
  W południe 27 paździer-
nika 2010 roku odbyła 
się uroczystość otwarcia 
nowej oczyszczalni ście-
ków w Jonkowie. Na za-
proszenie władz gminy na 
otwarciu gościliśmy rad-
cę handlowego Ambasady 
Królestwa Norwegii w Pol-
sce - Pera Stenslanda, wi-
cemarszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
- Urszulę Pasławską, za-
stępcę dyrektora Departa-
mentu Funduszy Norwe-
skich w NFOŚiGW - Jacka 
Jasińskiego, prof. Mirosła-
wa Krzemieniewskiego z 
Katedry Inżynierii Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, 
Mirosława Pampucha - 
starostę olsztyńskiego, a 
także gości z Obwodu Ka-
liningradzkiego: Siergieja 
Podolskiego - mera Obwo-
du Guriewskiego oraz Sier-
gieja Kulikowa - szefa Rady 
Obwodu Guriewskiego. 
 Na otwarciu stawili się 
przedstawiciele sąsiednich 
samorządów, radni Gminy 
Jonkowo oraz sołtysi. Nie 
zabraklo również delega-
cji wykonawców projektu i 
współpracowników.

Uroczyste otwarcie 
rozpoczęło się od przecięcia 
wstęgi, którego dokonali 
wspólnie Per Stensland, 
Jacek Jasiński, Andrzej 
Chomański z firmy Przem-

Gri oraz Wojciech Giecko 
- wójt Gminy Jonkowo. W 
trakcie przecinania wstęgi 
kanonierzy z GRH 1. Pułku 
Artylerii Pieszej oddali salwę 
honorową z armat. 
   Następnie zebrani goście 
zaproszeni zostali do zwie-
dzenia budynku oczysz-
czalni, gdzie zapoznali się z 
zasadą jej funkcjonowania. 
Obejrzeli także centrum ste-
rownicze oraz „serce” oczysz-
czalni - zespoły reaktorów 
membranowych (MBR).
  Druga część uroczystości 
odbyła się w gospodarstwie 
agroturystycznym „Ziołowa 
Dolina”. Zaproszeni goście 
uczestniczyli w konferen-
cji poświęconej gospodarce 
wodno-ściekowej oraz naj-
nowocześniejszym techno-
logiom oczyszczania ścieków 
komunalnych.
  Powstała przy ul. Lipowej 
oczyszczalnia należy do 
najnowocześniejszych tego 
typu obiektów w Polsce. 
Całkowity koszt budowy 
wyniósł ponad 8 mln zł, z 
czego 85% pokryte zostało 
z funduszy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 
oraz Funduszy Norweskich.

Galerię zdjęć oraz materiał 
video znajdziecie na:

www.jonkowo.pl
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Mamy nową oczyszczalnię

Goście i uczestnicy uroczystego otwarcia

Przecięcie wstęgi



 VIII edycja Turnieju Sołectw

Zwycięstwo Jonkowa
Tegoroczna, ósma już edycja Tur-

nieju Sołectw Gminy Jonkowo oka-
zała się niezwykle szczęśliwa dla 
Jonkowa, które pokonało po cięż-
kiej walce pozostałych rywali. 
W imprezie udział wzięło 8 ze-
społów reprezentujących sołec-
twa: Garzewko, Jonkowo, Łomy, 
Mątki, Nowe Kawkowo, Pupki, 
Warkały i Wołowno.

Podobnie jak w ubiegłym roku 
pierwsze dwie konkurencje prze-
prowadzone zostały jeszcze przed 
oficjalnym otwarciem. Jedną z 
nich było strzelanie z wiatrówek 
do tarcz oddalonych o 10m. 

Konkurencja wzbudziła wiele 
emocji, tym bardziej, że z powo-
du złych warunków atmosferycz-
nych rozegrana została w bardzo 
szybkim tempie. Ostatecznie 
zwycięski laur oraz 11 punktów 
trafiły na konto sołectwa Mątki (64 
pkt.).

W tym samym czasie w zaciszu 
Urzędu Gminy dobiegała końca degu-
stacja potraw przygotowanych przez 
poszczególne ekipy. W tym roku 
miała ona wymiar bardzo prestiżo-
wy, gdyż decyzją zarządu spółkiKris 
dla zwycięzcy przewidziano nagrodę 
w postaci czeku na 500 zł.  Decyzją 
komisji smakoszy największą liczbę 
punktów (57) uzyskała potrawa „Że-
berka w kapuście” wykonana przez 
panią Teresę Pralicz z Jonkowa.

Tuż po godzinie 14 przyszedł czas 
na rozegranie pozostałych konkuren-
cji. Pierwszą z nich był „narciarz”, czyli 
czteroosobowy bieg na deskach imi-
tujących narty. Nie dało się ukryć, że 
wszystkie drużyny wcześniej pieczo-
łowicie się  do tej konkurencji przy-
gotowały. Znakomite czasy przejścia 
uzyskały drużyny Pupek (18,32 sek.) 
oraz Jonkowa (24,15 sek.). 

Bardzo wiele emocji wzbudził sla-
lom z taczką. W tym roku, zgodnie 
z nowym regulaminem do udzia-
łu w tej konkurencji nie wymaga-

no uczestnictwa sołtysa ani członka 
rady sołeckiej. Ostatecznie zwycięz-
cą slalomu zostało Garzewko, które 
uzyskało czas: 22,39 sek.

Znakomity czas 4,76 sek. uzyskało 
sołectwo Pupki podczas biegu z jaj-
kiem na drewnianej łyżce, deklasu-
jąc tym samym pozostałych rywali. 

Niezwykłym było też zdobycie 
maksymalnej liczby punktów w rzu-
caniu obręczami. Tak celnym okiem 
wykazał się Andrzej Królik z Mątek, 
który bezbłędnie umieścił 5 obręczy 
na oddalonym o 4m pręcie.

Ostatnia konkurencja – hydrau-
lik – rozgrywana była na Turnieju 
po raz pierwszy. Polegała na napeł-
nieniu dziurawej rury wodą, tak aby 
znajdująca się w środku plastikowa 
piłeczka wypłynęła na zewnątrz. Jak 
się okazało na miano najlepszych hy-
draulików (a raczej „hydrauliczek”) 
Gminy Jonkowo zasłużyły zawodnicz-
ki z Jonkowa, które zdeklasowały ry-

wali odnosząc miażdżące zwycięstwo 
(czas:29,91 sek).

W czasie, gdy członkowie komisji 
podliczali punkty z poszczególnych 

konkurencji na scenie pojawił się 
zespół Stare Drobne Małże, któ-
ry parodiując polskich wykonaw-
ców dał wspaniały koncert dla 
publiczności. Tuż po godz. 17:30 
wójt gminy – Wojciech Giecko 
oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny – Leszek Domin odczytali listy 
zwycięzców i wręczyli nagrody 
w postaci medali oraz pucha-
rów. Pierwsze miejsce zajęło 
Jonkowo, drugie przypadło so-
łectwu Mątki. Na trzecim znalazły 
się Łomy. Pani Teresa Pralicz za 
potrawę otrzymała symboliczny 
czek na kwotę 500 zł. Zgodnie z 
regulaminem trzem zwycięskim 
sołectwom przyznano nagrody 

pieniężne w wysokości odpowiednio 
3000, 2000 i 1000 zł. 

Po trudach zmagań przyszedł czas 
na rozrywkę i zabawę przy muzyce. 
Do tańca przygrywały kolejno ze-
społy: Veres i Berkut. Po zapadnię-
ciu zmroku na scenie pojawił się DJ 
Padre, który poprowadził imprezę do 
późnych godzin nocnych.

Organizatorzy tegorocznej edycji 
Turnieju Sołectw dziękują wszystkim 
uczestnikom za udział we wspólnej 
zabawie. Gratulujemy również zwy-
cięzcom i zapraszamy w przyszłym 
roku.

Jonkowo – miejsce 1 (46 pkt.), 
Mątki – 2 (43 pkt.), Łomy – 3 (42 
pkt.), Pupki – 4 (36 pkt. – przewaga 
zwycięstw), Garzewko – 5 (36 pkt.), 
Wołowno – 6 (29 pkt.), Warkały – 7 
(23 pkt.), Nowe Kawkowo – 8 (17 
pkt.).

żródło: www.jonkowo.pl

Najwięcej emocji wzbudziła nowa konkurencja 
zespołowa - hydraulik
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Emocji nie zabrakło także przy rozegraniu stałych konkurencji



Budowa stołówki przy SP Jonkowo

Wmurowanie Kamienia
  W samo południe 23 sierpnia 2010 

roku dokonano uroczystości wmu-
rowania kamienia węgielnego 
pod budowę bloku żywieniowe-
go wraz z salą dydaktyczną przy 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Jonkowie. 

Ceremonię otworzył przewod-
niczący Rady Gminy Jonkowo - 
Leszek Domin, który odczytał akt 
erekcyjny. Następnie zebrani go-
ście, w tym wiceminister Edukacji 
Narodowej - Zbigniew Włodkow-
ski, radca ds. finansów przy MEN 
- Czesława Kunkiewicz-Waligóra, 
dyrektorzy placówek oświato-
wych z terenu gminy, przedsta-
wiciele Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratorium Oświaty,  radni Gminy 
Jonkowo, sołtysi, przedstawiciele 

wykonawcy oraz samorządu gmin-
nego dokonali wmurowania kamie-

nia węgielnego. Powstający obiekt 
poświęcił ksiądz proboszcz Parafii 

Jonkowo - Krzysztof Chrostek.
Dodać należy, że koszt inwe-

stycji pochłonie 1.299.021,21 zł i 
pokryty zostanie z budżetu Gminy 
Jonkowo. Powierzchnia całkowita 
obiektu wyniesie 456m2, w tym 
387,33m2 użytkowych. Kubatura 
zamknie się w 1558 m3. Budynek 
będzie miał 4,54 m wysokości, a 
długość podstawy 30,64 m. Wokół 
budynku wyłożona zostanie kost-
ka brukowa o łącznej powierzchni 
580 m2

galeria zdjęć na:
www.jonkowo.pl
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Współpraca międzynarodowa

Delegacja w Rosji
W dniach 3-5 września 2010r. od-

była się trzecia wizyta przedsta-
wicieli samorządu jonkowskiego w 
Obwodzie Kaliningradzkim. Wy-
jazd do Rosji był konsekwencją 
nawiązanych wiosną 2009 roku 
kontaktów z Rejonem Guriew-
skim. Złożona przez polską dele-
gację wizyta powiązana była ze 
świętem tego miasta.  Oficjalną 
częścią wyjazdu było spotkanie 
z władzami zaprzyjaźnionego 
samorządu oraz pozostałymi de-
legacjami (polskimi oraz białoru-
skimi). Podczas wspólnych roz-
mów omawiano bieżące sprawy 
związane z współpracą partner-
skich samorządów. Szczegól-
ny nacisk położono na techniki 
zarządzania w administracji pu-
blicznej oraz wspieranie wymia-
ny dzieci i młodzieży szkolnej 
obu regionów. Rozmawiano także 
o pogłębianiu znajomości tradycji i 
kultury oraz szczegółów współpracy 
organizacji pozarządowych działają-

cych na terenie obu jednostek.
Po zakończeniu rozmów delegacje 

przekazały upominki władzom Gu-

riewska. Przedstawiciele samorzą-
du jonkowskiego wręczyły merowi 
Guriewska - Siergiejowi Podolskie-
mu oraz przewodniczącemu lokalnej 

Dumy - Siergiejowi Kulikowowi - ta-
blicę kierunkową z napisem „Jonkowo 
140 km”. Obdarowani otrzymali rów-

nież zaproszenie do Jonkowa na 
Napoleoniadę 2011.

Następnie całość uroczystości 
przeniosła się na plac centralny, 
gdzie gospodarze zaprezentowali 
widowisko plenerowe połączone 
z przemarszem wszystkich grup 
zawodowych. Złożono także 
kwiaty pod pomnikiem Stefana 
Gurieva.

Kolejnym punktem uroczysto-
ści była lustracja zaprezento-
wanych stoisk i kramów. Goście 
mieli również okazję obejrzeć in-
scenizacje walk z przełomu 1944 
i 1945 roku oraz występy lokal-
nych grup muzycznych i tanecz-
nych. Całość obchodów zakoń-
czyła się pokazem fajerwerków.

Galeria zdjęć w serwisie:

www.jonkowo.pl

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

Przekazanie drogowskazu dla mera Gurievska



Piękna zagroda - Estetyczna Wieś 2010 

Rozstrzygnięcie konkursu

Świetlice GOK

Pożegnanie lata
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Tegoroczne lato bezpowrotnie ode-
szło. Ale żeby nie było tak przykro, w 
piękne, słoneczne piątkowe popołu-
dnie 24 września 2010 r. w Godkach 
pożegnaliśmy lato i radośnie przywi-
taliśmy jesień.   Podczas tego bardzo 
pogodnego popołudnia młodzi ludzie 
z Godek bawili się podczas oglądania 
skeczu „męczącego” przygotowane-
go przez podopiecznych świetlicy 

„MiGodki”. Następnie odbyły się kon-
kursy, które okazały się niemałym 
wyzwaniem dla młodszych i star-
szych osób.           

Zmęczeni uczestnicy zabaw zostali 
zaproszeni do świetlicy na poczęstu-
nek. Młodzież i dzieci z Godek grillo-
wała własnoręcznie zrobione szasz-
łyki, przy czym każdy mógł dobrać 
produkty według uznania i upodo-

bań. Były też słodkie smakołyki, któ-
re zniknęły ze stołów w pierwszej ko-
lejności :) Po obfitym posiłku chętni 
artyści mieli okazję stworzyć rzeźby 
z folii aluminiowej. Rzeźby powsta-
ły ale się ruszały, przez co były nie-
trwałe !!!

Marta Traczyk

W piątkowe popołudnie 5 listo-
pada 2010 r., podczas ostatniej 
sesji Rady Gminy V kadencji na-
stąpiło ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród w konkursie gmin-
nym Piękna zagroda - estetyczna 
wieś 2010. Zwycięzcami tegorocz-
nej edycji zostały sołectwa: Nowe 
Kawkowo, Porbady oraz Wołowno. 
W konkursie brały również pose-
sje i gospodarstwa indywidualne. 
Najwięcej punktów w tej kategorii 
otrzymała zagroda państwa Wołej-
ko z Szałstr.

Wręczenia nagród dokonali 
wspólnie: przewodnicząca Komisji 
Lustracyjnej - Teresa Pralicz oraz 
wójt Gminy Jonkowo - Wojciech 
Giecko. Zwycięzcy otrzymali 
zgodnie z regulaminem nagrody 
pieniężne w wysokości 4000, 3000 
i 1500 zł. Dla państwa Danuty i 
Jana Wołejko wręczono również 
symboliczny czek o wartości 1000 
zł, obligujący do wybranego przez 
siebie zakupu. Pozostali właściciele 
posesji startujących w konkursie, 
tj: Daria i Mirosław Żyro, Janina i 
Stanisław Kozak, Beata i Stanisław 
Piłat oraz Gertruda i Krzysztof 
Pułym otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz statuetki.

Ranking sołectw: miejsce 1. 
- Nowe Kawkowo (112 pkt.), 2. - 
Porbady (108 pkt.), 3. Wołowno (107 
pkt.), 4. Mątki (103 pkt.), 5. Pupki 
(84 pkt.), 6. Garzewko (75 pkt.), 7. 
Węgajty (49 pkt.), 8. Szałstry (31 
pkt.), 9. Łomy (25 pkt.).

Znakomite zwycięstwo Nowego 

Kawkowa ukazuje determinację 
mieszkańców oraz samego sołty-
sa, którzy już po raz trzeci z rzędu 
uzyskali najwyższe noty w konkur-
sie. W tym roku oprócz remontu 
świetlicy wiejskiej dokonano rewi-
talizacji terenów koło przystanku, 
placu zabaw oraz świetlicy. Odre-
staurowano amfiteatr oraz wznie-
siono niewielką altanę służącą do 
przechowywania narzędzi i drewna 
opałowego do świetlicy.

Dużym zaangażowaniem 
wykazał się także sołtys Porbad, 
który wraz z częścią mieszkańców 
przygotował teren pod boisko i 
plac zabaw koło świetlicy. Zadbali 
również o turystów, dla których 
przygotowano drogowskazy oraz 

miejsce odpoczynku na przystanku 
w centrum wsi.

Wiele pracy wykonano także w 
Wołownie. Największą inwestycją 
było przeorientowanie boiska 
do siatkówki plażowej i budowa 
drugiego. Będzie to służyło w 
przyszłości rozgrywkom gminnym 
piłki siatkowej.

Również pozostałe miejscowości 
wykazały się dużym wkładem w 
poprawę estetyki wsi.

Nowum tegorocznej edycji 
był udział w konkursie posesji 
indywidualnych. Bardzo wysoki 
poziom zagospodarowania i estetyki  
przysporzył komisji wiele problemów 
z wyłonieniem zwycięzcy.

Zwycięzcy edycji 2010

Komisja w trakcie lustracji



Budowa placów zabaw

Podpisanie umowy FINANSOWEJ

W dniach 2-3 października odbył się 
rajd pieszy drużyn harcerskich Hufca 
Warmińskiego ZHP im. R. Knosały pod 
nazwą II Rajdu Napoleońskiego. Wzorem 
ubiegłego roku zmagania terenowe roz-
poczęto manewrami taktyczno-obron-
nymi na przystani żeglarskiej „Bryza” 
w Olsztynie. Podsumowaniem pierwszej 
części był uroczysty apel drużyn otwie-
rający nowy rok harcerski 2010/2011. 
Po zakończeniu uroczystości i wręcze-
niu nagród dla zwycięzców 
pierwszego etapu, uczestnicy 
zostali podzieleni na dwie gru-
py, z których każda miała inną 
trasę do pokonania. Obie tra-
sy przebiegały przez obszar 
Gminy Jonkowo i nawiązywały 
do wydarzeń z 1807 r. Trasa 
pierwsza rozpoczynała się w 
Łupstychu, skąd poszczegól-
ne patrole musiały przejść do 
Wrzesiny. Podobnie było na 
drugiej trasie - jednakże jej 
start znajdował się w Jonkowie 
na przystanku PKP. Obie  li-
czyły po około 10 km. Na tra-
sie przemarszu znajdowały 
się przygotowane przez orga-
nizatorów punkty kontrolne, 
na których należało wykonać 
określone zadania. Wszystkie 
one, tradycyjnie nawiązywały 
do epoki napoleońskiej. Do-
datkowym utrudnieniem było 
to, że poszczególne patrole 
otrzymywały tylko fragment 
mapy, który miał zaprowadzić 
ich do następnego punktu. Jak 

się okazało trasy nie były takie łatwe, a 
na patrole czekało wiele niespodzianek w 
postaci nieprzewidzianych skrzyżowań. 
Odważniejsi zdecydowali się nawet skra-
cać sobie trasę, co w nieznanych lasach 
i gęstwinie ścieżek było wielkim wyczy-
nem.

Po trudach boju i ciężkiej wędrówki 
zastępy dotarły do szkoły we Wrzesinie. 
Ostatnie patrole przybyły na miejsce 
grubo po zmierzchu. W szkole podsta-

wowej przygotowano miejsce na noc-
leg. Nie był to jednak koniec atrakcji. 
Na uczestników czekało bowiem kolejne 
zadanie do wykonania. Zanim jednak do 
niego przystąpiono organizatorzy za-
prezentowali harcerzom film związany 
z pobytem Napoleona na terenie Gmi-
ny Jonkowo.   Następnie rozpoczęło się 
świeczkowisko. Zastępy zaprezentowały 
efekty swojej pracy podczas przemar-
szu. Mieli bowiem bojowe zadanie ułoże-

nia piosenki lub wierszyka na 
temat Napoleona Bonaparte. 
Po wspólnej prezentacji (przy 
której nie zabrakło śmiechu) i 
gawędzie, zmęczeni lecz peł-
ni wrażeń harcerze udali się 
na zasłużony odpoczynek. 

Drugi dzień rajdu rozpoczął 
się od wczesno-porannej po-
budki. Po śniadaniu wszyscy 
przystąpili do sprzątania sal, 
w których nocowali. Następ-
nie, o godzinie 10:15 odbył się 
apel kończący rajd, podczas 
którego wręczono nagrody 
za drugi etap. Zwycięską dru-
żyną okazała się 19. Druży-
na Wędrownicza „Impeesa”. 
Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
oraz zaproszenie na V edycję 
rekonstrukcji napoleońskiej - 
Napoleoniady 2011.

raMiz - GOK Jonkowo

Współpraca z ZHP

II RAJD NAPOLEOŃSKI
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19 października w hotelu „Anders” 
w Starych Jabłonkach władze woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego 
podpisały z samorządami umowy o 
przyznanie pomocy w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Jed-

nym z beneficjentów jest Gmina 
Jonkowo, która złożyła wniosek na 
budowę placów zabaw z kwotą do-
finansowania 187 933,00 zł. Wartość 
całego projektu sięga 305 704,67 zł. 
Różnica zostanie pokryta z budżetu 
Gminy Jonkowo.

 Wniosek przewiduje budowę pla-

ców zabaw w miejscowościach: 
Garzewko, Giedajty, Godki, Jonkowo, 
Mątki, Nowe Kawkowo, Porbady, Pup-
ki, Stare Kawkowo, Stękiny, Szałstry, 
Warkały, Wołowno i Wrzesina.

źródło: www.jonkowo.pl

Uroczysty apel na boisku we Wrzesinie
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SP Jonkowo

Festiwal nauki
Festiwal Nauki – Badamy i odkry-

wamy przyrodę nieożywioną w na-
szej szkole odbył się 22 października 
w ramach wojewódzkiego konkursu 
organizowanego przez Olsztyńskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej przy 
WMODN w Olsztynie i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie. Mottem 
przewodnim konkursu stały się sło-
wa Alberta Einsteina: 
„Wpatrz się głęboko, 
głęboko w przyrodę, a 
wtedy wszystko lepiej 
zrozumiesz”.

 Wzięła w nim udział 
cała społeczność 
szkolna.

Przygotowania trwa-
ły miesiąc. Rozpoczęły 
się w połowie wrze-
śnia. Zainicjowane 
zostały losowaniem 
przez wychowawców 
kartek z nazwami ele-
mentów przyrody nie-
ożywionej (minerały, 
gleby, skały, woda, 
powietrze, kosmos). 
Po czym zaczęło się 
przeglądanie literatury 
fachowej, poradników, 
stron internetowych, 
konsultacje z nauczy-
cielem przyrody i fachowcami w dzie-
dzinie ochrony wód, dyskusje. Klasy 
II odbyły wycieczkę do oczyszczalni 
ścieków w Jonkowie. Wychowawcy 
klas I pracowali wraz z uczniami i ich 
rodzicami całe popołudnie nad wy-
konaniem swego zadania. Klasa VIa  
nawiązała współpracę z nauczycie-
lem chemii, panią Agnieszką Kabała 
i uczniami klas trzecich Gimnazjum. 
Uczniowie klasy VI b i klas pierw-
szych współpracowali z nauczycielem 
informatyki przygotowując prezenta-
cję multimedialną. Uczeń klasy IV 

doskonalił obsługę mikroskopu.
Festiwal trwał tylko 2 godziny, ale 

ilość informacji, która została prze-
kazana była ogromna. Informacje 
zostały przedstawione w bardzo 
różnorodny sposób: wystawy skał, 
minerałów i ich wykorzystania do 
wyrobu biżuterii, prezentacje mul-
timedialne dotyczące skał i wody, 
plakaty, metaplany, diagramy, mo-

dele przestrzenne rzeki, malowane 
na arkuszu styropianu profile glebo-
we, doświadczenia dot. powietrza i 
hodowli kryształów z nauką obsługi 
profesjonalnego sprzętu, przedsta-
wienie pantofelka – mikroskopijnego 
drapieżnika wód słodkich przy użyciu 
mikroskopu, prezentacja własnego 
wyrobu filtru do czyszczenia wody, 
prezentacje słowne, ruchomy model 
naszego Układu Słonecznego, krótki 
film o podróży w przestrzeń kosmicz-
ną oraz model statku kosmicznego i 
strojów kosmonautów wykonane z 

odpadów. Przedstawianiu kosmosu 
towarzyszyła muzyka Jean Michel 
Jarre z płyty „Chronologie”. Klasy 
drugie przedstawiając wodę zaśpie-
wały piosenkę „Cicha woda brzegi 
rwie” czym wprawiły wszystkich w 
radosny nastrój.

 Na zakończenie festiwalu każdy 
mógł podejść do stoisk klasowych 
obejrzeć zgromadzone tam ekspo-

naty minerałów i skał, 
zbadać twardość mi-
nerałów, wziąć udział 
w doświadczeniach, 
obserwować pod mi-
kroskopem pantofel-
ka.

Przedstawione przez 
uczniów efekty pracy 
uzmysłowiły wszyst-
kim czym naprawdę 
jest przyroda nie-
ożywiona i jak ważną 
rolę odgrywa ona dla 
wszystkich organi-
zmów żywych i go-
spodarki człowieka. 
Różne sposoby przed-
stawiania informacji, a 
szczególnie doświad-
czenia i zabawa, po-
zwoliły na łatwiejsze 
przyswojenie informa-
cji i uwrażliwienie na 

piękno przyrody. Na festiwalu pod-
jęto również tematykę racjonalnego 
wykorzystania zasobów przyrody i 
sposobów jej ochrony. Zmotywowa-
ło to uczniów do większego zaanga-
żowania się w działania ekologiczne 
szkoły. Stał się również inspiracją do 
kolejnych spotkań z przyrodą nieoży-
wioną.

                                                                                   
Małgorzata Świderska

                                                                                           
SP Jonkowo

   W niedzielę 21 listopada zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy 
Jonkowo do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. W tym dniu wybie-
rzemy naszych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych gmin, 
radnych powiatów i radnych sejmiku wojewódzkiego. Lokale wyborcze w na-
szej gminie znajdują sie w Jonkowie (budynek SP Jonkowo i DPS Jonkowo 
- dla pensjonariuszy), we Wrzesinie (budynek SP Wrzesina) oraz w Nowym 
Kawkwowie (budynek SP Nowe Kawkowo). Lokale wyborcze czynne są w go-
dzinach: 8-22. Wybierając się na wybory warto pamietać o wzięciu dokumen-
tu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, czy prawo jazdy).    
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Wieści z Szałstr

dogonić marzenia 
Z radością informujemy, że w gro-

nie tegorocznych  beneficjentów 
programu  Polskiej Fundacji Dzieci i 
Młodzieży „Świetlica-moje miejsce” 
znalazła się również Świetlica So-
cjoterapeutyczna z Szałstr wraz ze 
Stowarzyszeniem „Szałstry”  z pro-
gramem „Dogonić marzenia”. 

Od roku 2005 w programie  Fun-
dacji uczestniczą 34 świetlice z 
województwa podlaskiego, łódz-
kiego i świętokrzyskiego. W marcu 
2010 roku do programu dołączyło 
17 świetlic z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego. Sukces 
jest tym  większy, że w bieżącym 
roku do konkursu przystąpiły aż 74 

organizacje.
„Świetlica – Moje miejsce” to pro-

gram  partnerski Fundacji PZU i 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży  
adresowany do dzieci w wieku  8-13 
lat. Głównym celem programu jest 
zapewnienie dzieciom ze szkół pod-
stawowych miejsc, w których mię-
dzy zajęciami szkolnymi, a pobytem  
w domu mogłyby  uczestniczyć w 
zajęciach edukacyjnych i rozwijać 
się intelektualnie.

Otrzymana dotacja – 14 000 zł 
przeznaczona jest na doposażenie 
Świetlicy m.in. w sprzęty, meble, gry 
edukacyjne czy materiały do działań 
politechnicznych, a także wycieczek. 

To dzięki m.in. środkom z tego pro-
gramu dzieci zrealizowały swój pro-
jekt “Poznaj swój kraj”. Uczestnicy 
wybrali region do jakiego chcą wyje-
chać, zaplanowały  budżet wyciecz-
ki. W trakcie zajęć  wybierały trasy, 
poznawały historię i zabytki Trój-
miasta, a następnie w grupach pre-
zentowały swoje dokonania. Oprócz 
prezentacji odbył  się również kon-
kurs wiedzy o Trójmieście.

W październiku rozpoczęły się ko-
lejne zajęcia edukacyjno-terapeu-
tyczne inspirowane  m.in. działania-
mi Klubu Młodego Odkrywcy. Zapra-
szamy.

SP Nowe Kawkowo

Wielki dzień pierwszaków 
12.10.2010 r. odbyło się w Szkole 

Podstawowej w Nowym Kawkowie 
Pasowanie I klasy na ucznia. Już 
przy wejściu do szkoły informowa-
ły o tym wiszące hasła, a wykona-
na przez Panią Anielę dekoracja nie 
pozostawiała wątpliwości: nadszedł 
ten wielki dzień.  Był poczet flagowy, 
hymn, zebrani rodzice, dziadkowie, 
cała społecz-
ność szkolna 
i  przejęci 
pierwszokla-
siści. Żeby 
pozbyć się 
tremy dzieci  
postanowiły 
jak najszyb-
ciej zacząć 
uroczystość. 
Najpierw wy-
t ł u m a c z y l i 
zebranym co 
to jest i na 
czym pole-
ga ślubowa-
nie. Potem 
przekonywali 
widzów, że 
wiedzą na 
czym polega 
grzeczność i dobre zachowanie. Na-
stępnie dzieci udały się do Krainy Li-
terek, by wreszcie popisać się swoją 
wiedzą o Polsce i ochronie środowi-
ska. W końcu zdradziły, w jaki spo-
sób pokonywać wszystkie trudności. 
Ten sekret przekazujemy również 
czytelnikom  „Z Rady i Urzędu” „ Z 
uśmiechem ucz się żyć, na pewno 
nic nie stracisz, gdy uśmiech szczery 

dasz, to łatwo się wzbogacisz”.
Wreszcie nadszedł czas przedsta-

wienia pierwszoklasistów społecz-
ności szkolnej i zebranym gościom. 
Okazało się, że każdy pierwszokla-
sista posiadł mistrzowskie umie-
jętności, którymi przewyższa in-
nych uczniów. Są wśród nich m.in. 
mistrzowie w łowieniu ryb, wiedzy 

przyrodniczej, rolniczej i medycz-
nej, gry na skrzypcach, załatwianiu 
innym trudnych spraw, czarującego 
uśmiechu itd., itd.

  Przed ślubowaniem- jeszcze jed-
na próba do pokonania- to wypicie 
napoju mądrości i odwagi. Wszyscy 
pierwszoklasiści wyszli z niej zwy-
cięsko. A więc ślubowania nadszedł 
czas:

„ Obiecujemy być.....” Po ślubo-
waniu dyrektor Szkoły Pani Barbara 
Kurłowicz dokonała uroczystego pa-
sowania na ucznia Szkoły Podstawo-
wej w Nowym Kawkowie.

W roku szkolnym 2010/2011 do 
grona braci uczniowskiej zostali 
przyjęci: Mela Broda, Bartek Błoński, 
Sandra Kwaśna, Ewelinka Markow-

ska, Mateusz 
Ma r kows k i , 
Wojtek Mate-
juk, Kacper 
Matukiewicz, 
Julka Mazu-
rek, Wojtek 
Piłat, Agatka 
Stępkowska, 
Jacek Stęp-
kowski, Oliwia 
Turek oraz  
Szymon Wil-
czewski.

Po pasowa-
niu dzieci zo-
stały obdaro-
wane licznymi 
prezentami:

od WBS w 
J o n k o w i e , 
SKO, Rady Ro-

dziców, Samorządu Uczniowskiego, 
Sklepiku Szkolnego, świetlicy i od  
kolegów i koleżanek ze wszystkich 
klas.

Na koniec wspólne pamiątkowe 
zdjęcie i poczęstunek w klasie wśród 
bliskich i  gości.

Anna Walkowska
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Wybory samorządowe

jak głosować?
   Poniżej przedstwiamy zasady głosowania w wyborach 
samorządowych, które przeprowadzone zostaną w dniu 
21 listopada br. W naszej gminie wybierać będziemy wój-
ta oraz radnych: w gminie, powiecie i sejmiku wójewódz-
kim. 
   Wybierając wójta głosujemy zgodnie z zasadami zapi-
sanymi na różowym wzorze karty do głosowania.
   Wybierajac radnych gminy w okręgu Jonkowo głosu-
jemy maksymalnie na czterech kandydatów (wzór obok 
- biała karta wyborcza)
   Wybierając radnych gminy w pozostałych okręgach 
wyborczych, w których przeprowadzane są wybory od-
dajemy głos na jednego kandydata. 
W 6 okęgach wyborczych w naszej gminie, ze względu 
na zgłoszenie się tylko jednego kandydata do rady gminy 
wybory nie są przeprowadzane. Oczywiście w tych okrę-
gach wybieramy wójta, radnych powiatowych i radnych 
wojewódzkich. 
   W wyborach do powiatu (żółta karta wyborcza) aby 
głos był ważny stawiamy znak „x” w kratce przy nazwi-
sku kandydata, którego popieramy. Postawienie znaku 
„x” w więcej niż 1 kratce lub nie poztawienie znaku „x” w 
żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 
Zasady wyborów do sejmiku wojewódzkiego (niebieska 
karta do głosowania) są takie same jak w wyborach do 
powiatu. 
Lokale wyborcze czynne są w godzinach: 8-22. Pamietać 
należy o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości (np. do-
wód osobisty, paszport, prawo jazdy).

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach do rad gmin

w dniu 21 listopada 2010 r. 

Listy kandydatów na radnych

Okręg wyborczy nr 1 
dla wyboru Rady Gminy Jonkowo

Lista nr xyz
Kww XYZ

1.        NAZWISKO Imię

Lista nr xyz
Kww XYZ

1.        NAZWISKO Imię

2.        NAZWISKO Imię

3.        NAZWISKO Imię 

4.        NAZWISKO Imię

Lista nr xyz
Kww XYZ

1.        NAZWISKO Imię
 
2.       NAZWISKO Imię

Lista nr xyz
Kww XYZ

1.        NAZWISKO Imię

INFORMACJA
Głosować można na jednego, dwóch, trzech lub czterech kandydatów, 
stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego 
z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w 
więcej niż 4 kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce
 powoduje nieważność głosu.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach do rad gmin

w dniu 21 listopada 2010 r. 

Listy kandydatów na radnych

Okręg wyborczy - pozostałe okręgi w gminie
dla wyboru Rady Gminy Jonkowo

INFORMACJA
Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z le-
wej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Posta-
wienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w 
żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Lista nr xyz
KWW 

1.        NAZWISKO Imię

Lista nr xyz
KWW  

1.        NAZWISKO Imię

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach wójta

w dniu 21 listopada 2010 r. 

Kandydat na wójta 
zgłoszony przez KWW WYBORCÓW

          
          TAK                
                                      Nazwisko Imię
          NIE 

Wybory Wójta Gminy Jonkowo

INFORMACJA
Głosując za wyborem kandydata, stawia się 
znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” 
z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Głosując przeciwko wyborowi kan-
dydata, stawia się znak „x” w kratce 
oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony 
obok nazwiska kandydata.Postawienie zna-
ku „x” w obu kratkach albo niepostawienie 
znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważ-
ność głosu.


