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NIE BOJĘ SIĘ WYZWAŃ
Rozmowa z Teresą Chrostowską, od prawie pięćdziesięciu lat
mieszkanką gminy Purda, a od ostatnich wyborów samorządowych
– wójtem gminy Purda.
w oficjalnych informacjach, często nie
oddaje stanu faktycznego. O tym
przekonałam się już w grudniu ubiegłego
roku, kiedy na moje biurko trafił stos
zaległych, nieopłaconych faktur – na
przykład za energię elektryczną
z września na przeszło sto pięćdziesiąt
tysięcy, ponad trzysta tysięcy zaległości
za przedszkola w Olsztynie (niepłacone
od 2017 roku!). To tylko przykłady. Ale
to są zobowiązania gminy i trzeba sobie
z tym radzić.

Dlaczego zdecydowała się Pani
kandydować na stanowisko wójta naszej
gminy w ostatnich wyborach? Wielu
mieszkańców uważało, że poprzedni
wójt nie ma tu konkurencji.
Podjęłam taką decyzję, bo nie boję się
wyzwań, a nawet ich w życiu potrzebuję
– to mnie motywuje. Mój poprzednik
nie był łatwym przeciwnikiem w wyborach, ale w pewnym sensie on właśnie
przyczynił się do mojej wygranej.
Na spotkaniach w czasie kampanii
wyborczej czułam, że mam duże wsparcie mieszkańców. Ludzie mnie tutaj
znają, mieszkam w gminie Purda
od prawie pięćdziesięciu lat.
Jakie miała Pani wyobrażenie, jaką
wiedzę o stanie gminy i funkcjonowaniu
urzędu gminy przed objęciem stanowiska? Jak to wygląda po kilku miesiącach?
Przez cały czas obserwowałam, co dzieje
się w gminie, chociaż pracowałam poza
nią. Oczywiście, to co można wyczytać

Najważniejsze cele – powiedzmy na
najbliższy rok?
Najważniejszą i najbardziej kosztowną
inwestycją w tym roku będzie przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym,
tzw. małej obwodnicy – na odcinku do
krajowej 16, w tym budowa chodnika
i kanalizacji deszczowej, oświetlenia. To
działanie łączy się z inwestycją Powiatu
Olsztyńskiego – przebudową drogi powiatowej od Ostrzeszewa do Klebarka
Wielkiego. Jako gmina mieliśmy nie lada
problem finansowy – w gminnym
budżecie, uchwalonym na rok 2019 nie
zaplanowano wydatków na wkład
własny do tej inwestycji, jest to przeszło
trzy miliony złotych. Brakowało nam
dwóch milionów. Porozumieliśmy się
z Powiatem Olsztyńskim, który założy je
za nas. Będziemy oddawać te pieniądze
przez cztery lata, po pięćset tysięcy rocznie.
W
Klebarku
Małym
zostanie też przebudowana droga przez
środek wsi, od drogi powiatowej.
Właśnie został ogłoszony przetarg.
Poza tym trwają prace nad rewaloryzacją
parku w Patrykach, termomodernizacją
budynku Gminnego Ośrodka Kultury
i stołówki szkolnej w Purdzie, następnie
będzie modernizowana siedziba OSP
ciąg dalszy - s. 2

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce czasopismo
samorządu Gminy Purda w nowej
postaci. Zmniejszamy częstotliwość
wydawania ze względu na potrzebę
oszczędności w gminnym budżecie –
gazeta z miesięcznika staje się kwartalnikiem pod zmienionym nieco tytułem.
Będzie bardziej ekonomicznie i ekologicznie. Dlatego zmieniamy też papier na bardziej ekologiczny i tańszy.
Będziemy przedstawiać najważniejsze
wydarzenia
minionego
kwartału,
osiągnięcia uczniów naszych szkół, sportowców, działania zrealizowane przez
jednostki gminne, sołectwa, komunikaty
czy ogłoszenia istotne dla mieszkańców
gminy.
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w Klebarku Wielkim. Są to projekty
dofinansowane z funduszy unijnych, ale
samorząd musi zapewnić w budżecie
wkład własny. To bardzo duży wysiłek
finansowy dla gminy.
A w dalszej perspektywie na kolejne
lata?
W dalszych planach – na najbliższe pięć
lat – mamy przede wszystkim przebudowę dróg gminnych, m.in. Marcinkowo – Purdka, Silice - droga krajowa 53, Ostrzeszewo – Szczęsne.
Szansą rozwoju gminy jest obwodnica,
z pewnością zaczną w jej zasięgu
powstawać nowe obiekty gospodarcze,

AKTUALNOŚCI

zakłady pracy. Prowadzę teraz rozmowy
z potencjalnymi inwestorami, kojarzę
ich z właścicielami gruntów leżących
przy obwodnicy. Realizacja nowych projektów inwestycyjnych na naszym terenie to szansa na nowe miejsca pracy,
zwiększenie wpływów do budżetu i skok
rozwojowy. Wymaga to jednak uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, a to sporo pracy i pieniędzy.
Jakie sytuacje w nowej pracy dają Pani
poczucie wartości, sensu sprawowania
tej niełatwej funkcji publicznej?
Sens tej pracy nadają przede wszystkim
ludzie, otwartość we wzajemnych

str. 2

relacjach.
Codziennie
przyjmuję
mieszkańców, a nie tylko raz w tygodniu. Uczestniczę w zebraniach sołeckich
- byłam na dwudziestu dwóch. Jestem
pracownikiem
„wynajętym”
przez
mieszkańców gminy i dla nich pracuję.
Jest Pani pierwszą kobietą – wójtem
w gminie Purda. To plus czy minus?
Uważam, że płeć nie ma znaczenia.
Żyjemy w czasach, w których liczą się
kompetencje i efekty pracy. Są oczywiście
różnice – kobiety są ostrożniejsze
w działaniu, mniej skłonne do ryzyka.
A na stanowiskach publicznych to plus.
J. Weihs

ZMIANY PERSONALNE
Po ubiegłorocznych wyborach samorządowych w Urzędzie Gminy w Purdzie nastąpiły zmiany na
ważnych stanowiskach. Nowym zastępcą wójta została pani Irena Derdoń, a nowym sekretarzem pan
Krzysztof Otulakowski. Oboje mają duże doświadczenie w pracy samorządowej.
Irena Derdoń
Zastępca Wójta Gminy Purda

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Zamówienia Publiczne. Praca: sektor prywatny, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, od
jedenastu lat w samorządzie - Urząd
Gminy Stawiguda.
W Urzędzie Gminy w Purdzie, jako
zastępca Wójta, zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, realizacją inwestycji, planowaniem
zagospodarowania przestrzennego gminy, rozwojem gospodarki wodociągowej,
kanalizacyjnej oraz rozwojem nawierzchni sieci dróg lokalnych.

Krzysztof Otulakowski
Sekretarz Gminy

Wykształcenie wyższe techniczne - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Budownictwa Lądowego.
Studia podyplomowe: Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie - Europejskie
Studium Finansowania
Inwestycji
Samorządu Terytorialnego; Uniwersytet

Wykształcenie wyższe - Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Leśny. Studia podyplomowe:
Akademia im. A. Cieszkowskiego
w Poznaniu – Organizacja i zarządzanie
w gospodarstwie leśnym; Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział
Nauk
Społecznych
–
Bezpieczeństwo i higiena pracy;
Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji – kierunki: Administracja oraz

Kontrola, nadzór i audyt w administracji
publicznej.
Praca: Lasy Państwowe, samorząd – wójt
gminy Jedwabno, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Olsztynie,
N.E.T.WOOD sp. z o.o. w Białymstoku.
W Urzędzie Gminy w Purdzie zajmuje
się organizacją pracy urzędu, zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Nr 1 (I-III 2019)

str. 3

AKTUALNOŚCI

WYBORY SOŁECKIE
W lutym br. w gminie Purda
odbyły się wybory sołeckie. Podczas zebrań wiejskich wybrano
24 sołtysów spośród 29 kandydatów oraz 80 członków rad
sołeckich ze 127 kandydatów.
Sołtysi i członkowie rad sołeckich
zostali wybrani na czteroletnią
kadencję – do 2023 roku.
W zebraniach wiejskich wzięło udział
1272 mieszkańców uprawnionych do
głosowania na 6855 osób wpisanych do
rejestru wyborców. Zebrania odbyły się
w 24 sołectwach, największą procentową
frekwencję odnotowano w sołectwie Silice – 50 procent, najwięcej osób wzięło
udział w zebraniu w Purdzie – 123 osoby. Frekwencja łączna wyniosła 18,56
procent.
Sołtys jest funkcjonariuszem publicznym. Ściśle współpracuje z gminą
i wójtem, m. in. bierze udział w sesjach
rady gminy, wykonuje zadania dotyczące
przepisów gminnych, obrony cywilnej,
bezpieczeństwa publicznego, administrowania mieniem komunalnym, opieki społecznej i wiele innych. To trudna
i wymagająca praca, którą trzeba godzić
z życiem prywatnym i zawodowym.
Wśród nowo wybranych sołtysów
w gminie Purda są trzy osoby, które
pełnią tę funkcję przez dwadzieścia lat:
Genowefa Brach w sołectwie Trękusek,
Urszula Raszkowska w sołectwie Butryny i Zdzisław Brodzik w sołectwie
Stary Olsztyn.

Sołectwo

Sołtys

Rada sołecka

Przykop

Magdalena Gołaszewska

Tomasz Kuciński, Ewa Kuklińska
Jolanta Kucińska

Nowa Wieś

Elwira Bałdyga

Magdalena Kowalska, Zbigniew Borecki
Katarzyna Ruszkowska

Trękusek

Genowefa Brach

Barbara Kopczyńska, Aneta Mróz
Sławomir Krakowiecki

Kaborno

Piotr Ogonowski

Mateusz Konopka, Dominka Makowska
Przemysław Laskowski

Klewki

Andrzej Cesarski

Anna Nagórska, Jadwiga Piotrak
Piotr Błaszczak

Purdka

Piotr Gołaszewski

Weronika Hübsch, Grzegorz Drozdowski
Janina Korzeniewska

Marcinkowo

Grzegorz Całkowski

Mieczysław Nowak, Teresa Krauze
Tomasz Choiński, Piotr Stępniak
Anna Orodzińska

Purda

Katarzyna Przybyłek

Wiesława Kozłowska, Przemysław Przybyłek
Robert Kincel

Pajtuny

Dorota Pacholuk

Katarzyna Milczarek, Olga Liwenda
Alicja Nafalska, Andrzej Piętak
Artur Piskorek

Trękus

Michał Kamil Sulikowski

Konrad Nowak, Rafał Perduta
Jolanta Kamińska

Szczęsne

Andrzej Jan Zienkiewicz

Izabela Gudan, Adam Żółtowski
Justyna Kulesik

Stary Olsztyn

Zdzisław Franciszek Brodzik

Radosław Kopertowski, Karolina Pocztańska
Jacek Ropiak

Prejłowo

Agnieszka Dąbkowska

Patrycja Pulina, Romuald Kondrusik
Rafał Rutkowski

Patryki

Kamila Czerniewicz

Ewa Kowalska, Grzegorz Olendrzyński
Kateryna Yevsyukova

Giławy

Krzysztof Świdroń

Rafał Chołuj, Ewa Firsz-Krzemińska
Zbigniew Murzyn

Klebark Mały

Iwona Skwarko

Tomasz Urbanowicz, Joanna Danielczuk
Wiesława Smogorzewska

Klebark Wielki

Aneta Joanna Piątkowska

Bożena Milewska, Magdalena Wieczorek
Dariusz Woźniak

Silice

Tadeusz Iliński

Robert Jagielski, Wojciech Gieczewski
Maria Sokoll

Butryny

Urszula Raszkowska

Andrzej Barański, Iwona Grzejdziak
Sabina Witkowska

Chaberkowo

Agata Kołak

Małgorzata Pawlica, Krystyna Klewiado
Daniel Seidel

Bałdzki Piec

Aleksandra Klewiado

Marek Klewiado, Piotr Sznarbach
Jolanta Długokęcka

Ostrzeszewo

Agnieszka Panfil-Korzeniewska

Anna Dembińska, Kornelia Wilczyńska
Krzysztof Sobieraj, Jacek Malinowski
Adam Wieczorek

Nowa Kaletka

Tomasz Piłat

Jan Jędrzejczyk, Andrzej Kościukiewicz
Edyta Słomkowska, Piotr Waziński
Marcin Lorkowski

Zgniłocha

Ewelina Ozdarska

Dawid Ozdarski, Jerzy Orzołek
Wojciech Sobolewski, Aneta Lewczuk
Waldemar Brykalski
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PLANOWANE INWESTYCJE
Największą inwestycją drogową będzie w tym roku przebudowa dróg gminnych w Klebarku Małym –
drogi przez środek wsi, od drogi powiatowej oraz tzw. małej obwodnicy – na odcinku do krajowej 16
(w tym budowa chodnika i kanalizacji deszczowej, oświetlenia). Inwestycja ta łączy się z przebudową
drogi powiatowej od Ostrzeszewa do Klebarka Wielkiego, realizowaną przez Starostwo Powiatowe
w Olsztynie i Gminę Purda.
W marcu br. wójt gminy Purda Teresa
Chrostowska podpisała z marszałkiem
województwa Gustawem Markiem Brzezinem, wicemarszałek Sylwią Jaskulską
umowę na dofinansowanie przebudowy
dróg gminnych gruntowych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Inwestycja obejmie
przebudowę trzech dróg gminnych
o łącznej długości 4,5 km. Prace zostały
podzielone na dwa etapy. W pierwszym
będzie to droga Marcinkowo – Purdka
(termin zakończenia - grudzień 2021),
a w drugim - od Silic do krajowej 53 oraz
Ostrzeszewo – Szczęsne (termin zakończenia - grudzień 2022). W tym roku

zaplanowano procedurę wyłonienia
wykonawcy, opracowanie dokumentacji
technicznych oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 2022 r.
W ramach programu Senior+ gmina
otrzymała promesę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Klubu Senior+ w Nowej Kaletce.
Będzie się on mieścił w budynku dawnej
szkoły, w którym wyremontowane
zostaną pomieszczenia na parterze,
powstanie aneks kuchenny, łazienki,
podjazd dla niepełnosprawnych. Prace
obejmą również remont dachu.

W kwietniu Gmina Purda złożyła do
Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
dziesięć wniosków o dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych –
edycja 2019. Wnioski dotyczą przebudowy następujących dróg gminnych:
Trękusek – Kaborno (nr 165030N),
Linowo – Trękus (nr 165029N), Wyrandy (nr 165035N, 165025N) oraz dróg
w Pajtunach (nr 165025N), Ostrzeszewie, Klebarku Małym, Klebarku Wielkim, Marcinkowie, Patrykach i Szczęsnem. Czekamy na ocenę wniosków pod
względem formalnym i merytorycznym.

ŚWIĘTO SOŁTYSÓW
W piątek, 29 marca 2019, w Ostródzie
odbyła się szczególna uroczystość –
Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii
i Mazurach. Około półtora tysiąca gości
z całego regionu wzięło udział w tym
święcie, wśród nich liczna reprezentacja
sołtysów z gminy Purda. Gminny
samorząd reprezentowały panie – Teresa
Chrostowska – wójt gminy Purda i Jolanta Wilga – przewodnicząca rady gminy. Około stu sołtysów otrzymało podczas uroczystości wyróżnienia za
szczególne osiągnięcia i zaangażowanie.
Wśród nich były trzy osoby z gminy
Purda – sołtysi z najdłuższym stażem
w tej działalności – Genowefa Brach,
Urszula Raszkowska i Zdzisław Brodzik.
Gratulujemy!
Spotkanie otworzył marszałek Gustaw
Marek Brzezin, który powiedział m.in.
„Sołtysowanie to głównie praca
społeczna, za którą zapłatą jest zaufanie
mieszkańców i zdobyty szacunek
środowiska. To dużo, jednak praca
sołtysa, jak każda praca, powinna być
wynagradzana. Konieczne są takie zmiany w ustawie o samorządzie gminnym,

które odpowiednio docenią i wzmocnią
sołtysa, sołectwo i rady sołeckie. Zmiany
pozwalające na lepsze wykorzystanie
majątku, którym dysponują sołectwa,
sprawniejszą realizację oddolnych inicjatyw, a przede wszystkim pełniejsze
zaangażowanie mieszkańców w przedsięwzięcia wpływające na jakość życia na
wsi”.

Warto przy okazji nadmienić, że sołtysi
z naszej gminy zdobyli trzy pierwsze
miejsca w tegorocznym plebiscycie
„Gazety Olsztyńskiej”: Iwona Skwarko
(Klebark Mały) zdobyła tytuł „Super
Sołtys Powiatu Olsztyńskiego 2019”, srebrny tytuł przypadł Grzegorzowi
Całkowskiemu (Marcinkowo), zaś tytuł
brązowy Dariuszowi Denece (Patryki).
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90. ROCZNICA OTWARCIA SZKOŁY
POLSKIEJ W NOWEJ KALETCE
W środę 10 kwietnia 2019, dokładnie w 90. rocznicę otwarcia Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce, odbyła się oficjalna uroczystość upamiętniająca to ważne wydarzenie. Przed budynkiem dawnej
szkoły spotkali się mieszkańcy wsi, okolicznych miejscowości i Olsztyna, oficjalni goście, chór parafialny
z Butryn. Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Gimu. Zgromadzonych
przywitał prezes stowarzyszenia Ryszard Bedra. Wojciech Ostaszewski z TPG opowiedział o historii tego
miejsca i ludziach z nim związanych.

W uroczystości wzięli udział m.in. wójt
gminy Purda – Teresa Chrostowska,
przewodniczący rady powiatu olsztyńskiego – Jerzy Laskowski, radni gminy –
Urszula Sałacka, Bożena Ciesielska,
Tomasz Żuchowski, przedstawiciele komendy Hufca Warmińskiego ZHP im.
Knosały, Szkoły Podstawowej im. Knosały z Olsztyna, szkoły w Butrynach. Na
zakończenie części oficjalnej chór z Butryn (wraz z większością zgromadzonych) zaśpiewał „Rotę”. Później
goście zwiedzali izbę pamięci, wpisywali
się do księgi pamiątkowej.
Trochę historii
Inicjatorem powołania polskich szkół
było Polsko-Katolickie Towarzystwo
Szkolne na Warmię. Na czele organizacji
stanęli: ks. Karol Langwald, Jan Baczewski i Jan Brzeszczyński. Wśród
członków warto wymienić ks. Wacława
Osińskiego, Franciszka Barcza, Edwarda
Turowskiego, Jana Boenigka. Pod koniec
1928 roku pruski parlament uchwalił
„Ordynację dotyczącą uregulowania
szkolnictwa dla mniejszości polskiej
w państwie pruskim”, która weszła

w życie 21 lutego 1929 roku. Dzięki temu
Towarzystwo zorganizowało 15 polskich
szkół na Warmii, wśród nich aż cztery w
dzisiejszej gminie Purda: w Nowej Kaletce, Chaberkowie, Giławach i Purdzie.
Szkoła w Nowej Kaletce była jedną
z pierwszych polskich szkół (obok
placówek w Chaberkowie, Gietrzwałdzie
i Unieszewie) i zarazem największą na
Warmii. 10 kwietnia 1929 roku na
inaugurację przyszło 41 uczniów, czyli
większość polskich dzieci szkolnych
z wioski. W uroczystości wziął udział
m.in. sołtys wsi August Kuhn (Niemiec
przychylny Polakom, zamordowany
przez czerwonoarmistów w 1945 roku).
Pierwszym kierownikiem szkoły został
Edward Turowski. Jego misją było wychowanie młodego pokolenia na „dobrych synów Boga i społeczeństwa”. Jednym z nauczycieli był tu również Ryszard
Knosała, wcześniej kierownik polskiej
szkoły w Chaberkowie, a później w Olsztynie. Placówka w Nowej Kaletce, jak
wiele polskich szkół na Warmii,
narażona była na szykany ze strony
władz niemieckich. Pod wpływem na-

cisków szkołę zamknięto 25 sierpnia
1939 roku, a ostatni nauczyciel i kierownik, Józef Groth, został aresztowany
przez gestapo. Ale i tak placówka działała
najdłużej spośród szkół polskich na
Warmii.
Nauczycielami w polskiej szkole
w Nowej Kaletce byli:
Edward Turowski – pierwszy kierownik
(1929–1932),
Tomasz Setny – drugi kierownik
(1932–1935),
Ryszard Knosała – trzeci kierownik
(1936–1937),
Paweł Trzciński – nauczał w latach
1936–1938,
Seweryn Piątek – nauczał w 1937 roku,
Józef Groth – uczył w 1936 roku,
w latach 1937–1939 był kierownikiem.
Budynek szkoły przetrwał wojnę, po jej
zakończeniu ponownie uruchomiono
w nim szkołę podstawową, którą
zamknięto w 1999 r. Dziś to siedziba Towarzystwa Przyjaciół Gimu.
Wszyscy tu pamiętają o historycznej
wartości tego miejsca – na elewacji
umieszczono pamiątkową tablicę i zorganizowano izbę pamięci.
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SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ
8 lutego 2019 r. przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Butrynach mieli zaszczyt odebrać w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej Certyfikat “Szkoły Niepodległej”. Uroczystą galę rozpoczęła konferencja historyczna
z okazji 100. rocznicy Sejmu Ustawodawczego pod przewodnictwem marszałków Sejmu i Senatu, Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, szefowej
Kancelarii Prezydenta RP Haliny Szymańskiej, posłów, senatorów, historyków.
Rok szkolny 2018/19 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem
Niepodległej. Z tym wiąże się wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
patriotycznych uczniów. Wychowanie
patriotyczne szkoła w Butrynach traktuje
ze szczególnym zaangażowaniem od wielu lat. W jubileuszowym roku 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
przystąpiła do konkursu o miano Szkoły
Niepodległej zorganizowanego przez
Związek Harcerstwa Polskiego pod patronatem MEN. Konkurs polegał na zrealizowaniu siedmiu zadań z pięciu
dziedzin.
Uczestnicy,
wykonując
poszczególne zadania, zdobywali wirtualne odznaki. Pięć odznak umożliwiło

zdobycie Miana “Szkoły Niepodległej”.
Do konkursu przystąpiło czterysta
placówek z całej Polski. Tylko połowa
z nich zdołała zrealizować wszystkie
zadania. Podczas gali w Warszawie
wręczono imienne certyfikaty i pamiątkowe tablice. Szkołę w Butrynach
reprezentowała dyrektor Maria Laskowska i koordynator konkursu, nauczycielka
historii, Małgorzata Kwiatkowska. To
kolejny certyfikat, potwierdzający zaangażowanie szkoły w kształtowanie
tożsamości narodowej uczniów. W 2017
roku placówka uzyskała
Certyfikat
Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora
Oświaty “Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

WIRTUALNA EKSPEDYCJA: BUTRYNY - SYDNEY
Z Butryn przez Australię na najwyższe podium X Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych. Tak w skrócie można opisać drogę, jaką pokonali Monika, Agata i Mateusz, uczniowie
siódmej i ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Butrynach.
1 marca 2019 roku odbyła się dziesiąta
edycja turnieju, którego głównym celem
jest propagowanie wiedzy i poszerzanie
zainteresowań szeroko pojętą kulturą
krajów anglojęzycznych. Udział w turnieju wymaga pogłębiania znajomości
języka angielskiego. Nie wystarczy
znajomość geografii, historii, ustroju politycznego czy innych zagadnień
dotyczących takich państw jak Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii,
Irlandia, USA, Kanada i Australia. Pozostaje jeszcze zadanie kwalifikujące do
udziału – w tegorocznej edycji było to
przygotowanie filmu na temat „Travel
Agency Advert - spot reklamowy
zachęcający do odwiedzenia wybranego
miejsca w jednym z krajów anglojęzycznych”.
Drużyna ze szkoły w Butrynach za cel
swojej podróży wybrała Australię.
Ograniczony budżet nie pozwolił na

wyjazd do reklamowanego miejsca. I tu
z pomocą przyszła pomysłowość uczniów
oraz nowoczesna technologia. W swojej
szkole, przy wykorzystaniu narzędzi IT,
kostiumów, rekwizytów i scenografii
uczniowie stworzyli atmosferę tętniącego

życiem Sydney, tajemniczego wnętrza
Australii z królującą formacją skalną
Uluru i bajecznie kolorowej Wielkiej
Rafy Koralowej. Efekt okazał się na tyle
przekonujący, że spotkał się z najwyższą
oceną jurorów.
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POWIĄZANIA PURDZKO-GRECKIE
W Szkole Podstawowej w Purdzie realizowany jest międzynarodowy projekt „Uratować HISTORIĘ”
w ramach programu Erasmus+. Uczniowie partnerskich szkół - w Purdzie i w Tyrnavos (Grecja), wcielili
się w rolę ambasadorów. Została im powierzona misja przywrócenia blasku blednącej Historii.
nerzy z Grecji będą gośćmi w Szkole
Podstawowej w Purdzie.
Projekt w całości finansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
programu Erasmus+, akcja KA2 –
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Stroną wnioskującą
i koordynującą działania partnerskich
szkół z Purdy i Tyrnavos jest szkoła
w Purdzie. Zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej:
www.szkolawpurdzie.pl oraz śledzenia
szkolnego fanpage’a.
Uczniowie klas szóstych obu szkół
podnoszą wiedzę o historii Warmii oraz
Tesalii, rozwijają przy tym kompetencje
z zakresu matematyki, informatyki
i języka angielskiego. Współpracują
również
nauczyciele
partnerskich
placówek. W październiku 2018 roku
w Purdzie gościła czwórka nauczycieli z
Grecji. Nauczyciele z Purdy podzielili się
swoim warsztatem, prowadząc otwarte
lekcje matematyki, przyrody, muzyki
i języka angielskiego oraz przybliżając
uczestnikom niecodziennego zebrania
rady pedagogicznej metodę odwróconej
lekcji i zastosowanie programu geogebra
w nauczaniu matematyki.
Kolejne działania poprowadziły uczniów
do Fromborka, Barczewa i Reszla.
Powstał wówczas m.in. „Dzienniczek
Ucznia Kopernika”, który oprowadza po
najważniejszych obiektach Wzgórza
Katedralnego we Fromborku. Poza tym
opracowano zestaw gier i zadań online
w ramach przygotowań do edukacyjnego wyjazdu do Barczewa i Reszla.
Jedno z pierwszych zadań, z którymi
zmierzyli się ambasadorowie HISTORII,
dotyczyło tego, co najbliżej: Purdy. Pod
kierunkiem nauczycieli: historii, zajęć
komputerowych i matematyki, j. angielskiego oraz j. polskiego ożywili lokalną
historię, poznali miejsca i przyrodę,
której niejeden Europejczyk im
zazdrości. W rezultacie powstały materiały
promocyjne: film, prezentacja i pocztówki.

Wydarzeniem, na które uczniowie czekali z największą ciekawością i pewnie
niecierpliwością, był wyjazd do partnerskiej szkoły. Szóstoklasiści z Purdy
właśnie wrócili ze swojej wyprawy życia!
Siedem dni (29 marca – 05 kwietnia)
spędzonych w Tesalii, w Grecji,
możliwość dotknięcia starożytnej historii i kultury oraz poznanie rzeczywistości
szkolnej rówieśników pozostanie w ich
pamięci na długo. Zaowocuje wzrostem
tolerancji i świadomości różnic kulturowych, zwyczajów i religii, zwiększeniem motywacji do samorozwoju,
nauki języka, historii i matematyki. Program wyjazdu obejmował lekcje w Szkole Podstawowej w Tyrnavos, wyjazdy
edukacyjne w legendarne Góry Meteora,
Doliny Tempe, zamku krzyżowców w
Platamonas oraz odkrywanie starożytnej
kultury w mieście Larissa. Wkrótce part-
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RUGBY TO NIE SPORT, TO STYL ŻYCIA
Uczniowski Klub Sportowy Rugby Team Purda liczy w tej chwili niespełna pięćdziesięcioro zawodników.
Możliwe, że w chwili opublikowania artykułu ta liczba została przekroczona, gdyż klub rozwija się bardzo
dynamicznie. Co sprawia, że dzieci z gminy Purda garną się do tego niszowego w naszym kraju sportu?
cech charakteru jest priorytetem pracy
trenerów rugby. W oczach dziecka trener jest nieraz większym autorytetem
niż członek rodziny. Odpowiednie
współdziałanie z rodziną, w razie potrzeby też ze szkołą, jest nieodzowne
i przynosi oczekiwane rezultaty.

HISTORIA
Pierwszy trening odbył się 20 października 2017 roku w Marcinkowie.
Poprowadzili go trenerzy Rugby Team
Olsztyn – Bartosz Barczak i Michał
Senkbeil. To właśnie olsztyńska drużyna
prowadzona przez Przemysława Andrzejewskiego, od wielu lat była
zaczątkiem wszystkiego co jest kojarzone ze słowem „rugby” w regionie.
Dlatego jednogłośnie zdecydowano, że
każdy klub rozpoczynający przygodę
z tym sportem, będzie miał w swojej
nazwie słowo „team”. Od tego się wszystko zaczęło…
Na
trening
naborowy
przyszło
dziesięcioro dzieciaków. Zachęt nie
potrzebowali, wystarczyło rozwiesić
kilka domowym sposobem wydrukowanych czarno-białych plakatów. Od
tego momentu liczba uczęszczających na
zajęcia wciąż rośnie.
Rozpoczęcie działalności przez RTP
umożliwiło powstanie czegoś większego.
Klub wszedł w struktury nowo utworzonego Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby. Było to wydarzenie przełomowe dla rugby w naszym
województwie, dające rozmach działaniom lokalnym w gminie. Energiczny
prezes Henryk Pach, który nie zna słowa

„niemożliwe” , w działaniach okręgu
postawił na dzieci i młodzież. Dzięki
WMOZR jak i RT Olsztyn, do Purdy
dotarł sprzęt treningowy. Część z niego
jest wciąż wypożyczana od starszego
„brata” RT Olsztyn. Bez tej pomocy
byłoby ciężko.
WYCHOWYWANIE
Nadrzędnym celem pracy z dziećmi
i młodzieżą powinno być wychowanie.
Kształtowanie odpowiednich postaw
społecznych, kultury osobistej i dobrych

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Wielu fachowców określa rugby jako
“drużynowy sport walki” i z pewnością
coś w tym jest. W Purdzie młodzież
trenuje jego odmianę olimpijską,
siedmioosobową. Poza rzucaniem piłką,
szarżami, zawodnicy uczą się pokonywania własnych słabości, wstawania po
porażkach, działania drużynowego i szacunku do przeciwnika. Z powodzeniem.
Już na początku 2018 r. pięcioro zawodników RTP powołanych zostało do
reprezentacji województwa w kategorii
wiekowej młodzik. Uczestniczyli w testach i wielodniowych zgrupowaniach.
Zagrali test - mecz z zawodnikami
drużyny kadetów Rugby Club Lechia
Gdańsk.
Z pierwszymi sukcesami klub wystawił
drużyny w turnieju majowym 2018 r.
wracając z Olsztynka ze statuetkami za
trzecie i pierwsze miejsce.
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Wraz ze zwiększaniem się liczby zawodników, klub nieustannie tworzy nowe
sekcje, kategorie wiekowe. Wspomnieć
należy, iż około jednej trzeciej zawodników to dziewczęta. Podczas niedawnego Wojewódzkiego Turnieju Rugby
Dzieci i Młodzieży w Olsztynie, zagrało
aż pięć drużyn z Purdy! W kategorii żak
dwie drużyny RTP nie miały konkurencji,
dzieląc się remisem pomiędzy sobą.
W wyższej grupie wiekowej młodzik,
drużyna zremisowała z adeptami Akademii Rugby Team Olsztyn. Najstarsi
w tym momencie kadeci odnieśli wysokie zwycięstwo nad gospodarzami
turnieju 42:5.
W najbliższym czasie kilkoro zawodników pojedzie na konsultacje do
kadry Polski U14 i U16.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Wraz ze zwiększaniem się liczby zawodników muszą nieustannie rozbudowywać się struktury klubu,
powiększać się kadra trenerska. Dzięki
sprawnej pracy zarządu działania nie
zwalniają tempa. Od lutego 2019 roku
trenerem mikrusów i mini-żaków
została Katarzyna Marchwica, nauczycielka ze szkoły w Purdzie. Był to strzał
w dziesiątkę!
Klubowi nieustannie potrzeba ludzi
zaangażowanych w pomoc dzieciom
z naszej gminy. Zajęcia są i będą
bezpłatne, dlatego potrzeba jest osób
z pasją, chcących oddać innym bezinteresownie część swojego czasu.
Dużą
pomocą
jest
możliwość
nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej w Marcinkowie. To komfort
dla dzieci. Jednak dla prawidłowego
i nieustannego rozwoju młodzieży potrzeba pełnowymiarowego boiska ze
słupami do rugby. Naturalną rzeczą jest
również, że klub musi mieć odpowiednie miejsce, by móc gościć drużyny
z regionu, ale i odleglejszych części kraju.

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Na terenie naszej gminy trwają warsztaty komputerowe, realizowane w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe
umiejętności, realne korzyści” realizowanego przez Fundację Aktywizacja.
Celem projektu jest rozwijanie wśród
osób dorosłych umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych. Bezpłatne szkolenia są rea-

TRENINGI
Treningi odbywają się w poniedziałki i piątki.
Mikrusy i mini-żaki ćwiczą z trenerką Katarzyną Marchwicą w Marcinkowie
o godz. 17:00.
Żaki, młodzicy i kadeci z trenerem Bartoszem Barczakiem od godziny 17:00
w Purdzie.
KONTAKT
Szczegóły na stronie Facebook – Rugby Team Purda,
email – rugbyteampurda@wp.pl, tel. 519680212 – Bartosz Barczak.

lizowane w kilku dziedzinach: edukacja,
sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, zaangażowanie
obywatelskie, religia i potrzeby duchowe. W trakcie kursu uczestnicy
zdobywają praktyczne umiejętności, np.
jak znaleźć ofertę pracy i na nią
odpowiedzieć, jak zapisać się do lekarza
lub na badania, jak zrobić przelew z kon-

ta bankowego online i wiele innych.
W ramach projektu przeszkolonych zostanie ok. 260 osób. Zadanie będzie realizowane do lipca 2019 roku w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatnym
szkoleniem skontaktuj się z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Purdzie (tel.
89 512 46 63 lub 784 675 165).
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Otwarte serca…
i portfele
Jednym z najważniejszych wydarzeń
w pierwszym kwartale tego roku był 27.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Sztab WOŚP, zarejestrowany
przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Purdzie, zebrał łącznie z licytacjami
prowadzonymi na Allegro ponad
33 tysiące złotych. W naszej gminie
orkiestra zagrała w hali sportowej
w Marcinkowie oraz w
świetlicy
wiejskiej w Butrynach.
W niedzielne przedpołudnie 13 stycznia
w naszej gminie pojawili się wolontariusze z puszkami, kwestując na zakup
sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych. Wyjątkową zbiórkę przygotowali wolontariusze z Patryk, którzy
zorganizowali poczęstunek w plenerze.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. strefę zabaw, kreatywne zajęcia
dla dzieci, malowanie buziaków,
fotościankę, loterię fantową, strefę

cateringową, słodką kawiarenkę, ognisko,
pokaz sztucznych ogni, pokaz wozu
strażackiego i karetki pogotowia, pokaz
sztuk walki oraz rugby.
Tego dnia można było wylicytować wiele
ciekawych voucherów i fantów. Pod
młotek poszły m.in. obrazy, kalendarze,
torty, naturalne kosmetyki, gadżety
WOŚP. Dużym zainteresowaniem cieszył

się voucher na kawę i ciacho z wójtem
gminy Purda Teresą Chrostowską. Na
obu scenach wystąpili m.in. uczniowie
z ZSP w Purdzie, Kids Rock, The Dmoks,
Agnieszka Skrycka, Szczęściary, Kristars,
grupa Rugby Team Purda, Blue Card,
Paweł Ejzenberg, Kuzyni Neptuna, Orkiestra Dęta BTS Pasym, Ania Modrzyńska
i Julia Krauze, Maciek D. i inni.

z burzy”. Wzruszająca opowieść o wielkiej przyjaźni i trudnych wyborach
zmuszała do refleksji, a momentami
sprawiała, że do oczu napływały łzy.
Kolejnego dnia grupa wybrała się do
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
W ramach wyjazdu dzieci zwiedziły zamek i wzięły udział w lekcji o Mikołaju
Koperniku. Najwięcej emocji tego dnia
wzbudził jednak turniej rycerski,
w którym dzieci miały okazje
uczestniczyć. Młodzi rycerze z gminy

Purda kruszyli kopie, ćwiczyli celność
rzutów podkową, strzelali z łuku i z kuszy.
W trakcie trzeciego wyjazdu postawiono
na aktywność fizyczną i zaproszono dzieci do parku trampolin 7jump w Olsztynie.
W ramach ferii z GOK-iem zorganizowano także zajęcia świetlicowe. Jednego dnia przeprowadzono konkurs
drużynowy, w którym zawodnicy zmierzyli się w różnych konkurencjach, m.in.
rozwiązywali test wiedzy, odgadywali zagadki, rozwiązywali rebusy i krzyżówki,
poznawali charakterystyczne miejsca,
poznawali zwierzęta, grali w kalambury,
lepili z plasteliny, a nawet robili makijaże
i fryzury oraz malowali rękoma.
W przerwach na dzieci czekał owocowy
poczęstunek i woda. Drugiego dnia dzieciaki odwiedziła przedstawicielka Fundacji „Szalony Krasnolud”. Uczestnicy
ferii mieli okazję wziąć udział w warsztatach modelarskich oraz zagrać w gry
planszowe „Budowniczowie Zamku
w Olsztynie” i „Leśna Przygoda”, co dostarczyło dzieciakom mnóstwo wrażeń,
zdrowej rywalizacji i garści informacji na
temat zamku w Olsztynie i ekologii.

Ferie z GOK-iem
Ferie to czas, na który z utęsknieniem
czekają wszyscy uczniowie. O to, aby zimowy wypoczynek w gminie Purda był
kreatywny i ciekawy zadbał Gminny
Ośrodek Kultury w Purdzie, który
zorganizował wiele ciekawych zajęć
i wyjazdów.
W ramach wspólnego wypoczynku zimowego dzieci wzięły udział w trzech
wyjazdach. Pierwszego dnia zorganizowano wycieczkę do jednego z olsztyńskich kin na film pt. „Chłopiec
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Wielkanocna Zbiórka Żywności

Być kobietą…

W weekend 5-6 kwietnia odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Akcja
Banków Żywności zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Kultury
w Purdzie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Purdzie
oraz Gminą Purda.
W zbiórkę żywności włączyło się siedemnaście sklepów z terenu naszej gminy oraz
ponad stu wolontariuszy ze szkół w Purdzie, Klebarku Wielkim, Butrynach,
Szczęsnem, Nowej Wsi oraz z sołectwa Ostrzeszewo. Każdy mógł zostać darczyńcą!
Wystarczyło kupić kilka produktów więcej i przekazać je naszym wolontariuszom,
którzy zbierali produkty przy sklepowych kasach. Najczęściej kupowano olej, mąkę,
cukier, konserwy oraz słodycze. Podarowane artykuły spożywcze trafiły do GOK-u,
gdzie zostały posortowane, zważone i policzone. Następnie przygotowano ponad
sześćdziesiąt paczek, które pracownicy GOPS-u przekazali najbardziej potrzebującym
mieszkańcom gminy Purda. Pomoc dotarła do rodzin wielodzietnych, osób chorych,
samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych oraz osób żyjących w ubóstwie.

W środę, 6 marca, w świetlicy wiejskiej
w Klewkach panie miały swoje święto.
O dobrą zabawę zadbał Gminny Ośrodek
Kultury w Purdzie i kabaret Czwarta
Fala.
Mieszkanki gminy Purda, które
postanowiły spędzić środowy wieczór
w Klewkach, zostały przywitane kwiatami. Róże wręczał im Krystian Pecyna,
strażak z OSP „Pomoc Maltańska”
w Klebarku Wielkim. Panie mogły
zapoznać się z ofertą znanej firmy kosmetycznej.
Gwoździem programu był występ kabaretu Czwarta Fala. Na scenie pojawili się
Damian Labieda i Mateusz Lewkowicz,
wspierani technicznie przez Bartka Cedro. Z każdym kolejnym skeczem na sali
było coraz weselej i coraz głośniej.
Doskonały występ został nagrodzony
gromkimi brawami.
Po występie kabaretu Irena Derdoń,
zastępca wójta gminy Purda, złożyła
paniom życzenia w imieniu własnym
oraz Teresy Chrostowskiej, wójta gminy
Purda. Pani Irena zaprosiła także wszystkie panie na tort i poczęstunek.
Jedną z atrakcji przygotowanych na
środowy wieczór była loteria fantowa,
w której panie chętnie wzięły udział. Do
wygrania były bardzo różne nagrody,
począwszy od gminnych gadżetów
i książek, aż po drobne agd.
Dziękujemy wszystkim Paniom, które
zdecydowały się spędzić ten dzień
z nami!

Sklepy biorące udział w akcji:
Butryny – Sklep spożywczy Agnieszka Kostecka, Giławy – Sklep wielobranżowy
Krzysztof Świdroń, Giławy – Sklep spożywczy Grażyna Kępka, Klebark Wielki –
PPHU Danuta Wińska, Klebark Wielki – AS Sylwester Piątkowski, Klewki – Lana Sp.
z o.o. Jarosław Nagórski, Marcinkowo – SHP Agro Dywity, Marcinkowo – Sklep ABC
Arkadiusz Grzyb, Nowa Wieś – Handel-Usługi Stefan Kowalski, Ostrzeszewo – Re
Jan Renata Jaszczułt, Prejłowo – FHU Mania Maria Grenda, Prejłowo – FHU Rutek
Monika Rutkowska , Purda – SHP Agro Dywity, Purda – FHU Aga Halina Baranowska, Szczęsne – Lana Sp. z o.o. Jarosław Nagórski, Trękusek – Sklep spożywczy „Jędruś”
Andrzej Smetana, Zgniłocha – Sklep spożywczo-przemysłowy Małgorzata Lewczuk

TURNIEJ POŻARNICZY
W dniu 23 marca 2019 r. w świetlicy
wiejskiej w Purdzie odbyła się kolejna
edycja Gminnego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej
„Dzieci
zapobiegają
pożarom”. W turnieju wzięli udział
reprezentanci Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Pezały w Purdzie, Szkoły Podstawowej im. Franciszka Barcza w Butrynach oraz uczniowie gimnazjów
i szkół ponadpodstawowych z terenu
woj. warmińsko-mazurskiego stale mieszkający na terenie gminy Purda. Laureaci wyłonieni w trakcie eliminacji gmin-

nych, wezmą udział w Turnieju
Powiatowym, który odbędzie się w Olsztynie. Przez sito eliminacji gminnych
przebrnęli:
1. Grupa wiekowa – Szkoły Podstawowe
I miejsce – Justyna Borowa
II miejsce – Alicja Jędrzejewska
2. Grupa wiekowa – Gimnazja
I miejsce – Oliwia Kaczmarczyk
3. Grupa wiekowa – Szkoły Ponadgim.
I miejsce – Wiktoria Barańska
II miejsce – Natalia Korgul

KOMUNIKAT
Nastąpiła zmiana numeru rachunku
bankowego do wpłat za wodę i ścieki.
Numer rachunku dotyczący opłat za podatek, śmieci, czynsz i inne nie uległ
zmianie.
Woda, ścieki: 97 8838 0005 2016 0800
2001 0038
Prosimy o prawidłowe regulowanie
należności.
Od 1 kwietnia zmieniły się godziny
pracy Urzędu Gminy w Purdzie
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
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Opłaca się segregować śmieci
Od 1 maja 2019 r. zmienia się miesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w gminie Purda.
Dla nieruchomości zamieszkałych:
15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny 25,00 zł
miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są segregowane. Powyższą
stawkę należy pomnożyć przez zadeklarowaną liczbę mieszkańców.
Dla nieruchomości niezamieszkałych:
jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny:
1) 120 l. – 38,00 zł
2) 240 l. – 70,00 zł
3) 1100 l. – 290,00 zł
4) 7000 l – 1000,00 zł
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny:
1) 120 l. – 45,00 zł,
2) 240 l. – 90,00 zł,

3) 1100 l. – 340,00 zł,
4) 7000l – 1200,00 zł.
Powyższą stawkę należy pomnożyć przez
zadeklarowaną liczbę pojemników.
W związku ze zmianą stawki opłat
właściciel nieruchomości nie jest
zobowiązany do złożenia nowej deklaracji. W przypadku, gdy właściciel
nieruchomości nie uiści w terminie
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wójt wydaje decyzję
określającą jej wysokość.
Opłacenie należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry,
do końca 2019 roku, nie zwalnia z opłaty zgodnej ze stawką w zmienionej
wysokości – różnicę trzeba dopłacić.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Objazdowy odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz
opon samochodowych na terenie gminy Purda odbędzie się w dniach 23, 29
oraz 31 maja 2019 r.
ODBIERANE BĘDĄ: meble (szafy,
stoły,
krzesła,
sofy,
komody),
dywany, zużyty kompletny sprzęt
RTV (radia, monitory, telewizory –
w całości ), zużyty kompletny sprzęt
AGD (lodówki, pralki, kuchenki – w
całości), zużyte opony od samochodów
osobowych, ciężarowych oraz pojazdów
jednośladowych.
NIE BĘDĄ ODBIERANE: wszelkiego
rodzaju części budowlane i sanitarne
takie jak: ramy okienne, drzwi, wanny,
umywalki, sedesy, panele, deski, grzejniki, ubrania, odpady remontowe, opo-

ny rolnicze, jak również części samochodowe (zderzaki, fotele, itp.).
WAŻNE!
Odpady
wielkogabarytowe należy wystawić w dniu odbioru
najpóźniej do godz. 6:00. Objazd rozpoczyna się od godz. 6:00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy
przejazdu na indywidualne zgłoszenia.
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Dodatkowe informacje można uzyskać
w Referacie Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji w Purdzie, Purda 19A,
tel. 89 512 24 08, 512 21 12, e-mail: ug@
purda.pl. W celu przeprowadzenia zbiórki
w sprawny sposób prosimy mieszkańców z
lokalizacji trudno dostępnych (kolonie) o
wcześniejsze zgłoszenie do Urzędu Gminy
swojego adresu wraz z numerem telefonu.

23 MAJA – CZWARTEK
Biedówko, Klebark Wielki, Klewki,
Silice, Patryki, Kazimierzowo, Purda, Bałdy, Bałdzki Piec, Chaberkowo,
Kopanki, Łajs, Nowa Kaletka, Zgniłocha,
Butryny
29 MAJA – ŚRODA
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, Zazdrość, Serwent
31 MAJA – PIĄTEK
Kaborno, Kołpaki, Bruchwałd, Linowo, Trękus, Stary Olsztyn, Nowa Wieś,
Przykop, Wyrandy, Szczęsne, Wojtkowizna
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