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Inwestycje w gminie

Mamy nowe boisko
wą. Wysokość ogrodzenia wynosi 4
Dobiegła końca budowa boiska wielofunkm.
cyjnego przy szkole podstawowej we WrzesiOświetlenie boiska
nie. Zgodnie z projekzostało zaprojektowane
tem, wykonawca robót
na masztach stalowych
- firma SPORTSYSTEM
z dwu- i cztero-ramienz Olsztyna wykonała na
nymi
wysięgnikami,
wcześniej przygotowawyposażonymi w odbłynej podbudowie poliureśniki asymetryczne i hatanową
nawierzchnię,
logenowe źródła światła
na której znalazły się
o mocy 250 W każdy.
następujące pola gier:
Nowy obiekt z pewboisko do piłki ręcznej,
nością poprawi warunki
boiska do koszykówki,
do ćwiczeń, umożliwi
pole gry do tenisa i pole
uczniom
podnoszenie
gry do siatkówki. Całkosprawności fizycznej i
wita powierzchnia obiekprzyczyni się do jeszcze
tu wyniesie 1176,5 m2,
Tak było....
większych
sukcesów
z czego samo boisko
sportowych wychowanbędzie liczyło 989 m2.
ków szkoły podstawowej i gimnazjum we WrzeNawierzchnia boiska wielofunkcyjnego otrzysinie.
mała kolor ceglasty. LiKoszt inwestycji zanie wyznaczające pola
do gier przyjęły nastęmknie się kwotą 290
458,72 zł. Projekt został
pujące kolory: niebieski
współfinansowany
ze
(koszykówka) i biały
środków Unii Europej(tenis, siatkówka i piłka
skiej w ramach Prograręczna).
mu Rozwoju Obszarów
Na
wyposażeniu
Wiejskich - oś III - Odobiektu znalazły się
nowa i rozwój wsi.
cztery stojaki na kosze
Uroczyste
otwarcie
do koszykówki wraz
obiektu nastąpi w pierwz tablicami, komplet
szej połowie września br.
słupków i siatka do
gry w tenisa ziemnego, dwie bramki do piłki
a tak jest....
ręcznej (3x2m) oraz zestaw
do gry w siatkówkę (słupki, siatka). Cały obiekt
został ogrodzony siatką. W ogrodzeniu boiska
zaprojektowano dwie furtki oraz bramę wjazdo-
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Pozyskiwanie środków unijnych

Ranking wspólnoty
Perspektywa unijna na lata 20072013 powoli się kończy. Gminy i
przedsiębiorcy do końca 2015
roku muszą nie tylko zakończyć,
ale i rozliczyć się z wykonywanych inwestycji i przedsięwzięć.
Gmina Jonkowo zakończyła lub
jest w trakcie realizacji kolejnych
projektów dofinansowanych ze
środków unijnych. W bieżącym
numerze biuletynu pozwolimy
sobie przedstawić ranking gmin
w pozyskiwaniu środków unijnych opiniotwórczego ogólnopolskiego miesięcznika Wspólnota.
Ranking ten oparty jest o dane
GUS włącznie z rokiem 2012.
Nasza gmina klasyfikowana jest
wśród 1571 gmin wiejskich z terenu Polski.
W rankingu zamożności samorządów za 2012 rok (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)
sklasyfikowani zostaliśmy na 348
miejscu z dochodem 2562,25 zł
(na wspomniane wcześniej 1571
gmin wiejskich). Najwyżej z naszego województwa w rankingu znalazła się Stawiguda (38
miejsce) z dochodem 3714,60
zł na mieszkańca. Przed nami
sklasyfikowano 20 bogatszych
gmin z terenu naszego województwa. Oprócz wspomnianej
Stawigudy - m.in. Dywity (189) z
dochodem 2754,36 zł i o dziwo
Świątki (331) - 2572,78 zł. Sąsiadujący z nami Gietrzwałd zajął
478 miejsce (2482,76 zł), a Łukta 711 (2375,82 zł). Z danych
tych można wyciągnąć wniosek,
że poza zdecydowanie wybijającą
się w naszym województwie Stawigudą reszta gmin jest typowymi średniakami jeśli chodzi o zamożność. Różnice w dochodach
naszej gminy i sąsiednich samorządów to zaledwie ok. 200 zł w
górę lub dół. Skuktuje to jednak
sięgającymi nawet 200 miejscami w dół lub w górę rankingu.
Wydawać by się mogło, że najbogatsi powinni wydawać najwięcej na inwestycje i rozwój. Ta
prosta zasada nie znajduje jednak bezpośredniego przełożenia
w kolejnych rankingach Wspól-

noty: wydatkach na infrastrukturę techniczną i wykorzystanie
środków zagranicznych przez samorządy. W tych zestawieniach
liczy się pomysł na inwestycje i
projekty oraz zdolności w aplikowaniu po środki unijne. Jedni
radzą sobie z tym dobrze inni nie
potrafią wykorzystać szansy na
rozwój jaką daje UE.
W rankingu wydatków na infrastrukturę techniczną wśród 1571
gmin wiejskich zajęliśmy 105
miejsce z wydatkami 1087,62 zł
na jednego mieszkańca. Przed
nami znalazły się tylko 4 gminy z
naszego województwa: Biskupiec
(29) - 1483,87 zł, Świętajno (33)
- 1431,82 zł, Budry (46) - 1312,73
zł i Stwiguda (84) - 1131,32 zł.
W tym zestawieniu zdecydowanie gorzej wypadają sąsiadujące
z nami gminy. Łukta z wydatkami
rzędu 536,28 zł zajęła 659 miejsce. Gietrzwałd wydając 483,10
zł zajął 779 miejsce, a Dywity z
482,11 zł uplasowały się na 783
miejscu. Najniżej w tym rankingu z naszych sąsiadów znalazły
się Świątki, które z wydatkami
na poziomie 387,15 zł uplasowały się na 1006 miejscu. W powyższych danych jasno wynika,
że w ostatnich latach wydajemy
co najmniej dwa razy więcej od
sąsiednich gmin na poprawę warunków i rozwój gminy. Dane te
jasno pokazują, że gmina Jonkowo na tle sąsiadów wyróżnia się
inwestując od nich zdecydowanie
więcej.
Wydatki na infrastrukturę techniczną finansowane są przez samorządy ze środków własnych
oraz ze środków zewnętrznych,
na które w ostatnich latach składają się przede wszystkim pieniądze pozyskiwane z programów
unijnych. Dla gmin wiejskich
największym źródłem pieniędzy
unijnych są: Regionalne Programy Operacyjne (RPO), Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) oraz w mniejszym stopniu programy krajowe np. Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko. Pozyskiwanie środ-

ków z tych programów nie jest
łatwe i wymaga rywalizacji pomiędzy samorządami. Instytucje
które dzielą pieniądze ogłaszają
konkursy, do których samorządy
składają skomplikowane wnioski
aplikacyjne, które oceniane są
pod względem formalnym i merytorycznym. Właśnie ten ranking
oddaje najlepiej jakość pracy w
samorządach, ich pomysłowość
oraz zaradność w pozyskiwaniu
środków z zewnątrz, a także wyasygnowanie środków własnych
na obowiązkowy wkład.
W tym rankingu sklasyfikowani
zostaliśmy na 208 miejscu z wydatkami na poziomie 1579,05
zł na jednego mieszkańca. Przed
nami znalazły się gminy: Świętajno(38) - 2695,88 zł, Stare Juchy (75) - 2272,60, Łukta
(110) - 2033,38 zł, Budry (128)
- 1900,21 zł, Biskupiec (146) 1810,52 zł, Dźwierzuty (148) 1800,01 zł oraz Płoskinia (181)
- 1651,99 zł. Bardzo dobre 110
miejsce zajęła w tym rankingu
Łukta o czym napisaliśmy powyżej. Znacznie gorzej wypadli nasi
pozostali sąsiedzi. Gietrzwałd z
wydatkami 755,01 zł na mieszkańca uplasował się na 722 miejscu. Świątki wydały 652,58 zł na
mieszkańca co pozwoliło im uplasować się na 839 miejscu. Zdziwienie wywołuje miejsce Dywit,
które z 435,40 zł zajęły dopiero
1148 miejsce.
Powyższe zestawienia jasno
pokazują, że nasza gmina nie
tylko na tle sąsiadów, ale gmin
wiejskich w całym województwie
wypada co najmniej przyzwoicie.
W następnym numerze biuletynu
opublikujemy zestawienie inwestycji, na które nasza gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Już w drugiej
połowie lipca zestawienia te będą
dostępne w zakładce inwestycje
gminne na www.jonkowo.pl.
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Zmiana organizacji ruchu na Placu 650-lecia

Zakazy wjazdu w Jonkowie
Z dniem 11 lipca 2014 r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu
na Placu 650-lecia w Jonkowie.

Zmiany dotyczą wprowadzenia
ruchu jednokierunkowego na dotychczasowych wjazdach i wyjaz-

dach z placu od strony ulicy ks. J.
Hanowskiego (patrz mapa poniżej).

Placówki oświatowe

Żłobek w Warkałach
Żłobek Publiczny w Warkałach
rozpoczął działalność 19 listopada
2012 r. Gmina Jonkowo złożyła
wówczas ofertę konkursową w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „Maluch 2014”
ogłoszonego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Uzyskano wtedy 13.900 zł dotacji
na adaptację budynku po Punkcie Przedszkolnym w Warkałach.
W 2012 roku Gmina Jonkowo
otrzymała również z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
dotację w wysokości 6.355 zł na
dofinansowanie zadań własnych
w ramach opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, czyli na bieżącą działalność żłobka. W 2014
r. Gmina Jonkowo po raz kolejny
złożyła ofertę konkursową w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 „ Maluch – edycja
2014”, uzyskując dotację w wysokości 138.422 zł na zapewnienie
funkcjonowania miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3.
Żłobek Publiczny w Warka-

łach działa na podstawie „Ustawy
Żłobkowej” z dnia 4 lutego 2011
r. Zgodnie z zapisami tej ustawy,
w żłobku sprawowana jest opieka
nad 12 dzieci w wieku od ukończe-

nia 1 roku życia do lat 3. W bieżącym roku, w ramach rekrutacji na
okres od 1 września, złożono 18
kart zgłoszeń, przyjęto 12 dzieci. Zainteresowanie mieszkańców
naszej gminy opieką nad dziećmi
w żłobku przeszło nasze oczekiwania. Żłobek w Warkałach jest
jedyną publiczną placówką prowadzoną przez gminę wiejską w
województwie warmińsko-mazurskim i jedną z niewielu placówek publicznych prowadzonych
przez gminę wiejską w Polsce.
W przypadku ogłoszenia kolejnej edycji Programu Maluch planowane jest złożenie oferty na
zwiększenie ilości miejsc w Żłobku w Warkałach.
www.przedszkole.jonkowo.pl
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Inwestycje gminne

Budowa terenu rekreacyjnego
Od kilku tygodni w
Jonkowie trwają prace
ziemno-konstrukcyjne,
będące częścią realizacji projektu budowy
kompleksu rekreacyjnego, wraz z zagospodarowaniem
terenu
przy ulicy Leśnej. Projekt został podzielony
na dwa etapy. Pierwszy
z nich obejmie wykonanie robót ziemnych
polegających na przemieszczeniu mas ziemi w celu zmniejszenia nachylenia terenu.
Przewidziano też wyznaczenie i wyrównanie terenu pod budowę dróg dojazdowych
i chodników. Następnie
wykonawca
wzniesie
dwie wiaty drewniane
(altany),
zamontuje
kosze na śmieci, siedziska (ławki), przygotuje
konstrukcje na ognisko
(grill) oraz doprowadzi
wodę i prąd.
Zaprojektowane wiaty będą miały
drewnianą konstrukcję
o podstawie ośmiokąta, z nawierzchnią
wykonaną z kostki betonowej. Zostaną one
wkomponowane w ciągi komunikacyjne i wyposażone w drewniane
stoły wraz z ławkami
do siedzenia.
Zamknięcie pierwszego etapu przewidziano na 31 lipca
2014 r.
Prace ziemno-konstrukcyjne
W drugim etapie
budowy przewidziano
projektu wykonane zostaną nawzniesienie zadaszonej sceny. sadzenia drzew, krzewów oraz
Wykonawca zapewni również do- wykonany montaż kabin sanitarstawę i montaż zespolonych sto- nych.
łów i straganów. Na zakończenie
Scena zbudowana będzie z

kostki betonowej. Zadaszenie o konstrukcji stalowej otrzyma pokrycie wykonane z plandeki.
Teren
przed
sceną
utwardzony kostką betonową będzie miał nachylenie 6%. Wolnostojące
stoły będą konstrukcjami
zespolonymi (ława + stół),
wykonanymi z bali drewnianych o grubości min.
40 mm.
Stragany o konstrukcji
drewnianej zostaną pokryte gontem bitumicznym.
Zlokalizowane
zostaną
bezpośrednio przy ciągach
komunikacyjnych.
Projekt nasadzeń przewiduje wprowadzenie 31
drzew (w tym 5 iglastych),
220 sztuk krzewów liściastych oraz 68 bylin. Od
strony dróg dojazdowych i
parkingu planuje się nasadzenia brzóz, tworzących
pas izolacyjny. Pozostałe
nasadzenia mają tworzyć
izolację
pomiędzy
poszczególnymi elementami
zagospodarowania
stref
(konsumpcyjnej, handlowej, sanitarnej, widowiskowej).
Nawierzchnie
trawiaste planowane są w
trzech wariantach: jako
trawniki użytkowe, trawniki rekreacyjne i pozostałe
nawierzchnie zielone.
Zakończenie prac przewidziano na 31 sierpnia
2014 r. Koszt inwestycji wyniesie 470 000 zł.
Projekt
dofinansowany
jest w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój
Wsi. Wykonawcą robót jest firma
SPORTSYSTEM z Olsztyna, która
wygrała postępowanie przetargowe.
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VIII inscenizacja bitwy

Napoleoniada 2014
10 maja 2014 r. po raz ósmy
Jonkowo zaprezentowało inscenizację XIX-wiecznej bitwy – Napoleoniadę. Tegoroczne wydanie
imprezy przebiegało w odmienny sposób od dotychczasowych.
Organizatorzy
podjęli
decyzję o przesunięciu
terminu
rekonstrukcji,
która nawiązywała do
wydarzeń z przełomu
kwietnia i maja 1807
r. Zmieniła się również
oprawa. Dotychczas żołnierze-rekonstruktorzy
przybywający do Jonkowa nocowali w budynku
szkoły podstawowej. W
tym roku przewidziano budowę obozowiska
wojskowego w pobliżu
pola bitwy, przy ul. Leśnej w Jonkowie. Zabieg ten miał na celu
stworzenie dodatkowej atrakcji
– możliwości zwiedzania obozowiska i zobaczenia jak wyglądało
życie żołnierskie ponad dwa wieki temu.
Sobotnie wydarzenia rozpoczęły się od porannej pobudki żołnierzy,
musztry i przygotowania posiłków przez
poszczególne
grupy
rekonstrukcyjne.
Następnie chętni żołnierze wzięli udział w zawodach strzeleckich z
broni
czarnoprochowej, które odbyły się
na strzelnicy sportowej
Warmińskiego
Klubu
Strzeleckiego „10” w
Mątkach.
Od godziny 11 obozowisko zostało otwarte dla zwiedzających, a o 13 w
namiocie wojskowym 1 Pułku
Artylerii Pieszej z Jonkowa rozpoczęła się audycja radiowa
przygotowana przez historyków
olsztyńskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Historycznego oraz
zespół redakcyjny Radia Zet-Gold, pt.: Napoleon od kuchni…

Codzienność wielkiego wodza na
Warmii. Audycja odbyła się w
ramach programu Olsztyńskiego
Wehikułu Czasu. Nagranie, podczas którego krótki referat przygotował dr Sławomir Skowronek

skromne wojska napoleońskie.
Ich zadaniem było odtworzenie
wydarzeń z maja 1807 r., kiedy to w pobliżu Jonkowa stacjonowały oddziały III korpusu
Wielkiej Armii. Posterunek jonkowski stanowił element
szerszej linii obronnej
kwater wojskowych oddziałów
napoleońskich
rozrzuconych w różnych
częściach Warmii.
Podczas inscenizacji
zaprezentowano
atak
wojsk rosyjsko-pruskich
na pozycje francuskie.
Przewaga liczebna koalicjantów doprowadziła do
wyparcia lekkiej piechoty francuskiej z zabudowań znajdujących się w
środku pola bitwy. OstatNapoleońska piechota liniowa
nim punktem oporu stała
się reduta na pobliskim
z Lidzbarka Warmińskiego, mia- wzniesieniu. Francuzi widząc
ło charakter otwartej dyskusji, nadciągające kolumny rosyjskiej
w której udział wzięli prof. Zbi- piechoty liniowej zaalarmowali
gniew Endler – ekolog ewolucyj- główne siły III korpusu.
ny, miłośnik epoki napoleońskiej
Kiedy wydawało się, że Rosjaoraz dr Krzysztof Szulborski – nie zdobędą pozycję jonkowską
do boju weszła francuska
piechota liniowa, która
wspierana przez liczną artylerię skutecznie wyparła
przeciwnika ze wsi. Bitwa
zakończyła się odwrotem
wojsk rosyjsko-pruskich.
Po zakończonej inscenizacji żołnierze powrócili do obozowiska, gdzie
w towarzystwie cywilów
rozpoczęła się biesiada
napoleońska. W blasku
ognisk żołnierskich wszyscy komentowali przebieg
Artyleria pruska w akcji
stoczonej potyczki.
W tegorocznym wydasocjolog. Audycję poprowadził niu Napoleoniady udział wzięło
dziennikarz Radia Zet-Gold – 150 rekonstruktorów z Pomorza,
Marek Jarmołowicz.
Mazowsza, centralnej Polski,
Po zakończeniu nagrania żoł- Śląska oraz Warmii i Mazur. Gonierze rozpoczęli przygotowa- ścinnie wystąpili też rekonstruknia do bitwy, która w tym roku torzy klubów historyczno-wojrównież miała odmienny charak- skowych z Litwy i Białorusi.
ter. Zgodnie z nowym scenariuszem pozycje na szańcu zajęły
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Zawody strzeleckie

VI Puchar Wiosenny
W dniu 27 kwietnia 2014
r. przeprowadzono VI edycję
Wiosennego Pucharu Strzeleckiego z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Tegoroczne zawody zostały
przeniesione na wcześniejszy
termin, gdyż w dniach 1-4
maja 2014 r. na terenie strzelnicy sportowej Warmińskiego
Klubu Strzeleckiego „10” odbywały się VIII Mistrzostwa
Polski Cowboy Action Shooting.
W zawodach wzięło udział
46 osób reprezentujących w
większości sołectwa Gminy
Jonkowo. Podczas imprezy
gościliśmy grupę uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Jonkowie, którzy wspólnie z rodzicami uczestniczyli w Rajdzie

Rowerowym pamięci Doroty
Borowiec.
Zwycięską drużyną VI Wiosennego Pucharu Strzeleckiego została ekipa „Nieznanych”
w składzie Ewelina Zasańska,
Andrzej Rodziewicz, Rafał
Zasański (215 pkt). Drugie
miejsce zdobyła drużyna z
Gutkowa w składzie Szymon
Januszewski, Piotr Kozłowski
i Jakub Kobus (211 pkt). Na
trzecim miejscu uplasował się
zespół „Belweder” w składzie
Piotr Surtel, Szymon Szajewski, Daniel Minkiewicz (205
pkt).
Najcelniejszym okiem wykazał się Piotr Kozłowski z
Wilimowa, który wywalczył
211 pkt (3 strzały w 10). Taką
samą liczbę punktów zdo-

był Krzysztof Bigus, lecz miał
mniej trafień w 10 (dwa trafienia). Wobec tego zajął drugą lokatę. Na trzecim miejscu
znalazł się Bogdan Noga z
Wołowna, który wywalczył 73
punkty.
Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy (miejsca 1-6)
oraz medale (miejsca 1-3).
Najlepsi strzelcy zostali uhonorowani dyplomami (miejsca
1-6) oraz statuetkami (miejsca 1-3). Wszystkim uczestnikom
bardzo
serdecznie
dziękujemy. Zapraszamy na
kolejne zawody - VII Jesienny
Puchar z okazji Dnia Niepodległości - 11 listopada 2014 r.
Szczegółowe
zestawienia
kwalifikacyjne znajdziecie na
www.jonkowo.pl

Świetlice GOK

Zajęcia majowe w Jonkowie
Na początku maja podopieczni świetlicy GOK w Jonkowie zmagali się z wykonaniem drzewek dekoracyjnych
z organzy. Zabrakło jednak
cierpliwości żeby je wykończyć! Na zajęciach kulinarnych powstały ciekawe kanapeczki i koreczki. Udała nam
się również wyprawa rowerowa do lasu ponieważ pogoda i
humory dopisały. Podczas kolejnych zajęć zostały wykonane drzewka szczęścia z dru-

tu i koralików. Podstawą dla
drzewek były kamienie, które
znaleźliśmy podczas wycieczki

Wykonujemy drzewka szczęścia

do lasu. Uczestnicy zajęć mieli też możliwość przeobrazić
zwykłe, szare kartony w śliczne pudełeczka na drobiazgi.
W drugiej połowie maja
podczas zajęć w świetlicy
młodzież przygotowała księgi
okolicznościowe z życzeniami
dla Mam. Na zajęciach kulinarnych wspólnie ugotowaliśmy smaczny budyń waniliowy. W piątek 23 maja odbyła
Ciąg dalszy na następnej stronie ...
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się wycieczka rowerowa do Mątek i będąc na miejscu urządziliśmy sobie mały piknik na
placu zabaw. Kolejny tydzień
spędziliśmy w świetlicy szyjąc
kotki, sowy i osłonki na telefony z kolorowego filcu. Pod ko-

niec tygodnia wspólnymi siłami
złożyliśmy łabędzia z origami.
W czerwcu w świetlicy w
Jonkowie odbywały się zajęcia
podczas których wykonywalismy bransoletki z plastikowych
butelek, róże z tasiemek, kompozycje z kłosów zbożowych

oraz niezwykłe obrazy malowane nitką. Pracowaliśmy też
z masą plastyczną. Przy dobrej
pogodzie graliśmy i bawiliśmy
się na świeżym powietrzu.
M.T.

Świetlice GOK

Magia legend w Kawkowie
W Nowym i Starym Kawko- przyjemność gościć p. Beatę ne baśnie i legendy związane z
wie maj upłynął na przygoto- Frankowską, która w znakomi- jeziorami i nie tylko. Nie obyło
wywaniu upominków dla Mam. ty sposób opowiadała nam róż- się bez śpiewania wesołych pioDzieci wykonały drzewsenek oraz tańca „barstuka i kule z organzy oraz
ka” którego sami stworzylaurki i książki okoliczliśmy i wykonaliśmy przy
oprawie muzycznej Moniki
nościowe. Dokończone
Petryczenko. Korzystając
zostały robaczki i pająki
z pięknej pogody chodziliz koralików. Dużym zainteresowaniem cieszyły
śmy w plenerowe wycieczki podczas których gralisie zajęcia szycia breśmy w ulubioną przez nas
loczków - sów z filcu.
Wykonywaliśmy wiangrę - podchody.
ki z gałązek brzozowych
M.M.
i z krepiny oraz roboty z
kartonów. Podczas jedPodczas magicznych zajęć w N. Kawkowie
nych z zajęć mieliśmy
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Wakacje w świetlicach GOK

Letnie zajęcia dla dzieci
Wakacje to czas odpoczynku dów i wypraw poza teren gmi- biwakach integracyjnych, a
i relaksu dla każdego dziecka, ny Jonkowo. Zaplanowane są także wiele innych ciekawych
ale też spory stres dla rodzi- wyjazdy do kina, parku lino- atrakcji.
ców, zwłaszcza tych praOferta GOK jest skierocujących. Wiadomo, że
wana przede wszystkim
nie wszyscy mogą sobie
do dzieci z terenu gminy
pozwolić na zorganizowaJonkowo w wieku od 7
ne wyjazdy dla swych podo 18 lat, które nie mają
ciech. By rodzice byli spomożliwości udziału w zorkojni o dzieci, a najmłodsi
ganizowanych
formach
miło spędzili wolny czas,
wypoczynku. Planowane
w świetlicach wiejskich
zajęcia odbywają się w
przygotowano specjalne
świetlicach zlokalizowazajęcia prowadzone przez
nych w miejscowościach:
Gminny Ośrodek Kultury
Garzewko, Godki, Jonkow Jonkowie.
wo, Mątki, Łomy, Nowe
Tak wypoczywaliśmy w ubiegłym roku
Tegoroczne spotkania
i Stare Kawkowo oraz
wakacyjne będą prowaWrzesina. Pozostałe świedzone w dniach od 7 liptlice pracują według staca do 23 sierpnia 2014 r.
łego harmonogramu roczOferta zajęć GOK to aknego. Wszelkie informacje
tywny wypoczynek, połąo planowanych zajęciach,
czony z zabawą, rozwoatrakcjach, wycieczkach i
jem i nabywaniem nowych
wyjazdach integracyjnych
umiejętności.
można uzyskać od opieW ramach letnich spokunów w świetlicach wiejtkań dzieci i młodzież
skich, na stronie intermogą liczyć na zajęcia
netowej GOK (www.gok.
artystyczno-manualne,
jonkowo.pl), w serwisie
warsztaty kulinarne, gry
internetowym Gminy Joni zabawy planszowe, proste wego, „Małpiego Gaju”, „Stru- kowo (www.jonkowo.pl) lub na
eksperymenty i doświadcze- siolandii”, centrum bowlingu tablicy ogłoszeń przy Urzędzie
nia, zajęcia sportowe, zabawy (kręgle) oraz na basen. Prze- Gminy w Jonkowie.
fabularne oraz szereg wyjaz- widziano również udział w mini
Zapraszamy

SZANOWNI CZYTELNICY
Począwszy od tego numeru niektóre artykuły zostaną
opatrzone specjalnym kwadratowym kodem graficznym
- tzw. Quick Responce Code
(Kod Szybkiej Odpowiedzi).
Zastosowanie kodu pozwoli
na śledzenie treści artykułów,
przeglądanie
dodatkowych
materiałów oraz zdjęć w gale-

riach znajdujących się w serwisach internetowych naszych
instytucji za pomocą urządzeń
mobilnych typu smartfon lub
tablet.
W celu zastosowania kodu
QR należy zainstalować na
urządzeniu mobilnym specjalną aplikację (np. QR Droid),
która pozwoli na właściwe od-

czytanie adresu internetowego ukrytego w graficznej części kodu.
1. Uruchom aplikację na
urządzeniu mobilnym.
2. Wykonaj zdjęcie wbudowanym aparatem fotograficznym.
3. Odczytaj kod i przeglądaj
dodatkowe materiały.
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