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Świąt
Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy
spędzonych w rodzinnym gronie, pachnących wiosną
i budzącą się do życia przyrodą życzą
Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo
Karol Czajkowski
Radni Gminy Jonkowo

Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko
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Inwestycje na lata 2014-2020

Miejski Obszar Funkcjonalny
W ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowało o powołaniu
ok. 20 Miejskich Obszarów
Funkcjonalnych (MOF-ów) na
terenie Polski. W przypadku
woj. warmińsko-mazurskiego
są to MOF Olsztyński, MOF Elbląski i MOF Ełcki.
Z punktu widzenia naszej
gminy najistotniejsze jest to,
że gmina Jonkowo wspólnie
z gminami: Olsztyn, Dywity,
Barczewo, Purda, Stawiguda i
Gietrzwałd tworzą
MOF Olsztyn.
Co dzięki temu
zyskają
mieszkańcy gmin tworzących MOF? W
ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury
na lata 2014-2020
wydzielone zostały
środki finansowe
w wysokości 58,4
mln euro , które w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(dla Olsztyna i 6
otaczających
go
gmin) bedą wykorzystane na
rozwój tego obszaru.
Zanim 6 marca samorządy te podpisały porozumienie
o wdrażaniu ZIT z Zarządem
Województwa
WarmińskoMazurskiego, musiały przejść
etap uzgodnień zakończonych
przygotowaniem
wspólnej
strategii i powołaniem Związku ZIT w ramach obszaru MOF
Olsztyn. Działania te prowadzone były od jesieni ubiegłego roku.
Ideą ZIT jest współpraca
samorządów na rzecz maksymalnego
wykorzystania

wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. Dlatego
dofinansowane projekty nie
będą mogły być oderwanymi
od siebie, punktowymi inwestycjami. Przedsięwzięcia muszą być:
- zintegrowane i służące kompleksowemu
rozwiązywaniu
problemów miasta i jego obszaru funkcjonalnego;
- powiązane z rdzeniem MOF
(muszą rozwiązywać problemy generowane przez miastordzeń zarówno na jego tere-

Mapa MOF Olsztyn
nie, jak i na obszarze całego
MOF);
- znaczące dla całego obszaru
realizacji ZIT (rezultaty projektu powinny być przedmiotem zainteresowania wszystkich lub większości gmin
należących do Związku ZIT /
wchodzących w skład MOF).
W strategii ZIT jako jeden
z głównych celów, który przyczyni się do rozwoju MOF
wskazana jest rozbudowa i
modernizacja sieci dróg publiczych: powiatowych i gmin-

nych, które łączą się z drogami
wojewódzkimi i krajowymi.
Na stronie 3 przdstawiono
mapę inwestycji drogowych
zaplanowanych do realizacji w
latach 2014-2020 na terenie
gminy Jonkowo.
Modernizacji doczekają się
drogi powiatowe: Olsztyn Jonkowo - Godki, Mątki - Kajny - Barkweda. Na liście rezerwowej, na wniosek gminy
Jonkowo znalazła się droga
Jonkowo - Pupki - Nowe Kawkowo - Gamerki Wlk.
Zmodernizowane zostaną również drogi gminne:
Wrzesina - Porbady - Godki, Mątki
- Mątki Kol. oraz
połączenie
drogi
wojewódzkiej 527 z
ulicą Gościnną(Gutkowo) - Kresową Żurawią (Olsztyn)
- Łupstychem do
planowanego węzła
obwodnicy Olsztyna w Kudypach.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nie tylko inwestycje drogowe
(Mobilny MOF) ale i
Bezpieczny MOF (m.in. przebudowa Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa), Zdrowy i Aktywny MOF (Warmia.
Aktywnie!).
Na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu dostępne są
wszelkie informacje dotyczące
Strategii ZIT, załączniki graficzne oraz opisy poszczególnych projektów. To własnie na
tej stronie można zapoznać
sie z konsultowną strategią,
poprzez formularz można wyrazić swoją opinię.
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Budujemy boisko i kompleks rekreacyjny

UMoWy PoDPisane

17 marca 2014 r. w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie podpisano umowę
na dofinansowanie dwóch wniosków realizowanych z PROW w
ramach Odnowy i Rozwoju Wsi.
Pierwszy z projektów przewiduje budowę sportowego boiska wielofunkcyjnego przy SP
we Wrzesinie o wymiarach pola
gier 18 m x 38 m z nawierzchnią poliuretanową. Całkowita
powierzchnia obiektu wyniesie
1076,5 m2.
Drugi wniosek dotyczy budowy kompleksu rekreacyjnego
wraz z zagospodarowaniem terenu w Jonkowie przy ulicy Leśnej.
W ramach projektu planowana

jest budowa sceny wraz z zadaszeniem i przygotowanie miejsc

do odpoczynku i rekreacji (ławki,
stoliki, wiaty, tablice informacyjne, miejsce na ogniska). Całkowi-

ta powierzchnia obiektu wyniesie
6850 m2. Planowany koszt całkowity obu operacji zamknie się
kwotą 859840,04 zł brutto, z
czego koszty kwalifikowalne
to 669056,94 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania
wyniesie 410 tys. zł. W chwili
obecnej trwa wybór oferentów, którzy złożyli oferty w
przetargu. Zakończenie postępowań nastąpi jeszcze w
miesiącu kwietniu.
Na www.jonkowo.pl można
zapoznać się z projektami
zagospodarowania
terenu
boiska sportowego we Wrzesinie i kompleksu rekreacyjnego
w Jonkowie.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Kanalizacja osieDli W GutkoWie
Dobiegają końca prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Gutkowie w ramach projektu „Budowa
kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Miłym i Leśnym w Gutkowie w ramach Aglomeracji Olsztyn” w ramach działania 1.1 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
powyżej 15 tys. RLM.
Przetarg na realizację zadania
wygrało
Iławskie
Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o.
Wykonawca zgodnie ze specyfikacją przetargową kończy budowę grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej o długości 1186 m w ciągu ulic:
Modrzewiowej, Gościnnej,
Cyprysowej i Jarzębinowej
do przepompowni P1 oraz
odcinek kanalizacji tłocznej
P1/1 wraz z budową obu
przepompowni. Całość prac zamknie się kwotą 564 576 tys. zł.
Przypomnijmy, że 29 listopada
2013 r. w Urzędzie Gminy Jonkowo
podpisano umowę z przedstawi-

cielami Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie projektu pt,: Budowa
kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Miłym i Leśnym w Gutkowie w ramach Aglomeracji Olsztyn w ramach działania 1.1 Gospodarka

wodno-ściekowa w aglomeracjach
powyżej 15 tys. RLM priorytetu I
Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20072013.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 859
852,60 zł. Zgodnie z ustaleniami dofinansowanie będzie sięgało
kwoty 1 559 759,34 zł. Głównym
celem projektu jest systematyczne porządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie gminy Jonkowo i dostosowanie jej do
wymogów prawa polskiego i
unijnego. W ramach zadania
zostanie wybudowana sieć
kanalizacyjna o długości 2
km, a do sieci zostaną podłączone gospodarstwa, które
zamieszkuje 275 osób.
Umowę o dofinansowanie
podpisali: Maria Sokol - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojciech Giecko - Wójt Gminy Jonkowo.
Kontrasygnaty dokonała Skarbnik
Gminy Jonkowo - Bożena Łochajewska.
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Wyrównywanie szans

Pestka
Sprawdzian szóstoklasisty to pestka! – pod takim hasłem uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej we
Wrzesinie przez ostatnie trzy lata
uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych, podnoszących wiedzę i

umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt
przewidywał realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu biologii, chemii,
fizyki, matematyki, a także technik
efektywnego uczenia się oraz sprawnego pisania i czytania. W przedsięwzięciu wzięło udział 53 uczniów z
klas IV-VI. Całość obejmowała ponad
500 godzin specjalistycznych spotkań o charakterze warsztatowym,
ćwiczeniowym i laboratoryjnym, a
także 6 wycieczek edukacyjnych,
m.in. do Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie, Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku i Olsztyńskiego Planetarium.
Celem prowadzonych zajęć było
wyrównanie braków edukacyjnych,
poprawa wyników nauczania i kształcenia oraz zainteresowanie podopiecznych otaczającym światem i
prawami, które nim rządzą.
Zadanie nie było łatwe. Na samym początku należało przekonać
uczniów, że podnoszeniu umiejętności edukacyjnych nie muszą towarzyszyć nuda, bierność i monotonia.
Zaszczepienie ciekawości wśród tych
młodych ludzi stanowiło fundament

dla dalszej realizacji projektu. Jak
zauważyła koordynator projektu Sylwia Dubowska: Duża ilość obowiązkowych zajęć szkolnych powodowała
momentami zniechęcenie i spadek
frekwencji - wtedy wspólnie z kadrą
nauczycielską szkoły motywowaliśmy
uczniów do uczestnictwa w zajęciach.
Od strony merytorycznej, pragnęliśmy zapewnić im ciekawe zajęcia,
odbiegające od typowych lekcji, a
jednocześnie chcieliśmy wyrównywać braki edukacyjne w stosunku do
koleżanek i kolegów z miasta.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze
pedagogicznej oraz nowoczesnym
pomocom
dydaktycznym,
zakupionym w ramach projektu, udało
się stworzyć niezwykle atrakcyjną
i wysokiej jakości ofertę edukacyjną. Szkoła wzbogaciła się o dwie
tablice interaktywne, mikroskop z
kamerą, zestaw do pomiaru alternatywnych źródeł energii, specjalistyczny zestaw klocków do działań
na ułamkach, a także zestaw figur
geometrycznych, zestaw brył, zegarów, gier oraz filmów edukacyjnych.
Sprzęt uatrakcyjnił szkolne pracownie i przyczynił się wydatnie do
zróżnicowania form pracy z uczniem.
Dzięki przedstawieniu wiedzy w formie doświadczenia uczeń ma szansę
nie tylko przyswajać nowe wiadomości, lecz przetwarzać je i wykorzystywać do rozwiązywania problemów w
życiu codziennym – zauważa Iza Małysz-Cymborska,
doktorantka UWM, jedna
z prowadzących zajęcia z
przyrody. Taka forma zajęć pozwala zwiększyć kreatywność i zainteresowanie
ucznia, a co za tym idzie
jego pewność siebie i satysfakcję z nauki – dodaje.
Podniesienie
poziomu
wiedzy w zakresie biologii, chemii, geografii, fizyki
oraz wykształcenie umiejętności omawiania i wyjaśniania zachodzących w
życiu codziennym zmian to
niezwykłe doświadczenie,
którego nie można przeżyć podczas
codziennych zajęć lekcyjnych, przepełnionych teorią, zawierających suche fakty i wiedzę encyklopedyczną.
Podobnymi spostrzeżeniami dzieli się doktorant Rafał Kazimierczak,
specjalista nauk matematycznych –
Wykorzystując techniki multimedialne w trakcie zajęć łatwiej można wy-

tłumaczyć i zainteresować uczniów
omawianym zagadnieniem. Spotkania stają się ciekawsze, nietypowe,
nowatorskie. A wszystko co nowe
szybko przykuwa uwagę ucznia.
Laboratorium matematyczne miało na celu zwiększyć kwalifikacje rachunkowe, nauczyć stosowania matematyki w życiu codziennym oraz
wykształcić umiejętności myślenia
przyczynowo-skutkowego.
Dzięki
projektowi można było pokazać, że
matematyka, kryje się wokół nas i
nie jesteśmy w stanie od niej uciec –
dodaje Kazimierczak.
Każdy uczestnik programu otrzymał zestaw książek i pomocy dydaktycznych do nauki, mógł również
korzystać z internetowego panelu
treningowego, za pomocą platformy
e-learning, który poprzez intensywną oraz ciekawą stymulację umysłu zwiększał efektywność treningu.
Działaniu podporządkowano także
zajęcia indywidualne z matematyki, przyrody i języka polskiego dla
uczniów słabszych. Uczniom podczas
każdych zajęć zapewniony został poczęstunek.
Powszechnie wiadomo, że w dzisiejszych czasach istotnym problemem polskiego systemu edukacji
jest znaczne zróżnicowanie jakości
pracy szkół pod względem ich lokalizacji (miasto-wieś). Wsparcie dla
projektów takich jak ten realizowany

we Wrzesinie umożliwia zmniejszanie
tych różnic. Dlatego Gmina Jonkowo
chętnie włącza się w tego typu działania wierząc, że zaowocuje ono w
przyszłości – podkreśla wójt Gminy
Jonkowo, Wojciech Giecko.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzesinie Jarosław Liberadzki podsumowując działania, za-
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Wyrównywanie szans

Pestka
znaczył, że projekt przyniósł szkole
nie tylko ogromne wsparcie materialne, ale również zwiększył w naszej społeczności szkolnej poczucie
odpowiedzialności uczniów i rodziców
za wyniki w nauce. To było trzyletnie wyzwanie dla uczniów, polegające na dodatkowych godzinach pracy
podczas ciekawych zajęć, opartych
na empirii. Nadmieniam, że wszystkie działania związane z projektem
– rozliczenia finansowe, zbudowanie
odpowiednich rozkładów odwożenia
uczniów spotykały się z przychylnością Organu Prowadzącego.
Wielką wartość projektu dostrzega
również była wicemarszałek Woje-

wództwa
Warmińsko-Mazurskiego,
Urszula Pasławska: Inwestycje w
edukację są być może mało spektakularne, ale to najlepsze z możliwych i najpewniejsze inwestycje w
przyszłość. W dzisiejszych czasach
to wiedza jest najlepszym kapitałem,
w jaki możemy wyposażyć młodych
ludzi, kapitałem, który na pewno zaprocentuje. Bo „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
Przypomnijmy, że projekt Sprawdzian szóstoklasisty to pestka! Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP
we Wrzesinie współfinansowany był
z Europejskiego Funduszu Społecz-

Witaminowa Wiosna w Jonkowie
Wiosna wkroczyła do naszej
szkoły z impetem i całym swoim
bogactwem witamin. Stało się to
za sprawą konkursu pod tytułem
„Witaminowa wiosna”, który będzie trwał do końca roku szkolnego. W każdy piątek jedna z klas
prezentuje wylosowane przez panią dyrektor warzywo lub owoc.
Do tej pory klasy Va, IIIb, Ib
przedstawiły kokosa, rzodkiewkę
oraz cebulę i szczypiorek. Pracy jest bardzo dużo. Uczniowie
w ciągu tygodnia muszą zebrać
informacje na temat swojego
warzywa dotyczące np. walorów
zdrowotnych, zastosowania oraz
ciekawostki z nim związane i
przedstawić je w ciekawej formie
na głównym korytarzu szkoły.
Bardzo ważnym punktem prezentacji jest przygotowanie potraw z wykorzystaniem danego
warzywa, w co z kolei angażują
się z zapałem rodzice. Pomysłowość uczniów i rodziców w tym
względzie jest ogromna. Na stołach pojawiają się co tydzień
smakołyki przyciągające całą

społeczność szkolną! Wśród potraw pojawiły się np.: ciasto rafaello, kurczak w mleczku kokosowym, cukierki rzodkiewkowe,
kanapki z rzodkiewką i szczypiorkiem, zupa cebulowa, krążki cebulowe w cieście naleśnikowym,
pizza z cebulą. Oczywiście można dostać przepisy na te potrawy.
W prezentacji swojego warzywa
lub owocu uczniowie prześcigają
się w pomysłach. Stąd pojawiła
się piękna palma kokosowa czy
uczniowie przebrani za szczypiorki. Do degustacji zapraszała
nawet dziewczynka przebrana za
rzodkiewkę! Wszyscy bawią się
świetnie, niestety oprócz jury,
które ma coraz większy problem
z dokonaniem oceny prezentacji,
bo poziom przygotowań jest coraz wyższy. W kuluarach krążą
nawet plotki o zwiększeniu puli
nagród … .
Małgorzata Świderska
Szkoła Podstawowa w Jonkowie

Galeria zdjęć na www.jonkowo.pl

nego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
Całkowita wartość projektu opiewała
na kwotę 450 975,50 zł, z czego dofinansowanie UE zamknęło się kwotą
383 329.18 zł.

Pełnych miłości, radości i zdrowia Świąt
Wielkiej Nocy oraz nadziei i pokoju w sercach
wszystkim Druhom
Strażakom z terenu
Gminy Jonkowo, a także ich rodzinom życzą:
Prezes
ZG OSP RP
Leszek Domin

Komendant
ZG OSP RP
Lech Przegaliński

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

VI miejsce OSP Wrzesina

MistrzostWa Polski osP
W dniach 29-30 marca 2014 roku
w powiecie Żnińskim (woj. Kujawsko-Pomorskie) odbył się V ogólnopolski turniej halowej piłki nożnej o
puchar Prezesa Zarządu Głównego
Związku OSP. W zawodach wzięło
udział osiemnaście drużyn z dwunastu województw kraju, podzielonych początkowo na dwie grupy.
Zaszczytna rola reprezentowania województwa Warmińsko-Mazurskiego przypadła w
tym roku jednostce OSP Wrzesina. Strażacy z Wrzesiny, zdobywając w styczniu mistrzostwo
powiatu olsztyńskiego, chcąc
myśleć o wyjeździe do Żnina,
zmuszeni byli jeszcze rozstrzygnąć na swoją korzyść turniej
wojewódzki. Jednak jak się okazało z czasem, żaden zespół nie
był zainteresowany skonfrontowaniem się z nimi, w związku z
czym automatycznie dostali przepustkę na zawody ogólnopolskie.
Co do samego turnieju, to warto na pewno było pojechać tam,

żeby po prostu być i brać czynny
udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Rzadko spotyka się w
jednym miejscu ponad 200 strażaków, aktywnie spędzających ze
sobą wolne chwile. Był zarówno

czas na zmagania piłkarskie jak
i na wymianę doświadczeń oraz
nawiązanie nowych znajomości.
Nasi druhowie wraz z kilkoma innymi drużynami zakwaterowanie

znaleźli w Biskupinie, w niedalekiej odległości słynnego muzeum
archeologicznego. Mecze grupowe
odbywały się w halach sportowych
w Rogowie oraz Gąsawie. Po dwóch
dniach piłkarskich rozgrywek zespół OSP Wrzesina uplasował się
ostatecznie na szóstym miejscu.
W skład zespołu weszli: Antoniuk Dawid, Assmann Sławomir,
Chodorowski Jakub, Górski Michał, Górski Wojciech, Kędzierski Marcin, Piotrowski Szymon,
Prątnicki Rafał, Schlegel Dawid,
Zalewski Tomasz oraz w asyście
drużyny: Kaczmarczik Daniel,
Górski Tadeusz Krzysztof, Kodzik Krzysztof, Schlegel Zygfryd.
Wyjazd strażaków nie byłby
możliwy, gdyby nie wsparcie finansowo-techniczne:
Urzędu
Gminy Jonkowo, Oddziału Powiatowego oraz Wojewódzkiego
ZOSP RP w Olsztynie, za co w tym
miejscu serdecznie dziękujemy.
V-ce Prezes OSP Wrzesina
dh. Tomasz Zalewski

Od dnia 1 marca 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie rozpoczął realizację projektu Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną finansowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Liderem projektu jest Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych (OFIP), natomiast nasza Gmina występuje jako Partner.
Cel projektu zakłada zwiększenie udziału mieszkańców 6 gmin (Dźwierzuty, Górowo Iławeckie, Iława, Jonkowo,
Kozłowo i Sorkwity) w planowaniu lokalnej polityki służącej rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieraniu
integracji oraz podnoszeniu szans edukacyjnych i zawodowych. W każdej z partnerskich gmin, przy zastosowaniu
różnorodnych form partycypacji społecznej, zostaną opracowane strategie rozwiązywania problemów społecznych.
Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową OFIP, gdyż będziemy tam na bieżąco zamieszczać informacje o
planowanych i realizowanych działaniach projektowych w naszej Gminie.
Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania
nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w
Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z Unią Europejską na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich
UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 roku.
Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe. Więcej informacji na: www.eeagrants.org oraz www.norwaygrants.org
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