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W poniedziałek 11 maja 2015 
r. w Urzędzie Miasta w Olszty-
nie podpisano porozumienie w 
sprawie realizacji zadań Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych w ramach 
Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. W 
spotkaniu uczestni-
czyli wójtowie sze-
ściu gmin sąsiadu-
jących z Olsztynem 
oraz prezydent mia-
sta. Gminę Jonkowo 
reprezentował wójt, 
Wojciech Giecko. 
Podpisanie ponie-
działkowego porozu-
mienia stanowi kolej-
ny krok w realizacji 
lokalnych inwestycji 
służacych poprawie 
jakości transportu i 
komfortu życia mieszkań-
ców w naszym regionie.  
Dzięki udziale w ZIT w ra-
mach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Olsztyna, 
Gmina Jonkowo będzie 
mogła w maksymalny, 
dostępny sposób spożyt-
kować fundusze pocho-
dzące z budżetu unijnego 
na lata 2014-2020. Reali-
zacja programu ZIT przy-
czyni się m.in. do mo-
dernizacji dróg lokalnych 
znajdujących się na tere-
nie naszego samorządu 
(powiatowe i gminne); 
pozwoli również na wykonanie 
inwestycji służących poprawie 
bezpieczeństwa (budowa chod-
ników, oświetlenia i ścieżek 

pieszo-rowerowych).

Z uzyskanych podczas spotka-
nia informacji wynika, że stra-
tegia MOF - czyli dokument sta-

nowiący fundament programu 
- zostanie oddany do akceptacji 
w Ministerstwie Infrastruktury i 
Rozwoju oraz Urzędzie Marszał-

kowskim. Zgodnie z procedurą 
instytucje te będą miały 1,5 
miesiąca na ich rozpatrzenie i 
zatwierdzenie. 

Pierwsze konkursy na inwe-
stycje ZIT w ramach 
MOF pojawią się naj-
prawdopodobniej w 
pierwszym kwartale 
2016 r.

Przygotowania do 
realizacji projektów 
w ramach ZIT w na-
szej gminie rozpo-
częły się już w tym 
roku. Na początku 
września rozstrzy-
gnięty został prze-
targ na zaprojekto-
wanie przebudowy 
ul. Gościnnej i drogi 
gminnej w Gutkowie. 

Projekt ten wpisuje się 
w zadanie drogowe, które 
połączy drogę 527, po-
przez ul. Gościnną, Kre-
sową i Żurawią (Olsztyn) 
przez Łupsztych do pro-
jektowanego węzła dro-
gowego Olsztyn Zachód 
(okolice Kudyp) na dro-
dze krajowej nr 16. Koszt 
projektu zamknął się 
kwotą 242 310 zł, a wy-
kona go „NOW-EKO” Biu-
ro Projektowe Sp. z o.o. z 
Olsztyna.  

Wiecęj informacji o ZIT 
i MOF znajduje się na 
stonach internetowych 

Olsztyna: www.olsztyn.eu oraz 
www.konsultacje.olsztyn.eu.

   

Porozumienie ZIT
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   Inwestycje gminne

 Kanalizacja Warkał
Zakończyła się budowa pierw-

szego etapu kanalizacji sani-
tarnej w tzw. „starej” części 
Warkał. Wykonawcą robót była 
firma Elwot z Łabiszyna. Koszt 
inwestycji wyniósł 
ponad 785 tys. zł, z 
czego 50% tej kwoty 
pochodziło z Progra-
mu Odnowy Obsza-
rów Wiejskich, działa-
nie 321, Podstawowe 
usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej.

Zgodnie z projek-
tem wykonano siedem 
odcinków kanalizacji 
grawitacyjnej o dłu-
gości ponad dwóch ki-
lometrów. W miejscu 
połączenia kanalizacji 
Warkał z odcinkiem tłocznym 
Giedajty-Jonkowo wybudowano 
bezobsługową przepompownię 
wyposażoną w dwie pompy za-
tapialne załączane pływakami o 
wydajności 8 l/min i wysokości 

podnoszenia 5,2 m. 
Składająca się z prawie 250 

studni sanitarnych kanalizacja 
przebiega w dwóch kierunkach. 
Pierwszy z nich objął gospodar-

stwa położone w północnej czę-
ści wsi, drugi zaś przeciąwszy 
drogę wojewódzką nr 527, ob-
służy gospodarstwa zlokalizo-
wane na południe od tej trasy 
(strona dawnego sklepu).

W chwili obecnej trwają pra-
ce nad budową drugiego od-
cinka kanalizacji Warkał. Nowa 
inwestycja obejmie wschodnią 
część miejscowości wraz z osie-

dlami znajdującymi się 
m.in. w ciągu ulic: Ja-
śminowej, Bławatnej, 
Akacjowej, Szczęśliwej, 
Pogodnej i Miłej. Dłu-
gość zaprojektowanego 
odcinka wyniesie ponad 
2 km. 

Wykonawcą robót zo-
stało Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Rolnictwa 
w Wodę „Wodrol-Olsz-
tyn” sp. z o.o. z siedzibą 
w Dywitach. Koszt wy-
konania inwestycji wy-
niesie 1 117 150, 46 zł. 

Zakońcenie prac zaplanowane 
jest na pierwszy kwartał przy-
szłego roku. 

   Nowa jakość

 Nowa odsłona www.jonkowo.pl
Informujemy, że udostępnili-

śmy nową stronę internetową 
Gminy Jonkowo. 
Serwis znajduje się 
pod tymczasowym 
adresem http://
jonkowo24.pl Przez 
następne dni witry-
na będzie testowana 
pod względem wy-
dajności oraz sys-
tematycznie uzu-
pełniana o kolejne 
informacje. W tym 
czasie zablokowa-
ny będzie dostęp do 
rejestracji użytkow-
ników, a część funk-
cji może być niedo-
stępna (może być wymagane 
ręczne odświeżanie pamięci 
podręcznej z ustawień przeglą-

darki). Po zakończeniu okresu 
testowego nowa witryna zo-

stanie przeniesiona pod adres 
www.jonkowo.pl.

Nowy serwis internetowy na-

szej gminy jest zdecydowanie 
bardziej rozbudowany w po-

równaniu z obec-
ną wersją. Jest 
dostosowany pod 
względem tech-
nicznym do ob-
sługi przez osoby 
niedowidzące. Już 
teraz zapraszamy 
na jonkowo24.pl, 
sprawdzajcie, te-
stujcie, oceniajcie. 
Uwagi i sugestie 
odnośnie tego co 
powinnio się znaj-
dować w serwisie, 
co zmienić lub co 
się podoba prosi-

my kierować na adres mailowy: 
kontakt@jonkowo.pl. 



Warkały i Wrzesina

Nowe chodniki
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  Wzorem lat ubiegłych gmina 
Jonkowo dzięki dobrej współ-
pracy z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich wybuduje kolejne 
odcinki chodników w ciągu 
drogi wojewódzkiej 527. W 
ramach w/w porozumienia 
gmina przygotuje projekt 
oraz wykona prace przy budo-
wie  ciągów pieszych w miej-

sowościach Warkały i Wrze-
sina. W gestii Zarządu Dróg 
Wojewódzkich będzie zakup 
kostki polbrukowej oraz kra-
wężników. 
 W miejscowości Warkały 
chodnik wybudowany zosta-
nie od ul. Pogodnej do ul. 
Akacjowej wraz z przejściem 
dla pieszych i chodnikiem do 

Zalesianki. Łącznie w Warka-
łach wykonane zostanie 1030 
m2 chodnika. We Wrzesinie 
chodnik wykonany zostanie 
po lewej stronie drogi 527 
(w kierunku na Stękiny). Po-
wierzchnia nowowybudowa-
nego chodnika wyniesie 383 
m2.

Fotorelacja z Rodzinnego Malowania 
w Jonkowskim Parku Zabaw

Sołtys Jonkowa Teresa Pralicz, wraz z Radą Sołecką pragnie gorąco 
podziękować dzieciom oraz rodzicom za zainteresowanie i liczne 

przybycie na akcję „Rodzinne Malowanie w Jonkowskim Parku Zabaw”.  
Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu małych artystów 

nasz park zabaw wygląda kolorowo i wesoło.



Informacja

Turniej sołectw 2015
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   W sobotę 25 lipca na Jonkowskich 
Błoniach został rozegrany XIII Tur-
niej Sołectw Gminy Jonkowo. W tym 
roku udział w konkurencjach turnie-
jowych wzięły dziecięce i młodzieżo-
we drużyny reprezentujące świetlice 
wiejskie i sołectwa. Gościnnie wy-
stąpił zespół Akademii Sztuk Walki 
Jonkowo. Do boju przystąpiło łącznie 
dziewięć drużyn.
Rywalizacja turniejowa rozpoczęła 
się o godzinie 15. Pierwszą konku-
rencją był „Bieg z gazetą”. Konku-
rencja polegała na przebiegnięciu 
dystansu 10m, a następnie na rzucie 
przygotowaną z gazety kulą do usta-
wionego w oddali wiaderka. Najlep-
szy czas w tej konkurencji osiągnęła 
drużyna z Łomów.
Kolejna konkurencja polegała na 
mierzeniu obwodów głów trzech wy-

typowanych zawodników, a następ-
nie ich zsumowaniu. Jak się okazało 
najtęższe głowy pośród dzieci i mło-
dzieży znajdują się w sołectwie Gut-
kowo.
Najsprytniejsi milusińscy w przy-
czepianiu piegów to podopieczni 
świetlicy w Łomach. Zawodnikom z 
tej miejscowości udało się zdobyć 6 
punktów w czasie 30 sekund.
Natomiast najlepszym w zmaganiach 
z ortografią okazał się zespół z No-
wego Kawkowa, który jako jedyny 
nie popełnił żadnego błędu i na do-
datek wykazał się świetnym czasem 
1 minuta 6 sek. W „jajcarskiej kon-
kurencji” czyli przenoszeniu suro-
wego jaja na łyżce umieszczonej w 
ustach bezkonkurencyjnym okazał 
się reprezentant Wołowna, który po-
konał dystans 20 metrów w niespeł-
na 13 sekund.

Najbardziej zgranym zespołem spe-
cjalizującym się w przenoszeniu 
balonu umieszczonego pomiędzy 
plecami okazała się reprezentacja 
Wrzesiny, która potrzebowała zaled-
wie 13 sekund na pokonanie dystan-
su 30 metrów.
Niestety z powodu pogarszających 
się warunków atmosferycznych or-
ganizatorzy w porozumieniu z sę-
dziami zrezygnowali z rozegrania po-
zostałych trzech konkurencji.
Zwycięzcą XIII Turnieju Sołectw zo-
stała łączona drużyna z Nowego i 
Starego Kawkowa, która uzyskała 
48 punktów. Drugie miejsce wywal-
czyli zawodnicy z Gutkowa (42 pkt.). 
Trzecie miejsce przypadło w udziale 
zespołowi z Łomów (37 pkt.).

galeria zdjęć na www.jonkowo.pl

Dzień Dziecka 

Majówka z aldesą
W sobotę 23 maja 2015 roku 

na Jonkowskich Błoniach przy ul. 
Leśnej świętowano Międzynarodo-
wy Dzień Dziecka. Kulminacyjnym 
punktem imprezy był specjalnie 
przygotowany turniej, podczas 
którego wychowawcy świetlic z 
Gminnego Ośrodka Kultury prze-
prowadzili liczne konkurencje, 
gry i zabawy. Udział w nich mogli 
wziąć najmłodsi, a także całe ro-
dziny.

Dużą popularnością cieszyły 
się: bieg z fasolką oraz sztafeta 
na wiaderkach. Nie mniej emo-
cjonujące okazały się tzw.: ślepy 
tor, konkurs ze skakanką, rzut wo-
reczkiem do celu oraz przerzuca-
nie na ręcznikach balonów napeł-
nionych wodą.

Sołectwo wsi Jonkowo zadbało 
żeby zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji zostali nagrodzeni. W 
trakcie trwania konkurencji otwar-
to specjalne stoisko, przy którym 
wszyscy chętni milusińscy mogli 
umalować sobie buźki. Dostępne 
były też stanowiska i akcesoria 
potrzebne do samodzielnego two-
rzenia ogromnych baniek mydla-
nych.

Organizatorzy zapewnili dzie-
ciom wiele innych atrakcji wśród 
których warto wymienić dmucha-
ne zjeżdżalnie, zamek do skaka-
nia, dmuchane kule na wodzie i 
inne. Liczne kramy kusiły koloro-
wymi cudeńkami i smakołykami. 
Pieczone przy ognisku kiełbaski 
były pokrzepiającym akcentem 

przed dziecięcą dyskoteką popro-
wadzoną przez zespół muzyczny 
For Dance, która zakończyła część 
festynu przeznaczoną dla dzieci.

Po godzinie 19:30 otworzyła 
się muzyczna scena dla dorosłych 
mieszkańców Gminy Jonkowo. 
Wśród znanych rytmów i przy ży-
wiołowych nutach rock&roll’a ba-
wiono się do godziny 23:30.

Organizatorzy kierują serdecz-
ne podziękowania do firmy Aldesa, 
która wsparła jonkowską imprezę. 
Dziękujemy również harcerzom 
z hufca ZHP im. R. Knosały, pani 
Sołtys wsi Jonkowo, członkom 
Rady Sołeckiej oraz pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jon-
kowie.

MT
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Asfalt na osiedlach

Nowe Drogi
Zgodnie z wcześniejszymi za-

powiedziami, kontynuowany 
jest program naprawy dróg i 
ulic znajdujących się w różnych 
miejscowościach naszej gminy. 
Od czerwca 2015  r. mieszkańcy 
Warkał oraz pracownicy firmy Ni-
czuk Metall mogą korzystać z od-
nowionej drogi łączącej ten za-
kład z drogą wojewódzką nr 527. 
Świeżo oddany odcinek liczy pół 
kilometra. Łączna powierzchnia   
ścieralna to 1356m2. Szerokość 
nowej drogi wynosi 3,5 m. W 
połowie odcinka wykonano tzw.: 
„mijankę” o szerokości 4,5 m, 
pozwalającą samochodom cięża-
rowym w bezpieczny sposób wy-
konać ten manewr.

Wykonawcą robót zostało Olsz-
tyńskie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Mieszkaniowego, które od 
kilku lat specjalizuje się także w 
modernizacji dróg gruntowych. 

Naprawa drogi w Warkałach 
polegała na kruszeniu, a następ-
nie wymieszaniu rozsegregowa-

nego kruszywa wraz z betonem 
w istniejącą podbudowę. Na 
tak przygotowaną nawierzchnię 
nałożono warstwę bitumiczną. 
W zakresie prowadzonych prac 
znalazło się także wykonanie 
właściwego odwodnienia, spad-
ków powierzchni i odpowiednich 
wpustów deszczowych. Na re-
montowanym odcinku wykonano 
także asfaltowe zjazdy do po-
sesji oraz skrzyżowanie z drogą 
gruntową.

Koszt remontu tego odcinka 
drogi zamknął się kwotą 70 tys. 
zł.

W ramach prac odtworzenio-
wych po budowie kanalizacji w 
miejscowości Warkały, firma El-
wot na własny koszt wylała masę 
bitumiczną na długości ok. 100 
m na drodze wewnętrznej.   

 Zgodnie z zapewnieniami, w 
ramach planu naprawy dróg lo-
kalnych w bieżącym roku Gmina 
Jonkowo wykonała remonty dróg 
osiedlowych w miejscowościach 

Giedajty i Gutkowo.  Przetarg na 
remont ulicy Kwiatowej w Gie-
dajtach i części ul. Radosnej w 
Gutkowie wygrała firma Skanska 
S.A. Koszt przeprowadzonych 
prac zamknął się kwotą ok. 206 
tys. zł.

 W ramach remontów na uli-
cach tych wzmocniona została 
podbudowa oraz wylano dwie 
warstwy asfaltu. Utwardzono  
pobocza, wykonane zostały zjaz-
dy oraz przeprowadzono prace 
porządkowe.

 Prace wykonywane są w ra-
mach gminnego programu mo-
dernizacji dróg osiedlowych, 
który rozpoczął się w zeszlym 
roku, kiedy to wyremontowana 
została cześć ulic na osiedlach w 
Jonkowie i Gutkowie. W ramach 
programu planowane są kolejne 
modernizacje dróg osiedlowych. 
Oczywiście wiąże się to z wygo-
spodarowaniem kolejnych środ-
ków w budżecie naszej gminy. 
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Nowe Kawkowo

Modernizacja oczyszczalni
Zakład Techniki Sanitarnej 

TECHSAN z Gutkowa kończy pra-
ce remontowe polegające na mo-
dernizacji oczyszczalni 
ścieków w Nowym Kaw-
kowie. Istniejące od lat 
90-tych ubiegłego wie-
ku urządzenia w posta-
ci zbiorczych, przyza-
grodowych oczyszczalni 
stały się już przestarzałe 
i  mało wydajne. Istniała 
więc potrzeba pilnej ich 
wymiany.

Na mocy podpisanej 
w połowie marca br. 
umowy Gmina Jonkowo 
zleciła firmie TECHSAN 
przystosowanie istnie-
jącego trzykomorowego 
zasobnika bezodpływowego do 
pracy w roli osadnika wstępnego 
oraz zbiornika retencyjnego dla 
ścieków surowych. Modernizacji 
poddano również istniejący blok 

biologiczny typu NAYADIC, który 
został zastąpiony reaktorem bio-
logicznym TBR-TOG, pracującym 

w technologii tlenowego osadu 
granulowanego.

Całość oczyszczalni została 
wyposażona w nowy system do-
prowadzania i odprowadzania 

ścieków, w tym: pompę do od-
prowadzania nadmiaru osadu, 
napowietrzacz iniektorowo-po-

wierzchniowy oraz bez-
obsługowy układ stero-
wania wraz z niezbędną 
instalacją elektryczną i 
elektroniczną.

Wydajność nowej 
oczyszczalni szacowa-
na jest na minimum 20 
m3 w ciągu doby. Koszt 
inwestycji zamknął się 
kwotą 151 905 zł, po-
chodzącą w 100% z bu-
dżetu Gminy Jonkowo.

W najbliższym cza-
sie zostaną przeprowa-
dzone prace polegające 
na podłączeniu dotych-

czasowych przyzagrodowych 
oczyszczalni zbiorczych do nowej 
oczyszczalni za pomocą kanaliza-
cji tłocznej.

Festiwal koloryt
Za nami pierwsza edycja Festi-

walu Koloryt, który w dniach 20-
22 sierpnia odbył się w Jonkowie. 
Pierwszego dnia najmłodsi miesz-
kańcy Jonkowa mogli wziąć 
udział w mini spektaklu 
magii i poezji, który odbył 
się w miejscowym parku. 
Starszą część mieszkań-
ców występem zaszczy-
cił zespół BlueSide, który 
grał w gościnnych progach 
Zakątków Smaków. 

W piątkowy wieczór na 
dziedzińcu przed SP Jon-
kowo mogliśmy obejrzeć 
Spektakl Magii i Światła 
UV w wykonaniu Teatru 
Ognia Fuego. W spekta-
klu wzięli również udział   
uczestnicy warszatów, 
które przez cały dzień od-
bywały się w szkole.

 Sobota 22 sierpnia była ostat-
nim dniem Jonkowskiego Festi-
walu Artystycznego „KOLORYT”. 
Mieszkańcy naszej gminy, mimo 
tradycyjnie kapryśnej pogo-

dy, uczestniczyli w niecodzien-
nym widowisku, którego finałem 
była Gala Ogniowa w wykona-
niu członków Teatru Ognia FU-

EGO oraz zaprzyjaźnionych z 
nimi osób. Pokaz nie był jedyną 
atrakcją sobotniego dnia. Przed 
południem najmłodsi mieszkańcy 
Jonkowa i okolic uczestniczyli w 
akcji kolorowania Placu 650-le-

cia. W tym samym czasie w par-
ku powstawał malowniczy „mu-
ral” upamiętniający tegoroczne 
wydarzenie. Z powodu nagłego 

załamania pogody po-
południowa część ar-
tystyczna zamiast w 
parku odbyła się przed 
sceną na Błoniach. 
Mogliśmy podziwiać 
akrobacje gimna-
styczne (hula-hop), 
żonglerkę nożami oraz 
ogromne bańki my-
dlane. O godzinie 18 
rozpoczął się pokaz 
wschodnich sztuk wal-
ki specjalnie przygoto-
wany przez Akademię 
Sztuk Walki Jonkowo. 
Po fascynującym wy-
stępie na scenie poja-

wił się zespół SMOLNAJT. Impre-
zę zakończyła zabawa taneczna 
przy scenie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii 
zdjęc na www.jonkowo.pl
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„CIEKAWOŚĆ - PIERWSZY STOPIEŃ DO ŚWIETLICY

Zadanie pt. „Ciekawość – pierwszy stopień do Świetlicy”
jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach progra-

mu „Świetlica- Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie 
w latach 2011 – 2015 – edycja 2015”

„CIEKAWOŚĆ – PIERWSZY STOPIEŃ DO ŚWIETLICY”

Idea projektu:
Celem inicjatywy jest złagodzenie niedostatków opiekuńczo-wychowawczych 

w rodzinach, przystosowaniu dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie, two-
rzenie warunków do nauki i rozwoju zainteresowań, zapewnienie terapii wycho-
wawczej zapobiegającej uzależnieniom, wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról 
społecznych. 
Efektem realizacji projektu będzie również poprawa warunków funkcjonowa-

nia świetlicy (remont, zakup sprzętu i wyposażenia), rozszerzenie planu pracy 
z dziećmi o blok zajęć edukacyjno-integracyjnych, nowe oddziaływania profilak-
tyczne, terapeutyczne, korekcyjne i kreacyjne, a także większe niż dotychczas 
zaangażowanie środowiska poprzez włączenie rodziców, innych członków rodzin 
oraz najbliższego otoczenia w działalność placówki.
Realizacji projektu przyświecają wizja oraz cele zawarte  w Strategii Rozwiązy-

wania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2015-2020, a zwłaszcza 
zawarte w niej postulaty:
1. aby wszyscy mieszkańcy, również osoby doświadczające na co dzień trudno-

ści i barier w funkcjonowaniu, mogły czuć się pełnoprawnymi członkami społe-
czeństwa,
2. aby w życiu rodzinnym i społecznym dominowały wzajemny szacunek i 

wsparcie, zrozumienie i tolerancja dla odmiennych poglądów, wysoki poziom so-
lidarności społecznej oraz gotowość do niesienia pomocy osobom jej potrzebu-
jącym przy jednoczesnym braku przyzwolenia na dysfunkcję (np. uzależnienia, 
przemoc, przestępczość).

Okres realizacji projektu: 1 czerwiec – 31 grudzień 2015 r.

Realizatorzy: Gmina Jonkowo – Świetlica Socjoterapeutyczna w Szałstrach (funkcjo-
nująca w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie).

Więcej informacji na www.jonkowo.naszops.pl w zakładce Świetlica Socjoterapeutyczna

Ministerstwo Pracy  
  i Polityki Społecznej 
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Mała Ojczyzna w Przedszkolu
Gmina Jonkowo – nasza mała 

ojczyzna”, to innowacja pedago-
giczna, którą będziemy realizować 
w Przedszkolu Samorządowym 
w Jonkowie w latach szkolnych 
2015/2016 – 2017/2018. W pro-
cesie wychowawczo – dydak-
tycznym prowadzonym w naszej 
placówce dużą uwagę przywią-
zujemy do kształtowania świa-
domych i aktywnych uczestników 
społeczeństwa, wzbudzania w 
dzieciach poczucia przynależności 
i  tożsamości kulturowej, a także 
współodpowiedzialności za losy 
naszej miejscowości. 

Naszą „Małą ojczyznę” poznamy 
podczas wycieczek do najbliższych 
miejscowości, dzieci zwiedzą za-
bytkowe kościoły, kapliczki i inne 
lokalne obiekty. Dzieci etapami 
poznawać będą historię gminy 
i związane z nią losy. W ramach 
realizacji innowacji pedagogicznej 
planujemy następujące działania: 
organizacja kącika regionalnego 
na terenie przedszkola, nawią-

zanie współpracy z nauczycielem 
muzyki ze SP w Jonkowie – wy-
stęp chóru szkolnego (piosenki 
i przyśpiewki warmińskie), „Na 
warmińską nutę” – wspólne kolę-
dowanie z rodzicami, spotkania z 
Warmiakami oraz mieszkańcami 
gminy Jonkowo podtrzymującymi 
tradycje warmińskie, konkursy: 
fotograficzny „Ciekawe miejsca 
naszej gminy”, plastyczny – „Pla-
kat promujący nasz region”, ta-
neczny „Tańce warmińskie”. Do-
posażymy przedszkole w stroje 
warmińskie dla dzieci, nauczymy 
tańców ludowych i przyśpiewek 
na zajęciach muzycznych. Konty-
nuowanie i nawiązanie współpracy 
z lokalnymi instytucjami (Gminny 
Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, 
Szkoły Podstawowe oraz Gimna-
zjum z terenu gminy Jonkowo, Bi-
blioteka, Dom Pomocy Społecznej 
„Jutrzenka”, Parafie z terenu gmi-
ny) oraz z właścicielami gospo-
darstw agroturystycznych z tere-
nu gminy, co na pewno  wzbudzi 

w dzieciach przynależność do ma-
łej ojczyzny.  W ramach podsu-
mowania  innowacji odbędzie się  
Festyn Rodzinny „Gmina Jonkowo 
– nasza mała ojczyzna”.

Podejmowane przez nas działa-
nia będą opierały się na działalno-
ści dydaktyczno -wychowawczej i 
wiązały teorię z praktyką. Dzieci 
będą doświadczały świadomego 
uczestnictwa w kulturze i korzy-
stały z dziedzictwa kulturowe-
go swojej „małej ojczyzny”. Nasi 
wychowankowie zdobędą nowe 
doświadczenia, przyswoją treści 
związane z regionem – tradycje, 
obrzędy, środowisko przyrodni-
cze.

Podjęta przez nas innowacja 
pedagogiczna oparta jest na pro-
gramie edukacji regionalnej dla 
dzieci przedszkolnych „Gmina 
Jonkowo – nasza mała ojczyzna” 
opracowanym przez nauczycieli 
naszego przedszkola.

Dorota Kaczmarczyk

Fotorelacja z Muzycznego Pożegnania Lata


