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Olsztyn-Jonkowo-Mątki

Przebudowa skrzyżowania

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się prace przy przebudowie
skrzyżowania Jonkowo-OlsztynMątki w Jonkowie.
W wyniku przetargu ogłoszonego przez Starostwo
Powiatowe w Olsztynie do
końca br. zakończy się modernizacja skrzyżowana dróg
powiatowych Jonkowo-Mątki-Olsztyn. Potrzeba zmiany organizacji ruchu na tym
skrzyżowaniu była od wielu
lat sygnalizowana zarówno
przez mieszkańców, wójta
i radnych oraz radę sołecką
Jonkowa. W dotychczasowej
organizacji ruchu pierwszeństwo przejazdu miały pojazdy
jadące do, lub z Mątek. Tak zorganizowany ruch powodował, że
droga Jonkowo - Olsztyn, o dużo
większym natężeniu ruchu była
podrzędną w stosunku do Mątki -

Jonkowo. Taka organizacja ruchu
była nie tylko uciążliwa dla kierowców, ale powodowała również

częste kolizje. Pierwsze próby
przebudowy skrzyżowania rozpoczęły się już w 1999 r. Przed kilku laty pojawił się pomysł budowy małego ronda. Zawsze jednak

na drodze stawał brak pieniędzy
w budżecie powiatu. Sprawa zaczęła nabierać tempa w ubiegłym
roku kiedy to staraniem gminy
Jonkowo udało się uzyskać
zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeniesienie kapliczki stojącej
na skrzyżowaniu. W wyniku
porozumienia naszej gminy
i powiatu udało się rozpisać przetarg na przebudowę skrzyżowania. W ramach
prac gmina Jonkowo przełożyła wodociąg i kanalizację
oraz, co najważniejsze pod
nadzorem konserwatorskim
rozebrana została kapliczka,
która przeniesiona będzie o
kilkanaście metrów dalej, w dalszym ciągu pozostając na historycznym rozstaju dróg.
W wyniku rozpisanego przez

ciąg dalszy na str.5

Dotacja z PFRON-u

Bus dla dzieci
osobowy, bardziej odpowiadający

Gmina Jonkowo wzbogaciła się
o nowoczesny środek transportu
przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych.
W ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych gmina pozyskała nowoczesny
bus przystosowany
do przewozu osób
niepełnosprawnych.
Mając
możliwość
wyboru
pomiędzy mniejszym (9 osobowym)
a większym busem wybrano 14

potrzebom dzieci z naszej gminy. Złożony przez gminę wniosek uzyskał akceptację PFRON-u,
który dofinansował zakup nowego samochodu na
kwotę 169 tyś. zł.
Gmina z własnych
środków
dołożyła ok. 30 tyś. zł.
W wyniku rozpisanego przetargu
zakupiony został
Volkswagen Krafter. Pod koniec
września bus odebrany został z
Kutna przez przedstawicieli na-

szej gminy (zdjęcie obok).
Krafter w zakupionej wersji to
nowoczesny 14 osobowy samochód przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych w tym
dwóch wózków inwalidzkich.
Bus wykorzystywany jest do
przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do specjalnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
na terenie Olsztyna. Z tej formy
nauki korzysta 10 dzieci niepełnosprawnych, które do tej pory
dowożone były wynajmowanym
w tym celu transportem.
j.o
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Czysta i Estetyczna Wieś

Rozstrzygnięcie konkursów

W dniu 15 września rozstrzy- ufundowaną przez Związek Gmin sień). Do konkursu zgłosiło się
gnięto kolejną edycję konkursu Warmińsko-Mazurskich w wyso- 13 sołectw. Rywalizacja o miano
Czysta i Piękna Zagroda – Este- kości 1000 zł. Ponadto Kawko- najlepszego przebiegała w trzech
tyczna Wieś orgazasadniczych konkunizowanego
przez
rencjach:
Turnieju
Związek Gmin WarSołectw, prezentacji
mińsko-Mazurskich.
kramu jarmarcznego
Zgodnie z regulamioraz poprawy estetynem komisja konki wsi.
kursowa
dokonała
Zwycięzcą tegowcześniejszych lurocznego
Turnieju
stracji i oceny prac,
Sołectw, o czym piwykonanych przez
saliśmy w ostatnim
mieszkańców
wsi,
numerze,
zostało
biorących udział w
Garzewko.
Wysoka
konkursie. Do konpunktacja uzyskana
kursu zgłoszono 77
również z prezentacji
miejscowości
(w
kramu zapowiadał, że
tym 3 z terenu nato właśnie to sołectwo
Ogłoszenie wyników na dożynkach wojewódzkichstanie na podium. Jedszej gminy), 2 nie zostały zakwalifikowanew Mikołajkach
nakże decydującą okaz uwagi na wpływ zgłoszenia po wiacy otrzymali nagrody sponso- zała się poprawa estetyki wsi. W
terminie, 7 wsi wycofało się w rowane przez WARMEKO Szkółkę tej konkurencji można było uzytrakcie trwania konkursu. W II Drzew Leśnych i Ozdobnych z skać największą liczbę punktów.
lustracji, która odbyła się na po- Wrzesiny oraz Zakład WielobranKu zdumieniu komisji lustracyjczątku września komisja dokona- żowy ISMENA z Olsztyna, w po- nej w skład, której weszli: wójt
ła przeglądu 68 wsi. Wojewódzka staci drzewek leśnych i ozdob- gminy – Wojciech Giecko, przeKomisja wysoko oceniła wkład nych o łącznej wartości 650 zł.
wodniczący Rady Gminy – Leszek
pracy, wniesiony przez uczestni- Nakład pracy oraz ciekawy po- Domin, sołtys Jonkowa – Teresa
ków konkursu na rzecz poprawy mysł Starego Kawkowa doceniła Pralicz oraz pracownik GOK-u
estetyki wsi w okresie kwiecień- także gminna komisja konkur- Rafał Zasański, największy powrzesień 2008 r. oraz ustali- sowa. Przypomnijmy, że w tym stęp w zmianie wyglądu wsi wyła kolejność miejsc,
konało Nowe Kawkopremiowanych nawo. Dzięki wytężonej
grodami regulamipracy mieszkańców
nowymi.
Pierwsze
oraz determinacji samiejsce przypadło w
mego sołtysa Jana
udziale wsi Ławice
Dowgielewicza udało
położonej w gminie
się stworzyć w cenIława (40,58 pkt.),
trum wsi Park Zadrugie wsi Hartowiec
baw, zmodernizować
(gm. Rybno), trzecie
wiatę przystankową,
miejscowości
Zea także zaadaptolki (gm. Wydminy).
wać na trawniki liczNajwyżej
punktone nieużytki zielone.
waną wsią z terenu
Członkom
komisji
gminy Jonkowo było
szczególnie przypaStare Kawkowo, któdła do gustu instalare uplasowało się na Park łowiecki w Starym Kawkowie
cja artystyczna przy
dziesiątym
miejscu
skrzyżowaniu z drogą
(15,09 pkt.). Miejsce 18. zaję- roku decyzją wójta gminy, Woj- na Szałstry.
ły Mątki (11,55 pkt.), zaś 25. – ciecha Giecko, oraz Rady Gminy
Nowe Kawkowo uzyskało najŁomy (9,00 pkt.).
Jonkowo podjęta została decyzja większą liczbę punktów, zajmując
Decyzją komisji konkursowej o organizacji gminnego konkursu jednocześnie pierwsze miejsce w
Stare Kawkowo otrzymało nagro- „Czysta i Estetyczna Wieś”. Po- rankingu. Drugie miejsce zajęły
dę specjalną za innowacyjny po- dobnie jak w edycji wojewódzkiej Mątki, trzecie przypadło w
mysł godny naśladowania przez komisja lustracyjna dokonała ciąg dalszy na str.3
innych uczestników konkursu, dwóch rewizji (czerwiec i wrze-
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Czysta i Estetyczna wieś

Rozstrzygnięcie konkursów
ciąg dalszy ze str.2

udziale sołectwu Stare Kawkowo.
Na wyróżnienie komisji zasłużyły tu: oryginalny pomost (Mątki),
oraz Park Architektury Łowieckiej
(Stare Kawkowo).
Zgodnie z regulaminem organizatorzy przewidzieli trzy nagrody pieniężne w wysokości 3000,
2000 i 1000zł., które zostaną
przekazane na dalszą modernizację oraz poprawę estetyki.

Uroczyste
ogłoszenie
wyników odbyło się 20 października
podczas spotkania sołtysów w
Urzędzie Gminy. Gratulacje odebrali sołtysi: Jan Dowgielewicz
– (Nowe Kawkowo), Marianna
Andros – (Mątki) oraz Bogdan
Sobota – (Stare Kawkowo). Gratulujemy zwycięzcom, jednocześnie dziękując wszystkim sołectwom za udział w konkursie.
Liczymy, że w przyszłym roku

mieszkańcy naszej gminy równie
chętnie wezmą udział w kolejnej
edycji konkursu.
Ranking sołectw, szczegółowa punktacja oraz galeria zdjęć
znajdują się na www.jonkowo.pl
oraz www.gok.jonkowo.pl. Galeria dostępna również w Urzędzie
Gminy ul. Klonowa 2, I piętro.
rav

Nagrody dla najlepszych

Targi chłopskie w olsztynku
W ubiegłym roku województwo
Warmińsko-Mazurskie
poszerzyło swoją ofertę turystyczną o
kolejne wydarzenie, które zasługuje na szersze omówienie. Trzecia edycja Targów Chłopskich w
Olsztynku, bo taką nosi nazwę
nowe przedsięwzięcie odbyła się
w dniach 13-14 września. Tym
razem Park Etnograficzny, czyli popularny skansen gościł ponad 30-tu wystawców oraz około
1500 turystów. Organizatorami
jesiennej edycji obok Muzeum
Budownictwa Ludowego były
Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz Zarząd Wojewódzki Kół
Gospodyń Wiejskich w Olsztynie.
Wśród wielu sponsorów znalazły
się: Warmiński Bank Spółdzielczy z Jonkowa, Masarnia Jonkowo oraz Urząd Gminy Jonkowo.
Odwiedzający mieli możliwość
spróbować oraz nabyć szeroką
gamę produktów ekologicznych.

Największym zainteresowaniem
cieszyły się prawdziwe wiejskie
pieczywo, nabiał i mięsa, a także nalewki, miody.
Nie mniej
interesujące były
produkty
rękodzieła
artystycznego oraz
s z t u k i
użytkowej.
Niestety
już w sobotę piękne poranne słońce
szybko schowało się za chmury.
Rozgościł się za to przejmujący
wschodni wiatr. Zziębnięci lekko
turyści tłumnie zaczęli oblegać
stoiska z gorącym jadłem, któ-

rego w Olsztynku nie brakowało. Podjadając różnego rodzaju
specjały tradycyjnej kuchni jednocześnie
zwiedzali
Muzeum.
Oglądając
ginące już
zawody
kowala,
garncarza
i tkaczki,
przyglądali
się
życiu starożytnych
mieszkańców Warmii i Mazur.
W Targach udział wzięli także
wystawcy z terenu Gminy Jonkowo: Dorota Traut (stoisko z tradycyjnym pieczywem), Teresa

ciąg dalszy na str.4
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Wieści z OSP

Szkolenia
W październiku odbyło się
szkolenie dla strażaków ratowników. W ramach szkolenia
strażacy zapoznawali się z postępowaniem z poszkodowanymi osobami w wypadkach drogowych, prawidłowym użyciem
sprzętu ratowniczego. Druhowie utrwalali wiedzę z pierwszej pomocy, zapoznawali się z
nietypowymi sytuacjami jakie
mogą spotkać w czasie akcji
ratowniczych.
Kilkugodzinne
szkolenie przeprowadził ratow-

nik medyczny druh Karol Przegaliński
Ćwiczenia we Wrzesinie
3 października we Wrzesinie,
na obiekcie tamtejszej szkoły
przeprowadzone zostały ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. W
założeniach pozorowanej akcji
przyjęto, że na poddaszu szkoły doszło do zwarcia instalacji
elektrycznej. W jednej z sal pozostała zagrożona osoba, której należało udzielić pomocy.
Przeprowadzona została rów-

nież symulacja ewakuacji. W
ćwiczeniach przygotowanych i
przeprowadzonych pod okiem
bryg. Kurto, dr, Przegalńskiego , mł. bryg. Jastrzębskiego,
dr Domina oraz inspektora OC
- Margasa, udział wzięły jednostki: 2 z PSP w Olsztynie, 3
z OSP Jonkowo, OSP Wrzesina,
OSP Mątki oraz „OSP Szałstry.

Zdjęcia z akcji w internecie na
www.jonkowo.strazacy.pl.

Komendant Gminny OSP RP
Lech Przegaliński

Nagrody dla najlepszych

Targi chłopskie w olsztynku
ciąg dalszy ze str. 3

Zajkowska (kuchnia ekologiczna), Krystian
Rajski (wina
własnej produkcji), oraz
Gospodarstwo Pasieczne Czesława i
DariuszaNapierałów (miody
pszczele).
Swój
kram
miała
także Masarnia
Jonkowo.
W sobotę
od godziny 10:00 (i o każdej pełnej godzinie) do 16:00 w budynku szkoły z Pawłowa odbywał się
pokaz multimedialny oraz projekcja filmu z marcowej rekonstrukcji napoleońskiej przygotowane
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Jonkowie. Dodatkową atrakcją
była możliwość obejrzenia wystawy oryginalnych eksponatów
z Izby Pamięci w Jonkowie oraz
wykonanie pamiątkowego zdjęcia z Cesarzem Francuzów - Napoleonem Bonaparte, w którego
rolę wcielił się nie kto inny, jak
komendant jonkowskich strażaków - Lech Przegaliński. Wszyscy
zainteresowani otrzymali także
promocyjne foldery, kalendarze
oraz pocztówki.

Dla wielu wystawców oraz tych,
którzy lubią gotować najważniejszym
momentem było
rozstrzygnięcie konkursu Tradycje kulinarne
mieszkańców
Warmii i Mazur,
którego celem
było
podtrzymanie tradycji
kulinarnych
dzisiejszych
mieszkańców
naszego
województwa. Jak podkreślał dyrektor skansenu,
miały to być
obyczaje kulinarne, które
ci mieszkańcy
przywieźli ze
sobą z Kresów, Powiśla
i innych części świata.
W konkursie
wzięło udział
ponad
40
osób, które
rywalizowały
w 12 kategoriach. Wśród nagród
znalazły się: lodówka z zamrażarką, roboty kuchenne czy za-

stawy stołowe. O godzinie 13:30
tuż przed ogłoszeniem wyników
nastąpiła uroczysta salwa z jonkowskich armat. W gronie laureatów znalazły się H. Prusik z
Jonkowa, D. Traut z Pupek oraz
T. Zajkowska z Godek.
Dla tych, którzy łaknęli kultury, organizatorzy przygotowali
występy zespołów Bukowianki i
Wągniczanki w sobotę oraz Bohdana Łazuki w niedzielę. Było też
coś dla najmłodszych. Teatr Lalek
z Olsztyna zaprezentował się w
przedstawieniu pt.: Byczek Fernando.
Jak zauważyli organizatorzy
było zimno, ale bardzo wesoło.
Nikt chyba nie narzekał na brak
atrakcji, których z każdym rokiem
przybywa.
Miejmy tylko
nadzieje, że
kolejne wydanie Targów
(wiosenne)
zgromadzi
równie wielu
wystawców
oraz przyciągnie rzesze
turystów.

Przyg.: ramiz
Źródło: Park Etnograficzny w Olsztynku, Starostwo Powiatowe
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Olsztyn-Jonkowo-Mątki

Przebudowa skrzyżowania
ciąg dalszy ze str.1

powiat przetargu na przebudowę
skrzyżowania wykonawcą prac
zostało
Warmińsko-Mazurskie
Przedsiębiorstwo Drogowe. Koszt
robót zamknie się kwotą 789 tys.
zł.
W ramach przebudowy, poza
pracami zmieniającymi organizację ruchu i pierwszeństwo przejazdu z kierunku Mątki-Jonkowo
wykonana zostanie kanalizacja

burzowa oraz co jest istotnie dla
pieszych, chodnik od skrzyżowania wzdłuż drogi na Olsztyn, do
wysokości wjazdu na osiedle Słoneczne.
W związku z prowadzonymi pracami na skrzyżowaniu zmieniona jest organizacja ruchu (znak
„stop” dla wjeżdżających od strony Mątek), czasowo w ciągu dnia
ruch regulowany jest sygnalizacją świetlną.

Współpraca z Rosją

Orzeł dla gminy

Stowarzyszenie Rosja - Polska
, działające na terenie Obwodu
Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej za szczególny wkład i aktywne zaangażowanie w
międzynarodowy rozwój
„Kształtowania
Postaw
i Wychowania Młodych
Pokoleń
w
Duchu Tolerancji i Wzajemnego Zroz u m i e n i a ”,
jak napisano
na pamiątkowym dyplomie, przyznało naszej
gminie „Złotego Orła Polskiego”.
Nagroda ta jest corocznie przyznawana przez władze stowarzyszenia za wkład w łamanie barier
pomiędzy Rosją i Polską. Skąd ta

nagroda dla naszej gminy? We
współpracy ze stowarzyszeniem
i jego szefem Krzysztofem Kolczyńskim, szkoły z terenu naszej
gminy podjęły współpracę z terenu
Obwodu Kaliningradzk i e g o .
Współpraca
przebiega
również przy
organizacji
Napoleoniady, na której gościmy
sporą grupę
uczestników
z Rosjii.
Statuetkę „Złotego Orła” na ręce
wójta Wojciecha Giecki przekazał
prezes Krzysztof Kolczyński.
j.o

Zakończenie prac przy przebudowie skrzyżowania planowane
jest na ostatnią dekadę grudnia
br.
Odbudowa kapliczki rozpocznie się po zakończeniu prac przy
przebudowie skrzyżowania.
Na bieżąco postęp prac przy
przebudowie skrzyżowania obserwować można na stronie internetowej www.jonkowo.pl. w
galerii zdjęć.
j.o

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Jonkowie
zawiadamia, że od dnia
01.10.2008 r. zmienia
swoje godziny pracy.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

700-1600
700-1500
700-1500
700-1500
700-1400

Telefony kontaktowe
razie awarii:
501 811 398
516 063 574
516 063 549

w

Newsy, bieżące informacje o gminie,
wydarzenia,wiadomości, zapowiedzi
www.jonkowo.pl
Zapraszamy!!!
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Wieści z Gok-u

Karaoke w Godkach

We wrześniu w świetlicy MiGodki odbył się konkurs „Karaoke 2008”. Rozpoczęcie zaplanowane na godzinę 1530
uległo znacznemu przesunięciu
z powodu złośliwości rzeczy
martwych. W tym konkretnym
przypadku zawiniła kolumna.
Sytuacja miała jednak swoje
dobre strony z uwagi na to, że
wszyscy zdążyli spokojnie do-

trzeć. Nie wszyscy jednak obecni tego dnia w świetlicy wzięli
udział w konkursie. W sumie wyzwanie podjęło dziesięć osób, w
tym goście z Jonkowa i Porbad.
Ostatecznie siłą głosu pierwsze cztery miejsca wywalczyły
sobie kolejno: Karolina Paliwoda, Agata Piłat, Justyna Siemiątkowska oraz Patrycja Łaszczewska. Po zakończeniu, dzięki

uprzejmości Pana Rafała Zasańskiego, który konkurs przygotował i poprowadził, młodzież
mogła się pobawić do godziny
2000. Po za konkursem chętnie
zaśpiewały również osoby, którym wcześniej zabrakło odwagi.
Matra Traczyk

XII edycja

Letnia kawkowiada 2008

W dniach 23-24 sierpnia 2008
r. Stowarzyszenie Kawkowiacy, przy współpracy z GOK w
Jonkowie zorganizowało festyn
sportowo-rekreacyjny
„Letnia
Kawkowiada”. W pierwszy dzień
imprezy zakłócił ulewny deszcz.
Wędkarze to jednak twardziele,
zimno i deszcz nie przeszkodziły
im w rozegraniu zawodów wędkarskich. Połowy nie były rekordowe, ale najlepszym udało się
złowić po kilka rybek (po zliczeniu i zważeniu ponownie zarybiono nimi staw). Ciągle padający deszcz i ogromna kałuża
na środku boiska, przypominająca staw, na którym wcześniej
przeprowadzono zawody wędkarskie, uniemożliwiła rozegranie turnieju piątek piłkarskich.
W południe nastąpiła poprawa pogody dzięki czemu zapla-

nowane gry i zabawy dla dzieci
przygotowane przez Gosie Marczuk i Piotrowską, odbyły się
zgodnie z programem. Uśmiech
na twarzach dzieci i chęć do dalszego uczestnictwa w zabawie
oznaczał że świetnie się bawiły.
Ze względu na na zmieniające się warunki atmosferyczne
organizatorzy odwołali zabawę
na placu, proponując w zamian
dyskotekę w świetlicy.
W drugim dniu zaplanowane
konkurencje zostały rozegrane
bez zakłóceń. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszy
się mecz weteranów w piłce
nożnej Kawkowo - Jonkowo. Po
bardzo zaciętej i wyrównanej
grze zwyciężyło Jonkowo 4:2.
Zawodnicy po wyczerpującym
meczu szybko się zregenerowali dziki grochówce, nad której

składem pracowały Anna Leleniewska i Wanda Kwasiczyńska.
W rozegranych konkurencjach
zwyciężyli: wędkarstwo - Władysław Maruszczak, siatkówka Gamerki Wlk., kolarstwo open Ireneusz Leleniewski, kolarstwo
weterani - Janusz Piotrowski,
kolarstwo dziewczęta - Patrycja Maruszczak, rzut do kosza
kobiet - Angelika Leleniewska,
rzut do kosza mężczyzn - Michał
Kopeć, mini golf - Maciej Walkowski, pompki - Ireneusz Leleniewski, rzut jajkiem - Wanda
i Arkadiusz Kwasiczyńscy, bieg
pod górkę - Maciej Walkowski.
Organizatorzy dziękują za
udział w imprezie zawodnikom,
kibicom i zapraszają do udziału w kolejnej „Kawkowiadzie” w
2009 r.

Bogdan Sobota
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Święto Pieczonego Ziemniaka

„Na świętej Tekli będziem ziemniaki piekli”.
(przysłowie ludowe)

23 września to pierwszy dzień
kalendarzowej jesieni. Dawniej
było to także Święto Ziemniaka, które przypadało na okres
zbierania ziemniaków, popularnie nazywanych wykopkami.
Aby przywrócić dawną, zapomniana tradycję, świetlica wiejska we Wrzesinie zorganizowała
imprezę pod nazwą „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Uroczystości
rozpoczęto od rozpalenia ogniska,
w którym upiec miała się główna atrakcja i powód spotkania!
Po powitaniu wszystkich zebranych w osobach dzieci i młodzieży wrzesińskiej oraz zaproszonych gości, czyli „wesołej ekipy”
dziewcząt ze świetlicy jonkowskiej, pod kuratelą p. Anny Piskunowicz, oraz po wrzuceniu ziemniaczków do płonącego ogniska,
imprezę uznano za rozpoczętą.

I tak zaczęły się szaleństwa,
zabawy i harce. Po licznych konkurencjach sportowych, z których wymienić wypada bieg z
ziemniakiem na rakiecie (!), sadzenie ziemniaków oraz „wykopkach na czas”, odpoczywano
podczas quizów związanych oczywiście z ziemniaczaną wiedzą.
Clou spotkania okazał się konkurs na „Ziemniaka Olbrzyma”,
w którym pierwsze miejsce zajęły siostry Kasia i Ola Ciesielskie,
które to przydźwigały kartofel o
niebagatelnej wadze 904 gramy!
Niewiele mniejszy był ziemniaczek
Kingi Chodorowskiej (760 gramów), na trzecim miejscu wylądowała pyrka Tosi i Jasia Kolendrów
oraz Bartka Assmann – o równie słusznej wadze 668 gramów.
Wreszcie zebrano się wokół
ogniska, z którego wydobywał
się niezwykle przyjemny aromat
upieczonych kartofelków. Największe głodomory, a było takich

wielu, dogadzały sobie na koniec
pieczonymi nad ogniskiem kiełbaskami, które zostały zasponsorowane przez państwa Joannę
i Henryka Zielinów z Wrzesiny,
z które serdecznie dziękujemy.
Podziękowania należą się także
stażystom Żanecie Bartosiewicz
oraz Karolowi Dempich za okazaną pomoc w organizacji imprezy.
To była pierwsza tego typu impreza zorganizowana we Wrzesinie, ale już wiadomo, że nie ostatnia Apetyt bowiem, jak wiedzą
wszyscy, rośnie w miarę jedzenia;
w tym przypadku dosłownie, a że
ziemniaczki z ogniska smakują
wybornie zdążyliśmy się o tym
przekonać. Tak więc szykujemy
się już na przyszły rok. Ziemniaki, strzeżcie się! Potencjalnych
sponsorów gorąco zapraszamy,
wyśmienitą zabawę zapewniamy.
Iwona Kolender

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie realizuje projekt
„Krok Naprzód – Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Problemowym z gminy Jonkowo”
W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

SPORT SPORT SPORT
Spokojna zima?

Środek tabeli

Zakończyły się rozgrywki rundy jesiennej kl.
okręgowej, w której występują piłkarze GLKS Jonkowo. 11 miejsce i 17 zdobytych punktów do ich
dorobek w 15 meczach. Czy mogło być lepiej? Z
pewnością tak. Słaby start w rozgrywkach, bardzo
doby środek rundy i ostatnie mecze bez punktów.
Tak po krótce można podsumować jesień w wykonaniu piłkarzy GLKS-u.
Mecz w Jonkowie z Grunwaldem Gierzwałd toczył
się pod wyraźne dyktando jonkowian, którzy grali w
tym meczu nie tylko skutecznie ale i ładnie dla oka,
raz po raz stwarzając sytuacje pod bramką gości.
Drugie zwycięstwo z kolei w meczu wyjazdowym
piłkarze GLKS-u odnieśli w Janowcu Kościelnym. Po
bramce strzelonej w pierwszej połowie przez Pieczurczyka, GLKS kontrolował przebieg spotkania i
przy lepiej ustawionych celownikach mógł pokusić
się o wyższą wygraną.
Spotkanie z Osą Ząbrowo jonkowianie przeważali przez prawie całe spotkanie. Konsekwentna
gra Osy przyniosła im wyrównującą bramkę i jeden
punkt w tym meczu.
Mecz w Stawigudzie na długo pozostanie w pamięci piłkarzy i kibiców GLKS-u. Pierwsza połowa
to wyrównana gra obu zespołów, sytuacje do zdobycia bramek mięli zarówno jonkowianie (sytuacja
sam na sam z bramkarzem) oraz Stawiguda (karny
obroniony przez naszego bramkarza Kwiatkowskiego). W drugiej połowie do akcji wkroczyli sędziowie,
którzy wypaczyli wynik meczu. Pierwsza bramka dla
gospodarzy padła do ewidentnym faulu na naszym
bramkarzu a druga na dwie minuty przed końcem
meczu z 2 metrowego spalonego. Sędzia nie podyktował również karnego za faul na Krasińskim w
polu karnym gospodarzy. Cóż z tego, że po meczu
piłkarze, trener i działacze przepraszali jonkowian
za sposób w jaki wygrali ten mecz, jak punkty pozostały w Stawigudzie. Takie sędziowanie na tym
poziomie nie powinno się zdarzać.
Mecz z drugim w tabeli Tolkmickiem, to kolejny
popis sędziego. Wyczynów sędziego Topy nie wytrzymywali solidarnie działacze GLKS-u i Tolkmicka,
lądując za całkowicie słuszne krytykowanie sędziego na trybunach. Nieudolność sędziego, jego aroganckie zachowanie w stosunku do zawodników,
spowodowało gorącą atmosferę na boisku. Karny,
zamieniony na bramkę, podyktowany za rzekomy
faul piłkarza z Jonkowa, ustawił losy meczu i zmusił

GLKS do mocniejszego zaatakowania bramki gości.
W doliczonym czasie gry goście skontrowali jonkowian i ustalili wynik meczu na 0:2.
W ostatnim meczu rundy jonkowianie wybrali się
do Ornety, do liderujących rozgrywkom Błękitnym.
Zdziesiątkowani, kontuzjami i kartkami jonkowianie stawili gospodarzom ostry opór co wystarczyło
tylko na dwadzieścia minut, kiedy to goście stracili
pierwszą bramkę.
Podsumowując jesienne dokonania GLKS-u, należy wziąć pod uwagę kilka przesłanek. Pierwszą
z niech jest duża rotacja w składzie, co spowodowane jest wyjazdami zagranicznymi zawodników
(praca), kontuzjami które nękały zespół jesienią
oraz kartkami. Nie bez znaczenia jest fakt odmładzania zespołu zawodnikami 17-19 letnimi, którzy
w najbliższym czasie powinni stanowić o sile GLKS
-u. Wszystko to złożyło się na osiągnięte wyniki.
J.O

GLKS Jonkowo - Grunwald Gierzwałd 4:0 bramki:
Kukuć 3, Stępień
Orzeł Janowiec Kościelny - GLKS 0:1 bramka: Pieczurczyk
GLKS - Osa Ząbrowo 1:1 bramka: Kaszubski
GKS Stawiguda - GLKS 2:0
GLKS - Barkas Tolkmicko 0:2
Błękitni Orneta - GLKS 0:2

1.

Błękitni Orneta

15

35

2.

Barkas Tolkmicko

15

31

3.

Unia Susz

15

31

4.

Iskra Narzym

15

30

5.

OSSA Biskupiec Pomorski

15

29

6.

GKS Stawiguda

15

28

7.

Drwęca Nowe Miasto Lub.

15

28

8.

Olimpia Olsztynek

15

27

9.

Ewingi Zalewo

15

20

10.

Osa Ząbrowo

15

17

11

GLKS Jonkowo

15

17

12.

Orzeł Janowiec Kość.

15

15

13.

Grunwald Gierzwałd

15

10

14.

GLKS Miakowo

15

7

15.

Warmiak Łukta

15

7

16.

Wel Lidzbark Welski

15

5
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