
Z Rady i Urzędu
Rok 19 nr 78                                                  kwiecień - czerwiec 2017                                         

Podczas obrad XLII sesji Rady 
Gminy Jonkowo, 29 czerwca 
2017 r., przedstawiciele naszego 
samorządu: radni, sołtysi oraz 
pracownicy Urzędu 
Gminy pożegnali od-
chodzącą na emery-
turę Skarbnik Gminy - 
Bożenę Łochajewską.

Pani Bożena była 
pracownikiem urzędu 
przez ponad 40 lat. 
Na stanowisko skarb-
nika została powołana       
w lipcu 1990 r. Pełniła 
tę funkcję nieprzerwa-
nie przez 27 lat.

Dziękując Pani Bo-
żenie wszyscy życzyli 
jej dobrego zdrowia, 
spełnienia marzeń 
oraz wszelkiej pomyśl-
ności na dalsze lata. 

W imieniu swoim oraz wszyst-
kich pracowników Urzędu Gmi-
ny w Jonkowie mam zaszczyt 
podziękować Pani za przeszło 
czterdzieści lat pracy zawodowej 
w naszym urzędzie. W tym okre-
sie przeżyliśmy wspólnie wiele 
różnych momentów.  Mamy za 

sobą wspaniałe czasy ale i chwi-
le trudne. Zmieniały się strate-
gie, koncepcje i cele. Dla Pani, 
niezależnie od tego co działo się 

dookoła, zawsze najważniejsza 
była podstawowa zasada, dobro 
mieszkańców naszej gminy. Dro-
ga Pani Bożeno! Dziękuję za te 
piękne lata, poświęcenie i odda-
nie, lojalność oraz trud włożony 
w pracę na rzecz naszego samo-
rządu. Wyrażam także nadzieję, 

że nie zapomni Pani o nas i po-
dobnie jak my wszyscy, będzie 
Pani dobrze wspominać spędzo-
ne tutaj chwile.

Wójt Gminy Jonko-
wo - Wojciech Giec-
ko oraz pracownicy 
Urzędu Gminy w Jon-
kowie.

Życzenia wszelkiej 
pomyślności, zdro-
wia, radości, pogody 
ducha, a także re-
alizacji swoich pasji 
i zainteresowań w 
dalszym codziennym 
życiu z okazji przej-
ścia na zasłużoną 
emeryturę oraz ser-
deczne podziękowa-
nia    za wieloletnią 
owocną współpra-
cę na rzecz rozwoju 

Gminy Jonkowo i jej mieszkań-
ców składają:

Przewodniczący Rady Gminy 
Jonkowo - Sławomir Wydymus 
oraz Radni Gminy Jonkowo

Emerytury czas...

Pożegnanie Pani Bożeny  

W dniu 7 lipca, Urząd  Mar-
szałkowski Województwa War-
mińsko-Mazurskiego przekazał 
pisemną informację o spełnie-
niu wymogów formalnych zło-
żonego przez gminę Jonkowo 
wniosku o dofinansowanie pro-
jektu „Poprawa ekomobilno-
ści miejskiej na terenie Gmi-

ny Jonkowo”. 
Liderem projektu, dzięki któ-

remu zmodernizowane zostaną 
drogi gminne i powiatowe na 
naszym terenie jest gmina Jon-
kowo (na mocy porozumienia 
zawartego pomiędzy jednostka-
mi samorządu terytorialnego).
Projekt zawiera w sobie szereg 

zadań, które poprawią zarówno 
stan samych nawierzchni jak i  
bezpieczeństwo użytkowników 
na drogach m.in. poprzez budo-
wę chodników, ciągów pieszo-
-rowerowych, zatok autobuso-
wych, przejść dla pieszych, czy 
też oświetlenia ulicznego w te-
renie zabudowanym. 

ciąg dalszy na str. 4

Na ostatniej prostej

W oczekiwaniu na drogi 
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Egzamin gimnazjalny 

Zakończenie roku szkolengo

Koniec nauki to nie tylko czas pożegnań        
i rozdania świadectw, to także czas podsumo-
wań i radości z osiągniętych efektów pracy, 
którą wykonali zarówno uczniowie jak i na-
uczyciele. Zainteresowanych odsyłamy na 
www.jonkowo.pl, gdzie można zapoznać się   
z wynikami egzaminów gimnazjalnych, po-
znać najlepszych uczniów w poszczególnych 
szkołach, ich osiągnięcia w konkursach i olim-
piadach. Nie zabraknie tam również galerii 
zdjęć najlepszych uczniów z poszczególnych 
szkół.

Poprawa bezpieczeństwa

nowe oświetlenie
Wspólnymi siłami gminy                   

i mieszkańców osiedla „Kwiato-
wego” oraz ulic Koralowej i Białej 
w Jonkowie, którzy założyli spo-
łeczne komitety budowy oświe-
tlenia zamontowane na nich zo-
stały lampy.

Budowa oświetlenia na ul. Ko-
ralowej i Białej rozłożona została 

na dwa etapy. W ubiegłym roku 
wykonany został etap I, a w bie-
żącym zakończono inwestycję. 
Łącznie na tych ulicach zamonto-
wano 35 lamp. 

Pilotażowo na osiedlu „Kwia-
towym” tradycyjne oświetlenie 
uliczne zastąpiono lampami so-
larnymi. Na tym osiedlu zamon-

towanych zostało 8 lamp solar-
nych.

Kolejne 8 solarów trafiło do 
Jonkowa, Giedajt, Gamerek Wlk., 
Mątek, Porbad i Wrzesiny. Ich za-
kup został sfinansowany ze środ-
ków funduszu sołeckiego w/w 
miejscowości.   

Kalendarium
wydarzeń

11 sierpnia

Koncert 
Chórów

18-19 
sierpnia

Festiwal 
„KOLORYT”

 23 września

Zakończenie 
Lata w Gutkowie

 /impreza sołecka/

22 - 28 lipiec

Festiwal 
Wioska

 Teatralna

2 września

Muzyczne 
Pożegnanie 

Wakacji

lipiec/sierpień

Turniej 
Piłki Siatkowej 
w Giedajtach



Bezpieczniej w gminie

chodnik na Lipowej
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Zakończył się trwający dwa lata 
remont chodnika na ul. Lipowej        
w Jonkowie. Dzięki środkom        
z funduszu sołeckiego Jonkowa, 
które sukcesywnie przeznaczane 
były w dwóch ostatnich latach, 
udało się wymienić nawierzchnię 

ciągu pieszego. Asfaltowy chod-
nik z połowy lat osiemdziesią-
tych, zniszczony rozsadzający-
mi go korzeniami przydrożnych 
drzew wymieniono na nową po-
lbrukową nawierzchnię. 

Materiały do remontu zakupio-

ne zostały przez sołectwo, na-
tomiast prace wykonano siłami 
gminy. Dzięki temu udało się wy-
remontować kilometrowy odci-
nek chodnika od Domu Strażaka 
w Jonkowie aż do przejazdu ko-
lejowego. 

Projekt rozpoczęty

Przemoc w rodzinie 
Gmina Jonkowo w imieniu, której 
działa Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jonkowie informu-
je, że przystępuje do realizacji 
projektu ,,Świadomość i kre-
atywność naprzeciw przemocy” 
w ramach programu ministerial-
nego „WSPIERANIE JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W TWORZENIU SYSTEMU PRZE-
CIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 
RODZINIE”.
Celem projektu jest wzmocnienie 
działań profilaktycznych, służą-
cych podniesieniu świadomości 
społecznej mieszkańców gminy 
Jonkowo w obszarze zjawiska 
przemocy w rodzinie. 
Jego realizacji będą służyć nastę-
pujące cele szczegółowe:
1) Pogłębienie wiedzy przedsta-
wicieli władz lokalnych oraz służb 
społecznych nt. problemu prze-
mocy w rodzinie w gminie Jon-
kowo poprzez działania informa-
cyjno-edukacyjne oraz diagnozę 
grup ryzyka.

2) Poprawa funkcjonowania ro-
dzin w gminie Jonkowo poprzez 
działania służące zapobieganiu 
powielania złych i propagowaniu 
prawidłowych wzorców rodziciel-
skich oraz nabyciu umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach kry-
zysowych.
3) Zwiększenie świadomości 
mieszkańców gminy Jonkowo na 
temat przemocy w rodzinie po-
przez realizację lokalnej kampa-
nii społecznej oraz działania edu-
kacyjne skierowane zarówno do 
dzieci jak i dorosłych.
Okres realizacji projektu:  maj –  
grudzień 2017 r.
Realizatorzy:  Gmina Jonkowo 
– Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej we współpracy z lokalny-
mi instytucjami i organizacjami.
Grupy docelowe projektu:
- dzieci i młodzież uczęszczająca 
do przedszkoli i szkół na terenie 
gminy Jonkowo;
- rodzice dzieci z terenu gminy;
- rodziny, w których występuje 

problem przemocy w rodzinie lub 
które są nim zagrożone;
- przedstawiciele instytucji              
i organizacji zaangażowanych              
w działania na rzecz przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie na te-
renie gminy, w tym m.in. władze 
gminy, przedstawiciele ZI, GOPS, 
GKRPA, policji, oświaty, służby 
zdrowia.
W sposób pośredni działania mają 
służyć zwiększeniu świadomości 
społecznej wszystkich mieszkań-
ców, dlatego jako ostatnią grupę 
odbiorców należy wskazać lokal-
ne społeczności gminy Jonkowo. 
Do każdej z tych grup kierowa-
ne są działania dobrane według 
zdiagnozowanych potrzeb oraz 
dostosowane do wieku i możliwo-
ści odbiorców.
Osoby do kontaktu w sprawie reali-
zacji projektu:
Kierownik projektu –Daria Żyro
Koordynator – Marta Cichowicz 
Ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo 
Tel. 89 523 77 64
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Na ostatniej prostej

W oczekiwaniu na drogi
ciąg dalszy ze str. 1
W celu lepszego zobrazowania za-

kresu inwestycji tego projektu oraz 
projektu „Budowa ciągu dróg trze-
ciorzędnych ulic Gościnnej, Kreso-
wej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, 
Perkoza wraz z odcinkiem drogi         
w gminie Gietrzwałd, jako połą-
czenia drogi wojewódzkiej nr 527 
z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód”,  
w ramach którego na terenie gmi-
ny zmodernizowana zostanie ul. 
Gościnna w Gutkowie  a dodatko-
wo zostanie połączona z drogą 527 
Olsztyn-Morąg, na stronie obok 
znajduje się grafika, na której zo-
brazowana została skala inwesty-
cji, które zrealizowane zostaną , na 
terenie naszej gminy ze środków 
pozyskanych w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Olsztyna. 

Droga powiatowa Olsztyn-Jon-
kowo-Węgajty-Godki, która będzie 
modernizowana w ramach pro-
jektu „Poprawa ekomobilności 
miejskiej na terenie Gminy Jon-
kowo” , w zależności od odcinka 
przejdzie różny zakres moderniza-
cji.  

Na odcinkach od drogi 527 do 
skrzyżowania z drogą gminną do 
Mątek oraz od Jonkowa (na wyso-
kości Erko) do Godek (zjazd na Po-
rbady) zmodernizowana zostanie 
nawierzchnia drogi oraz wybudowa-
ne zostaną ciągi piesze i rowerowe. 
Odcinek drogi Mątki Kolonia-Jonko-
wo (do wysokości Erko) wzbogaci 
się o ciąg pieszy, który będzie pełnił 
również funkcję ciągu rowerowego. 
Niestety ze względów finansowych, 
na tym odcinku powiat olsztyński 
zrezygnował z wylania nowego dy-

wanika asfaltowego. 
Kolejnym zadaniem realizowanym 

w ramach tego projektu jest budo-
wa ciągu pieszego i rowerowego 
wzdłóż drogi powiatowej Giedajty-
-Jonkowo. Dzięki temu uda połą-
czyć się drogę 527 (od wysokości 
sklepu Miód Malina do stacji PKP    
w Jonkowie) chodnikiem i ścieżką 
rowerową. 

Modernizacja drogi gminnej od 
Wrzesiny przez Porbady do Godek. 
Na odcinku od Wrzesiny do Porbad 
i od Porbad do rozwidlenia dróg na  
Węgajty w kierunku stacji PKP wy-
budowane zostaną: nawierzchnia 
asfaltowa, ciąg pieszy i ciąg rowero-
wy. Na odcinku od zjazdu na stację 
kolejową do przystanku PKP wyko-
nany zostanie ciąg pieszo-rowerowy 
z dopuszczeniem ruchu kołowego 
dla właścicieli działek zlokalizowa-
nych przy drodze. Na  odcinku od 
rozwidlenia drogi w kierunku PKP  
do miejscowości Godki wykonany 
zostanie dywanik asfaltowy.

W lipcu rozstrzygnięty został 
przetarg na budowę dróg łączą-
cych drogę 527 z węzłem Kudypy 
na drodze krajowej nr 16. W wy-
niku powtórzonego postępowania 
przetargowego projekt ten zreali-
zuje firma Skanska, która złoży-
ła ofertę opiewającą na kwotę 44 
mln. zł.   W ramach tej inwestycji 
oprócz dróg asfaltowych wykonane 
zostanie oświetlenie uliczne, zatoki 
autobusowe oraz bardzo istotne ze 
względów bezpieczeństwa - ciągi 
pieszo-rowerowe. 

Dobrą informacją dla mieszkań-
ców naszej gminy z pewnością bę-
dzie informacja, że po zrealizowa-
niu w/w inwestycji na terenie gminy 
Jonkowo uruchomiona zostanie       

w jej przebiegu  komunikacja pu-
bliczna, na potrzeby której zakupio-
ne będą  przez gminę autobusy. 

Kolejną inwestycją drogową, któ-
ra będzie realizowana przez gminę, 
spinającą oba projekty jest budo-
wa ronda w miejscu zbiegnięcia 
się przedłużenia drogi łączącej ul. 
Gościnną w Gutkowie z drogą 527        
i drogą powiatową do Jonkowa. 

W miesiącu lipcu podana zosta-
ła również informacja, że wniosek 
gminy Olsztyn dotyczący budowy 
ul. Nowobałtyckiej (do pętli autobu-
sowej w Gutkowie) przeszedł oce-
nę formalną i skierowany został do 
oceny merytorycznej. 

Łączny koszt projektów drogo-
wych, które realizowane będą na 
terenie naszej gminy zamknie się 
kwotą kilkudziesięciu mln. zł.

W oczekiwaniu na finansowanie 
jest również modernizacja drogi 
wojewódzkiej 527 od pętli autobu-
sowej w Gutkowie do mostu w miej-
scowości Pelnik.

Z tematów bardziej lokalnych, do-
tyczących modernizacji dróg osie-
dlowych warto wspomnieć, że do 24 
lipca mogą zgłaszać się firmy, które 
są zainteresowane remontem ul. 
Spacerowej w Jonkowie (od zjazdu 
na Orlik do ul. Lipowej). W zakres 
prac wchodzi wylanie dywanika as-
faltowego z podbudową, wykonanie 
chodnika oraz odwodnień.

Jak widać najbliższe dwa lata to 
czas realizowania inwestycji dro-
gowych na terenie naszej gminy 
jakich jeszcze dotychczas nie było. 
Pozostaje tylko uzbroić się w cier-
pliwość i ze zrozumieniem przyjąć 
mniejsze, bądz większe utrudnienia 
w ruchu drogowym.
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Edukacja artystyczna

Lato w teatrze
W sobotę, 8 lipca zakończyły się 

czwarte już w naszej gminie warsz-
taty „Lato w teatrze”, organizowane 
w ramach programu Instytutu Te-
atralnego przez Teatr Węgajty. „Lato 
w teatrze”, to dwa tygodnie inten-
sywnych zajęć teatralnych dla grupy 
dwudziestu dzieci z naszej gminy. W 
tym roku naszym tematem było „La-
boratorium lokalne”.

Filozofowanie, poszukiwanie cie-
kawych tematów do działania i lo-
kalnychn inspiracji - oto obszary, na 
których skupialiśmy nasze twórcze 
wysiłki. Wspólnie – w grupie składa-
jącej się z dzieci z gminy, pracowni-
czek/ów Gminnego Ośrodka Kultury 

i pedagożek/ów teatralnych związa-
nych z Latającym Kolektywem Wio-
ski Teatralnej – zadaliśmy sobie wie-
le filozoficznych pytań i szukaliśmy 
na nie odpowiedzi. Nasze Laborato-
rium Lokalne zastanawiało się także 
twórczo nad tym, co jest lokalne i jak 
to zbadać? Sprawdzaliśmy też, jak to 
jest coś przeobrażać i jak dokładnie 
przebiega proces zmiany? Badaliśmy, 
na co mamy wpływ, a co jest poza 
naszym zasięgiem? Wspólnie z gru-
pą dzieci i dorosłych inspirowaliśmy 
się metodą filozofowania Matthew 
Lipmana oraz terminem „serendyp-
ność” (czyli otwartości na przypadek, 
na to, co nam się przytrafia). Poma-

gały nam w tym maski, piłki, kredki, 
instrumenty muzyczne i nasza wy-
obraźnia. Poznaliśmy rozmaite tech-
niki i formy teatralne: ruch, muzyka, 
przedmioty, performatywne spacery, 
kuglarstwo, a przede wszystkim ćwi-
czenia uważności na siebie, innych, 
otoczenie.

Serdecznie zapraszamy na drugi 
pokaz w sobotę, 22.07. o godz. 17         
w Domu Strażaka w Jonkowie, pod-
czas otwarcia festiwalu „Wioska te-
atralna”

Więcej o projekcie na www.jonko-
wo.pl, gok.jonkowo.pl oraz latowte-
atrze.pl

Za nami II Piknik Historyczny w 
Jonkowie, który odbył się 1 lipca 
na jonkowskich błoniach. Miłośni-
cy historii, muzyki i dobrej zaba-
wy mieli rzadką okazję obejrzenia 
w jednym miejscu różnorodnych 
form odtwórstawa historycznego, 
warszatów tematycznych (garn-
carstwo, kaletnictwo, taniec, ar-
cheologia czy łucznictwo). 

Ze stowarzyszeniem Pruthenia 
mogliśmy przenieść się w średnio-
wiecze, legion Rapax cofnął nas do 

starożytnego Rzymu przedstawia-
jąc rzymskiego legionistę i pokaz 
walk gladiatorów. Rekreacja Kon-
na Hucułka zaprezntowała pokazy 
jazdy konnej XVII wiecznej cho-
rągwi tatarskiej. Nie obyło się bez 
prezentacji grup z okresu II wojny 
światowej (GRH Allenstein, GRH 9 
PSK z Grajewa), które zapreznto-
wały nie tylko sprzęt i wyposaże-
nie wojskowe, ale rówież stoczyły, 
krótką potyczkę pomiędzy sobą, 
inscenizując epizod walki oddzia-

łu niemieckiego z partyzantami. 
Miłośnicy militariów z okresu LWP 
mogli podziwiać sprzęt wojsko-
wy zgromadzony przez Muzeum 
Techniki Wojskowej im. B. W. Ko-
złowskiego z Wilimowa. Galeria 
zdjęć na www.jonkowo.pl.

Organizatorzy imprezy: GOK 
Jonkowo, Gmina Jonkowo, OSP 
Jonkowo.

Imprezę współfinansował Po-
wiat Olsztyński. 

II Piknik Historyczny 
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Święto 3 Maja

IX zawody strzeleckie
W tegorocznych zawodach 

udział wzięło 70 zawodników-
-amatorów z terenu powiatu 
olsztyńskiego. Największą grupę 
stanowili mieszkańcy gminy Jon-
kowo.

Zawodnicy utworzyli łącznie 20 
pełnych drużyn trzyosobowych 
oraz 6 drużyn niepełnych (1.        
i 2-osobowych).

Najlepszy wynik drużynowy w 

tegorocznej edycji zawodów zdo-
byli przedstawiciele Mątek (gmi-
na Jonkowo), którzy wywalczyli 
201 punktów. Drugie miejsce 
zajęła drużyna strażacka z Gut-
kowa, zdobywając 196 punk-
tów. Trzecie miejsce przypadło w 
udziale przedstawicielom Nowe-
go Kawkowa, którzy uzyskali 186 
punktów.

Klasyfikacja zawodów i galeria 

zdjęć na www.jonkowo.pl.
Nagrody dla uczestników za-

wodów ufundował Związek Gmin 
Warmińsko-Mazurskich. 

Organizatorami zawodów był 
Gminny Ośrodek Kultury, Gmina 
Jonkowo oraz Warmińskie Sto-
warzyszenie Strzeleckie, któ-
re jest gospodarzem strzelnicy,     
na której odbyły się zawody. 

Majówka w Jonkowie 
27 maja Sołectwo Jonkowo 

wspólnie z GOK Jonkowo zor-
ganizowało Majówkę połączo-
ną z Dniem Dziecka. W piękną 
majową sobotę dzieci korzystały 
z atrakcji przygotowanych spe-
cjalnie dla nich. 

Oprócz cieszących się jak za-
wsze powodzeniem dmuchań-
ców, organizatorzy przygotowali 

całą gamę niespodzianek, wśród 
których były: animacje i zabawy 
prowadzone przez GOK (m.in. 
malowanie twarzy, bańki mydla-
ne), kącik kuglarski, warsztaty 
taneczne, warsztaty kaletnicze 
czy średniowieczni łucznicy. 

W części wieczornej na mu-
zycznej scenie pojawiła się Pa-
trycja Jackowska, zespół The 

Dmoks, Live act Band, a na ko-
niec zabawę poprowadził DJ. 

Impreza sfinansowana została 
ze środków sołeckich Jonkowa 
przy wsparciu Powiatu Olsztyń-
skiego, WBS Jonkowo, Nadle-
śnictwa Kudypy i OSP Jonkowo.

Galeria zdjęć na www.jonkowo.pl
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Orlicy na schwał 

Sukces AP Jonkowo-Wrzesina
Dużym sukcesem mogą po-

chwalić się orlicy AP Jonkowo-
-Wrzesina. Młodzi piłkarze re-
prezentujący naszą gminę w 
ogólnopolskim turnieju PROCAM 
CUP nie tylko wygrali turniej 
eliminacyjny rozgrywany w Za-
mbrowie 1 czerwca, ale  w wiel-
kim finale 18 czerwca na stadio-
nie Amiki Wronki zajęli 4 miejsce. 

W drodze do wielkiego finału  
nasi reprezentanci wygrali tur-
niej eliminacyjny w Zambrowie 
(królem strzelców i najlepszym 

zawodnikiem turnieju został Kac-
per Sakowski) odnosząc 4 zwy-
cięstwa.

Finał rozegrany w obecności 
m.in. byłego trenera reprezenta-
cji Polski Pawła Janasa, przyniósł 
wielkie emocje, nowe doświad-
czenia, atrakcyjne nagrody oraz 
4 miejsce w Polsce. Najlepszym 
zawodnikiem drużyny wybrany 
został Igor Olszewski. 

Zawodnicy AP Jonkowo-Wrze-
sina składają podziękowania fir-
mie Procam za możliwość wzięcia 

udziału w turnieju i przeżycie nie-
zapomnianej przygody. 

Podopieczni trenera Michała 
Turulskiego grali w składzie: Ju-
liusz Drężek, Dominik Rudziński, 
Mateusz Kempa, Dawid Gurta-
towski, Igor Olszewski, Kacper 
Sakowski, Oliwier Gójski, Igor 
Prątnicki, Michał Dziczek, Hubert 
Małaczek, Jan Turulski, Kornel 
Suchecki.

Galeria zdjęć na www.jonkowo.
pl i procamcup.pl

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 lipca 
2017 r. zmarł wieloletni prezes OSP Wrzesina, Józef Gniedziejko.

Józef Gniedziejko - wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej we 
Wrzesinie w 1991 roku. Przez pięć kadencji pełnił funkcję Prezesa, aż 
do roku 2010, gdzie po 100-leciu OSP Wrzesina, przekazał nadzór nad 
jednostką młodszemu pokoleniu. Odznaczony brązowym, srebrnym, a 
także pośmiertnie złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Zmarł nagle 5 lipca w wieku 66 lat. Jeszcze rok temu czynnie uczest-
niczył w akcjach ratowniczo – gaśniczych, jako dowódca zastępu, a tak-
że przekazywał swoją wiedzę i doświadczenie najmłodszym strażakom 
– będąc opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zaangażowany 

także w życie wrzesińskiej społeczności – zapalony kibic drużyny piłkarskiej KS Wrzesina. 
Nie opuszczał prawie żadnego meczu, dodatkowo dbał o przestrzeganie zasad fair play, jako 
sędzia boczny.


