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Niepodległościowe strzelanie

Puchar dla OSP Jonkowo

Pierwszy strzał podczas Pucharu Gminnego z okazji Dnia Niepodległości padł z jonkowskich
armat punktualnie o godz. 10. Po
uroczystej salwie głos zabrał wójt
gminy, Wojciech Giecko (kierownik zawodów) oraz sędzia główny - Jerzy Cieśla. Przywitali oni
zebranych oraz wyjaśnili zasady rozgrywek. Następnie wszyscy zawodnicy głęboko schowali
gwoździe do przekłuwania tarcz, i
rozpoczęła się rywalizacja, w której liczyły się przede wszystkim
celność oka; niekiedy odrobina
szczęścia. Już pierwsze strzały
oddane przez drużynę z Jonkowa
wzbudziły wiele emocji oraz liczne
komentarze. Po kilkunastu minutach rozgorzała gorąca dyskusja
na temat broni. „Ten karabin jest
kiepski” – mówili jedni; „...ale

ten jest super” – ktoś zakrzyknął
uradowany, bo trafił dwie „dziesiątki”. Nikomu nie przeszkadzał
nawet chłodny wiatr – atmosfera
była gorąca.
Po przeszło godzinnych zmaganiach przyszedł czas na wyłonienie dziesięciu najlepszych
strzelców,
którzy mieli wziąć
udział w strzelaniu indywidualnym z pistoletu. Jak się okazało
pretendentów do ścisłej czołówki było więcej niż przewidziano.
Należało zatem przeprowadzić dogrywkę,
która ostatecznie wyłoniła dziesięciu „pistoleciarzy”.
Po krótkiej przerwie,

podczas której zawodnicy mieli
okazję zjeść ciepły posiłek, przyszedł czas na konkurencję pistoletową (tu: indywidualną). Emocje sięgnęły zenitu, zwłaszcza że
zdecydowana większość

ciąg dalszy na str. 4

Nowe Kawkowo zwycięskie

Wręczenie nagród

Wręczenie nagrody dla Nowego Kawkowa na ręce sołtysa J. Dowgielewicza

Podczas XXII sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 listopada
br nastąpiło uroczyste wręczenie
nagród dla zwycięzców konkursu
„Czysta i estetyczna wieś 2008”.

Przypomnijmy, że Komisja Konkursowa, która dokonała wcześniej dwóch wizytacji przyznała
bezwzględną większością pierwsze miejsce dla sołectwa Nowe
Kawkowo. Zgodnie z regulaminem Kawkowiacy otrzymali nagrodę w wysokości 3000zł. Na
drugim miejscu znalazły się Mątki
otrzymując 2000zł; na trzecim Stare Kawkowo (1000zł). Wszyscy uczestnicy otrzymali również
pamiątkowe dyplomy.
Tuż po otwarciu sesji głos zabrał
wójt gminy - Wojciech Giecko,
który pogratulował zwycięzcom
oraz podziękował sołectwom za
udział w konkursie, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów. Do

życzeń przyłączyli się również:
przewodniczący Rady Gminy Jonkowo - Leszek Domin oraz przewodnicząca Komisji - Teresa Pralicz, która jednocześnie wręczyła
przybyłym sołtysom nagrody.
Pamiątkowe dyplomy oraz wyróżnienia odebrali: sołtys Nowego Kawkowa - Jan Dowgielewicz,
sołtys Mątek - Marianna Andros,
sołtys Starego Kawkowa - Bogdan Sobota, sołtys Wołowna Sławomir Wydymus oraz sołtys
Porbad - Jerzy Kurek.
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM
źródło: www.jonkowo.pl
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Inwestycje gminne

Wodociąg Godki - Bałąg

Rozpoczęły się prace przy budowie wodociągu Godki-Bałąg. Inwestycja, której całkowity koszt
wynosi ponad 195.000 zł (z czego
65.000 przeznaczono na rozbudowę hydroforni w Godkach) w całości sfinansowana jest z budżetu
Gminy.
Zainteresowani mieszkańcy pokryli wyłącznie koszty związane

z przyłączami. Zgodnie z
przygotowanym
planem
nowa nitka o długości 3 km
150 m połączy kilkanaście
gospodarstw (łącznie ponad 100 osób) w samym
Bałągu oraz koloniach pomiędzy tą wsią, a Godkami.
Dzięki zleceniu wykonania
robót Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
średni koszt jednego metra wodociągu zamknie się
kwotą 50zł (w przypadku
najtańszego przetargu była
by to kwota ok. 80-90zł). Termin
zakończenia robót przewidziano
na koniec grudnia br.
Dodajmy, że ludność zamieszkująca ten obszar naszej gminy borykała się z podstawowym i niezwykle
uciążliwym problemem, jakim jest
brak dostępu do bieżącej wody o
odpowiedniej jakości. Niniejsza in-

SP Wrzesina
w Rosji
kultury i zwyczajów odmiennych,

19 listopada odbył się wyjazd
do Kaliningradu zorganizowany
przez dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej we Wrzesinie, Pana
Jarosława Liberadzkiego oraz pedagogów, Panie Barbarę Banas i
Emilię Figurę-Osełkowską. Był to
kolejny etap programu wymiany dzieci i młodzieży, w którym,
dzięki uprzejmości organizatorów, mogłam w pełni uczestniczyć, jako studentka filologii rosyjskiej oraz, jako absolwentka
Gimnazjum we Wrzesinie.
Głównym celem wyjazdu było
zaprzyjaźnienie się z kadrą pedagogiczną i młodzieżą dwóch
placówek: Szkoły Państwowej
Nr 5 w Kaliningradzie oraz Szkołą w miejscowości Marshalskoje
w Obwodzie Gurjewsk. Wszystkie plany zostały zrealizowane,
a serdeczne przyjęcie ze strony
gospodarzy przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać o
rosyjskiej gościnności. Młodzież z
zainteresowaniem nawiązywała
nowe, miejmy nadzieję długotrwałe znajomości oraz zdobywała wiedzę na temat edukacji,

niż w Polsce. Natomiast dla mnie,
studentki zgłębiającej język i historię Rosji za pomocą informacji
i faktów zawartych w podręcznikach, wyjazd ten, oprócz niezapomnianych wspomnień, dał
możliwość bezpośredniego obcowania z czystą mową rosyjską,
sprawdzenia poziomu zdobytych
już umiejętności językowych
oraz nawiązania kontaktu z Rosjanami. Pomimo tego, że nasz
plan wyjazdu był bardzo napięty, zdarzały się sytuacje zupełnie
niespodziewane, które pozwoliły
nam na jeszcze większe urozmaicenie pobytu w Kaliningradzie.
Nie było mowy o zmęczeniu,
bowiem nasza ciekawość i
chęć odkrywania wciąż to
piękniejszych miejsc, nie
pozwalała na chwilę wytchnienia, a czasu, jak wiadomo, ubywało.
Wyjazd obejmował dwa dni
i nocleg w hotelu w Swietłogorsku. Mieliśmy okazję
zwiedzenia
wspaniałego
Muzeum Bursztynu, łodzi
podwodnej, Muzeum Oce-

westycja ma zatem na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wyeliminowanie
wszelkich ograniczeń wynikających
z braku dostępu do dobrej jakości wody oraz wyrównanie szans
rozwojowych tych terenów w skali
gminnej. Tym samym uwolnione
zostaną nowe obszary inwestycyjne, dotąd nie zagospodarowane ze
względu na brak odpowiedniego
uzbrojenia.
Realizowana inwestycja pozwoli
na całkowite pokrycie zapotrzebowania w wodę dla wsi Bałąg oraz
kilkunastu gospodarstw zlokalizowanych w pobliskich koloniach, co
zostało stwierdzone na podstawie
wstępnych obliczeń hydraulicznych, a także na podstawie analizy
dotychczasowego funkcjonowania i
wydajności istniejących urządzeń z
hydroforni w Godkach.
rav

anu, cerkwi, byliśmy w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej
Polskiej, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani przez
konsula osobiście. Późnym wieczorem, jeszcze w dzień naszego przyjazdu, występowaliśmy
w lokalnej telewizji, do której
osobiście miałam przyjemność
udzielać wywiadu.
Mogłabym jeszcze długo wyliczać atrakcje, których dostarczyli nam organizatorzy, jednak
najważniejszym jest chyba fakt,
że na „własnej skórze” młodzież
mogła się przekonać jak bardzo
podróże kształcą, i że dla po-

ciąg dalszy na str. 5
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90-ta rocznica odzyskania niepodległości

O 11 listopada, i nie tylko

Przyjazd Paderewskiego do Poznania
Proces odzyskiwania suwerenności oraz formowania się granic
państwa polskiego był przedsięwzięciem niezwykle długim i wymagał kilku lat wytężonej pracy
oraz wielu poświęceń. Za oficjalną datę zakończenia formowania
granic przyjmuje się 15 marca
1923 roku kiedy to Konferencja
Ambasadorów uznała wschodnią
granicę Polski. Zanim jednak do
tego doszło musiało minąć kilka
długich lat, podczas których Polacy zostali wystawieni na ciężką
próbę.
Nie jest dziełem przypadku, że
ów proces zakończył się dla państwa polskiego nadzwyczaj pomyślnie. Taki rozwój wydarzeń
możliwy był jedynie dzięki wielkiej
determinacji i poświęceniu całego
narodu. Pamiętać należy także o
czołowych postaciach tamtego
okresu, które wniosły swój niepodważalny wkład w odzyskanie
niepodległości.

Wśród wielu nazwisk, o których
szczególnie powinniśmy
pamiętać
przynajmniej świętując 11 listopada
należy wymienić,
oprócz samego Piłsudskiego, mężów
stanu:
Romana
Dmowskiego a także Ignacego Paderewskiego.
Ignacy Jan Paderewski, zaraz po
przyjeździe z Magdeburga J. Piłsudskiego, podjął kroki zmierzające do powrotu do Polski (z
USA). 25 grudnia pojawił się w
Gdańsku, skąd natychmiast udał
się do stolicy Wielkopolski – Poznania. Jego przybycie stało się
motorem do wybuchu zakończonego pełnym sukcesem powstania. Niebawem też spotkał się z
samym Piłsudskim; podjął się też
próby pogodzenia Naczelnika z
Romanem Dmowskim. W niespełna trzy tygodnie później otrzymał
misję stworzenia rządu, zostając
jednocześnie ministrem spraw zagranicznych.
18 stycznia 1919r. w Wersalu
pod Paryżem rozpoczęła się konferencja 27 państw uczestniczących
w wojnie, podczas której miały
zapaść decyzje w sprawie przywrócenia ładu i porządku światowego. Interesy Polski reprezentowali przede wszystkim Roman
Dmowski i Ignacy Paderewski.
Ekspertem do spraw gospodar-

czych został mianowany Władysław Grabski. Dzięki stanowczości
delegacji polskiej udało się przeforsować przyłączenie Pomorza
Gdańskiego oraz całej Wielkopolski, a także uznać Gdańsk za
wolne miasto (czego nie chcieli w
pełni uznać ambasadorowie mocarstw).
Gdy 28 czerwca 1919r. podpisywano traktat wersalski Polska
otrzymała w/w ziemie. Ponadto
na terenie Śląska oraz Warmii,
Mazur i Powiśla miały odbyć się
plebiscyty, których wynik miał zadecydować o przynależności państwowej.
W trakcie trwania obrad wersalskich Paderewski czynnie uczestniczył w realizacji planów generała Tadeusza Rozwadowskiego,
który podjął się stworzenia Legionu Amerykańskiego. Oddziały te
miały wesprzeć wojsko polskie w
walce z bolszewikami. Dzięki tym
działaniom udało się powołać polsko-amerykańską Eskadrę Lotniczą im. T. Kościuszki (brała udział
m.in. w walkach o Lwów).
Paderewski zdawał sobie sprawę, że powołany przez niego rząd
ma tylko charakter przejściowy.
Stąd też już w grudniu 1919r.
podjął decyzję o podaniu się do
dymisji. Wkrótce też opuścił kraj
wyjeżdżając do Szwajcarii. Do
Polski powrócił już w 1920r. w
kulminacyjnym momencie wojny
polsko-bolszewickiej. Niebawem
też otrzymał mandat reprezentanta Polski przy Lidze Narodów.
rav

Z kart historii

Noc Listopadowa

Wieczorem 29 listopada 1830r.
grupa młodych
spiskowców z
warszawskiej Szkoły Podchorążych opanowała Belweder - siedzibę Wielkiego Księcia Konstantego (sam WK zdołał umknąć w
kobiecym przebraniu). Do spiskowców dołączyły się regularne oddziały wojska polskiego
(m.in. słynny 4-ty pułk - „czwartacy”), którym przy współdziałaniu z ludnością cywilną udało

się opanować Arsenał (dzisiejszy
gmach Muzeum Archeologicznego). Późnym wieczorem doszło do egzekucji kilku generałów, którzy nie chcieli stanąć po
stronie powstańców (zastrzelono
m.in. gen. Maurycego Hauke uczestnika kampanii wschodniopruskiej Napoleona w 1807r.).
Po północy 29/30 listopada z inicjatywy ministra skarbu Franciszka Ksawerego księcia Lubec-

kiego, odbyło się posiedzenie
Rady Administracyjnej (składowy
organ rządowy Królestwa Kongresowego), która potępiła działania spiskowców nawołując do
zaprzestania dalszych działań.
Wydarzenia nocy listopadowej
doprowadziły niebawem do wybuchu regularnej wojny z Rosją. Już 4 grudnia zostaje powołany Rząd Tymczasowy pod

ciąg dalszy na str. 4
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Niepodległościowe strzelanie

Puchar dla OSP Jonkowo

ciąg dalszy ze str. 1

zawodników miała okazję strzelać z pistoletu po raz pierwszy
w życiu.
Po zaciekłym pojedynku wyłoniono zwycięzców. Najcelniejszym okiem wykazał się Radosław Nienartowicz z Mątek (46
pkt.). Drugie miejsce zajął Piotr
Pętlak z Jonkowa (41 pkt.),
trzecie - Marek Kurek z Porbad
(36 pkt.).
W konkurencji drużynowej
najlepsi okazali się strażacy z

OSP Jonkowo (132 pkt. z większą liczbą trafień w „10”). Drugie miejsce przypadło w udziale drużynie GOK Jonkowo (132
pkt.), trzecie zajęli zawodnicy
z Mątek (130 pkt.). Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Drużyny uhonorowano dyplomami, a zwycięzców
pucharami. Wszystkim bardzo
serdecznie gratulujemy, jednocześnie dziękując za wspólną
zabawę. Liczymy, że w przyszłym roku uda się rozegrać za-

wody w szerszym gronie.

Galeria zdjęć www.jonkowo.pl

rav

Organizatorzy i uczestnicy składają podziękowania dla Państwa
Henryki i Stanisława Prusik za
nieodpłatne przygotowanie pysznej grochówki i gorących napojów.
Organizatorzy: Urząd Gminy
w Jonkowie, GOK Jonkowo,
WKS 10, OSP Jonkowo

Z kart historii

Noc Listopadowa

200 rekonstruktorów z Polski oraz
Białorusi i Rosji.
Uroczystości
zostały poprzedzone
złożeniem wieńców
przed Grobem Nieznanego Żołnierza
oraz
pomnikiem
Piotra
Wysockiego w Łazienkach.
Następnie
grupy
rekonstrukcyjne
przemaszerowały
Zdobycie Arsenału w/g M. Zaleskiego
na plac zamkowy,
gdzie miało rozpocząć się widowiciąg dalszy ze str. 3
prezydencją Adama księcia Czar- sko. Przed godz. 18 rozpoczęła
toryskiego, a w dniu następ- się inscenizacja szturmu na warnym gen. J. Chłopicki ogłasza townię zamkową oraz aresztosię dyktatorem powstania. 25 wanie generała Trembickiego.
stycznia 1831r. sejm uchwa- Później „powstańcy” przeniela detronizację cara Mikołaja I. śli się na rynek starego miasta,
29 listopada br. po raz kolejny gdzie odegrali scenę egzekuodbyła się w Warszawie irekon- cji na generałach: Stanisławie
strukcja wydarzeń z 1830r. W tym Trembickim, Maurycym Hauke
roku wzięło w niej udział ponad oraz pułkowniku Maciszewskim.

Kulminacyjnym
punktem
rekonstrukcji był szturm na warszawski Arsenał. Wśród huku
dział oraz wystrzałów z broni skałkowej oddziały polskie
zajęły prochownię aresztując
broniących
budynku
Rosjan.
Na zakończenie odbyła się uroczysta
musztra
oddziałów.
Uczestnicy rekonstrukcji otrzymali również pamiątkowe medale.
przyg. ramiz
źródło: /e-wawa.pl/; /1807jonkowo.pl/

Inscenizacja z Nocy Listopadowej 2008
(www.poniatowski.org.pl)

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
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Jak pomagać?

Bezdomność zimą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie w związku
z nadchodzącą zimą, która jest
najtrudniejszym okresem w roku
dla osób bezdomnych, starszych,
samotnych, znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej, narażonych na bezpośrednie zagrożenie życia ze względu na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej
odzieży, wzorem lat
ubiegłych
zwraca się do Państwa z prośbą
o podjęcie kompleksowych działań pomocowych wobec osób,
które w tym okresie w sposób
szczególny wymagają wsparcia i
pomocy ze strony służb społecznych. Niezwykle istotne jest upowszechnienie informacji o możliwości uzyskania pomocy przez

osoby potrzebujące, które często
nie znają lokalizacji funkcjonujących na danym terenie placówek
– schronisk, noclegowni, domów
pomocy społecznej, ośrodków
wsparcia, jadłodajni, punktów
pomocy doraźnej oraz o zakresie udzielanego w nich wsparcia.
W związku z powyższym informuję, że w okresie od 15 listopada 2008r. do 31 marca 2009r.
uruchomiona jest bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze 0 800 165 320. Aktualny
wykaz placówek świadczących
pomoc osobom potrzebującym
został zamieszczony na stronie
internetowej
www.bip.uw.olsztyn.pl. w zakładce WYDZIAŁY I
DELEGATURY – wydział polityki

Współpraca z Rosją

Rosjanie we Wrzesinie

14 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach szkolnej
współpracy
polsko-rosyjskiej.
Tym razem szkoła we Wrzesinie
gościła uczniów z Państwowej
Szkoły nr 5 z Kaliningradu. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego powitania sąsiadów zza
północnej granicy. W trakcie ceremonii powitalnej głos zabrali:
dyrektor SP - Jarosław Liberadzki
oraz wójt Gminy Jonkowo, Wojciech Giecko.
Po krótkiej prezentacji multimedialnej na temat wrzesińskiej
szkoły goście zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek, po którym
odbyło się uroczyste zwiedzanie
placówki.
Następnie uczniowie rosyjscy
zostali podzieleni na trzy grupy
wiekowe. Kolejnym punktem
wizyty były wspólne lekcje,
podczas których poszczególne grupy rówieśnicze mogły
się lepiej poznać. Wśród wielu atrakcji znalazły się wspólne zajecia sportowe (rozegrano także mecz siatkówki
- zakończony zwycięstwem
gości), plastyczne, muzyczne, a także nietypowe lekcje
języka angielskiego.

Po dwóch godzinach lekcyjnych
wszyscy udali się na krótką wycieczkę po Wrzesinie, podczas
której goście z Kaliningradu mogli zapoznać się z elementami historii naszego regionu. Mieli również okazję zobaczyć zabytkowy
kościół oraz odnowiony budynek
plebanii.
Uwieńczeniem spotkania był
wspólny obiad na stołówce szkolnej. Przed odjazdem goście
otrzymali jeszcze pamiątkowe
dyplomy.
O rewizycie naszych dzieci i
młodzieży w Obwodzie Kaliningradzkim piszemy w naszym biuletynie na str. 2
rav

społecznej. Natomiast na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej www.mps.gov.pl w
zakładce BEZDOMNOŚĆ znajdują się aktualne bazy placówek
świadczących pomoc osobom bezdomnym oraz numery infolinii w
poszczególnych województwach.
Jednocześnie uprzejmie proszę
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Jonkowie
pod nr telefonu 089 5129 210, lub
z Posterunkiem Policji w Jonkowie
pod nr telefonu 089 5129 200
w każdej sytuacji wymagającej
naszej interwencji lub pomocy.
kierownik
GOPS w Jonkowie
Daria Żyro

SP wrzesina
w Rosji
ciąg dalszy ze str. 2

rozumienia dwóch chętnych do
współpracy ludzi nie istnieją żadne bariery, zwłaszcza językowe.
Teraz nasza kolej na zapoznanie
Rosjan z urokami Warmii i Mazur, dlatego z niecierpliwością
czekamy na ich przyjazd po nowym roku. W imieniu wszystkich
uczestników pragnę podziękować organizatorom zarówno z
polskiej, jak i rosyjskiej strony.
Uważam, że tego typu działalność powinna być zauważona,
doceniona i odpowiednio wsparta
choćby z tego względu, że pomaga młodym ludziom rozwijać się
na szczeblu międzynarodowym.
Małgorzata Noga,
studentka II roku filologii rosyjskiej
UW-M w Olsztynie

Newsy, bieżące informacje o gminie,
wydarzenia,wiadomości, zapowiedzi
www.jonkowo.pl
Zapraszamy!!!

SPORT SPORT SPORT
Belzebuby na czele

Liga Halowa Piłki Nożnej
Rozpoczęły się rozgrywki
Ligi Halowej Piki Nożnej. W lidze
wystartowało osiem zespołów,
które systemem mecz i rewanż
rywalizują o mistrzostwo. Wśród
zespołów znaleźć można tak ciekawe jak Belzebuby, czy Amatorzy. Mecze rozgrywane są na hali
sportowej SP Jonkowo w sobotnie popołudnia od godziny 16.
Na bieżąco relacje z rozgrywek,
aktualna tabelę oraz klasyfikację strzelców znaleźć można na
www.jonkowo.pl (zakładka liga
halowa).
W rozgrywkach zorganizowanych przez Marka Gniadka i Mariusza Wawrzyniaka zwycięzcy
uhonorowani zostaną pamiątkowymi pucharami ufundowanymi przez wójta Gminy Jonkowo,
Wojciecha Giecko. Zwycięzca w

klasyfikacji najlepszych strzelców wzbogaci się o pamiątkową
statuetkę.
Za nami już trzy kolejki rozgrywek, po których to wykrystalizowała się nam czołówka ligi. Na
pierwszym miejscu z kompletem
zwycięstw są Belzebuby. Tuż za
nimi plasuj się: Miazga Gutkowo,
Zatorze oraz Skolity.
Wyniki
I kolejka
Zatorze - Klub AA 5:0 v.o (wynik
przechodzi na Skolity)
Belzebuby - Wrzesina 6:3
Amatorzy - Warkały 5:3
Burza - Słupy 3:3
II kolejka
Burza Słupy - Amatorzy 6:5
Belzebuby - Zatorze 8:6
Skolity - Wrzesina 10:7
Miazga Gutkowo - Warkały 8:3

III kolejka
Miazga Gukowo - Wrzesina 6:3
Skolity - Warkały 8:7
Belzebuby - Burza Słupy 6:4
Zatorze - Amatorzy 4:3
klasyfikacja strzelców:
8 - Kochański Andrzej, Szymkiewicz Jacek,
6 - Górzec Krzysztof, Kordaszewski Dominik
j.o.

1.

Belzebuby

3

9

20:13

2.

Miazga

3

7

17:9

3.

Zatorze

3

6

15:11

4.

Skolity

3

6

18:14

5.

Burza Słupy

3

4

13:14

6.

Amatorzy

3

3

13:13

7.

Wrzesina

3

0

13:22

8.

Warkały

3

0

13:21

Kopią piłkę

Młodzieżowe granie
Zakończyła się piłkarska, z
rozgrywek na trawie zawodnicy
przenieśli się na hale. W październikowym numerze biuletynu
podsumowaliśmy dokonania seniorów. Czas na rozgrywki młodzieżowe, w których reprezentują
nas w klasie okręgowej juniorzy i
młodzicy GLKS-u oraz trampkarze Jonkovii. W bieżącym numerze zajmiemy się juniorami, a w
grudniowym młodzikami i trampkarzami.
Juniorzy GLKS-u na półmetku
rozgrywek plasują się na piątym
miejscu w ośmiozespołowej grupie. Dorobek juniorów zamyka się
trzema zwycięstwami, remisem
i trzema porażkami. Najwyższe
zwycięstwo jonkowianie odnieśli
w meczu ze Smykówkiem 11:1.
Najdziwniejszy wynik to 6:7 z

tęczą Biskupiec w Jonkowie. Najlepszy mecz juniorzy GLKS-u
rozegrali z liderującym rozgrywkom MKS-em Szczytno. Porażka
1:3 ujmy nie przynosi a postawa
w meczu i pochwały od piłkarzy
ze Szczytna, którzy podkreślili,
że jonkowianie jako jedyni podjęli z nimi walkę.
Na trochę słabszą postawę w
niektórych meczach juniorów
GLKS-u wpływ miało również to,
że część juniorów z powodzeniem wprowadziła się do zespołu
seniorów GLKS-u. W przypadku
rozgrywania meczów w tym samym terminie co seniorzy, juniorzy grali bez nich, co przekładało
się na osiągane wyniki. W kolejce
na grę w seniorach czekają kolejni juniorzy, którzy kończą wymagane do gry w seniorach 16 lat.

To dobry prognostyk dla przyszłości jonkowskiej piłki.

j.o.
Wyniki:
Olimpia Olsztynek - GLKS 3:4
GLKS - Tęcza Biskupiec 6:7
Korona Klewki - GLKS 2:3
GLKS - Gągławki 1:1
GLKS - Iskra Smykówko 11:1
Start - Nidzica - GLKS 3:2
GLKS - MKS Szczytno 1:3

1. MKS Szczytno

7

21

2. Tęcza Biskupiec

7

15 41:20

3. Olsztynek

7

15 22:12

4. Start Nidzica

7

12 19:17

5. GLKS Jonkowo

7

10 28:20

6. Gągławki

7

7

16:19

7. Smykówko

7

3

15:36

8. Korona Klewki

7

0

15:48
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