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 Nowa kadencja samorządu 
W dniu 1 grudnia 2014 r. o 

godz. 11:00 w Sali Sesyjnej 
Urzędu Gminy w Jonkowie od-
była się uroczysta sesja inau-
guracyjna VII kadencji. Otwar-
cia dokonał radny senior – Lech 
Przegaliński. Następ-
nie przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wy-
borczej przekazała 
wszystkim radnym  
zaświadczenia o do-
konanym wyborze na 
stanowiska. Kolejnym 
punktem sesji było 
złożenie uroczystego 
ślubowania. Po ślubo-
waniu głos ponownie 
zabrał radny Przega-
liński, który zgodnie 
z porządkiem obrad 
ogłosił wybranie ko-
misji skrutacyjnej 
celem wyłonienia no-
wego przewodniczącego Rady 
Gminy. W skład komisji skru-
tacyjnej weszli: Małgorzata 
Świderska, Beata Jabłońska 
oraz Arkadiusz Przewłocki. Na 
stanowisko przewodniczącego 
zgłoszono dwie kandydatury: 
Lidię Mossakowską oraz Sła-
womira Wydymusa. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania 

fotel przewodniczącego objął 
Sławomir Wydymus (9 głosów 
za). Lidia Mossakowska uzy-
skała wynik 6 głosów za. Pani 
Lidia Mossakowska pogratulo-
wała wygranej panu Sławomi-

rowi Wydymusowi, a następnie 
wręczyła każdemu z  radnych 
po egzemplarzu Statutu Gminy  
z życzeniami owocnej pracy. 
Przewodniczący Sławomir Wy-
dymus podziękował za wybór i 
zawnioskował o likwidację po-
destu dla prezydium rady. 

Osoby wiceprzewodniczących 
oraz skład poszczególnych ko-

misji działających przy Radzie 
Gminy zostały określone na 
drugiej sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 8 grudnia. Podczas 
tej sesji wójt elekt Wojciech 
Giecko otrzymał z rąk Prze-

w o d n i c z ą c e j 
Gminnej Komi-
sji Wyborczej 
w Jonkowie za-
świadczenie o 
wyborze, a na-
stępnie złożył 
uroczyste ślu-
bowanie. Dal-
szą część sesji 
zajęły sprawy 
związane z wy-
łonieniem wi-
ceprzewodni-
czącego oraz 
u s t a l e n i e m 
członków komi-
sji stałych dzia-

łających przy Radzie Gminy.
Wiceprzewodniczącą Rady 

Gminy Jonkowo została wybra-
na Agnieszka Domżalska. W 
toku dalszych głosowań wyło-
niono następujący skład komi-
sji stałych.

Komisja Budżetowa
Katarzyna Kiljańska – Przewodnicząca Komisji,
Marzena Kodzik,
Jolanta Kruk,
Zdzisław Januszewski,
Beata Jabłońska,
Paweł Schlegel,
Arkadiusz Przewłocki,

Komisja Gospodarki i Strategii Rozwoju
Lech  Przegaliński - Przewodniczący Komisji,
Arkadiusz Przewłocki,
Urszula Szymańska,
Zdzisław Januszewski,
Sławomir Wydymus,
Marzena Kodzik,

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Spraw 
Społecznych i Promocji
Małgorzata Świderska – Przewodnicząca Komisji,
Urszula Szymańska,
Lidia Mossakowska,
Beata Piłat,
Małgorzata Marczuk,
Agnieszka Domżalska,
Beata Jabłońska,

Komisja Rewizyjna
Beata Jabłońska – Przewodnicząca Komisji,
Marzena Kodzik,
Lidia Mossakowska,
Katarzyna Kiljańska,
Lech Przegaliński,
Jolanta Kruk,
Paweł Schlegel

Skład Komisji Stałych Rady Gminy Jonkowo
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   Za nami wybory samorządowe, 
w których na kadencję 2014-
2018 wybieraliśmy radnych 
gminnych, powiatowych i wo-
jewdzkich oraz wójta. Frekwen-
cja w Gminie Jonkowo wyniosła 
51,63%. 
   W głosowaniu na wójta naj-
większą liczbę ważnych gło-
sów otrzymał Wojciech Giecko 
zgłoszony przez KWW „Wspól-
na Gmina Jonkowo” (1188 gło-
sów ważnych - 42,76%). Dru-
gim kandydatem pod względem 
uzyskanych głosów został Wal-
demar Remiszewski zgłoszony 
przez KWW „Aktywni dla Gmi-
ny Jonkowo” (852 głosy ważne 
- 30,67%). Na trzecim miejscu 
pod względem uzyskanych gło-
sów uplasował się Mieczysław 
Aszkiełowicz zgłoszony przez 
KWW „Aszkiełowicz” (422 głosy 
ważne - 15,19%). Najmniejszą 

liczbę głosów otrzymał Bogdan 
Chmieliński zgłoszony przez KW 
„Polskie Stronnictwo Ludowe” 
(316 głosy ważne - 11,38 %.
   30 listopada przeprowadzona 
została druga tura w wyborach 
na wójta.  Frekwencja w drugiej 
turze wyniosła 47,43%. W su-
mie wydano 2612 kart do głoso-
wania. 24 głosy były nieważne. 
Kandydat KWW „Wspólna Gmi-
na Jonkowo” - Wojciech Giec-
ko otrzymał 1553 głosy ważne, 
kandydat KWW „Aktywni dla 
Gminy Jonkowo” - Waldemar Re-
miszewski otrzymał 1035 głosów 
ważnych. 
   W wyniku przeprowadzonych 
wyborów mandaty do Rady 
Gminy Jonkowo uzyskali: Jolan-
ta Kruk (Jonkowo), Małgorza-
ta Świderska (Jonkowo), Lech 
Przegaliński (Jonkowo), Agniesz-
ka Domżalska (Jonkowo), Pa-

weł Schlegel (Łomy, Garzewko, 
Polejki), Zdzisław Januszewski 
(Gutkowo), Katarzyna Kiljańska 
(Mątki, Kajny), Beata Jabłoń-
ska (Warkały), Marzena Kodzik 
(Wrzesina), Beata Piłat (Stękiny, 
Porbady), Sławomir Wydymus 
(Wołowno), Lidia Mossakowska 
(Szałstry, Stare Kawkowo, Ga-
merki Wlk.), Małgorzata Marczuk 
(Nowe Kawkowo, Pupki), Arka-
diusz Przewłocki (Giedajty) oraz 
Urszula Szymańska (Godki, Wę-
gajty). 
   W przeprowadzanych równo-
legle wyborach do rady powiatu 
mandat uzyskali: Miroslaw Pam-
puch (KWW Nasz Powiat) oraz 
Jan Dowgielewicz (KW PSL). 
Dzięki temu po raz pierwszy od 
reformy samorządowej z 1998 
roku gmina Jonkowo ma dwóch 
przedstawicieli w radzie Powiatu 
Olsztyńskiego.  

Fotorelacja z otwarcia Jonkowskich Błoni
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Zwycięstwo ex aequo

Konkurs Piękna Wieś
W dniu 24 października 2014 

r. nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu gminnego „Piękna Zagroda 
i Estetyczna Wieś 2014”. Zwy-
cięzcom i uczestnikom tegorocz-
nej edycji wręczono pamiątkowe 
dyplomy oraz statuetki. Najlepsi 
otrzymali również 
nagrody pienięż-
ne przeznaczone 
na cele ogólno-
społeczne wsi. 
Decyzją Komisji 
Konkursowej Ga-
rzewko i Gamer-
ki Wielkie zajęły 
pierwsze miejsce 
ex-aequo. Trze-
cie miejsce wy-
walczyło sołectwo 
Nowe Kawkowo. 
W konkurencji na 
najpiękniejszą za-
grodę zwyciężyli 
Państwo Grażyna 
i Jan Dowgielewi-
czowie z Nowego Kawkowa.

W tym roku do konkursu przy-
stąpiło 11 sołectw: Gamerki 
Wlk., Garzewko, Godki, Gutko-
wo, Nowe Kawkowo, Porbady, 
Stare Kawkowo, Szałstry, Warka-
ły, Węgajty i Wrzesina. W trakcie 
trwania konkursu trzy sołectwa 
(Szałstry, Warkały i Wrzesina) 
wycofały się z rywalizacji. W 
konkurencji indywidualnej (Pięk-
na Zagroda) w wzięło udział pięć 

posesji: Państwa Dereweckich z 
Giedajt, Państwa Dowgielewicz z 
Nowego Kawkowa, Państwa Gil 
ze Starego Kawkowa, Państwa 
Orczykowskich z Garzewka oraz 
Państwa Wysockich z Mątek.

Jury konkursowe brało pod 

uwagę przede wszystkim postęp 
prac estetyzujących, który został 
wykonany pomiędzy wiosenną 
(maj) i jesienną lustracją (wrze-
sień). Zgodnie z regulaminem 
oceniano elementy małej archi-
tektury, ogólną estetykę wskaza-
nego terenu, liczbę nowych nasa-
dzeń drzew, krzewów i kwiatów. 
Przy ocenie posesji indywidual-
nych decydujące znaczenie miał 
zakres prac wykonanych pomię-

dzy dwoma lustracjami.
Specjalne wyróżnienie Komi-

sja Konkursowa przyznała soł-
tysowi GUTKOWA - Zdzisławowi 
Januszewskiemu za ogromne 
zaangażowanie w poprawę este-
tyki miejscowości. Miejsce ogól-

nodostępne zostało 
zgłoszone na pry-
watnej posesji i 
zgodnie z regula-
minem nie można 
było go uwzględnić 
w kategorii Este-
tyczna Wieś.

W tym miej-
scu warto również 
dodać, że Nowe 
Kawkowo zdobyło 
uznanie w woje-
wódzkim konkursie 
„Czysta i Piękna 
Zagroda - Este-
tyczna Wieś 2014” 
organizowanym 
przez Związek 

Gmin Warmińsko-Mazurskich, 
zajmując VIII miejsce. Decy-
zją jury konkursowego sołectwo 
otrzymało nagrodę w wysokości 
2000 zł ufundowaną przez War-
mińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.

Szczegółowa klasyfikacja so-
łectw i posesji indywidualnych 
znajduje się na stronie www.jon-
kowo.pl

Wspólne zdjęcie laureatów

Drodzy Mieszkańcy Gminy Jonkowo. Niech magiczna moc wigilij-
nego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila 
świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obda-
ruje wszystkich pomyślnością i szczęściem. Radosnych i pogodnych 

świąt Bożego Narodzenia życzą

Wójt Gminy Jonkowo                                      Przewodniczący Rady Gminy  Jonkowo
Wojciech Giecko                                                                             Sławomir Wydymus
                                                                                                     Radni Gminy Jonkowo 
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   Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia w piątek 12 
grudnia 2014 roku pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jonkowie po raz kolejny przygo-
towali Rodzinne Warsztaty pod 
nazwą „W Świątecznym Klima-
cie”. Podczas zajęć w spokojnej, 
przedświątecznej atmosferze 
uczestnicy warsztatów wykonali 
prześliczne kolorowe wianki. Za-
równo te wiklinowe jak i owijane 
tasiemką z kolorowymi, błysz-
czącymi bombkami oraz innymi 
ozdobami będą stanowiły deko-
racje w wielu domach. 
Chętnie malowane były bombki, 

które w rękach każdego z uczest-
ników nabierały indywidualnego 
charakteru. Z czasem mieniły się 
różnymi kolorami, wzorami i fak-
turami. Wyklejane były też cho-
ineczki z piór w różnych kolorach. 
Białe i zielone choinki zdecydo-
wanie przeważały, ostatecznie 
one wszystkie otulone brokatową 
mgiełką po prostu zachwycały. 
Podczas tegorocznych warszta-
tów dzieci z rodzicami, młodsi 
i starsi mieli możliwość samo-
dzielnie uformować świąteczne 
pierniczki. Niezwykle pomocne 
okazały się jednak foremki. Po 
upieczeniu w piekarniku zostały 

udekorowane na przeróżne spo-
soby. Były kolorowe, pachnące i 
jak wieść niosła, bardzo smacz-
ne. 
To był niezwykły wieczór: sły-
chać było gwar rozmów, w tle 
rozbrzmiewały kolędy, unosił się 
zapach upieczonych piernicz-
ków, a w efekcie panowała ma-
giczna, świąteczna atmosfera. 
W tegorocznym wydaniu warsz-
tatów uczestniczyło kilkudziesię-
ciu mieszkańców naszej gminy. 
Gościliśmy najmłodszych wraz z 
rodzicami, ale nie brakło też se-
niorów, z czego niezmiernie się 
cieszymy.

Inwestycje w ramach PROW

Zewnętrzne siłownie
W parku w Jonkowie i na tere-

nie rekreacyjnym w Giedajtach 
trwają prace przy montażu siłow-
ni zewnętrznych zakupionych w 
ramach wniosku „Budowa sporto-
wych siłowni zewnętrznych w miej-
scowościach Jonkowo i Giedajty” 
dofinasowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 
413 „ Wdrażanie Lokalnych stra-
tegii Rozwoju” w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przy-
znania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Oprócz 
wspomnianych siłowni w parku 

w Jonkowie wykonane zostaną 
utwardzone ciągi komunikacyjne 
oraz zamontowane obiekty małej 
architektury m.in. donice na kwia-
ty oraz oświetlenie. Wartość cał-
kowita prowadzonych prac wynosi 
ok. 132 000 zł. Dofinansowanie z 
PROW wyniosi 61 815 zł.  
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VII zawody strzeleckie

Aktywne świętowanie
We wtorek 11 listopada 2014 

r. po raz siódmy rozegrany zo-
stał Jesienny Puchar Strzelec-
ki z okazji Dnia Niepodległo-
ści. W tym roku do rywalizacji 
przystąpiło 18 drużyn, repre-
zentujących sołectwa naszej 
gminy oraz gości z sąsiednich 
samorządów. Zwycięzcą te-
gorocznej edycji została dru-
żyna Wołowno I w składzie: 
Paweł Majewski, Zbigniew 
Dzik, Bogdan Noga, uzyskując 
wynik 232 punktów.  W kla-
syfikacji indywidualnej najcel-
niejszym okiem wykazał się 
Bogdan Noga z Wołowna, któ-
ry wywalczył 86 punktów. 

Zwycięskie drużyny otrzy-
mały puchary (miejsca I-III) 
oraz pamiątkowe dyplomy 
(miejsca I-VI). W konkuren-
cji indywidualnej zawodnicy 

otrzymali medale (miejsca I-
-III) oraz pamiątkowe dyplo-
my (miejsca I-VI). Wszystkim 
uczestnikom bardzo serdecz-
nie dziękujemy za udział w 

zawodach. Jednocześnie za-
praszamy na kolejne wydanie 
pucharu (wiosenny) w dniu 3 
maja 2015 r.

 Zawody przeprowadzono w 
oparciu o wewnętrzny regula-
min oraz przepisy ISSF i PZSS. 
W zawodach wzięło udział 56 

zawodników. Przeprowadzono 
jedną konkurencję: karabin 
sportowy bocznego zapłonu, 
dystans 50 m, pozycja leżąca 
z podpórką, przeziernikowe 
przyrządy celownicze. Strze-
lanie 3x strzały próbne i 10x 
strzały oceniane. Prowadzono 
klasyfikację drużynową i indy-
widualną. Protestów nie zgła-
szano. Sędzia Główny Strze-
lań - Wojciech Giecko, Sędzia 
Strzelań - Zbigniew Tyc, Artur 
Grzybek Kierownik Biura Obli-
czeń - Karol Janczewski, Kie-
rownik Zawodów: Rafał Za-
sański.

Szczegółowy  komunikat 
klasyfikacyjny oraz galeria 
zdjęć dostępne są na stronie 
www.jonkowo.pl

Redakcja dziękuje dzie-
ciom z Przedszkola Sa-
morządowego w Jon-
kowie za rysunki, które 
może wykorzystywać 
w biuletynie. Zaintere-
sowanych obejrzeniem 
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 2015 Roku

Dobra muzyka
Lampka szampana

Pokaz ogni sztucznych

Zaprasza
GOK Jonkowo

Rada Sołecka Jonkowo

 Radosnych i pogod-
nych Świąt Boże-
go Narodzenia oraz 
wielu szczęśliwych 
chwil i wszelkiej po-
myślności w nad-
chodzącym Nowym 
2015 Roku wszyst-
kim strażakom i ich 

najbliższym 
życzą 

 
Prezes                        Komendant 

 ZG OSP RP             ZG OSP RP
Leszek Domin   Lech Przegaliński
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„Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną”

Gminną politykę społeczną 
kreujemy wraz z Olsztyńską 
Fundacją Inicjatyw Prospo-
łecznych (OFIP) od marca br. 
Jej wyraz, a zarazem nama-
calny efekt projektu stanowi 
Strategia Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych Gminy 
Jonkowo na lata 2015-2020.  

Strategia to fundamentalny do-
kument określający potrzeby i 
oczekiwania w zakresie rozwoju 
społecznego oraz najlepsze me-
tody ich zaspokojenia. Formułuje 
ona priorytetowe  kierunki działań 
służących likwidowaniu problemów 
lokalnych, wspieraniu integracji 
oraz podnoszeniu szans eduka-
cyjnych i zawodowych mieszkań-
ców gminy. Będzie wdrażana przez 
władze Gminy Jonkowo oraz jej 
jednostki: GOPS, GOK, szkoły, so-
łectwa, we współpracy z lokalnymi 
instytucjami, organizacjami po-
zarządowymi oraz mieszkańcami. 
Z tego względu prace nad Stra-
tegią przebiegały na płaszczyźnie 
współpracy przedstawicieli różne-
go rodzaju instytucji i podmiotów 
oraz jak najszerszego włączania 
mieszkańców gminy oraz ich orga-
nizacji. 

Na pierwszym etapie projektu 
przedstawiciele OFIP – Izabela i 
Marek Jurzyńscy przedstawili zało-
żenia projektu na sesji Rady Gmi-
ny, zachęcając radnych i sołtysów 
do uczestnictwa w dalszych działa-
niach. Zainteresowanie projektem 
oraz pracami nad Strategią znala-
zło wyraz w kształcie powołanego 
w kwietniu zespołu zadaniowego 
ds. jej opracowania – w jego skład 
weszło 27 osób, w tym kierownik 
i pracownicy GOPS, radni, sołtysi, 
przedstawiciele edukacji, służby 
zdrowia, policji, organizacji poza-
rządowych oraz Zespołu Interdy-
scyplinarnego i Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. 

Aby poznać opinie i potrzeby 
społeczności gminy, na przełomie 
maja i czerwca zostały przeprowa-
dzone anonimowe badania ankie-
towe wśród osób, które ukończyły 
15 rok życia. Uczestniczyło w nich 
141 mieszkańców gminy, w tym 
zgodnie z przyjętym doborem: 72 
kobiety i 69 mężczyzn; 126 osób 
do 64 roku życia i 15 osób od 65 
lat wzwyż; 31 osób korzystają-
cych ze świadczeń pomocy spo-
łecznej i 110 osób nie posiadają-
cych statusu świadczeniobiorcy. 
W międzyczasie trwały również 
prace diagnostyczne, prowadzo-
ne głównie w oparciu o informacje 
zgromadzone w ogólnodostępnych 
rejestrach, bazach i raportach. W 
ten sposób powstał obraz sytuacji 
społecznej Gminy Jonkowo, który 
skonfrontowano z opiniami liderów 
i mieszkańców podczas warszta-
tów planowania strategicznego.

W okresie sierpień-wrzesień 
zorganizowane zostały cztery 
warsztaty, podczas których wy-
pracowywano założenia Strategii. 
Ogłoszenia o spotkaniach robo-
czych były zamieszczane na stro-
nie internetowej GOPS, rozsyłane 
pocztą, a także przekazywane po-
przez tak zwany marketing szep-
tany. Dzięki szerokiej promocji 
wydarzenia, na spotkaniach ro-
boczych zjawili się przedstawicie-
le niemalże wszystkich lokalnych 
podmiotów działających w ob-
szarze polityki społecznej: Wójt 
Gminy i radni Rady Gminy, soł-
tysi, pracownicy UG, GOPS i pla-
cówek oświatowych, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych, 
jak również mieszkańcy gminy 
nie pełniący funkcji publicznych. 
Trzy spotkania miały charakter te-
matyczny – w Nowym Kawkowie 
rozmawialiśmy o perspektywach 
rozwoju sektora pozarządowego 
w gminie oraz współpracy organi-
zacji z samorządem, w Szałstrach 

spotkaliśmy się z młodzieżą, nato-
miast w Jonkowie z osobami star-
szymi, aby poznać ich problemy i 
oczekiwania. 

W efekcie tych działań powstał 
projekt Strategii zawierający z 
jednej strony diagnozę sytuacji 
społeczno-ekonomicznej w Gmi-
nie Jonkowo, a z drugiej cele i kie-
runki działań do zrealizowania w 
najbliższych latach. W listopadzie 
został on poddany konsultacjom 
społecznym – projekt dostępny 
był na stronie internetowej gminy, 
a także w siedzibie GOPS, a uwagi 
można było zgłaszać poprzez for-
mularze uwag przesyłane pocztą 
lub mailem bądź dostarczane oso-
biście do siedziby GOPS. Ponadto 
zorganizowane zostały trzy spo-
tkania otwarte z udziałem miesz-
kańców, którzy również w ten spo-
sób mogli wyrazić swoją opinię na 
temat dokumentu. 

Efektem prawie dziesięciomie-
sięcznych prac jest Strategia 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Jonkowo na lata 
2015-2020, wypracowana meto-
dami partycypacyjnymi, a więc 
wspólnymi siłami. To jednak nie 
koniec projektu. W lutym 2015 r. 
zostanie zorganizowane w Olszty-
nie seminarium, na którym wraz z 
OFIP oraz pozostałymi 5 gminami 
uczestniczącymi w projekcie po-
dzielimy się z gośćmi doświadcze-
niami, jakie w jego ramach zdoby-
liśmy. 

Projekt „Wspólnie kreujemy 
gminną politykę społeczną” jest 
realizowany przez Olsztyńską Fun-
dację Inicjatyw Prospołecznych, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Jonkowie oraz pięć innych 
GOPS-ów z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego, w ra-
mach programu Obywatele dla 
Demokracji finansowanego z fun-
duszy EOG. 

Projekt „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną” 
realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG 



Biuletyn Informacyjny Gminy Jonkowo „ Z Rady i Urzędu”
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie; www.jonkowo.pl, www.gok.jonkowo.pl

11-042 Jonkowo ul. Klonowa 2; tel. 089 512 92 37 w. 34
e-mail: gok@jonkowo.pl; redakcja: Jacek Olszewski, Rafał Zasański

8

OSP Wrzesina

Święto w OSP 
Dzień 25 października 2014 r. 

przejdzie do wieloletniej, bogatej 
historii Ochotniczej Straży Pożar-
nej we Wrzesinie jako bardzo waż-
na data. Właśnie tego dnia odbyła 
się doniosła uroczystość poświę-
cenia i przekazania dwóch wozów 
bojowych oraz otwarcie zmoder-
nizowanego budynku strażnicy.

Spotkanie, które rozpoczęło się 
punktualnie o 15:00, otworzyli 
naczelnik OSP Wrzesina druh Ta-
deusz Krzysztof Górski i prezes 
OSP Wrzesina druh Daniel Kacz-
marczik. Po złożeniu meldunku, 
przy dźwiękach hymnu poczet 
flagowy dokonał wciągnięcia flagi 
państwowej na maszt. Następnie 
prowadzący powitali zaproszo-
nych gości, druhów strażaków z 
terenu Gminy Jonkowo oraz są-
siednich samorządów. Przedsta-
wiono również historię wrzesiń-
skiej strażnicy ze szczególnym 
uwzględnieniem wyposażenia jej 
w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Następnie proboszcz wrzesiń-
skiej parafii, ksiądz Remigiusz 

Klimkowski dokonał ceremo-
nii uroczystego poświęcenia sa-
mochodów oraz remizy. W swej 
wypowiedzi przekazał życzenia 
druhom strażakom, by nowe po-
jazdy szczęśliwie, z Bożą opieką 
dowoziły ich na miejsce akcji i z 
powrotem. Do życzeń i wyrazów 
uznania dołączyli się również po-
zostali goście, którzy wysoko oce-
nili dotychczasową działalność 
jednostki. Po przemówieniach 
nastąpił najprzyjemniejszy mo-
ment – uroczyste przekazanie 
kluczyków do samochodów. W 
ceremonii przekazania uczestni-
czyli: Wiceprezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – Tadeusz Ra-
tyński, Warmińsko-Mazurski Ko-
mendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej – st. bryg. Miro-
sław Rutecki, Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Olsztynie – st. bryg. Andrzej Gó-
rzyński, Dyrektor Wykonawczy 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Olsztynie – Grzegorz Matczyński, 
Starosta Powiatu Olsztyńskiego – 
Mirosław Pampuch oraz Wójt Gmi-
ny Jonkowo – Wojciech Giecko.

Ostatnim, aczkolwiek niezwy-
kle miłym akcentem tej doniosłej 
uroczystości był występ Zespołu 
Pieśni i Tańca „Kortowo”, który 
zaprezentował ludowe tańce war-
mińskie. 

W tym roku wrzesińscy strażacy 
otrzymali z Komendy Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej 
używany pojazd Star-Man.  Dru-
gi wóz bojowy - średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy marki 
Mercedes-Benz serii Atego wraz 
z wyposażeniem jest całkowicie 
nową jednostką. Koszt jego za-
kupu wyniósł 723 273,00  zł i w 
80% sfinansowany został ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Olsztynie w ramach 
dotacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Pozostałą część kwoty pokryto z 
budżetu Gminy Jonkowo.


