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Budowa oczyszczalni

Wizyta Norwegów

Dnia 29 maja w Jonkowie go- oczyszczalni w 85% sfinansowa- ci wodociągowych i kanalizacyjściła norweska delegacja firmy na będzie ze środków Norweskie- nych, ciągów komunikacyjnych
Septik24. Spotkanie, w którym go Mechanizmu Finansowego. oraz zagospodarowania terenu
oprócz gości uczestniczyli: wójt Jest to instrument przeznaczony małą architekturą przestrzenną
gminy - Wojciech Giecko, prze- dla nowych członków Unii Euro- (w tym nasadzenie zieleni).
wodniczący Rady Gminy - Leszek pejskiej, który obok Funduszy
Zamówienie obejmuje także
Domin oraz kierownik Zakładu Strukturalnych i Funduszy Spój- wyposażenie oczyszczalni we
Gospodarki Kowszystkie niezbędne
munalnej - Jaurządzenia technorosław Karwaclogiczne, aparaturę
ki poświęcone
kontrolno-pomiarobyło najwiękwą, sprzęt bhp, przeszej inwestycji
ciwpożarowy
oraz
gminnej ostatwiele innych urząnich lat - budzeń
technicznych
dowie
nowej
niezbędnych do praoczyszczalni.
widłowego funkcjoFirma Sepnowania obiektu.
tik24
jest
Pewnym utrudnieskandynawniem może być to, że
skim liderem w
wykonawca zobowiązakresie ochrozany jest wykonać
ny środowiska
wszystkie te czynnoi budowy sieci
ści bez wyłączania z
kanalizacyjnoruchu obecnie dziasanitarnych.
łającej oczyszczalni.
Specjalizuje
Po przeprowadzesię także w
niu wszystkich robót
Spotkanie w Urzędzie Gminy z delegacją firmy Septik24
utylizacji oraz
wykonawca dokona
zagospodarozruchu oczyszczalrowaniu osadów powstałych w ności stanowi źródło bezzwrotnej ni oraz przeszkoli pracowników
trakcie eksploatacji oczyszczalni pomocy zagranicznej.
jonkowskigo Zakładu Gospodarki
ścieków.
Łączna kwota dotacji, którą Komunalnej w zakresie obsługi
Gmina Jonkowo składając wnio- otrzymała Gmina Jonkowo wy- urządzeń oczyszczalni.
sek na budowę oczyszczalni do nosi ponad 5,8 mln zł. Suma ta
Przypomnijmy, że nowa oczyszNorweskiego Mechanizmu Nor- stanowi cześć kwoty, za którą w czalnia zaprojektowana jest w
weskiego nawiązała jednocześnie latach 2009-2010 ma powstać technologii membranowych rekontakt z Septik-iem. Partner- nowoczesna oczyszczalnia ście- aktorów biologicznych (MBR). Jej
stwo pozwoliło uzyskać nie tylko ków przy ul. Lipowej.
średnia dobowa wydajność ma
wyższe noty przy ocenie projek7 lipca ogłoszony został przetarg wynieść 1200 m3 na dobę.
tu, ale w przyszłości stanowić bę- na wykonanie robót budowlanych.
źródło: www.jonkowo.pl
dzie jakże ważne wsparcie me- Według założeń inwestora zakres
rytoryczne. Pozwoli również na przeprowadzonych prac obejmie
szerszą wymianę doświadczeń.
przygotowanie terenu, budowę
Przypomnijmy, że budowa nowej obiektów technologicznych, sie-
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Czysta i estetyczna wieś 2009

Lustracja wsi

W dniu 8. czerwca odbyła się Turnieju Sołectw, prezentacji ją wsparcie finansowe z budżepierwsza lustracja wsi z terenu kramów jarmarcznych podczas tu gminy (4000zł). Dodatkowo,
naszej gminy, które biorą udział turnieju oraz oceny wykonanych na koniec, zwycięzcy otrzymają
w konkursie Czysta i estetyczna prac. Wszystkie miejscowości, nagrody pieniężne w wysokości
odpowiednio: 4000, 3000
wieś 2009. Komisja doi 1500 zł, które zostaną
konała oceny stanu istprzeznaczone na fundusz
niejącego, na podstawie
sołecki i dalsze prace w kiektórego jesienią zostanie
runku poprawy estetyki.
sprawdzony postęp prac
W tym roku do konkurmieszkańców.
su przystąpiły: Garzewko,
Celem organizowanego
Godki, Łomy, Mątki, Nowe
po raz drugi konkursu jest
Kawkowo, Porbady, Stare
zwiększenie atrakcyjności
Kawkowo, Stękiny, Szałwsi poprzez poprawę ich
stry, Warkały, Węgajty, Woestetyki, a także zagołowno oraz Wrzesina.
spodarowanie publicznych
rav
nieużytków. Ma także wymiar społeczny – szerszą
INFORMUJEMY
WSZYSTKICH
integrację mieszkańców.
MIESZKAŃCÓW, ŻE NA STRONIE
Komisja lustracyjna z wizytą w Godkach
Podobnie jak w roku ubieINTERNETOWEJ
www.jonkowo.
pl
URUCHOMILIŚMY
ANKIETĘ
głym konkurs będzie składał się z trzech zasadniczych które zgłosiły się do konkursu, DOTYCZĄCĄ KONKURSU. ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO
części: udziału w konkurencjach zgodnie z regulaminem dosta- UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

Współpraca z zagranicą

Z wizytą w Kaliningradzie

Nasza przygoda z Rosją rozpoczę- motorówki. Krótki rejs po rzece zała się 12. maja na parkingu przed pewnił nam niezapomnianych wraszkołą we Wrzesinie. W autobusie żeń i ciekawych zdjęć. Z pokładu
przywitał wszystkich znajomy kie- podziwialiśmy odbudowaną wioskę
rowca, który pomógł zapakować rybacką i cumujące w porcie statki.
bagaże i mimo opóźnienia spowo- Po południu nasza rosyjska gospodowanego policyjną kontrolą, poje- dyni - pani Swietłana - zabrała nas
chaliśmy do Jonkowa po resztę
uczestników naszej wyprawy
– tzn. pana wójta, naszych
kolegów i koleżanki ze Szkoły
Podstawowej z Jonkowa. Gdy
wszyscy zajęli swoje miejsca –
ruszyliśmy w trasę. Droga do i
od granicy minęła nam szybko, za to kontrola graniczna
niesamowicie się dłużyła. Gdy
dojechaliśmy do naszej partnerskiej szkoły nr 5 w Kaliningradzie poczuliśmy się prawie
jak u siebie. Powitały nas znaPrzed pomnikiem Albrechta Herzoga
jome, przyjazne twarze. Jak
zwykle kaliningradzcy znajomi
przygotowali nam sporo atrakcji i
smaczny poczęstunek. Po tej miłej do Swietłogorska, do pensjonatu,
wizycie pojechaliśmy do centrum w którym nocowaliśmy.
Swietłogorsk jako kurort nadmorKaliningradu, gdzie oglądaliśmy
m.in. katedrę i pomnik Immanuela ski pełny był sanatoriów i ośrodKanta. Później podeszliśmy do Pre- ków wypoczynkowych. Okazało
goły, gdzie czekały już na nas trzy się, ze nasz pensjonat położony był

w lesie bardzo blisko morza. Skorzystaliśmy z okazji, żeby iść na
plażę, nikt jednak nie skusił się na
kąpiel w rosyjskich wodach Bałtyku. Może gdyby tak nie wiało i było
cieplej, to kto wie?
Następnego dnia po śniadaniu
wybraliśmy się do Kaliningradu, do polskiego konsulatu.
Tam sympatyczni panowie konsulowie przyjęli nas gościnnie.
Opowiadali o swojej pracy i
obowiązkach, a także czy zadomowili się już na swoich stanowiskach. Z konsulatu pojechaliśmy do miejscowości Guriewsk,
gdzie, nasze władze spotkały
się z miejscowymi władzami, a
my w tym czasie odwiedziliśmy
tamtejszy dom kultury. Cały
ośrodek kultury był niezwykły
– w kilku gabinetach tematycznych, różnymi metodami powstają ciekawe prace plastyczne. Szczególnie zaskoczyły nas
dzieci, które prezentowały ludowe
tańce rosyjskie i specjalnie dla nas

(ciąg dalszy na str. 3)
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Pierwszy etap „Schetynówki”

Asfalt w Porbadach
Zakończono prace przy budowie
asfaltowej nawierzchni w Porbadach. Położenie nowego dywanika
asfaltowego możliwe było dzięki rządowemu programowi, który
ogłosił szef MSWiA Grzegorz Schetyna. Dzięki wsparciu z budżetu
państwa modernizacja dróg gminnych i powiatowych stała się realna.
Koszty budowy nowej nawierzchni zostały w 50% sfinansowane z
Narodowego Programu Budowy

Dróg Lokalnych. Pozostała kwota
pochodziła z funduszy gminnych
oraz Starostwa Powiatowego w
Olsztynie (50 tys.). Wykonawcą robót zostało przedsiębiorstwo
Starbag. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ponad 450
tys. zł. W ramach prac wykonano
wzmocnienie podłoża, podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną
(długości 500 m) wraz z ze studzienkami ściekowymi i poboczami gruntowymi (bez chodników).

Zrobiono także bitumiczne zjazdy,
które zredukują proces niszczenia
nawierzchni przy jej krawędziach.
Według zapowiedzi, w przyszłym
roku, na odcinku Wrzesina-Porbady-Godki ma powstać nowa nawierzchnia asfaltowa, która połączy
drogę wojewódzką nr 527 z drogą
powiatową nr 1368N.
Zapraszamy do galerii zdjęć na
www.jonkowo.pl

Współpraca z zagranicą

Z wizytą w Kaliningradzie

(ciąg dalszy ze str. 2)

także i polskie! Wizyta ta nasunęła
nam na myśl wiele pomysłów, co i
jak można zorganizować w naszej
szkole.
Program wyjazdu był bardzo ciekawy i pełen atrakcji. Z Guriewska pojechaliśmy do nowej szkoły,
znajdującej się kilkanaście kilometrów dalej, w której sympatyczna
pani dyrektor serdecznie nas
przyjęła i ugościła. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy tam
dużo nowych, ciekawych
rzeczy. Na zakończenie dnia
pojechaliśmy do jednego
z kaliningradzkich centrów
handlowych na zakupy pamiątek. A po powrocie do
pensjonatu czekał na nas
jeszcze atrakcyjny wieczór
na dyskotece, którą wszyscy
miło wspominają.
Ostatni dzień – 14. maja stał pod znakiem zwiedzania.
W muzeum bursztynu w Jantarnym mogliśmy nie tylko
oglądać eksponaty i słuchać
o ich historii, ale i mieliśmy
okazję zaopatrzyć się we
wszelkie wyroby z bursztynu. W Kaliningradzie odwiedziliśmy
oceanarium z zadziwiającymi gatunkami ryb. Szczególnie zapadł
nam w pamięć szkielet ogromnego kaszalota i ogromny kalmar.
W porcie zwiedziliśmy także duży
statek naukowo-badawczy Witjaź
oraz łódź podwodną, gdzie wszyst-

ko wydawało się miniaturowe. Po
zwiedzaniu wsiedliśmy do autokaru i smutni, że to już koniec naszej
wycieczki, wróciliśmy do domu.
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym będziemy
mogli jeszcze raz odwiedzić naszych przyjaciół z Rosji.

Gołkowskim oraz merem Guriewska Siergiejem Podolskim.
W trakcie spotkania w Guriewsku
delegaci poruszali istotne problemy
współpracy trans-granicznej. Wyznaczyli także przyszłe cele oraz
metody ich realizacji. Zadeklarowali dalszą współpracę, nie tylko
na płaszczyźnie edukacji, ale także
Emilia Figura-Osełkowska
innych dziedzin: gospodarczych,
społecznych, a przede wszystkim
kulturalnych. Na koniec
mer oraz przewodniczący
lokalnej dumy otrzymali
od jonkowskich delegatów materiały promocyjne oraz publikacje dotyczące naszej gminy.
Miejmy nadzieje, że kolejne wyjazdy pozwolą
na zacieśnienie współpracy. Będą także wspaniałą lekcją poznawania
kultury i zwyczajów naszych najbliższych sąsiadów. Pozwolą młodym
pokoleniom
przełamać
dotychczasowe bariery i
uprzedzenia powstałe w
Spotkanie z władzami Guriewska
odległych dla nich czasach.
Następna wizyta w KaliWyjazdowi dzieci towarzyszyła ningradzie zaplanowana jest na kooficjalna delegacja Gminy Jonko- niec października. Latem będziemy
wo z wójtem Wojciechem Giecko gościć uczniów z Obwodu. Zgodnie
i przewodniczącym Rady Gminy - z ustaleniami do spotkania dojdzie
Leszkiem Dominem na czele. Pod- na polach Grunwaldu podczas inczas wizyty delegaci uczestniczyli scenizacji bitwy - 18 lipca.
w spotkaniach z konsulem generalnym RP w Kaliningradzie Markiem
Redakcja
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Wybory do Europarlamentu

Tak głosowaliśmy
W dniu 7. czerwca br. mieszkańcy
Zjednoczonej Europy poszli do urn
zagłosować na swoich kandydatów.
Polacy po raz drugi stanęli przed
możliwością decydowania o przyszłości Unii. Jak pokazały wyniki dotyczące
frekwencji wielu obywateli z tej możliwości
nie skorzystało.
W sumie Europejczycy wybrali 736 posłów reprezentujących
prawie 500 milionów
obywateli UE, z czego
prawo głosu posiadało
ok. 375 milionów.
Polsce przypadło
50 mandatów, co odzwierciedlają
zapisy
Traktatu
Nicejskiego
odnoszące się do 27
państw członkowskich.
W przypadku gdyby
doszło do wejścia w życie Traktatu
Lizbońskiego, w wyborach wybieranych byłoby 750 posłów i jeden prze-

wodniczący.
Według oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja w kraju wyniosła 24,53%.
Najwyższy wskaźnik uczestnictwa

zanotowano w województwie mazowieckim (29,65%), najniższy zaś w
warmińsko-mazurskim (18,96%).

W okręgu olsztyńsko-białostockim
(nr 3) frekwencja była niższa od
średniej krajowej i wyniosła 20,2%.
Najwyższy wskaźnik odnotowano
w Białymstoku (31,22%). Wśród
powiatów
ziemskich
najwyższą
frekwencję
zanotowano
w
wysokomazowieckim
(22,5%); najniższą w
elbląskim (13,27%).
W Gminie Jonkowo
uprawnione do głosowania były 4793 osoby
(75,75% ogółu mieszkańców). Komisje wyborcze wydały łącznie
950 kart do głosowania, z czego 949 było
ważnych (jedna karta
nie została wrzucona
do urny). Odnotowano 12 głosów nieważnych.
źródło: www.jonkowo.pl

Lokalna Akademia Kompetencji

Uroczyste zakończenie projektu

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na uroczyste
zakończenie projektu pt.: Lokalna Akademia Kompetencji - poznaj
siebie, wybierz przyszłość realizowanego przez Młodzieżową Drużynę OSP w Jonkowie. Projekt ten
został dofinansowany z Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2008 PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkanie
połączone
będzie
z
prezentacją filmów oraz wystawą historycznych zdjęć Jonkowa.
Uroczysta sesja rozpocznie się 26
lipca o godz. 12.00 w Domu Strażaka w Jonkowie. Gorąco zachęcamy także do przesyłania zdjęć,
które zamieścimy na stronie internetowej
www.dawne.jonkowo.pl.
Szczególnie interesują nas zdjęcia,
które ukażą dawne oblicze Jonko-

wa, ale także zdjęcia rodzinne, które mają swoją wartość historyczną.
Pomysłodawcą i koordynatorem
projektu jest Grzegorz Majsterek.
Więcej informacji znajdziecie na
stronach:
www.dawne.jonkowo.pl,
www.jonkowo.pl oraz pod mailem:
osp@jonkowo.pl

PROBLEMY Z WŁAŚCIWĄ SEGREGACJĄ
Od kilku tygodni mieszkańcom Jonkowa i okolicznych miejscowości udostępniono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W
zależności od miejsca ustawione zostały kontenery na szkło (bezbarwne i kolorowe), plastik oraz papier. Czas pokazał iż mieszkańcy naszej gminy mają poważny problem z właściwą segregacją odpadów, myląc niejednokrotnie pojemniki ze zwykłymi kontenerami
na śmieci. Brak przestrzegania zasad doprowadzi w konsekwencji
do zaprzestania świadczenia usług ich wywozu przez Związek Gmin
„Czyste Środowisko”, do którego należymy.
W niniejszym numerze biuletynu umieszczono specjalną wkładkę z
informacją o poprawnej segregacji odpadów.

Segregacja odpadów według
niektórych mieszkańców
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Światowy Dzień Dziecka

Atrakcje w Wołownie

30 maja br. w sobotę Sołtys wraz z
Radą Sołecką zorganizowali w Wołownie festyn z okazji Dnia Dziecka. Impreza ma już swoją tradycję, ponieważ
odbyła się po raz trzeci.
Festyn rozpoczął się o godzinie 14.30
na boisku wiejskim. Goście licznie
przybyli również z sąsiednich wsi:
Szałstr, Stękin, Wrzesiny, Warkał oraz
Jonkowa.
Każde chętne dziecko miało możliwość wsiąść do wozu GLM GAZELLA
(samochód ratownictwa technicznego)
oraz GBA MAGIRUS (średni samochód
gaśniczy) Ochotniczej Straży Pożarnej
z Jonkowa i skorzystać z jazdy
na sygnale w obecności sympatycznych strażaków, co wywoływało wśród dzieci niesamowitą
radość, a chętnych stale przybywało.
Kolejną, ekscytującą dla dzieci atrakcją była przejażdżka quadem i gokartem, na które również było bardzo dużo chętnych,
zarówno wśród chłopców jak i
dziewcząt. Najmłodsi (w wieku
od 2 do 6 lat) z dużym zapałem
chwycili za pędzle i kredki, aby
bez ograniczeń uwiecznić swoją

twórczość w kąciku plastycznym.
Dużą popularnością cieszyła się konkurencja skakania w workach, która
była rozegrana w dwóch kategoriach;
dziewczęta i chłopcy. Jednocześnie
młodzież rozegrała mecz piłki nożnej.
Na kilka minut przed ulewą dzieci,
dzięki uprzejmości Pani Olgi miały możliwość przejażdżki konnej – radości nie
było końca, zwłaszcza u dziewczynek.
Niestety, wspaniałą zabawę przerwała burza, ale tuż po niej „mali goście”
powrócili, aby wspólnie z rówieśnikami
upiec kiełbaskę przy ognisku.
Organizatorzy zapewnili bardzo bo-

gaty bezpłatny bufet; napoje (soki i
oranżada), lody, watę cukrową, chrupki i chipsy, gumy do żucia, lizaki.
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i drobne upominki. W
dobrych nastrojach i z uśmiechem
na ustach zakończyliśmy imprezę o
19:30.
Dzieci, rodzice, sołtys wraz z Radą
Sołecką bardzo gorąco dziękują sponsorom i osobom prywatnym zaangażowanym w organizację tej wspaniałej
imprezy:
- Warmińskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Jonkowie,
- GS Samopomoc Chłopska w Jonkowie,
- Bankowi Żywności z Olsztyna,
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w
Jonkowie,
- Strażakom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jonkowie,
- Pani Oldze Nowickiej-Makowskiej – właścicielce stadniny koni
w Wołownie
Sołtys i Rada Sołecka Wołowna

Turniej Sołectw 2009

Zaproszenie
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy na VII edycję Turnieju Sołectw. Impreza o charakterze plenerowym odbędzie się 8 sierpnia 2009r. na Placu 650-lecia w Jonkowie.
PROGRAM IMPREZY
Od godz. 700 – udostępnienie kramów jarmarcznych na Placu 650-lecia dla sołectw uczestniczących w
konkursie „Czysta i piękna wieś”.
godz. 1100 – lustracja kramów.
godz. 1230 – spotkanie sędziów – omówienie i przypomnienie zasad konkursowych.
godz. 1300 – rozegranie konkurencji strzeleckiej na Stadionie Gminnym.
Do godz. 1330 – dostarczenie potraw w ramach konkurencji „Dania z Naszych Stron”. (Sala Sesyjna
Urzędu Gminy).
godz. 1400 – początek „Turnieju Sołectw” na Placu 650-lecia Jonkowa.
godz. 1800 – rozstrzygnięcie „Turnieju Sołectw” – wręczenie nagród.
godz. 2000 - 200 - Muzyczna scena tańca - wspólna biesiada.
KONKURENCJE TURNIEJOWE
Rzut jajkiem w parach (ojciec/córka lub matka/syn lub teść/synowa lub teściowa/zięć),
Strzelanie z wiatrówki do celu (tarcza w odległości 10 m, pozycja stojąca)
Konkurencja narciarska (zespół liczący 4 osoby pokonuje dystans 10 m na deskach imitujących narty)
Slalom sołtysów (taczka, gumofilce, czapka i kufajka)
Bieg z jajkiem na łyżce trzymanej w ustach
Rzut obręczą do oddalonego o 5 m pręta
„Dania z naszych stron” - konkurencja kulinarna

SPORT SPORT SPORT
66. Rajd Polski

Eliminacje mistrzostw świata
W dniach 26-29 czerwca odbył się 66. Rajd Polski stanowiący ósmą eliminację Mistrzostw Świata
WRC. Podobnie jak w ubiegłym roku bazą wyścigu
były Mikołajki. Załogi miały do pokonania 18 odcinków specjalnych o łącznej długości 352 km.
Zwycięzcą rajdu został Mikko Hirvonen jadący z
pilotem Jarmo Lehtinenem Fordem Focusem RS.
Polska załoga Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja
(także Ford Focus RS) zajęła wysokie szóste miejsce. Jest to najlepszy wynik polskiego teamu w
imprezie tej rangi.
Do rywalizacji ostatniego dnia ORLEN Platinum
66. Rajdu Polski załoga ORLEN-u przystąpiła z
ósmej pozycji. Od pierwszego odcinka specjalnego Hołek rozpoczął pogoń za wyprzedzającym go
Matthew Wilsonem i udało mu się wygrać z nim
dwa pierwsze OS-y. Drugą pętlę Anglik pojechał
jednak zdecydowanie szybciej, odrabiając straty. Na 16. odcinku specjalnym (Miłki 2) na skutek
awarii technicznej z rywalizacji musiał wycofać się
Sebastien Ogier i załoga ORLEN Team awansowała
o jedną pozycję. Gdy wszystko wskazywało na to,
że klasyfikacja końcowa pozostanie już bez zmian,
Jari-Matti Latvala popełnił błąd podczas kończącego rajd Superoesu i w efekcie nie ukończył rajdu.
Klasyfikacja generalna:
1. Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen (Finlandia) Ford
Focus RS 3 godz. 07m 45.8s
2. Dani Sordo/Marc Marti (Hiszpania) Citroën C4 3
godz. 08m 37.8 s
3. Henning Solberg/Cato Menkerud (Norwegia)
Ford Focus RS 3 godz. 09m 33.2s
4. Petter Solberg (Norwegia)/Philip Mills (Wielka
Brytania) Citroën Xsara 3 godz. 09m 51.8s
5. Matthew Wilson/Scott Martin (Wielka Brytania)
Ford Focus RS 3 godz. 11m 45.0 s
6. Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja (Polska)
Ford Focus RS 3 godz. 12m 01.4s
7. Sebastien Loeb/Daniel Elena (Francja) Citroën
C4 3 godz. 26m 42.5s
8. Conrad Rautenbach (Zimbabwe)/Dale Barritt
(Australia) Citroën C4 WRC 3 godz. 26m 48.1s
9. Evgeny Novikov (Rosja)/Dale Moscatt (Australia) Citroën C4 WRC 3 godz. 26m 53.7s
10. Michał Bębenek/Grzegorz Bębenek (Polska)
Mitsubishi 3 godz. 30m 36.2s
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, kontakt@jonkowo.pl; redakcja: Jacek Olszewski, Rafał Zasański

