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Inwestycje gminne

Asfalt przez porbady
Urząd Wojewódzki w Olsztynie opublikował listę rankingową
wniosków złożonych do programu „Narodowy Program Budowy
Dróg Lokalnych”. Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez naszą gminę na przebudowę drogi gminnej Wrzesina
- Porbady został sklasyfikowany
na 4 miejscu na liście rankingowej złożonych wniosków (na 39
projektów, które przeszły ocenę
formalną i merytoryczną), złożonych przez samorządy gminne.
Wnioski pozytywnie zaopiniowa-

ne przez wojewodę przejdą teraz
ocenę w MSWiA, które to ostatecznie zadecyduje o przyznaniu
środków finansowych na realizację zadania.
W ramach złożonego wniosku
wykonany zostanie dywanik asfaltowy szerokości 5 m przez
miejscowość Porbady. W latach
2010-2011 planowana jest kontynuacja zadania w kierunku
Wrzesiny, oczywiście w przypadku pozyskania środków w kolejnych naborach do „Narodowego
Programu Budowy Dróg Lokal-

nych”.
Koszt wykonania inwestycji to
500 tys. zł. Gmina wyłoży 200
tys. zł, 250 tys. zł pochodzić będzie ze środków rządowych. Dodatkowo, dzięki temu, że gminna
droga Wrzesina-Porbady-Godki
łączy drogę wojewódzką OlsztynMorąg z powiatową drogą Jonkowo-Wołowno, powiat włączył się
w finansowanie zadania kwotą 50
tys. zł. Inwestycja wykonana zostanie w roku 2009.
j.o

Otwarcie zakładu utylizacji

otwarcie w rudnie

W środę 10 grudnia br dokonano otwarcia zakładu utylizacji
nieczystości stałych w Rudnie, na
które zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich samorządów wchodzących w skład Związku „Czyste Środowisko”. Gminę
Jonkowo reprezentowali: wójt:
Wojciech Giecko, przewodniczący
Rady Gminy - Leszek Domin oraz
radni Waldemar Remiszewski i
Dariusz Porębski.
Zanim doszło do uroczystego przecięcia wstęgi odbyło się
spotkanie w ostródzkim zamku,
gdzie zebrani goście otrzymali
pamiątkowe statuetki. Przewod-

niczący związku Gustaw Marek
Brzezin podziękował jednocześnie wszystkim samorządom za
wkład w budowę zakładu.
Następnym punktem uroczystości był wyjazd do Rudna. Tam
przedstawiciele samorządów dokonali przecięcia wstęgi. Po uroczystym poświęceniu obiektu,
goście mieli okazję obejrzeć linię
technologiczną selekcji odpadów
stałych.
Przypomnijmy, że Gmina Jonkowo jako jeden z członków Związku Gmin Regionu OstródzkoIławskiego „Czyste Środowisko”
partycypowała w kosztach budo-

Przecięcie wstęgi - wójtowie: Ostródy
Gustaw Marek Brzezin i Jonkowa Wojciech Giecko

wy zakładu w Rudnie. Koszt inwestycji zamknął się kwotą prawie
25 mln zł. Głównym wykonawcą
robót budowlanych było wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjno-Budowlanych
„POZNAŃ” Sp. z o.o.
Udział naszej gminy w tej inwestycji sprawi, że dotychczasowe
opłaty za wywóz nieczystości nie
wzrosną tak, jak np. w sąsiedniej
Gminie Olsztyn. W przyszłym roku
planowana jest bowiem podwyżka tzw. opłaty marszałkowskiej z
75 do 100zł za tonę śmieci.
rav.
galeria zdjęć www.jonkowo.pl

Tutaj trafią śmieci z naszej gminy i z
gmin innych członków Związku Czyste
Środowisko
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XVII Finał zagra w Jonkowie

Sztab wośp w Jonkowie

wie, Urzędu Gminy
w Jonkowie oraz
OSP Jonkowo (kolejność wymieniania przypadkowa)
powołany
został
w naszej gminie
sztab XVII Finału
WOŚP. Otrzymaliśmy już potwierdzenie rejestracji
sztabu z Fundacji
WOŚP i widniejemy na internetowej liście sztabów
XVII finalu WOŚP.
W styczniu br.
Tak graliśmy w styczniu 2008 r.
wymienieni powyżej zorganizowali w
Wspólnym staraniem GminneJonkowie na placu
go Ośrodka Kultury w Jonkowie, 650 -lecia jedną z imprez XVI
SP Jonkowo, SP Wrzesina, SP Finału WOŚP. Zebranych zostało
Nowe Kawkowo, Gimnazjum w ok. 3500 zł. Do przyszłorocznego
Jonkowie, Przedszkola w Jonko- finału, który odbędzie się w nie-

Drodzy Mieszkańcy Gminy Jonkowo
Boże Narodzenie to czas, by przesłać
wszystkim najserdeczniejsze życzenia miłości
i radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila tych Godnych Świąt
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2009
obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Wójt Gminy Jonkowo
WojciechGiecko

dzielę 11 stycznia 2009 r. przygotowujemy się na tyle wcześnie,
że udało nam się zarejestrować
oficjalny sztab. W planach mamy
zorganizowanie imprezy plenerowej na placu 650-lecia w Jonkowie. Zlicytujemy piłki z podpisami siatkarzy AZS UWM Olsztyn.
Na hali sportowej w Jonkowie
planowane jest rozegranie turnieju tenisa stołowego. Oczekujemy na Wasze propozycje,
co powinniśmy zorganizować, w
czym chcecie nam pomóc. Zapraszamy chętnych z pomysłami,
chętnych do pomocy przy organizacji finału w Jonkowie, darczyńców z przedmiotami na aukcje.
Każde ręce będą pomocne. Kontakt: gok@jonkowo.pl, siedziba
sztabu: Gminny Ośrodek Kultury
w Jonkowie, ul. Klonowa 2, tel.:
089 512 92 37 w.34
jo.

Szanowni Państwo
W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji oraz wielu sukcesów. Niech moc wiary
i siły doda otuchy w zmaganiu się z codziennością, a Nowy Rok 2009 będzie czasem pokoju
i realizacji osobistych zamierzeń.
Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo Leszek Domin
Radni Gminy Jonkowo

Spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń
w Nowym Roku 2009
Klientom, Członkom

oraz Mieszkańcom Regionu

życzy
Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy
Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie
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Wieści z GOK-u

Warsztaty

Zamek w Olsztynie

Dnia 11 grudnia dzieci ze świetlic
w Jonkowie i Wrzesinie wyjechały
do Olsztyna, gdzie uczestniczyły w Warsztatach Świątecznych
zorganizowanych przez Muzeum
Warmii i Mazur. Na wstępie dzieci
wysłuchały prelekcji mówiącej o
historii Świąt Bożego Narodzenia
na Warmii, a następnie z wielkim zaangażowaniem zabrały się
do wykonywania ozdób choinkowych. Drugą atrakcją wyjazdu
było zwiedzanie olsztyńskiego
zamku. Po korytarzach i komnatach oprowadzał nas Pan Rafał
Zasański, który w sposób niezwykle ciekawy opowiadał nam
dzieje i historię zamku.

na zamku i w Mątkach

Mimo, że nasz wyjazd obfitował w atrakcje, musieliśmy także znaleźć czas na kilka zdjęć z
Mikołajem Kopernikiem, który
przygląda się olsztyńskiemu zamkowi, a także na spacer po pięknie przystrojonym i oświetlonym
Starym Mieście, na którym widać
już zbliżające się święta Bożego
Narodzenia.
Mątki
Dnia 1 grudnia odbyły się także
warsztaty świąteczne w świetlicy
w Mątkach. Zajęcia poprowadził
bardzo utalentowany artysta,
Pan Marcin Jelewski. Dzieci pod
bacznym okiem Pana Marcina
malowały bombki, które zawisną
zapewne na choinkach. Muszę
przyznać, że piękniejszych bom-

bek niż te, które wykonały dzieci,
do tej pory jeszcze nie widziałam.
Anna Piskunowicz
W imieniu Dzieci ze Świetlic w
Jonkowie i Mątkach, życzę spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Redakcja dziękuje dzieciom
z Przedszkola Samorządowego w Jonkowie za rysunki,
które może wykorzystywać
w biuletynie. Zainteresowanych obejrzeniem prac dzieci odsyłamy na:
www.jonkowo.pl
www.przedszkole.jonkowo.pl

Gmina okiem aparatu

KOnkurs Fotograficzny

Znamy już laureatów konkursu fotograficznego „Jonkowskie
Cztery Pory Roku”. W konkursie
ogłoszonym przez Gminę Jonkowo pierwsze miejsce zajęło zdjęcie „Bociany” - autorstwa Jerzego Dereweckiego. Drugie miejsce

Bociany Jerzy Derewecki

przypadło zdjęciu „Korytarz powietrzny” - autorstwa Iwony
Gogolewskiej, a trzecie „Jesienne-mgły” - autorstwa Andrzeja
Hermańskiego. Laureatom konkursu, 29 grudnia na sesji Rady
Gminy Jonkowo, wręczone zo-

Korytarz powietrzny Iwona Gogolewska

staną nagrody rzeczowe. Nagrodzone zdjęcia można obejrzeć w
zakładce galeria zdjęć na stronie
www.jonkowo.pl. Gratulujemy!
j.o

Jesienne mgły Andrzej Hermański

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie realizuje projekt
„Krok Naprzód – Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Problemowym z gminy Jonkowo”
W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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21-22 marca 2009 r.

III edycja napoleoniady

Ośrodek Kultury w Jonkowie
zaprasza na trzecią edycję,
która odbędzie się w dniach
21-22 marca 2009r. Tradycyjnie,
kulminacyjnym
punktem imprezy będzie rekonstrukcja walk przy „ruskim szańcu”. Wśród innych
atrakcji znajdą się m.in.:
sesja naukowa z pokazami
multimedialnymi oraz wystawa oryginalnych ekspoNapoleoniada 2008 - jaka bęnatów z epoki zlokalizowana
dzie w przyszłym roku?
w nowej siedzibie Ośrodka Kultury. Dla pasjonatów
Znany jest już termin przyszłowojskowości empire’u organirocznej NAPOLEONIADY. Gminny
zatorzy przewidzieli zwiedzanie

SYLWESTER na PLACU

50 lat minęło...

Złote gody
18 grudnia w Sali Sesyjnej
Urzędu Gminy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń
dla par obchodzących jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego.
Na tegoroczną ceremonię udekorowania
medalami
zostały
zaproszone cztery pary. Część
oficjalną otworzyła p. Danuta Konopka – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jonkowie. Następnie, w imieniu prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, wójt
Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko, oraz przewodniczący Rady
Gminy, Leszek Domin, wręczyli
wszystkim parom okolicznościowe dyplomy i udekorowali odzna-

obozu oraz musztrę wojsk według XIX-wiecznych regulaminów.
W drugim dniu imprezy odbędą się zawody strzeleckie z broni czarnoprochowej na strzelnicy
sportowej Warmińskiego Klubu
Strzeleckiego „10”, podczas których poszczególne grupy rekonstrukcyjne będą mogły wykazać
się celnością oka swoich żołnierzy. Na koniec zawodów przewidziany jest rewanż pojedynku
w strzelaniu z armat (Jonkowo,
kontra goście z Bagrationowska).
rav

czeniami za długoletnie pożycie
małżeńskie. Nie obyło się oczywiście bez gratulacji i kwiatów.
Po wręczeniu medali i listów
gratulacyjnych głos zabrał Wójt
Gminy Jonkowo, który podziękował za trud włożony w wychowanie dzieci oraz za pracę na rzecz
swojej rodziny, najbliższego środowiska i całej naszej gminy. Do
podziękowań przyłączył się także przewodniczący Rady Gminy,
który złożył szacownym jubilatom życzenia długich i szczęśliwych lat życia, dużo zdrowia oraz
zadowolenia z dalszego wspólnego
pożycia
małżeńskiego.
Całość uroczystości zakończył
uroczysty poczęstunek, podczas którego jubilaci wspominali minione lata.
rav

Pary obchodzące
jubileusz:
Helga i Eugieniusz
Garkowscy,
Anna i Bazyli
Kajda,
Zofia i Władysław
Noga,
Teresa i Stanisław
Wyza.

31 grudnia 2300 - 100
Plac 650-lecia Jonkowa
Wspólne powitanie
Nowego 2009 Roku
Dobra Muzyka
Lampka szampana
Pokaz ogni sztucznych
Zaprasza
GOK Jonkowo
Rada Sołecka Jonkowo
Niech Święta Bożego
Narodzenia upłyną
w serdeczności
a Nowy Rok
Przyniesie Szczęście
i Radość wszystkim
druhom strażakom
i ich najbliższym
z Gminy Jonkowo

Prezes OSP RP
Leszek Domin

Komendant Gminny
OSP RP
Lech Przegaliński

Newsy, bieżące informacje o gminie,
wydarzenia, wiadomości, zapowiedzi
www.jonkowo.pl
Zapraszamy!!!

SPORT SPORT SPORT
Belzebuby na czele

Liga Halowa Piłki Nożnej

W sobotę 8 listopada w Szkole
Podstawowej w Jonkowie odbył się
turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa Wsi Warkały. Z cenną inicjatywą
zorganizowania rozgrywek wystąpiła grupa młodzieży z Warkał - i na
inicjatywie się nie skończyło – młodzież praktycznie samodzielnie, ale
nie bez wsparcia Sołtysa Warkał Pani Barbary Kather, zorganizowała rozgrywki. Było to wszakże zadanie niełatwe: - należało dokonać
zakupu strojów i nagród, wynająć
salę gimnastyczną, przygotować i
rozkolportować ogłoszenia i zaproszenia - słowem niebagatelny trud,
któremu młodzież doskonale podołała. Turniej spotkał się z bardzo
szerokim zainteresowaniem - do
udziału zgłosiło się aż osiem drużyn przyjmując niekiedy barwne i
budzące różne skojarzenia nazwy:
„Gdzieś Tak Będzie” (organizatorzy), „Biali”, „Young Boys”, „Piorun” „Heary”, „Stękiny”, „Szybcy i
Wściekli”, „Dinozaury”. Rozgrywki
rozpoczęły się w miłej i towarzyskiej atmosferze, która przetrwała do ich zakończenia. Myliłby się
jednak ten, kto by pomyślał, że
turniej będzie pozbawiony emocji.
Wola walki, umiejętności i kondycja zawodników były zaskakujące,
mecze obfitowały w brawurowe akcje i zagrania, padło bardzo wiele

Tak strzelali bramki zwycięzcy

ładnych bramek. Zawodnicy doskonale znieśli trudy sześciogodzinnego turnieju i do ostatnich
minut finałowych meczy walka była
niezwykle zacięta, co jest tym bardziej godne podziwu, iż niektóre
mecze miały charakter międzypokoleniowy.
W półfinale znaleźli się „Yung
Boys „Szybcy i Wściekli” „Stękiny”i „Gdzieś Tak Będzie”. Pierwsze
miejsce wywalczyła drużyna „Young
Boys” w składzie: Roman Majchrzak, Zbigniew Slipko, Mariusz
Radziszewski, Zbigniew Uminowicz, Krzysztof Malgrem, Jarosław
Biskupiak, Edward Budakowski, pokonując w finale drużynę „Szybkich
i Wściekłych w składzie: Krzysztof
Babiej, Parys Świderski, Marcin
Pawłowski, Marcin Sojka, Jacek
Wojciechowski, Artur Wesołowski,
Kacper Świderski, Artur Grec.
Trzecie miejsce zdobyła drużyna
„Stękiny” w składzie: Łukasz Kowalski, Marcin Walczak, Michał Maetzing, Jacek Kempa, Janusz Nieściór, Jerzy Nieściór, wygrywając w
półfinale z drużyną „Gdzieś Tak Będzie” w składzie: Łukasz Chudzik,
Kamil Bałdyga, Krzysztof Chudzik,
Marcin Soroko, Tymoteusz Bieńkowski, Cezary Biskupiak.
Uroczystego wręczenia pucharu,
medali oraz dyplomów, dokonała

osobiście Pani Sołtys Warkał, honorując także pucharem najlepszego
strzelca turnieju, jakim okazał się
Krzysztof Malgrem ze zwycięskiej
drużyny, strzelając w trakcie rozgrywek 14 bramek.
A oto składy pozostałych drużyn,
którym pomimo niezaprzeczalnej
woli walki nie udało się jednak dostać do finałów rozgrywek: Dinozaury - Krzysztof Soroko, Jacek
Skrzat, Roman Kruk, Michał Dziermański, Szymon Kozak; „Biali” –
Bogdan Biały, Dawid Biały, Daniel
Chudzik, Michał Rytelewski, Piotr
Bezart, Marcin Pieczurczyk; „Piorun” - Mateusz Zając, Kamil Zmokły, Łukasz Reski, Adrian Zając,
Kamil Korski; „Heary” – Maciek Kowalski, Grzegorz Bugalski, Wojtek
Fuszera, Paweł Podliński, Przemek
Podliński, Adrian Olszewski.
Wszystkim zawodnikom turnieju
należą się gratulację za doskonałe przygotowanie i wielkiego ducha
walki, organizatorom należy pogratulować wspaniałej organizacji
i sprawnego przeprowadzenia rozgrywek, natomiast sami organizatorzy pragną przekazać podziękowania władzom Gminy za wsparcie
finansowe ich inicjatywy.
Waldemar Remiszewski

A tak walczyli inni
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