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16 grudnia 2011 r. w Urzędzie 
Gminy w Jonkowie podpisana 
została umowa na wykonanie 
kanalizacji w Łomach i Garzew-
ku oraz połączenie tych miejsco-
wości z jonkowską oczyszczalnią 
ścieków. W imieniu gminy umo-
wę podpisał Wojciech Giecko a 
z ramienia wykonawcy prezes 
Józef Makosiej.  

Do ogłoszonego przez Gminę 
Jonkowo przetargu zgłosiło się 
10 oferentów, z czego ośmiu 
zostało wykluczonych z postę-
powania. Spośród dwóch pozo-
stałych, jako najkorzystniejszą 
wybrano ofertę Przedsiębior-
stwa Zaopatrzenia Rolnictwa w 

Wodę Wodrol-Olsztyn Sp. z o.o. 
z siedzibą w Dywitach. Zapro-
ponowany przez spółkę całkowi-
ty koszt inwestycji zamknie się 
kwotą 1 495 421,57 zł. Podpi-
sana umowa jest efektem kolej-
nego projektu złożonego przez 
Gminę Jonkowo dotyczącego 
gospodarki wodno-ściekowej w 
ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013. 

Wiosną 2012 wykonawca wej-
dzie na plac budowy. Zakończe-
nie pierwszego etapu obejmują-
cego doprowadzenie kanalizacji 
tłocznej i skanalizowanie miej-
scowości Łomy planowane jest 
na wrzesień 2012. Doprowa-

dzenie i wykonanie kanalizacji 
w miejcowości Garzewko w ra-
mach etapu drugiego planowa-
ne jest na czerwiec 2013.

Łączna ilość wykonanej kana-
lizacji tłocznej i grawitacyjnej w 
ramach projektu wyniesie 8,6 
km. Wykonane zostaną również 
trzy przepompownie ścieków. 

Inwestycja zostanie dofinan-
sowana w 50% od kwoty netto 
tj. ok. 610 tyś. zł. 

Wykonanie w/w projektu jest 
możliwe dzięki wybudowaniu w 
ubiegłym roku nowej oczysz-
czalni ścieków w Jonkowie. 

więcej na www.jonkowo.pl
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PROW 2007-2013

Kanalizacja do łomów

Drodzy Mieszkańcy Gminy Jonkowo
Boże Narodzenie to czas, by przesłać 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia 
miłości i radosnych chwil spędzonych 

w gronie rodziny. 
   Niech magiczna noc wigilijnego wieczo-
ru przyniesie Wam spokój i radość. Niech 
każda chwila tych  Godnych Świąt żyje 
własnym pięknem, a Nowy Rok 2012 ob-
daruje pomyślnością i szczęściem.

Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko

Najserdeczniejsze życzenia spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego 
ciepła i wielkiej radości, wielu wspaniałych 
przeżyć. 
Świąt dających radość i odpoczynek, oraz 
nadzieję na Nowy Rok 2012, żeby był 
jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija. 
Wszystkim mieszkańcom Gminy Jonkowo 
życzą

Przewodniczący Rady Gminy 
Jonkowo Leszek Domin

Radni Gminy Jonkowo
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W środę 12 października 2011 r., 
podczas XIV sesji Rady Gminy na-
stąpiło ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród w konkursie gmin-
nym „Piękna zagroda - estetyczna 
wieś 2011”. Zwycięzcami tegorocz-
nej edycji zostały sołectwa: Nowe 
Kawkowo, Godki oraz Porbady.  W 
konkursie brały również posesje i 
gospodarstwa indywidualne. Naj-
więcej punktów w tej kategorii 
otrzymała zagroda państwa Wysoc-
kich z Mątek.

Wręczenia nagród dokonali wspól-
nie: przewodnicząca Komisji Lustra-
cyjnej - Teresa Pralicz, wójt Gminy 
Jonkowo - Wojciech Giecko, oraz 
sekretarz - Zbigniew Szal. Zwycię-
skie sołectwa otrzymały zgodnie z 
regulaminem nagrody pieniężne w 
wysokości 4000, 3000 i 1500 zł.

Dla państwa Marii i Andrzeja Wy-
sockich wręczono także symbolicz-
ny czek o wartości 1000 zł, obli-
gujący do wybranego przez siebie 
zakupu. Pozostali właściciele posesji 
startujących w konkursie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Wspaniały 
sukces Nowego Kawkowa (zwycię-

żyło po raz czwarty z rzędu) poka-
zuje, że dzięki wielkiej determinacji 
oraz chęci można zrobić w naszych 
wsiach naprawdę wiele.

W tym roku mieszkańcy Kawko-
wa wybudowali w centrum wsi za-
daszoną scenę oraz zagospodaro-
wali sąsiadujący teren służący do 
organizacji imprez plenerowych. 
Jako jedyna wieś swoim nakładem 
uporządkowali teren nowego placu 
zabaw. Odnowili kamień pamiątko-
wy znajdujący się przy wjeździe, a 
także zadbali o wszystkie zieleńce w 
miejscowości. Wiele trudu w upięk-
szenie wsi włożyli także mieszkań-
cy Godek. W tym roku inwestycja 
skupiła się przede wszystkim na 
uporządkowaniu brzegów pogłę-
bionego w ubiegłych latach stawu. 
Wieś uzyskała w ten sposób piękne 
miejsce do wypoczynku i rekreacji 
(na stawie powstał półwysep, wokół 
nasadzono krzewy, zagospodaro-
wano powstały park w małą archi-
tekturę).

W Porbadach największe zmiany 
zaszły  przy budynku świetlicy wiej-
skiej. Do wejścia prowadzi nowy 

dywanik z polbruku, a na ogrodzo-
nym terenie powstały boiska do pił-
ki siatkowej oraz plac zabaw. Wieś 
otrzymała także nowe miejsce za-
trzymywania gimbusa. Odmalowa-
no zdewastowany przystanek.

Klasyfikacja sołectw: miejsce 1. 
Nowe Kawkowo (93 pkt.), 2. God-
ki (81 pkt.), 3. Porbady (70 pkt.), 
4. Mątki (52 pkt.), 5. Wrzesina (52 
pkt.), 6. Szałstry (46 pkt.), 7. Stare 
Kawkowo (40 pkt.), 8. Stękiny (39 
pkt.), 9. Warkały (15 pkt.), 10. Gut-
kowo (13 pkt.), 11. Pupki (8 pkt.)

Wyniki posesji indywidualnych: 
miejsce 1. - Andrzej i Maria Wysoc-
cy z Mątek (90 pkt.), 2. - Jadwiga 
i Zbigniew Miąskowscy ze Starego 
Kawkowa (74 pkt.), 3. - Maria Janu-
szewska-Reisenberg z Gutkowa (72 
pkt.), 4. – Anna i Krzysztof Płochac-
cy z Szałstr (52 pkt.), 5. Adam Ho-
chaus z Porbad, Beata i Stanisław 
Piłat z Porbad, Małgorzata Bezat z 
Porbad (wszyscy po 50 pkt.), 6. – 
Danuta i Karol Kather z Warkał (43 
pkt.), 7. – Dorota Traut z Pupek (15 
okt.)

Kolejne edycje konkursów

Piękna Zagroda - Estetyczna wieś



Wykonanie zadania pn.: Rozbu-
dowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Giedajtach i w Jonkowie w ra-
mach kompleksowej infrastruktury 
aglomeracji Jonkowo możliwe sta-
ło się dzięki pozyskaniu wsparcia 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, 
Oś 6. Środowisko przyrodnicze, 
działanie 6.1 Prognoza i zapobie-
ganie degradacji środowiska po-

przez budowę, rozbudowę i mo-
dernizację infrastruktury ochrony 
środowiska, poddziałanie 6.1.2. 
Gospodarka wodno-ściekowa.

W ramach pierwszego etapu 
wykonano ponad 2 km sieci wo-
dociągowej oraz ponad 4 km sie-
ci kanalizacyjnej. Wybudowano 
także główną przepompowinię 
ścieków na osiedlu w Giedajtach 
oraz 4 przepompownie przydomo-

we. Całość została podłączona do 
oczyszczalni ścieków w Jonkowie. 
Całkowity koszt realizacji zamknie 
się kwotą 2 032 114, 14 zł brutto, 
z czego dofinansowanie wynosi 1 
492 587, 83 (ponad 73%). 

Zakończenie drugiego etapu, 
którego celem będzie dalsza roz-
budowa sieci, planowane jest na 
koniec sierpnia przyszłego roku.

11 listopada w święto odzyskania 
przez państwo polskie niepodległo-
ści odbyły się po zawody strzeleckie 
na strzelnicy WKS „10” w Mątkach. 
W ten sposób, już po raz 
czwarty, Gmina Jonkowo 
zaakcentowała to doniosłe 
wydarzenie w dziejach na-
szego państwa i narodu.

Do rywalizacji przystą-
piły łącznie 44 osoby z 
terenu naszej gminy oraz 
sąsiednich samorządów. 
Zawodnicy brali udział 
w konkurencji strzelania 
z karabinu sportowego 
bocznego zapłonu (kbks) 
w pozycji leżącej do tarcz 
oddalonych o 50 m. Za-
wodnicy mieli do dyspo-
zycji 13 strzałów w tym 3 
próbne i 10 ocenianych. 

Wszyscy uczestnicy w trakcie 
oczekiwania na swoją kolejkę mo-
gli wziąć udział w strzelaniu rekre-
acyjnym. Do dyspozycji była oś 50 

m z tzw. biathlonkami oraz kilka 
krótkich osi do strzelania z ostrej 
amunicji. Każdy zainteresowany 
mógł sprawdzić celność swojego 

oka jeszcze przed strzelaniem kon-
kursowym.

Zwycięzcą IV edycji listopado-
wych zawodów został Bogdan Borys 

z Dobrego Miasta, który wystrzelał 
84 punkty. Tuż za nim uplasował się 
drugi zawodnik z Dobrego Miasta – 
Bogdan Nakonieczny, który również 

zdobył 84 punkty, jednak 
miał mniej trafień w przy-
słowiową dziesiątkę. Trze-
cie miejsce zajął Zbigniew 
Roszczyk (82 pkt. i dwa 
trafienia w 10). Kolejni w 
klasyfikacji byli: Jarosław 
Ostrowski (82 pkt i zero 
trafień w 10), Piotr Drężek 
(81 pkt. i dwa trafienia w 
10), Dariusz Braun (81 
pkt. i zero trafień w 10). 

Zwycięzcy konkuren-
cji karabinka sportowego 
otrzymali puchary (miej-
sca 1-3) oraz pamiątkowe 
dyplomy (miejsca 1-6).
Więcej informacji, galeria 

zdjęć oraz pełen komunikat klasy-
fikacyjny na stronie www.jonkowo.
pl 

IV zawody strzeleckie

Niepodległościowe strzelanie
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Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jonkowo

Rozbudowa kanalizacji 

Redakcja dziękuje dzie-
ciom z Przedszkola Samo-
rządowego w Jonkowie za 
rysunki, które może wy-
korzystywać w biuletynie. 
Zainteresowanych obejrze-
niem prac dzieci odsyłamy 
na:

 www.jonkowo.pl
www.przedszkole.jonkowo.pl

SYLWESTER na PLACU

31 grudnia 2300 - 100

Plac 650-lecia Jonkowa
Wspólne powitanie 
Nowego 2012 Roku

Dobra Muzyka
Lampka szampana

Pokaz ogni sztucznych

Zaprasza
GOK Jonkowo

Rada Sołecka Jonkowo

Radosnych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia,
wielu szczęśliwych chwil 
i wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2012 

życzą strażakom 
i ich rodzinom 

   Prezes                                Komendant 
  ZG OSP RP                        ZG OSP RP
Leszek Domin             Lech Przegaliński
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Gminne zawody OSP

Strażackie zmagania
W niedzielę 18 września 2011 r. od-

były się w Jonkowie Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze drużyn z OSP 
w Jonkowie, Mątkach, Szałstrach i 
Wrzesinie. W zawodach wzięły rów-
nież udział młodzieżowe drużyny po-
żarnicze działające przy OSP Jonko-
wo i OSP Wrzesina.

Zawody zostały podzielone na dwie 
części. Pierwsza z nich składała się z 
sztafety pożarniczej o długości 7x50 
m. Po sygnale rozpoczynającym kon-
kurencję, zawodnik pierwszej zmiany 
miał za zadanie dobiec do ułożonego 
na torze węża pożarniczego i rozcią-
gnąć go na całą długość wraz z po-
łączeniem nasady wlotowej rozdzie-
lacza. Następnie musiał dobiec do 
strefy zmian i w tej strefie przekazać 
prądownicę (pałeczkę sztafetową) 
następnemu zawodnikowi. Prądow-
nica musiała być przekazana z ręki 
do ręki - nie wolno było jej rzucać.

Po przyjęciu prądownicy zawodnik 
na drugim odcinku musiał przesko-
czyć nad płotkiem lekkoatletycznym. 
Następnie przekazywał (w strefie 
zmian) prądownicę kolejnemu za-
wodnikowi. Zadaniem zawodnika na 
trzecim odcinku toru było przesko-
czenie wyznaczonego „rowu”, nie 
dotykając linii wyznaczających tę 
przeszkodę i strefy pomiędzy tymi 
liniami. Po wykonaniu zadania prze-
kazywał w strefie zmian prądownicę 
następnemu zawodnikowi. Na czwar-
tym odcinku zawodnik pokonywał 
slalomem ustawione w rzędzie tyczki 
(odległe od siebie o 1 m). Po wyko-
naniu zadania przekazywał w stre-
fie zmian prądownicę następnemu 
zawodnikowi. Zawodnik na piątym 
odcinku przebiegał po równoważni, 
zeskakując z niej poza linię końcową 
zeskoku z równoważni. Po wykonaniu 
zadania przekazywał w strefie zmian 
prądownicę następnemu zawodniko-
wi. Zadaniem zawodnika na szóstym 
odcinku toru było pokonanie ścia-
ny (ponad jej gór-
ną krawędzią) bez 
korzystania z pod-
pór bocznych. Po 
wykonaniu zada-
nia przekazywał w 
strefie zmian prą-
downicę następne-
mu zawodnikowi. 
Zawodnik ostatnie-
go, siódmego od-
cinka po dobiegnię-
ciu do ułożonego 
węża strażackie-
go i rozdzielacza, 

musiał połączyć je ze sobą, a wąż z 
prądownicą. Z gotowym połączeniem 
należało dobiec do linii mety.

Zgodnie z nowymi przepisami 
sztafeta pożarnicza młodzieżowych 
drużyn miała inny charakter. Dy-
stans sztafety wynosił 400 m. Na 
sygnał sędziego startowego zawod-
nik nr 1 miał rozpocząć bieg wraz z 
pokonaniem drabiniastej ściany. Po 
pokonaniu ściany, zawodnik musiał 
wziąć prądownicę (leżącą za ścianą, 
po lewej stronie toru) i przekazać ją 
zawodnikowi nr 2. Przekazanie prą-
downicy odbywało się między 25 m 
a 37,5 m toru. Zawodnik nr 2 miał 
do pokonania dystans 25 m (bez 
przeszkód) i przekazywał prądowni-
cę zawodnikowi nr 3. Ten zaś dobie-
gał do stojącego węża, chwytał go w 
dowolny sposób i przenosił, kładąc 
ostatecznie na drewnianej płycie tak, 
aby żadna jego część nie wystawała 
poza krawędzie. Następnie przeka-
zywał prądownicę zawodnikowi nr 
4.Ten pokonywał swój dystans (bez 
przeszkód) i przekazywał prądowni-
cę zawodnikowi nr 5 przed przeszko-
dą. Zawodnik nr 5 przebiegał pod 
ułożoną poprzeczką tak, aby jej nie 
strącić i przekazywał prądownicę ko-
lejnemu zawodnikowi. Zawodnik nr 
6 biegł, przeskakując nad płotkiem, 
a następnie przekazywał prądowni-
cę zawodnikowi nr 7. Ten podbiegał 
do ustawionej gaśnicy, którą musiał 
przenieść i ustawić na drewnianej 
płycie tak by podstawa gaśnicy nie 
wystawała poza podest, a następnie 
przekazywał prądownicę kolejnemu 
zawodnikowi, który przebiegał swój 
dystans i podawał ją ostatniemu 
członkowi drużyny. Ten dobiegał do 
rozdzielacza i węży. Tam dokonywał 
w dowolny sposób połączenia węży, 
rozdzielacza oraz prądownicy (kolej-
ność łączenia była dowolna) i biegł w 
kierunku linii mety.

Drugą część zawodów stanowiło 

tzw. rozwinięcie bojowe. W przypad-
ku drużyn młodzieżowych składało 
się z następujących zadań: po sy-
gnale startowym (gwizdek sędziego) 
dowódca drużyny (nr 1) pokonywał 
pierwszą część toru (przeszkoda do 
przeskoczenia oraz tunel) po czym 
ustawiał się po środku tarcz nalewo-
wych. Pozostali zawodnicy również 
pokonywali (za dowódcą) wstępny tor 
przeszkód przy czym część drużyny 
(zawodnicy nr 2,3,4,5) udawała się 
do hydronetek i tarcz nalewowych. W 
tym samym czasie zawodnicy nr 6, 7, 
8 i 9 rozwijali węże wzdłuż toru prze-
szkód. Po wykonaniu zadania uda-
wali się do stanowiska węzłów, gdzie 
zgodnie z instrukcją musieli zawiązać 
odpowiednio przygotowane liny.

Tymczasem zawodnicy nalewający 
wodę po zakończeniu zadania (sygna-
lizacja świetlna i dźwiękowa po nala-
niu 5 l wody do zbiornika za tarczą) 
musieli zgodnie z instrukcją umieścić 
w odpowiednich przegrodach wska-
zany sprzęt p.poż. Zakończenie za-
dania następowało w momencie gdy 
cała drużyna, po wykonaniu zadań, 
ustawiła się w szeregu.

Rozwinięcie bojowe drużyn pełno-
letnich polegało na zbudowaniu linii 
ssawnej (od zbiornika z wodą do mo-
topompy), połączeniu motopompy z 
główną linią, dołączeniu do rozdzie-
lacza dwóch linii gaśniczych oraz wy-
konaniu zadań polegających na obró-
ceniu ruchomej tarczy umieszczonej 
na wysięgniku oraz strąceniu prądem 
wody 5 słupków drewnianych.

Klasyfikacja generalna: miejsce 1 – 
OSP Wrzesina (107 czaso-punktów), 
miejsce 2 – OSP Jonkowo (112,7), 
miejsce 3 – OSP Mątki (127), miej-
sce 4 – OSP Szałstry (145).

Wyniki MDP Gminy Jonkowo: miej-
sce 1 - MDP Wrzesina (974 pkt.), 
miejsce 2 – MDP Jonkowo (936 
pkt.).



8 listopada 2011r. uczniowie klas 
I–III SP we Wrzesinie włączyli się do 
ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje 
moc”, której celem jest propagowa-
nie śniadania, jako najważniejszego 
posiłku. „Śniadanie daje moc” to ak-
cja edukacyjna organizowana przez 
Partnerstwo dla Zdrowia, pod ho-
norowym patronatem Ministerstwa 
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej. Celem akcji jest zwiększe-
nie świadomości na temat zdrowego 
odżywiania i roli drugiego śniadania 
w diecie dziecka, jak też przyczy-
nianie się do obniżenia poziomu nie-

dożywienia dzieci w Polsce poprzez 
edukację. Pani Ewa Kornas, Teresa 
Grażyna Górska i Elżbieta Pieklik 
wraz z uczniami oraz rodzicami przy-
gotowały wyśmienite śniadanie w kli-
macie i scenerii warmińskich tradycji 
oraz warmińskich smaków. Wszyst-
kim nam bowiem zależy, aby dzieci 
były zdrowe i miały energię do nauki 
i zabawy. Codzienne śniadanie po-
maga im dobrze zacząć dzień i daje 
równy start w szkolne obowiązki.

Akcja „Śniadanie daje moc” dała 
szansę, aby tego dnia dzieci w na-
szej szkole zjadły wspólne śniadanie 

– miały możliwość spróbowania no-
wych smaków, dowiedzenia się, co 
lubią inne dzieci i dlaczego właściwie 
śniadanie jest takie ważne.

Dyrektor, wychowawcy i ucznio-
wie klas I – III serdecznie dziękują 
rodzicom – Paniom J. Żurawskiej, I. 
Assmann, K. Gołębiewskiej, M. Ko-
lender za pomoc w przygotowaniu 
śniadania.

Organizatorzy: Ewa Kornas, Elżbie-
ta Pieklik, Teresa Grażyna Górska.

SP Wrzesina

Śniadanie daje moc 
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Hestia 7Hestia 1 Aspira
  Optymalne ubezpieczenie życia Najbardziej rodzinne ubezpieczenie

 
Najprostszy pakiet ubezpieczeń 

www.ergohestia.pl

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA
 Jonkowo ul. Spacerowa 26, tel. 600 433 922  

e-mail: 011383@ag.ergohestia.pl

Nowoczesne 
ubezpieczenia

• Dom • Mieszkanie
• Samochód • Podróże
• Życie • Biznes

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE

W dniu 2 listopada br. wójt Wojciech Giecko wydał zarządzenie w sprawie zimowego 
utrzymania dróg w Gminie Jonkowo. Przyjęto nowe standardy zimowego utrzymania dróg 
gminnych publicznych, wewnętrznych, osiedlowych i rolniczych. Wskazano czynności po-
dejmowane przez zarządcę po ustąpieniu opadów śniegu oraz na wypadek gołoledzi
 i lodowicy. Szczegółowy wykaz dróg objętych poszczególnymi standardami znajduje się 
na stronie internetowej Gminy Jonkowo: www.jonkowo.pl



GRH na polu walki

Walki w modlinie 
W dniu 10 września 2011 r. odby-

ła się po raz pierwszy rekonstrukcja 
epizodu z walk 1813 roku w oko-
licach Modlina. Oblężenie samej 
twierdzy przez postępujące za reszt-
kami Wielkiej Armii wojska rosyjskie 
Iwana Paskiewicza rozpoczęło się na 
początku lutego 1813 roku. 

Podczas trwania tej kampanii redu-
ty wzniesione na rozkaz Napoleona 
w poprzednich latach (1807-1812) 
spełniły swoje zadanie, blokując na 

obszarze Księstwa Warszawskiego 
liczne oddziały rosyjskie i trwając 
w walce na tyłach głównego teatru 
działań nawet po przegranej bitwie 
pod Lipskiem (X 1813).

W rekonstrukcji uczestniczyła 
grupa rekonstrukcji historycznych 
Pierwszego Pułku Artylerii Pieszej z 
Jonkowa. W czasie inscenizacji nasz 
oddział bronił dostępu do „reduty 
napoleońskiej”, aktywnie wspierając 
wojska Księstwa Warszawskiego. 

Bohaterska postawa obrońców po-
zwoliła zachować w rękach polskich 
ważny strategicznie punkt u ujścia 
Bugo-Narwi do Wisły.

W inscenizacji udział wzięło około 
150 rekonstruktorów z różnych re-
gionów Polski. Przed bitwą żołnierze 
uczestniczyli w uroczystym prze-
marszu ulicami Nowego Dworu Ma-
zowieckiego.

Andrzejki w Godkach

Wieczór wróżb

7

W piątek 26.11.2010 roku w 
Godkach odbył się coroczny wie-
czór andrzejkowy. Rozpoczął 
się tradycyjnie od poczęstunku, 
szybko jednak młodzież zgroma-
dziła się wokół stołu przy którym 
dwie wychowanki świetlicy Nata-
lia i Kinga oraz wychowawczyni 
odegrały rolę wróżbitek
 Jak wynika z moich obserwacji 

wszyscy uczestnicy zabawy an-
drzejkowej poddali się zabiegom 
wróżbitek wróżących z kolorów, 
dat urodzenia, przedmiotów któ-
rym było nadane określone zna-
czenie, z pozornie pustych ar-
kuszy papieru, w których treść 
pojawiała się gdy arkusz papie-
ru został delikatnie ogrzany nad 
płomieniem świecy. Można było 
również wylosować imię partnera 
życiowego. Mimo tego, iż wszy-
scy byli uprzedzeni, że wróżby 
należy traktować z dystansem, 
pojawiły się emocje, które moż-
na było odreagować przy suto 

zastawionym stole zajadając 
smakołyki.
  Podczas spotkania odbyły się 

konkursy nie związane z tradycją 
andrzejkową ale bardzo lubiane 
przez wychowanków świetlicy 
„Migodki”. Młodzież wzajemnie 
karmiła się kisielem z zawiąza-
nymi oczami. Łyżeczki z kisielem 
trafiały w różne miejsca, nie ko-
niecznie do buzi. Jedną z ulubio-
nych zabaw to szukanie orzeszka 
w bitej śmietanie w dość dziw-
nej pozie i bez łyżeczki. Chociaż 
w tym roku trzeba było odnaleźć 
rodzynka, któremu nadane zo-
stało znaczenie odpowiednie do 
charakteru tego wieczoru.
 Kiedy nadeszła pora na część 

taneczną wieczoru, sytuacja się 
troszkę skomplikowała. Światło 
było za jasne, miejsca za mało 
i chyba obecność dorosłych tro-
chę zawstydzała. W takich sytu-
acjach najlepiej sprawdzają się 
weselne zabawy przy dźwiękach 

muzyki i tym razem też tak było. 
Wieczór był może trochę niety-
powy ale pełen fajnych emocji i 
śmiechu.

Wychowawca
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We wtorek 18 października 
odbyła się próbna ewakuacja 
połączona z ćwiczeniami ratow-
niczo-gaśniczymi w szkole pod-
stawowej w Nowym Kawkowie. 
Tuż przed godziną 10 na sygnał 
dyrektora placówki - Barba-
ry Kurłowicz - rozpoczęto akcję 
ewakuacyjną. W szkole wybuchł 
pożar, który błyskawicznie roz-
przestrzenił się po całym budyn-
ku szkoły.

Z pomocą nauczycieli ewa-
kuowano uczniów z sal lekcyj-
nych. Wezwano na ratunek straż 
pożarną. W miejscu ewakuacji 
okazało się, że brakuje jednego 
pracownika oraz dwóch uczniów. 
Próba ponownego wejścia do 
budynku okazała się niemożliwa, 
gdyż zadymienie klatki schodo-
wej i piętra było zbyt wysokie. 
Natychmiast po przybyciu pierw-
szych zastępów straży pożarnej, 

dyrektor poinformowała o tym, 
że w płonącym budynku znajdu-
ją się ludzie. Przybyły też kolejne 
oddziały straży pożarnej (Szał-
stry, Wrzesina oraz Mątki). Koor-
dynujący akcją ratowniczą wydał 
polecenia odszukania poszkodo-
wanych i ich ewakuację. W tym 
samym czasie trwała już akcja 
gaśnicza. W budynku odnalezio-
no poszkodowanych. Okazało się 
iż jeden z uczniów doznał urazu 
nogi i nie jest w stanie wyjść o 
własnych siłach. Drugi w asyście 
strażaków opuścił piętro szko-
ły schodząc po drabinie. Trzecią 
osobę, z podejrzeniem zatrucia 
tlenkiem węgla przekazano pod 
opiekę ratowników medycznych.

W akcji udział wzięło pięć za-
stępów strażackich: Jonkowo (2 
zastępy), Wrzesina, Szałstry i 
Mątki (po jednym zastępie).

Ewakuacja w SP  nowe kawkowo

Zielona flaga dla SP Jonkowo
22 września odbyła się w Krakowie Konferencja 

Programu Szkoły dla Ekorozwoju, podczas której 
nasza szkoła otrzymała Zieloną Flagę - najwyższe 
międzynarodowe wyróżnienie przyznawane szko-
łom najbardziej zaanga-
żowanym w działania 
ekologiczne. Ten certyfi-
kat jest przyznawany  na 
całym świecie w ramach 
Programu Eco-Schools. 
Uczestniczy w nim po-
nad 15 000 szkół z 50 
krajów całego świata! W 
tym roku aż 74 placów-
ki oświatowe z Warmii i 
Mazur otrzymało te eko-
logiczne wyróżnienia. 
To najwięcej spośród 
wszystkich województw 
w Polsce! Ogółem w Pol-
sce certyfikatami uho-
norowanych zostało 217 
szkół i przedszkoli. W tym 
zaszczytnym gronie znalazła się również nasza 
szkoła.

W 2011 roku tematem priorytetowym w stara-

niu się o Zieloną Flagę było poszanowanie energii 
i promocja jej odnawialnych źródeł. Podejmowa-
liśmy również działania dotyczące ochrony róż-
norodności biologicznej, przyrody nieożywionej, 

zmniejszenia wytwarza-
nia odpadów, promocji 
zdrowego stylu życia i 
postaw świadomego kon-
sumenta. Nasze działania 
wspierane były finansowo 
przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie.

Uzyskanie certyfikatu 
Zielonej Flagi jest ukoro-
nowaniem naszego wkła-
du w działania na rzecz 
zrównoważonego roz-
woju. Jest także silnym 
środkiem dopingującym 
do dalszych starań o po-

prawę stanu środowiska 
naturalnego.

Małgorzata Świderska
SP Jonkowo


