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Inwestycje gminne

Budujemy oczyszczalnię!!!

12 lutego br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie
otrzymało informację o przyznaniu naszej gminie środków z
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nasza gmina informację
otrzymała w piątek 13 lutego...
Wiadomość o przyznaniu środków
na budowę oczyszczalni w Jonkowie poprzedzona została długim,
bo prawie dwuletnim oczekiwaniem. W naborze do tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego
w 2007 roku udział wzięło ponad
trzysta samorządów z terenu ca-

łego kraju. Twardym kryterium
konkursowym sprostało ledwie
dwadzieścia cztery. Dofinansowanie otrzymało zaledwie kilka...
Wśród nich wniosek z naszej gminy!! Dofinansowanie sięga kwoty
prawie 7 mln zł, co stanowi 85%
kosztów budowy oczyszczalni. W
ciągu najbliższych tygodni dojdzie do podpisania umowy finansowej. Obecnie przygotowywany
jest przetarg w wyniku, którego
wybrany zostanie wykonawca
inwestycji. Szacunkowo można
określić, że najpóźniej w sierpniu

2010 roku nowa oczyszczalnia, z
utęsknieniem oczekiwana przez
mieszkańców, zostanie oddana
do użytku.
Powstanie nowej oczyszczalni
ścieków da możliwość wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej do
licznych osiedli mieszkaniowych
w Jonkowie i sąsiednich miejscowościach. Dla tych mieszkańców
oznaczać to będzie koniec problemu z wywozem nieczystości
płynnych z szamb.
j.o

Kia Ceed dla policji

Nowy Radiowóz

We wtorek 31 marca 2009r.
odbyło się uroczyste przekazanie
nowego radiowozu dla jonkowskich policjantów. W uroczystości
wzięli udział: Komendant Miejski Policji w
Olsztynie - Andrzej
Góźdź, Wójt Gminy
Jonkowo - Wojciech
Giecko, Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Jonkowie - ks.
Krzysztof
Chrostek
oraz w roli gospodarza
- Kierownik Posterunku w Jonkowie - Adam
Kaczmarczyk.
Podczas przekazania
kluczyków do nowego
auta, w swoim krótkim przemówieniu, Komendant Góźdź zwrócił uwagę na
starania jonkowskich policjantów
o poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców; docenił także

wkład samorządu w renowację
budynku posterunku.
Obecny na spotkaniu ksiądz
Krzysztof dokonał następnie po-

święcenia pojazdu. Wręczył także
wizerunek św. Krzysztofa - patrona kierowców.
Nowy radiowóz przekazany zo-

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także
odpoczynku w rodzinnym gronie, mieszkańcom Gminy Jonkowo , składa:

Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko

stał w ramach wymiany starego
taboru samochodowego; gdzie w
miejsce wysłużonych Polonezów
pojawiły się samochody KIA Cee’d. Takie też auto trafiło na
posterunek do Jonkowa.
Wyprodukowany przez
koreański koncern pojazd wyposażony jest w
140-konny silnik turbodiesel 2.0. Oznakowano go
według nowego wzoru: na
srebrnej karoserii namalowany jest niebieski pas z
napisem POLICJA.
Jak zapewnił redakcję serwisu Adam Kaczmarczyk, nowy radiowóz
wykorzystywany
będzie
przede wszystkim w służbie patrolowej i prowadzeniu czynności służbowych zastępując dotychczasowego, jakże
wysłużonego już Poloneza.
zródło: www.jonkowo.pl

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt
Wielkiej Nocy spędzonych w rodzinnym gronie, pachnących wiosną i budzącą się
do życia przyrodą
życzą

Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo Leszek Domin
Radni Gminy Jonkowo
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III edycja Napoleoniady

Napoleon w jonkowie

Zakończyliśmy trzecią już inscenizację bitwy wojsk napoleońskich z rosyjsko-pruskimi
- Napoleoniadę 2009. Tegoroczna rekonstrukcja miała nieco
inny wymiar niż dotychczasowe.
Zgodnie z założeniami organizatorów obrońcy „ruskiego szańca” dzielnie odparli ataki wojsk
Napoleona. Ta nieoczekiwana
zmiana scenariusza zaskoczyła
nie tylko przybyłą tłumnie
do Jonkowa publiczność,
lecz także, zwykle dobrze
poinformowane media.
Wzorem ubiegłych lat
samej rekonstrukcji towarzyszył szereg innych
wydarzeń. W samo południe żołnierze grup rekonstrukcji historycznych
przemaszerowali
przez
wieś spod Domu Strażaka
w stronę „ruskiego szańca”. Uroczystej paradzie
towarzyszyło bicie dzwonów na wieży kościelnej
symbolizujące zbliżającą
się wojnę.
Po dotarciu na „ruski szaniec”
żołnierze zabrali się za budowę
obozu wojskowego oraz szpitala
polowego. W tym samym czasie
w Domu Strażaka trwała sesja
naukowa wraz z pokazami multimedialnymi poświęcona wydarzeniom z kampanii wschodniopruskiej Napoleona Bonaparte. W
tym roku słuchacze mogli zaznajomić się z faktami historycznymi
zarówno kampanii zimowej, jak i
wiosenno-letniej. Całość zwieńczył pokaz multimedialny ukazu-

jący efekty badań terenowych z
zakresu historii wojskowości. Po
zakończonych wykładach uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę oryginalnych eksponatów
pochodzących z epoki napoleońskiej wydobytych w Jonkowie i
okolicach. Na ekspozycji znalazły się także fotokopie materiałów kartograficznych oraz współczesne epoce przedmioty w tym

broń, sztuka użytkowa, naczynia,
etc. etc.
O godz. 1515 zebrani na stadionie
gminnym żołnierze w towarzystwie publiczności przemaszerowali w okolice „ruskiego szańca”,
gdzie miała odbyć się inscenizacja. Przemarszowi towarzyszyło
bicie w werble informujące o szykowaniu się do bitwy. Kwadrans
później salwa z rosyjskich armat przerwała ciszę. Rozpoczęła
się batalia. Forpoczty francuskie
przystąpiły do natychmiastowego ataku na szaniec. Jednak w

krzyżowym ogniu artylerii prusko-rosyjskiej szturm został powstrzymany. Do kontrataku ruszyli koalicjanci. Poszczególne
pułki pruskie oraz rosyjskie zajęły pobliskie zabudowania. Przez
kolejne minuty trwał zażarty bój
o dwie stojące na przedpolu zagrody. Dopiero silny ogień francuskich baterii artyleryjskich oraz
podpalenie zabudowań zmusiły
przeciwnika do ustąpienia.
Wykorzystując okazję
Napoleon
natychmiast
wydał rozkaz swoim
marszałkom do przeciwuderzenia.
Zaprawieni
w bojach francuscy fizylierzy wspierani przez
Polaków przepędzili Prusaków i zmusili Rosjan
do odwrotu na „ruski
szaniec”. Mylili się jednak ci, którzy myśleli,
że batalia została zakończona.
Tryumfalny
pochód wojsk napoleońskich został powstrzymany tuż
przed szańcem. Wezwane na pomoc nowe pułki pruskie z marszu
uderzyły na Francuzów spychając
ich z zajmowanych pozycji. Silne
uderzenie pruskie na lewą flankę zmusiło ich do ustąpienia. Od
tego momentu wojska koalicji
napoleońskiej straciły inicjatywę
i pozostało im jedynie ostrzeliwanie przeciwnika. „Ruski szaniec”
w tym roku nie został zdobyty.
Prezentowana inscenizacja nawiązywała do wydarzeń z 3 lute
(ciąg dalszy na str.4)
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PZERiI

Spotkanie opłatkowe

Tradycją stało się, iż z początkiem nowego roku kalendarzowego członkowie Koła nr 24 Polskiego Związku
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów
spotykają się na
w s p ó l ny m
łamaniu
opłatkiem.
Te g o r o c z ne
spotkanie odbyło się w
godzinach
przedpołudniowych w czwartek
15 stycznia.
Zgromadzonych w sali u Pań-

stwa Prusik członków oraz gości
powitał gospodarz - przewodniczący Jerzy Pułym, który życzył
wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Stwierdził
również,
że przyszło
nam
żyć
w czasach
wielkich
zmian
i
dlatego istnieje ciągła
potrzeba
budowania cywilizacji miłości i
solidarności. Winszował wszystkim zebranym, aby 2009 rok był

lepszy od poprzedniego.
Spotkanie opłatkowe zaszczycili
swą osobą: ks. proboszcz Krzysztof Chrostek, przewodniczący Zarządu Okręgu - Jan Łoziński, przewodnicząca Rady Gminy Jonkowo
- Janina Tyburska oraz sekretarz
gminy - Zbigniew Szal. Zebrani
dzieląc się opłatkiem składali życzenia z wiarą i nadzieją na lepsze
jutro. Część oficjalną zakończyło
wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Następnie przy wspólnym
stole była okazja, by wymienić
poglądy, podyskutować o minionym czasie i o oczekiwaniach
związanych z nowym rokiem.
źródło: www.jonkowo.pl

Zdrowych, spokojnych, spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Wielkiej
Nocy oraz mokrego Dyngusa, wszystkim strażakom ochotnikom i ich rodzinom, życzą:
Komendant Gminny OSP RP
Lech Przegaliński

Prezes ZG OSP RP w Jonkowie
Leszek Domin

III edycja Napoleoniady

Napoleon w jonkowie

(ciąg dalszy ze str.3)
go 1807r., kiedy to spóźniony VI
korpus francuski marszałka Michała Neya uderzył w osamotnieniu na pozycje rosyjsko-pruskie
pod Jonkowem. Francuzi próbowali opanować przedpola wsi;
zostali jednak wyparci przez oddziały kozackie w kierunku Gutkowa. Przez całą noc z 3/4 lutego
trwała silna wymiana ognia arty-

Organizatorzy

leryjskiego w pobliżu tzw. „młyńskiej strugi” (dziś Wilimowo).
Po zakończonej rekonstrukcji,
wyczerpani żołnierze oraz zziębnięta publiczność udały się na
stadion gminny, gdzie właśnie
rozpoczęła się biesiada napoleońska. W blasku ognisk oraz przy
muzyce z epoki (disco-polo - sic!)
rodziły się pierwsze komentarze i
polemiki.

Partnerzy

Zwieńczeniem pierwszego dnia
tegorocznej Napoleoniady był pokaz fajerwerków. Przygotowane
specjalnie na tę okazje, według
zasad panujących na przełomie
XVIII i XIXw., i trwające przeszło
10 min. widowisko wzbudziło
wśród zebranych niebywały zachwyt i podziw, za to też zostało
nagrodzone solennymi brawami.
rav

Sponsorzy
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XVII Finał w Jonkowie

Zeszłoroczny rekord pobity

Pierwszy raz WOŚP zagrała 3 stycznia 1993 r. Zbierano
wówczas pieniądze na pomoc
dzieciom z chorobami serca. W
czasie kolejnych edycji - każda
poświęcona była innemu celowi
związanemu z chorymi dziećmi
- zbierano już fundusze m.in. na
zakup sprzętu dla klinik onkologicznych; ratowanie dzieci z chorobami serca, a także na ratowanie życia noworodków. Hasłem
przewodnim siedemnastego już
finału było „wczesne wykrywanie
nowotworów u dzieci”.
Pod takim też hasłem graliśmy
w Gminie Jonkowo. Dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Kultury udało się jeszcze pod koniec
2008r. zarejestrować w Jonkowie oficjalny sztab, który poza
GOK-iem utworzyli: SP Jonkowo, SP Wrzesina, SP Nowe Kawkowo, Gimnazjum w Jonkowie,
Przedszkole w Jonkowie oraz
OSP Jonkowo. Wspierało go 15
wolontariuszy - uczniów szkół i

gimnazjum z terenu
gminy. Nie obyło się
także bez dzielnych
strażaków z OSP Jonkowo, którzy przygotowali specjalny pokaz ratownictwa oraz
zaoferowali przejazdy
wozami bojowymi.
Finałowa niedziela była
dla wielu bardzo pracowita. Już od rana,
na placu 650-lecia
Jonkowa trwały przygotowania, ustawiono nagłośnienie oraz
przygotowano kramy. Nikomu z
pomagających nie przeszkadzały nagromadzone zwały śniegu
oraz błoto pośniegowe. Zawiedli
jednak mieszkańcy, którzy woleli
pójść do domów…
Ci, którzy zdecydowali wspomóc
fundację Jurka Owsiaka nie mieli
na co narzekać. W trakcie finału mieliśmy okazje zobaczyć występy dzieci i młodzieży ze szkoły
podstawowej we Wrzesinie. Tradycyjnie dokonaliśmy limitowanej
sprzedaży strzelania z karabinów
oraz pistoletów należących do ks.
proboszcza Krzysztofa Chrostka i
wójta gminy - Wojciecha Giecko.
Po bardzo emocjonującej, trwającej ponad pół godziny licytacji,
możliwość wyjazdu na mątkowską strzelnicę wygrali A. Penger
oraz weteran orkiestrowych licytacji - S. Prusik.
Sprzedane zostały również piłki
z autografami siatkarzy AZS-u i
piłkarzy OKS-u, oraz karnet na

Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Jonkowie informuje, że zapisy dzieci
na rok szkolny 2009/2010 trwają do 15
kwietnia br. Karty zgłoszenia dziecka
można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola www.przedszkole.jonkowo.pl

kurs w Szkole Mistrzów Tańca
Pavlović.
Wydarzenia na placu nie były jedyną atrakcją dnia. Od godz. 1230
na hali sportowej przy SP Jonkowo prowadzony był turniej tenisa
stołowego, podczas którego także dokonano zbiórki pieniędzy.
Przez cały czas trwania jonkowskiego finału można było także
skosztować specjalnie przygotowanych na tę okazję potraw i
wypieków.
Dziękujemy wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób przyłączyli się
do organizacji XVII finału w Jonkowie. Podziękowania kierujemy do wolontariuszy [dziewczyny trzymałyście się dzielnie!!!],
opiekunów, DJ Romka za ciepłe
granie oraz Karola Dempicha za
wspaniałe prowadzenie. Wielkie
dzięki także dla ks. proboszcza
Krzysztofa Chrostka oraz wójta Wojciecha Giecko. Specjalne podziękowania dla firmy KarZa, która udostępniła scenę, a także dla
pracowników Gimnazjum nr 5 w
Olsztynie za przygotowanie ciepłych potraw oraz dla wszystkich,
którzy zaoferowali przedmioty na
sprzedaż. Wyrazy wdzięczności dla darczyńców za wspaniałe
serca, które w was biją. To właśnie dzięki wam zgromadziliśmy
kwotę przekraczającą 4100 zł.
ramiz

Galerię zdjęć z jonkowskiego
XVII finału znajdziecie na www.
jonkowo.pl

KOMUNIKAT

W związku z powtarzającymi się przypadkami
wypalania traw, Wójt
Gminy Jonkowo przypomina, że wypalanie
traw jest zagrożone
karą grzywny, w szczególnych przypadkach
karą więzienia lub utratą dopłat bezpośrednich dla rolników.
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Świetlicowe wieści

Ferie w Warkałach
W czasie zimowych ferii młodzież z Warkał miała możliwość
atrakcyjnego spędzenia wolnego
czasu na zajęciach świetlicowych
organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury. Do działań GOK-u przyłączyło się także Stowarzyszenie Rozwoju Warkał i
Okolic „Nasza Szkoła”, z którego
inicjatywy 7 lutego zorganizowana została zabawa karnawałowa.
Stowarzyszenie
zajęło
się stroną materialną:
począwszy
od
świątecznego udekorowania
sali, zapewniło nagrody
w grach i konkursach,
paczki
„mikołajkowe”
dla uczestników, panie
(członkinie stowarzyszenia) ciastami własnego
wypieku osłodziły imprezę zarówno dla młodzieży, jak też i dla rodziców
przybyłych ze swoimi
pociechami. Organizacją
samej imprezy (doskonałą - co należy podkreślić) zajęli się opiekunowie świetlicy Pani Żaneta Bartosiewicz i
Pan Karol Dempich odbywający
aktualnie staż w GOK-u. Zabawa
taneczna przy dobrze dobranej
muzyce była przeplatana bardzo
pomysłowymi i pełnymi humoru
konkursami, wywołującymi czę-

sto salwy śmiechu (nie tylko na
twarzach dzieci i młodzieży). Ponad dwugodzinny bal minął jak
mgnienie oka w bardzo pogodnej
atmosferze.
To jednak nie był koniec atrakcji
przewidzianych na okres zimowych ferii. Uczestnicząca w zajęciach świetlicowych młodzież
(tym razem wspólnie z dziećmi ze
Stękin) już po kilku dniach - 25

lutego - miała możliwość uczestniczenia w wycieczce do Olsztyna, gdzie zaplanowano (sfinansowane ze środków GOK-u) wyjście
do kina, posiłek w jednej z olsztyńskich restauracji.
Biorąc pod uwagę frekwencję
i zaangażowanie młodzieży w

organizowane zajęcia można sądzić, że podjęte działania trafiły
w oczekiwania środowiska lokalnego i życzyć sobie, aby takie
inicjatywy były kontynuowane
w przyszłości. Słowa uznania za
pomysły i organizacje należą się
GOK-owi, a w szczególności dwójce opiekunów świetlicy, którzy
swoją pomysłowością i zaangażowaniem bardzo zaktywizowali
naszych najmłodszych
mieszkańców.
Stowarzyszenie korzystając z
okazji pragnie podziękować również sponsorom,
dzięki którym dzieci i
młodzież mogła otrzymać paczki choinkowe,
nagrody w grach i konkursach oraz napoje na
wycieczkę.
Dziękujemy zatem: Pani
Jadwidze Chudzik, Panu
Sławomirowi Gruchała,
Panu Piotrowi Bieleń –
„LEMAR” s.j. z Olsztyna,
Panu Zbigniewowi Staniszewskiemu – firma „STANISZEWSCY” s.j. z Olsztyna oraz
Panu Maciejowi Benesz – „LOMA”
sp z o.o. z Olsztyna..
Dziękujemy również władzom
Gminy za współpracę i użyczenie
autokaru na wycieczkę
Waldemar Remiszewski

Czyja droga?

Sieć dróg w gminie jonkowo
Tegoroczna zima, może nie
do końca mroźna, nie do końca
śnieżna, dała w przysłowiową
„kość” drogom na terenie gminy. Częste przechodzenie przez
tzw. punkt „0” (zmiany temperatury pomiędzy zerem a minus
1-2o) dał się we znaki szczególnie drogom gruntowym.
Naprawa dróg po zimie wymaga olbrzymich nakładów pieniężnych, odpowiedniej aury, a
drogi co obrazuje mapa obok
nie zawsze są własnością naszej
gminy. Dla przykładu gmina na
podstawie umowy z powiatem

administruje powiatowymi drogami gruntowymi np.
Godki Wołowno, Szałstry - Nowe Kawkowo. Na administrowanie tymi
drogami gmina na cały 2009 rok
otrzymała 18 tyś. zł. Odśnieżanie
i naprawa dróg po zimie pochłonęły już ponad 33 tyś. zł, a przed
nami jeszcze całe lato i jesienne
deszcze. Środki te (z podatków
lokalnych) można by było spożytkować choćby na gruntowe drogi
gminne i osiedlowe, których naprawa wymaga również ogromnych nakładów finansowych.
ug
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Sieć dróg w gminie jonkowo

SPORT SPORT SPORT
Wiosenne remisy

Tenis stołowy

Zima górą

Dwie pierwsze kolejki piłkarskiej wiosny pokrzyżowała zima.
Intensywne opady śniegu spowodowały, że część spotkań we
wszystkich klasach rozgrywkowych na Warmii i Mazurach nie
odbyła się. Nie inaczej było w klasie okręgowej, w której występują piłkarze GLKS-u. Na szczęście
jonkowianie rozegrali swoje mecze i nie będą musieli w kwietniu i maju rozgrywać zawodów w
środowe popołudnia.
Inauguracja rundy wiosennej
przypadła w Jonkowie, meczem
z Olsztynkiem. Mecz zakończony remisem 2:2, przyniósł dużą
dawkę emocji. Zaczęło się od
prowadzenia gości, jeszcze w
pierwszej połowie stan meczu
wyrównał Babiej. Na prowadzenie GLKS wyprowadził, przepięknym strzałem z rzutu wolnego
(z ok. 40 metrów) Assman. Gościom sprzyjało jednak szczęście
i w ostatniej minucie meczu wyrównali.

Nie udał się GLKS-owi wyjazdowy mecz w Narzymiu. Jonkowianie rozpoczęli mecz od bramki Kaszubskiego, co w połączeniu
z dobrą grą dawało nadzieję na
dobry wynik. Niestety, jeszcze
przed przerwą jonkowianie stracili dwie bramki, które padły po
błędach bramkarza. Pomimo ambitnej gry w drugiej połowie nie
udało się odrobić strat a gospodarze dołożyli jeszcze jedno trafienie i ostatecznie wygrali 3:1.
W trzeciej kolejce GLKS podejmował Unię Susz. Mecz zakończył się sprawiedliwym wynikiem
0:0.
W Wielką Sobotę GLKS udaje
się na ważny mecz do Łukty, a w
kolejną podejmuje Miłakowo.
GLKS Jonkowo - Olimpia Olsztynek 2:2 bramki: Babiej , Assman
Iskra Narzym - GLKS 3:1 bramka: Kaszubski
GLKS - Unia Susz 0:0
j.o

1.

Błękitni Orneta

18

42

2.

Barkas Tolkmicko

18

37

3.

Iskra Narzym

18

37

4.

GKS Stawiguda

17

34

5.

OSSA Biskupiec Pomorski

17

32

6.

Unia Susz

17

32

7.

Drwęca Nowe Miasto Lub.

17

31

8.

Olimpia Olsztynek

17

31

9.

Ewingi Zalewo

18

26

10.

GLKS Jonkowo

18

19

11

Orzeł Janowiec Kość.

17

18

12.

Osa Ząbrowo

16

17

13.

Wel Lidzbark Welski

17

11

14.

Grunwald Gierzwałd

18

10

15.

Warmiak Łukta

18

7

16.

GLKS Miłakowo

17

7

Przy stole
Za nami wielostopniowe eliminacje turnieju LZS o puchar
„Gazety Olsztyńskiej”. Przebrnęło przez nie dwoje reprezentantów naszej gminy: Karolina Chmarycz (kat. 1996 i
młodsze) oraz Mateusz Strynowicz (1993-91). W półfinałowym turnieju rozegranym
w Ostródzie Karolina wygrała
swoją kategorię wiekową, a
Mateusz uplasował się na trzecim miejscu. Oboje zagrają w
zawodach finałowych w Ostródzie.
Mamy nadzieję, że nawiążą
do wyników swoich poprzedników: Tadeusza Dybca, Pawła Olszewskiego czy Zbigniewa
Piotrowskiego, którzy w latach
90-tych, wielokrotnie wygrywali ten niezwykle popularny
w naszym województwie turniej.
j.o.

Warmiński Klub Strzelecki 10,

Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie

Gmina Jonkowo

zapraszają mieszkańców Gminy Jonkowo
do wzięcia udziału w 3 Majowych sołeckich drużynowych zawodach strzeleckich.
Zapisy oraz szczegółowe informacje w siedzibie GOK w Jonkowie lub e-mailem: gok@
jonkowo.pl do 27 kwietnia br.
3 Maja godz. 10
Strzelnica WKS 10 w Mątkach
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