzech katego-
riach wiekowych. Uczniowie klasy 3. 
Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim 
zdobyli tytuł laureata I stopnia w katego-
rii klas 0-III za grę „W naszej Gminie”. 
Tytuł laureata II stopnia w tej grupie 
wiekowej przyznano „Grze Planszowej 
Wędrówki po Purdzie” stworzonej przez 
dzieci z grupy “0” z Przedszkola w Kle-
barku Wielkim. 

Wśród uczestników z klas IV-VII na III 
miejscu uplasowali się Jan Salik oraz 
Wojciech Kozłowski z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Lau-
reatem II stopnia w tej kategorii wiekowej 
został ich szkolny kolega Maciej Jankow-
ski za grę planszową „Spacerkiem po 
Gminie Purda”. 
Tytuł laureata I stopnia wśród uczniów 
klas IV-VII przyznano grze „Wędrówki 
po Gminie Purda” ze Szkoły Podstawowej 
w Klebarku Wielkim autorstwa: Hanny 
Mateusiak, Katarzyny Mateusiak, Moniki 
Napiórkowskiej i Elżbiety Szymańskiej. 
Dzięki wysokim wartościom merytory-
cznym, najbardziej dopracowanej, 
różnorodnej formie gra dziewczynek 
zdobyła Grand Prix konkursu. Organiza-
torzy dołożą wszelkich starań, by gra 
została wkrótce wydana.
Nagrody i dyplomy w konkursie wręczyli 
laureatom: przewodnicząca jury – Moni-
ka Wysocka-Kawa z Fundacji Szalony 
Krasnolud, członek jury Alicja Szarzyńska 
- przedstawicielka Warmińsko-Mazur-
skiego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli w Olsztynie, Waldemar Czarnota – 
przedstawiciel Wójta Gminy Purda oraz 
Jolanta Maciejewska dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku 
Wielkim.

W maju w Szkole Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego zorganizowano konkurs na najlepszą „grę 
bez prądu” pt. ,,Wędrówki po Purdzie” pod patronatem Wójta Gminy Purda. Do realizacji autorskiego 
pomysłu dyrektor szkoły Jolanta Maciejewska zaprosiła partnerów merytorycznych – fundację Szalo-
ny Krasnolud, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Uniwersytet 
Warmińsko - Mazurski.



szykanami ze strony niemieckich władz i 
lokalnej społeczności niemieckiej. Wy-
rzucano ich z pracy, odmawiano przy-
znania kredytów w banku. Dzieci 
kształcące się w polskich szkołach miały 
też utrudniony start życiowy. Dlatego do 
polskich szkół posyłali swe pociechy je-
dynie ci rodzice, którzy byli najbardziej 
zagorzałymi patriotami,  którzy mani-
festowali w ten sposób polityczne i 
narodowościowe przekonania. Warto o 
tym pamiętać nie tylko przy okazji 
uroczystości jubileuszowych. Pamiątki z 
przedwojennych szkół polskich z terenu 
naszej gminy trafiły do zbiorów muzeal-
nych i można je obejrzeć na wystawie 
"Przyznając się do polskości" w Domu 
"Gazety Olsztyńskiej". Zdjęcia pochodzą 
z tej właśnie wystawy.
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POLSKIE SZKOŁY W CHABERKOWIE I GIŁAWACH 
W tym roku obchodzimy 90-lecie powstania polskiego szkolnictwa na Warmii i Mazurach. W latach 
1929-1939 w całym regionie powstało szesnaście polskich szkół, wśród nich aż cztery na terenie dzisiejszej 
gminy Purda – w Chaberkowie, Nowej Kaletce, Giławach i Purdzie. W poprzednim numerze „Kwartal-
nika” pisaliśmy o historii szkoły w Nowej Kaletce, która była jedną z pierwszych polskich szkół i zarazem 
największą na Warmii. Tym razem przedstawiamy szkoły w Chaberkowie i Giławach.

Katolicką Szkołę Polską w Giławach  
otwarto 2 czerwca 1931 roku. Mieściła 
się najpierw w małej izbie wynajętej od 
gospodarza Ziemskiego, później w pry-
watnym domu Józefa Michałka. Po-
mieszczenie szkolne zostało przystoso-
wane do potrzeb nauczania przez 
rodziców. Z czasem trzeba było 
powiększyć je o dodatkową izbę. Prace 
budowlane polegające na połączeniu 
dwóch izb wykonał jeden z rodziców – 
Adam Margowski. Pomimo wielu 
trudności, szykan i inwigilacji szkoła 
działała do sierpnia 1939 roku.
Nauczyciele pracowali pod nieustanną 
presją władz pruskich i innych zagrożeń 
ze strony Niemców. W 1932 roku na 
placówkę napadła bojówka hitlerowska z 
Pasymia. Ten akt agresji miał praw-
dopodobnie podłoże narodowościowe, 
bo pierwszy kierownik szkoły Tomasz 
Setny był obywatelem polskim. Jego 
następca – Edward Turowski, znany pol-
ski patriota – posiadał obywatelstwo  
niemieckie. Przeniesiono go do Giław ze 
szkoły w Nowej Kaletce. Mimo że 
postępował zgodnie z obowiązującym 
prawem, miejscowi Niemcy wciąż szu-
kali zatargu z polskim nauczycielem i 
oskarżali go o wywoływanie konfliktów. 
Przez kilka lat z tych nieporozumień 
wychodził obronną ręką. Jednak 24 
grudnia 1935 roku otrzymał zakaz wy-
konywania zawodu nauczycielskiego w 
Prusach Wschodnich.
W połowie stycznia 1936 roku posadę w 
giławskiej szkole objął Franciszek 
Schnarbach, Warmiak pochodzący z 
Barczewka. Mimo ostrych ataków, 
utrzymał się na tym stanowisku do 
października 1938 roku, kiedy to prze-
niesiono go do szkoły w Chaberkowie. 
Chociaż praca Schnarbacha obejmuje 
krótki okres, to jednak był to czas niez-
wykle aktywny. Utworzył we wsi zespół 
przysposobienia rolniczego, założył 
drużynę Związku Harcerstwa Polskiego 
oraz był współzałożycielem polskiej bi-
blioteki. Ostatnim kierownikiem i nau-
czycielem w Giławach w latach 1938–

1939 był Paweł Trzciński. Szkoła 
przetrwała do września 1939 r., kiedy to 
niemieckie bojówki zdemolowały i 
zamknęły tego typu ośrodki na terenie 
całej Warmii.

Katolicka Szkoła Polska w Chaberko-
wie powstała 10 kwietnia 1929 r. w domu 
Jakuba Nowoczenia. Nauczycielką i 
pierwszym kierownikiem szkoły była 
Maria Zientara-Malewska. Zorgani-
zowała również ogród szkolny i 
prowadziła pogadanki przyrodnicze. W 
pracach organizacyjnych brała udział 
m.in. Anna Kiwitt-Samulowska.
W szkole w Chaberkowie pracował 
również Jan Hedrych. Prowadził zajęcia 
pozaszkolne, odwiedzał rodziców, 
założył chór i zespół teatralny, organi-
zował zajęcia sportowe. Z udziałem Ed-
warda Turowskiego i przedszkolanek 
Otylii Teszner-Groth oraz Anny Send-
rowskiej przygotował mundurki harcer-
skie dla dzieci ze szkół w Nowej Kaletce i 
Chaberkowie, w których dzieci wystąpiły 
podczas Święta Dziecka w Gietrzwałdzie 
w 1931 roku. Hedrych został pozbawio-
ny prawa nauczania za zbyt dużą 
aktywność na rzecz mniejszości polskiej.
W 1932 roku obowiązki kierownika 
szkoły przejął Ryszard Ignacy Goetze. Z 
jego inicjatywy powstała w Chaberkowie 
drużyna harcerska. W czerwcu 1934 
roku władze niemieckie odebrały mu 
prawo do nauczania. Na jego miejsce 
powołano Ryszarda Knosałę, który 
pracował również w Nowej Kaletce. 10 
września 1934 roku w szkole w Cha-
berkowie otwarto świetlicę, gdzie udo-
stępniano czytelnikom polskie gazety i 
książki. W 1937 roku utworzona przez 
Knosałę drużyna siatkówki zdobyła 
pierwszą nagrodę w rozgrywkach mię-
dzyszkolnych. Władze niemieckie 
zamknęły szkołę polską w Chaberkowie 
4 maja 1939 roku.
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że 
dla rodziców posyłanie dzieci do pol-
skiej szkoły było aktem odwagi. Ta tru-
dna decyzja skutkowała bowiem zwykle 
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GOK W PURDZIE Z DOTACJĄ NCK 
W czerwcu Narodowe Centrum Kultury 
ogłosiło wyniki naboru w konkursie 
„Etno Polska 2019”. Wniosek złożony 
przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Purdzie oceniono na 75,75 pkt, co 
zapewniło pozyskanie dotacji. 
W ramach przyznanych środków zrea-
lizowane zostało zadanie pn. „Festiwal 
warsztatów – folkowe środy”, polegające 
na organizacji cyklu warsztatów 
rękodzieła artystycznego. W każdą środę 
we wrześniu i w październiku, zgodnie z 
harmonogramem odbywały się m.in. 
warsztaty koronkarskie, warsztaty zdo-
bienia ceramiki, scrapbooking, warsztaty 
tworzenia biżuterii, filcowanie, malo-
wanie na tkaninie, sospeso oraz warsz-
taty zielarskie i etno-kuchnia. 
W ramach prowadzonych warsztatów 
uczestnicy poznali stare i nowe techniki 
rękodzieła. Zadanie miało na celu propa-
gowanie dziedzictwa kulturowego, sza-
cunek dla dorobku kulturowego poprzed-
nich pokoleń oraz edukację kulturalną. 
Projekt przewidywał objęcie warsztatami 
pełnoletnich mieszkańców gminy Purda 
w liczbie 180 osób. 

Zajęcia realizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Purdzie w ramach projektu 
odbyły się w Patrykach, Prejłowie, Nowej 
Wsi, Butrynach, Przykopie, Giławach, 
Purdzie, Klewkach i Marcinkowie. 

W Patrykach zorganizowano warsztaty 
etno kuchni. Sylwia Malinowska, znana z 
programu MasterChef., wprowadziła  
uczestniczki spotkania w tajniki piecze-
nia chleba. Z zakwasu przygotowanego 
przez prowadzącą, w trakcie warsztatów 
panie przygotowały zaczyn i upiekły  
chleb. 
Warsztaty zdobienia ceramiki odbyły się 

w świetlicy wiejskiej w Prejłowie. Panie, 
które nie miały wcześniej do czynienia z 
tą dziedziną rękodzieła i które począ-
tkowo nie miały pomysłu na swoje kafle, 
stworzyły niesamowite i naprawdę 
wyjątkowe prace. Nad całością czuwała 
specjalistka w dziedzinie zdobienia ce-
ramiki – Eleonora Toś z Kaflarni 
Warmińskiej.
W Nowej Wsi odbyły się warsztaty zielar-
skie – „Jesienne kosmetyki z lasu i ogro-
du”, które poprowadziła Marzena 
Siemaszko. Uczestniczki warsztatów 
zapoznały się z leczniczym, kulinarnym 
oraz obrzędowym zastosowaniem ziół. 
Wykonały ocet jesienny na bazie dzikich 
jabłek, jeżyn, jarzębiny, dzikiej róży i 
tarniny, a także peeling z nasion bylicy, 
dzikiej marchwi i  kwiatów krwawnika 
oraz lekki krem z żółtlicy. 
Podczas zajęć zrealizowanych w świetlicy 

wiejskiej w Butrynach Renata Śliwka 
opowiedziała o różnych metodach ob-
róbki wełny czesankowej. Podczas zajęć 
uczestniczki warsztatów miały okazję 
filcować na mokro. Metoda ta polegała na 
formowaniu włókien wełny przy pomocy 
ciepłej wody i mydła. Panie pod czujnym 
okiem instruktora wykonały kolczyki, 
naszyjniki oraz piękne serwety i kwiaty. 
W Przykopie zorganizowano warsztaty 
tworzenia biżuterii, podczas których 
panie miały okazję wykonać niesamowite 
bransoletki i kolczyki. Pod czujnym  
okiem instruktorki Agnieszki Ptasik  
uczestniczki warsztatów wyplatały na 
lince jubilerskiej ozdoby biżuteryjne z 
pereł Swarovskiego, czeskich kryształów i 
japońskich drobnych koralików. 
Uczestniczki warsztatów ręko-
dzielniczych w Giławach zmierzyły się z 
wykonaniem łapaczy snów, które są sym-
bolem dobrej energii i życia, ale przede 
wszystkim modną ozdobą wykonaną z 
koronek, piórek i tasiemek. Panie, pod 
okiem doświadczonej rękodzielniczki 
Anny Kochańskiej, wykonały piękne, ko-
ronkowe łapacze snów, które będą teraz 
zdobiły wnętrza ich domów. 
W świetlicy wiejskiej w Purdzie ucze-
stnicy projektu „Festiwal warsztatów – 
folkowe środy” próbowali swoich sił w 
metodzie sospeso. W ruch poszły farby i 
pędzle, nożyce, szablony i  szpachla, a 
także specjalna folia, którą panie 
podgrzewały przy pomocy świec i 
formowały przy użyciu specjalnych 
dłutek kulkowych. Warsztaty wymagały 
od pań sporo precyzji i skupienia, okazały 
się także dosyć czasochłonne. Po trzech 
godzinach pracy uczestnicy spotkania 
zakończyli swoje działania i mogli cieszyć 
się pięknie wykonanymi dekoracjami. 
W Klewkach pod czujnym okiem in-
struktora, Anny Kochańskiej, panie 
przygotowały własne torby, korzystając 
ze specjalnych farb i puchnącej pasty. 
Całość zdobiły broszkami z kolorowymi 
kamieniami. Takie niepowtarzalne torby 
będą wyróżniały się na zakupach i 
przyciągną niejedno spojrzenie. W Mar-
cinkowie zaś ręcznie zdobiono albumy ze 
zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi.  

Warsztaty dofinansowane ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu “Etno Polska 2019”.
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Na rok 2019 zarezerwowano na cele 
związane z wspieraniem i upowszech-
nianiem kultury fizycznej kwotę 60 000 
złotych. W odpowiedzi na ogłoszenie o 
otwartym konkursie wpłynęło pięć ofert 
na łączną kwotę 116 300 złotych. Jak 
widać, oczekiwania finansowe 
stowarzyszeń były prawie dwukrotnie 
większe od możliwości budżetowych 
Gminy. Analiza złożonych wniosków o 
dofinansowanie wskazuje, że po raz 
pierwszy został złamany monopol jednej 
dyscypliny sportu. Kluby piłkarskie mają 
konkurencję w postaci prężnie rozwi-
jającej się na naszym terenie olimpijskiej 
odmiany rugby. Wydaje się, że reakcją 
na pojawienie się konkurencji, powinien 
być wzrost poziomu ofert konkur-
sowych. Nie wszyscy zareagowali w ten 
sposób. Składanie ofert w ostatnim 
możliwym terminie, pośpieszne ich 
wypełnianie spowodowało, że niektóre 
nie znalazły uznania komisji oceniającej. 
Odrzucenie oferty ze względów forma-

Na początku sierpnia w Mustin koło 
Lubeki w Niemczech odbył się turniej 
piłkarskich drużyn oldboy´ów. Na  
imienne zaproszenie strony niemiec-
kiej, na zawody pojechała drużyna Old 
Boy Team Purda, skupiająca piłkarzy 
starszego pokolenia z naszej gminy. 
Zarówno pod względem sportowym 
jak i towarzyskim, wyjazd był ze 
wszech miar udany. 
Piłkarze przywieźli okazały puchar za 
zajęcie II miejsca w turnieju oraz wiele 
pozytywnych wrażeń z pobytu. 
Odświeżyli stare znajomości (drużyny 
niemieckie z tego regionu przyjeżdżają 
do nas od wielu lat), zawarli wiele 
nowych przyjaźni.
Nasza reprezentacja wyruszyła z Polski 
w niedzielę 1 sierpnia wieczorem. W 
Mustin pojawili się następnego dnia 

przed południem. Zaraz po przyjeździe 
- zakwaterowanie, obiad, krótki odpo-
czynek i wyjazd na  trening oraz zapo-
znanie się ze stadionem. Wieczorem 
odbyło się oficjalne powitanie przez bur-
mistrza podczas uroczystej kolacji. 
Następnego rano dnia uczestnicy 
turnieju zwiedzili pozostałości po 
dawnej granicy pomiędzy DDR i RFN. 
W turnieju wzięły udział trzy drużyny 
niemieckie z ościennych landów i 
reprezentujący Polskę na turnieju team z 
gminy Purda. Zawody rozgrywano sys-
temem każdy z każdym (mecz i rewanż). 
W celu ustalenia ostatecznej kolejności, 
turniej zakończono rzutami karnymi. 
Wręczenie pucharów i nagród rze-
czowych (reprezentacja Purdy otrzymała 
komplet strojów piłkarskich dla całej 
drużyny) przez burmistrza Mustin i or-

ganizatorów zakończyło część oficjalną. 
Potem wszyscy spotkali się przy grillu. 
Następnego dnia było zwiedzanie 
okolicznych atrakcji, wyjazd i zwiedza-
nie Lubeki, rejs statkiem po Bałtyku. 
Powrót do bazy późnym popołudniem, 
obiadokolacja i przygotowania do pow-
rotu. Po pożegnaniu przez organiza-
torów oraz starych i nowych przyjaciół, 
wieczorem ruszyliśmy w drogę powrotną 
do kraju.
Organizatorem wyjazdu (dofinanso-
wanego przez Gminę Purda) i jednym z 
zawodników zespołu był Alfred Stud-
niak.  W imieniu Wójta Gminy Purda 
zaprosił oldboy´ów z Mustin do złożenia 
rewizyty w przyszłym roku. Mamy 
nadzieję, że przyszłoroczny turniej w 
Purdzie będzie co najmniej tak samo 
udany jak ten w Niemczech.

lnych powinno spowodować reakcję 
polegającą chociażby na złożeniu 
odwołania od decyzji komisji. Niestety, 
przyzwyczajenie z lat poprzednich, że 
jakoś się załatwi, spowodowało komplet-
ny brak oficjalnych działań dających 
szansę na skuteczną zmianę decyzji. 
Opieranie się na obietnicach 
domorosłych polityków, będących w sta-
nie „załatwić” wszystko, doprowadziło 
do sytuacji, że jeden z aplikujących pod-
miotów nie otrzymał wsparcia finan-
sowego. Na spotkanie przedstawicieli 
stowarzyszeń aplikujących o środki z 
Wójtem Gminy stawili się wszyscy 
oprócz, wydawałoby się, najbardziej 
zainteresowanego. Telefoniczny kontakt 
Pani Wójt z Prezesem Stowarzyszenia 
spowodował, że po blisko godzinie 
pojawiła się Sekretarz Klubu, która 
oświadczyła, że nie widzi żadnych prob-
lemów związanych z funkcjonowaniem 
Klubu bez wsparcia finansowego  
z Gminy.

W mojej ocenie twierdzenie, że rozpad 
Klubu „KP Purda” to wina Pani Wójt, 
jest kompletnie nieuzasadnione. Bezre-
fleksyjne zwalanie winy na innych za 
własną nieudolność, szukanie na siłę ar-
gumentów dla potwierdzenia tezy, że 
teraz jest beznadziejnie a za poprzedniej 
władzy było wspaniale, byłoby śmieszne, 
gdyby jego ofiarą nie był Klub, z którym 
mieszkańcy Purdy są bardzo związani. 
Obserwując, ile energii marnuje się na 
próby „dokopania” Pani Wójt, nasuwa 
się myśl, że gdyby dziesięć procent tej 
energii przeznaczyć na działania kon-
struktywne, to istnienie „KP Purda” 
byłoby niezagrożone, a klub miałby się 
świetnie. Dlatego apeluję do wszystkich, 
którym dobro mieszkańców leży na ser-
cu, do osób, dla których sport lokalny 
jest ważnym elementem codziennego 
życia – nie dajcie się zwariować, nie pop-
ierajcie bezkrytycznie ludzi, dla których 
motto „Im gorzej, tym lepiej” jest sen-
sem ich życia.

Waldemar Czarnota

NASZ MAŁY WKŁAD W JEDNOCZENIE EUROPY

NIE WSZYSCY I NIE ZAWSZE WYGRYWAJĄ
Niedawno w przestrzeni publicznej związanej z mediami społecznościowymi, miała miejsce dyskus-
ja związana ze sposobem podziału gminnych środków finansowych na wsparcie zadań publicznych 
związanych ze sportem. Pieniędzy przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy jest zawsze mniej niż 
wynikałoby to z potrzeb zgłaszanych przez organizacje pozarządowe.
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Podczas V Gali Sportu Powiatu Olsztyńskiego, która odbyła się 
24 maja w olsztyńskim starostwie, zostali uhonorowani zawo-
dnicy, trenerzy oraz działacze, którzy w 2018 roku osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe i szkoleniowe. Sportowcem Roku w 
kategorii dzieci do lat 13 została mieszkanka naszej gminy  
Aniela Kozłowska  z Uczniowskiego Klubu Sportowego Haj-
duczek uprawiająca szermierkę.
Osiągnięcia Anieli w 2018 roku: III miejsce w Mistrzostwach 
Polski Młodzików; II miejsce – Challenge Vratislavia, Mis-
trzostwa Świata Dzieci do lat 15; I miejsce – Ogólnopolski 
Turniej Młodzików w szabli, Konin 2018. Sklasyfikowana na I 
miejscu w Polsce w kategorii Młodzik przez Polski Związek 
Szermierczy; członek Kadry Narodowej Juniorów
Wyróżnienie w  kategorii II – młodzież w wieku 14-18 lat 
otrzymała Nina Kondrusik z Prejłowa, UKS Hajduczek. 

Aniela Kozłowska w 2019 roku osiąga kolejne sukcesy. Wysoką 
lokatę zdobyła w Pucharze Europy Kadetów. W fazie grupowej 
wygrała 5 walk - pokonała m.in. zawodniczki z Hiszpanii, 
Ukrainy i Austrii, zdobywając po tej części turnieju wysoką 
siódmą lokatę. Aniela zakończyła Puchar Europy na 18. miej-
scu, jako piąta najlepsza Polka turnieju. Poza tym w Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w szabli w turnieju indywidualnym 
wywalczyła srebrny medal. Wraz z grupą zawodników z UKS 
Hajduczek została powołana do kadry narodowej w Pucharze 
Europy kadetów w węgierskim Gödöllő.

W sobotę 8 czerwca na stadionie leśnym 
w Purdzie odbył się III Wojewódzki 
Turniej Rugby Dzieci i Młodzieży orga-
nizowany przez Warmińsko-Mazurski 
Okręgowy Związek Rugby. Dla lokalne-
go Rugby Team Purda współorganizacja 
imprezy sportowej tak wysokiej rangi 
była dużym wyróżnieniem. W przy-
gotowania włączyli się rodzice zawod-
ników, pracownicy gminy Purda, ale  
i zawodnicy Kormorana Purda, OSP 
Purda, sołtys sołectwa Purda. Lokalne 
firmy takie jak sklep Lewiatan w Purdzie 
oraz firma Krozmet pomogły w przy-
gotowaniach. Wszystkich nie sposób 
wymienić.
Zawody rozpoczęła pani wójt Gminy 
Purda Teresa Chrostowska. Ruszyły 
zmagania w pięciu kategoriach 
wiekowych, do których zgłoszono  
15 drużyn.
Na turnieju debiutowała dziewczęca 
drużyna Neonówki Rugby Team Purda, 
która z powodzeniem poradziła sobie  
w swoim pierwszym, historycznym 

meczu, pokonując młodzików z Olszty-
na 5:3. Żaki RTP, wciąż nie mając 
konkurencji w województwie, podzielili 
się pierwszymi miejscami. W najstarszej 
kategorii spektakularną wygraną, po 
twardym meczu odnieśli Kadeci z Purdy, 
wysoko pokonując adeptów Akademii 
Rugby Team Olsztyn 32:0. 
Sportowo był to bardzo udany występ 
dla drużyn z Purdy, lecz ważny jest 
również sukces polegający na scaleniu 
ludzi z różnych środowisk, którym leży 
na sercu dobro dzieci i młodzieży!

Wyniki i klasyfikacje :
Kadet: Rugby Team Purda v Akademia 
Rugby Team Olsztyn 32:0
Młodzik: Neonówki Rugby Team Purda 
v Akademia Rugby Team Olsztyn 5:3
Żak: Rugby Team Purda 1 v Rugby Team 
Purda 2 3:3 
Rugby Tag, Rocznik 2008: 1. UKS Rugby 
Team Stawiguda; 2. Szkoła Podstawowa 
nr 29 w Olsztynie; 3. Akademia Rugby 
Team Olsztyn; 4. UKS RT Stawiguda 
2. Rugby Tag, Rocznik 2007: 1. Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Olsztynku; 2.Szkoła 

Podstawowa nr 29 w Olsztynie;  
3. Rugby Team Purda.

Skład Mini Żaków: Julia Frącz, Maja 
Giżewska, Oliwia Szneider, Wioletta Ja-
woszek, Kacper Balukiewicz, Kacper 
Zieńko, Piotr Zakrzewski, Krystian 
Sałka. Skład Żaków RTP1: Stanisław 
Łukaszewski (kapitan), Michał Zakrze-
wski, Sebastian Litwin, Wojtek Suchecki, 
Kuba Giżewski, Igor Żebrowski
Skład Żaków RTP2: Tobiasz Kossak 
(kapitan), Kajetan Marchwica, Jakub Zy-
chowicz, Kuba Wierzewski, Piotr Za-
krzewski, Jacek Narowski, Wiktor Ma-
siel. Skład Neonówek: Wiktoria Szneider 
(kapitan), Julia Kaczyńska, Nadia Tusze-
wicka, Paulina Jawoszek, Wanessa Pis-
korek, Angelika Piskorek, Asia Liwenda, 
Julia Celmer, Ala Jędrzejewska

Skład Kadetów: Mikołaj Barczak (kapitan), 
Czarek Zieliński, Kacper Suchowiecki, 
Kuba Romanowicz (RC Lechia Gdańsk), 
Filip Suchecki, Patryk Zieńko, Bartek 
Suchowski, Kuba Dobrosielski
Trenerzy: Bartosz Barczak, Katarzyna 
Marchwica

ANIELA KOZŁOWSKA SPORTOWCEM ROKU

WOJEWÓDZKI TURNIEJ RUGBY
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WAKACJE Z GOK-IEM
W ramach oferty wakacyjnej Gminny 
Ośrodek Kultury w Purdzie zapro-
ponował młodym mieszkańcom gminy 
„Podróże małe i duże z  GOK-iem”. 
Pierwszy wyjazd odbył się do Jedwabna, 
do siedziby nadleśnictwa. Podczas wizyty 
w Izbie Leśnej poznaliśmy sekrety okoli-
cznych lasów i ich mieszkańców. Po 
części edukacyjnej udaliśmy się na ogni-
sko i poczęstunek. Następnego dnia 
zwiedziliśmy Muzeum Mazurskie  
w Szczytnie. Obejrzeliśmy wystawę 
historyczną, mazurską izbę, salę leśną  
i wzięliśmy udział w dwóch lekcjach 
muzealnych – „Witamy w muzeum”  
i „Tajemnica mazurskiej skrzyni”. 
Wycieczkę zakończyliśmy kawałkiem 
pysznej pizzy. 
Arboretum w Kudypach to ogród den-
drologiczny o powierzchni prawie 16 ha, 
zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie Ol-
sztyna, a zarazem kolejny punkt na naszej 
podróżniczej mapie. W ramach wyjazdu 
wakacyjnego mieliśmy okazję obejrzeć to 
urocze miejsce. W trakcie wycieczki 
napotkaliśmy wyjątkowo ciekawe drzewa 
i krzewy, chociaż największym zaintere-
sowaniem cieszył się zorganizowany 
przez Nadleśnictwo Kudypy „kącik re-
laksu”.  
W ramach podróży małych i dużych 
odwiedziliśmy też wioskę Galindów. 
Dzieci biorące udział w wakacyjnej 

wycieczce poznały życie dawnych ple-
mion, ich wierzenia i rytuały. Zwiedziły 
wioskę, strzelały z łuku, a po złożeniu 
przysięgi i pasowaniu zostały przyjęte do 
wojowniczego plemienia, co potwierdziły 
wręczone im medaliony.
Wakacyjne wojaże zakończyliśmy w Pta-
szarni w Olsztynie. Dzieci obejrzały kilka 
gatunków egzotycznych ptaków i kilka 

innych zwierzątek. Po wysłuchaniu prze-
wodnika upiekliśmy kiełbaski przy ogni-
sku. Po posiłku pojechaliśmy do Parku 
Jordanowskiego na ul. Barcza, gdzie dzie-
ciaki mogły się wyszaleć i aktywnie 
spędzić czas. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
naszych wycieczek za wspólne chwile  
i zapraszamy ponownie za rok!
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FILM, KTÓRY POWSTAWAŁ W PURDZIE

Film, który pierwotnie nosił tytuł 
“Mydło” jest opowieścią o historii 
piętnastoletniej Beaty i o świecie dziew-
czyn z zakładów poprawczych, o spo-
łecznie funkcjonujących stereotypach. W 
fi lmie grają m.in. Zofi a Domalik, Maria 
Sobocińska, Jowita Budnik, Adam Cyw-
ka, Halina Rasiakówna, Magdalena 
Czerwińska, Helena Englert, Magdalena 
Celmer. Autorem zdjęć jest olsztynianin 
Tomasz Naumiuk, operator i reżyser. 
Pracował m.in. z Agnieszką Holland przy 
fi lmie „Obywatel Jones”(laureat Złotych 
Lwów na tegorocznym festiwalu w Gdy-
ni). Zdjęcia kręcono na Warmii i Mazu-
rach, m.in. w Purdzie i Marcinkowie, nad 
jeziorem Serwent i w Jezioranach. 
W Gdyni nagrodę za profesjonalny 
debiut aktorski otrzymała Zofi a Doma-
lik. Natomiast jury 35. Warszawskiego 
Festiwalu Filmowego przyznało Małgo-
rzacie Imielskiej wyróżnienie za debiut 
fabularny. Produkcja została dofi nanso-
wana przez Warmińsko-Mazurski Fun-
dusz Filmowy.

Jak nie czytam, jak czytam!
W czerwcu, dokładnie 7 o godzinie 
10.00, Szkoła Podstawowa w Szczęsnem 
włączyła się w ogólnopolską akcję 
czytelniczą „Jak nie czytam, jak czytam”. 
Uczniowie, nauczyciele i goście próbo-
wali pobić rekord w masowym czytaniu 
w jednym momencie. Cieszymy się, że 
dzieci i młodzież tak chętnie sięgają po 
książki. 

Skoki spadochronowe
We wtorek, 11 czerwca po południu 
można było obserwować nad Jeziorem 
Klebarskim skoki spadochronowe do 
wody. Był to element szkolenia spadochro-
nowo-desantowego 9. Warmińskiego 
Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka. 
Żołnierze wykonywali skoki spadochro-
nowe do wody z samolotu CASA C-295. 

Olimpiada strażacka
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
zorganizowała 15 czerwca 2019 r. za-
wody z zakresu ratownictwa wodno-po-
wodziowego w ramach projektu “Olim-
piada edukacyjna - straż na straży 
ekologii”.  W olimpiadzie wzięło udział 
pięć drużyn: OSP Nowa Wieś w roli gos-
podarzy, OSP Butryny, OSP Linowo 
(gmina Dźwierzuty), OSP Dźwierzuty, 
OSP Pasym. Zawody odbyły się nad je-
ziorem Gim na plaży Raj w Zgniłosze. 

Z mapą w terenie
Dobra orientacja w terenie, czytanie 
mapy i wiedza ekologiczna to 
umiejętności, którymi musieli wykazać 
się uczestnicy eko gry terenowej zorga-
nizowanej w Trękusie. 
W połowie czerwca, w ciepłe piątkowe 
popołudnie, na boisku w Trękusie zjawili 
się amatorzy przygód oraz fani zagadek 
i łamigłówek ekologicznych. W rozgry-

wce wzięło udział osiem drużyn. Każda 
z nich została wyposażona w mapę z za-
znaczonymi punktami kontrolnymi, 
instrukcję oraz zestaw podpowiedzi 
w formie rymowanek. Zadaniem uczest-
ników było odnalezienie wszystkich 
punktów wskazanych na mapie 
i znalezienie ukrytych tam zagadek. Na 
metę drużyny musiały zgłosić się 
z  rozwiązanymi łamigłówkami. Wszyscy 
poradzili sobie znakomicie, otrzymali 
zasłużone nagrody i pamiątkowe me-
dale. Po zakończeniu rywalizacji organi-
zatorzy przygotowali poczęstunek 
i wspólną biesiadę przy dźwiękach akor-
deonu.
Wydarzenie zorganizowane przez GOK 
Purda i sołectwo Trękus. Zadanie dofi -
nansowane ze środków WFOŚiGW 
w Olsztynie.

W SKRÓCIE

Film fabularny Małgorzaty Imielskiej pt. „Wszystko dla mojej matki” nagrywany był między innymi 
w Purdzie i w Marcinkowie, a wśród statystów wystąpili mieszkańcy naszej gminy. Film został zaprezen-
towany na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (16-21 września 2019). 
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Zgodnie z nowymi przepisami kontrolę prawidłowości segregacji odpadów – przy każdym odbiorze – będzie przeprowadzała 
fi rma odbierająca odpady. Śmieci źle posegregowane zostaną odebrane, ale jako odpady zmieszane. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowej segregacji bądź jej braku, fi rma powiadamia o tym gminę. Na tej podstawie Wójt Gminy Purda będzie miał 
obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę. Zgodnie z nowymi przepisami może to być 
kwota nie niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość wcześniej uchwalonej stawki. Czeka nas jesz-
cze wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie lokalnym.
Już teraz prosimy właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów, o zmianę deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zadeklarowanie segregacji.

SEGREGOWANIE ODPADÓW OBOWIĄZKOWE
Nowe przepisy zobowiązują właścicieli i użytkowników nieruchomości do segregowania odpadów. 
6 września 2019 roku weszły w życie istotne dla nas wszystkich zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Teraz właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów ko-
munalnych w sposób nieselektywny. 

WRZUCAMY:

- plastikowe butelki po napojach
- opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, 

kosmetykach, produktach spożywczych
- plastikowe zakrętki, metalowe kapsle, zakrętki słoików 

- plastikowe torebki, worki, reklamówki, 
koszyczki po owocach i innych produktach

- puszki po napojach, puszki z blachy stalowej po żywności
- folię aluminiową

- kartony po mleku i napojach
Zgnieć opakowania przed wrzuceniem do worka – zajmą 

mniej miejsca

NIE WRZUCAMY:

- pojemników z zawartością
- strzykawek i innych artykułów medycznych

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego
- części samochodowych

WRZUCAMY:

- opakowania z papieru lub tektury
- gazety i czasopisma

- katalogi, prospekty, foldery
- papier szkolny i biurowy

- książki i zeszyty
- torebki papierowe

- papier pakowy

NIE WRZUCAMY:

- zużytych ręczników papierowych 
i chusteczek higienicznych

- papieru zatłuszczonego, mocno zabrudzonego
- naczyń jednorazowych

- papieru powlekanego folią
- pieluch jednorazowych i podpasek, podkładów

- worków po nawozach, materiałach budowlanych
- tapet

PAPIER PLASTIK
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Zgodnie z nowymi przepisami kontrolę 
prawidłowości segregacji odpadów – 
przy każdym odbiorze – będzie 
przeprowadzała fi rma odbierająca od-
pady. Śmieci źle posegregowane zostaną 
odebrane, ale jako odpady zmieszane. W 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowej 
segregacji bądź jej braku, fi rma powia-
damia o tym gminę. Na tej podstawie 
Wójt Gminy Purda będzie miał 
obowiązek określić właścicielowi 
nieruchomości w drodze decyzji wyższą 
opłatę. Zgodnie z nowymi przepisami 
może to być kwota nie niższa niż dwuk-
rotna wysokość i nie wyższa niż cz-
terokrotna wysokość wcześniej uch-
walonej stawki. Czeka nas jeszcze 
wprowadzenie odpowiednich zmian w 
prawie lokalnym.
Już teraz prosimy właścicieli 
nieruchomości, którzy dotychczas nie 
segregowali odpadów, o zmianę 
deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi i 
zadeklarowanie segregacji.

POJEMNIKI NA POPIÓŁ
- tylko popiół z palenisk domowych

ODPADY ZMIESZANE
Do szarych pojemników wrzucamy wszystko, co nie pasuje do pozostałych 
pojemników/worków, a co nie jest odpadem niebezpiecznym 
(czyli: żarówką, świetlówką, preparatem chemicznym, akumulatorem, 
przeterminowanym lekiem, strzykawką, elektroodpadem).

WRZUCAMY:

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
- szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

- szkła stołowego, żaroodpornego, luster, doniczek
- szyb okiennych i zbrojonych, samochodowych

- żarówek, świetlówek, refl ektorów
- termometrów i strzykawek

 WRZUCAMY TYLKO

- skoszoną trawę, drobne gałęzie, korę
- zgrabione liście, kwiaty

NIE WRZUCAMY:

- kości, mięsa, resztek jedzenia,
- odchodów zwierząt,

- popiołu z węgla kamiennego,
- drewna impregnowanego,

- płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
- ziemi i kamieni

SZKO BIO-ODPADY

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Objazdowy odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Purda 

odbędzie się 15, 29 listopada oraz 13 grudnia 2019 r., w niżej wymienionych miejscowościach.

15 listopada – piątek: Marcinkowo, Purda Leśna, Purdka, Trękusek, Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Nerwik, Pajtuny, Pajtuński Młyn, Prejłowo, 
Zaborowo, Nowy Przykop, Nowy Ramuk, Pokrzywy, Rykowiec, Stara Kaletka, Wygoda, Klebark Mały, Ostrzeszewo,  Nowa Wieś, Przykop

29 listopada – piątek: Kaborno, Kołpaki, Bruchwałd, Linowo, Trękus, Stary Olsztyn, Wyrandy, Szczęsne, Wojtkowizna

13 grudnia – piątek: Biedówko, Klebark Wielki, Klewki, Silice, Patryki, Kazimierzowo, Purda, Bałdy, Bałdzki Piec, Chaberkowo, Kopanki, Łajs, 
Nowa Kaletka, Zgniłocha, Butryny

UWAGA! 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 6:00. 
Objazd rozpoczyna się od godz. 6:00 i jest jednokrotny. Samochody nie zawracają z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenia. 

Dodatkowe informacje: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Purdzie, Purda 19 A, tel. 89 512 24 08, 512 24 12, e-mail: ug@purda.pl. 
W celu sprawnego przeprowadzenia zbiórki prosimy mieszkańców z lokalizacji trudno dostępnych (kolonie) o wcześniejsze zgłoszenie 

do Urzędu Gminy swojego adresu wraz z numerem telefonu.

ODBIERANE BĘDĄ:
meble, dywany, zużyty kompletny sprzęt RTV (radia, monitory, telewizory – w całości), zużyty kompletny sprzęt AGD 

(lodówki, pralki, kuchenki – w całości).

NIE BĘDĄ ODBIERANE:
wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak: ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, sedesy, panele, deski, grzejniki, ubrania, 
odpady remontowe, opony od samochodów osobowych, ciężarowych i rolniczych, jak również części samochodowe (zderzaki, fotele itp.).
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DBAJCIE O KANALIZACJĘ

Zadłużenie można odpracować WYMIANA WODOMIERZY

Każdego roku pracownicy Referatu Gos-
podarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu 
Gminy w Purdzie usuwają dziesiątki za-
torów sieci kanalizacyjnej, awarii pom-
powni, które są skutkiem wrzucania do 
kanalizacji różnych przedmiotów.
Śmieci wrzucane do toalety powodują 
zapchanie kanalizacji i poważne awarie. 
Zator może sprawić, że ścieki cofną się i 
zaleją dom, ogród lub ulicę. Powoduje to 
duże straty i zanieczyszczenie środo-
wiska, ale także wzrost kosztów oczysz-
czania ścieków. Po prostu: sedes to nie 
kosz na śmieci.
Różne odpadki, nawet rozdrobnione, 
powinny trafiać do kosza na śmieci, nie 
do sedesu. Dlaczego? Nawet najbardziej 
nowoczesna oczyszczalnia ścieków nie 
jest w stanie usunąć wszystkich zanie-

W celu ułatwienia spłaty zadłużenia oso-
bom będącym w trudnej sytuacji mate-
rialnej i życiowej, z tytułu opłat za wodę 
i ścieki, zaległości czynszowych, opłat z 
tytułu używania lokali oraz innych 
zaległości związanych z korzystaniem z 
mieszkaniowego zasobu Gminy Purda 
istnieje możliwość skorzystania z Pro-
gramu odpracowania zadłużenia wobec 
Gminy Purda. Program ma na celu po-
moc w wyjściu z pogłębiającego się 
zadłużenia i uniknięciu egzekucji ko-
morniczej.
   
Szczegółowe informacje i pomoc 
można uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Komunalnej i Inwestycji Urzędu 
Gminy w Purdzie, Purda 19a, nr tele-
fonu 89 512 24 12 lub 89 512 24 08.
Wnioski wraz z dokumentami świad-
czącymi o trudnej sytuacji materialnej i 
życiowej przyjmowane są w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Pur-
da pok. nr 1.

Przypominamy o konieczności udo-
stępniania pomieszczeń, w których 
zainstalowane są wodomierze główne 
w celu ich wymiany. 
Obowiązek udostępnienia wynika z 
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. Montaż 
wodomierzy odbywa się bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów przez odbiorców 
wody. 
Informacja dotyczy wszystkich, którzy 
mają umowę podpisaną z Gminą Purda 
na dostawę wody, a nie mają jeszcze 
wymienionych lub zainstalowanych 
wodomierzy głównych. Wymiana oraz 
montaż tych urządzeń są elementem 
projektu pn. „Purda – gmina inteligent-
nych e-usług”. Na podstawie umowy z 
Gminą Purda pracownicy firmy Netland 
instalują wodomierze z modułami trans-
misji danych.
 

Na ewentualne pytania w tej sprawie 
odpowiedzą pracownicy Urzędu Gminy 
w Purdzie: Jacek Studniak, tel. 89 512 24 
12, e-mail: j.studniak@purda.pl; 
Agnieszka Dąbkowska, tel. 89 522 89 67, 
e-mail: a.dabkowska@purda.pl.
Bezpośredni kontakt do instalatorów w 
celu umówienia terminu – Mateusz 
Ruszczyk (Netland), tel. 574 674 546.

czyszczeń. Sieć kanalizacyjna i znajdu-
jące się na niej przepompownie ścieków 
są tak zaprojektowane i wykonane, aby 
przyjmować z naszych domów nieczy-
stości sanitarne z WC, z kąpieli, mycia 
czy prania. Jeżeli jednak wraz ze ściekami 
płyną także inne odpady, to wcześniej 
czy później zatykają przewody kanali-
zacyjne. A jeśli dostaną się do przepom-
powni, powodują awarie pomp, wyle-
wanie ścieków z przepompowni oraz 
spiętrzenie ścieków w kanałach. Koszty 
usuwania awarii sieci czy wymiany 
pomp są bardzo wysokie i ponosimy je 
wszyscy.
Nie wrzucajcie do sedesu :
• podpasek, tamponów, nawilżanych 
chusteczek i środków higienicznych, 
materiałów opatrunkowych, igieł itp.

• ręczników papierowych, szmat, gazet  
i innych materiałów, zbijających się  
w rurach w zwartą masę.
• niedopałków papierosów, lekarstw, 
farb oraz chemikaliów innych niż pow-
szechnie używane środki czystości (za-
warte w nich substancje są szkodliwe dla 
pożytecznych mikroorganizmów oczy-
szczających ścieki w biologicznej części 
oczyszczalni).
• materiałów budowlanych, opadających 
na dno przewodów kanalizacyjnych 
tworzących trudne do usunięcia zatory.
• tłuszczów i olejów, które tężeją w ru-
rach i zmniejszają ich średnice, co 
przyśpiesza konieczność remontu insta-
lacji kanalizacyjnej.
Do kanalizacji nie wolno również 
odprowadzać wód opadowych lub roz-
topowych, a także wód drenażowych.


