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W dniu 12 listopada 2015 
r. podczas uroczystej sesji 
Rady Gminy Jon-
kowo wręczono 
nagrody w VIII 
edycji gminne-
go konkursu na 
najpiękniejszą 
zagrodę i este-
tyczną wieś.

Pierwsza lu-
stracja wsi oraz 
posesji odbyła 
się 18 maja br. 
W trakcie wizyt 
członkowie ko-
misji sprawdzili 
ogólną estety-
kę startujących 
miejscowośc i 
oraz posesji, a 
następnie do-
konali spisu 
p lanowanych 
przedsięwzięć 
na ten rok. Spo-
rządzono tak-
że odpowiednią 
dokumentację 
fotograficzną. 
Podczas dru-
giej lustracji 
(7 październi-
ka) przedstawiciele sołectw 
oraz właściciele zgłoszo-
nych działek zaprezentowa-
li postęp prac wykonanych 
w ciągu pięciu miesięcy. 

Ocenie podlegał przede 
wszystkim nakład pracy 
włożony w zmianę (bądź 

poprawę) estetyki wskaza-
nego terenu/obszaru bądź 
działki. Premiowane były 
te sołectwa oraz posesje, w 
których przy najmniejszym 

wkładzie pieniężnym uzy-
skiwano największe i trwałe 

efekty. Komisja bra-
ła również pod uwa-
gę zaangażowanie 
w działanie samych 
mieszkańców.

Decyzją Komisji 
Konkursowej pierw-
sze miejsce w ka-
tegorii Estetyczna 
Wieś zajęło sołec-
two Godki uzyskując 
90 punktów na 100 
możliwych. Drugie 
miejsce wywalczy-
ło sołectwo Nowe 
Kawkowo zdoby-
wając 83 punkty. 
Trzecie miejsce za-
jęło sołectwo Sta-
re Kawkowo z 70 
punktami.

W kategorii Piękna 
Zagroda członkowie 
komisji podjęli de-
cyzję o przyznaniu 
dwóch pierwszych 
miejsc ex aequo. 
Zarówno pose-
sja Państwa Kłyż z 
Wrzesiny, jak i po-
sesja Państwa Wy-

sockich z Mątek zdobyły tę 
samą liczbę punktów (63 
na 90 możliwych).

więcej na www.jonkowo.pl

   

Piękna zagroda Estetyczna wieś
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   Jak wypadamy na tle sąsiadów

 Ranking Wspólnoty
Czasopismo „Wspólnota” opu-

blikowało ranking samorządów 
za 2014 rok. Ranking sporządzo-
ny został w następujących kate-
goriach: najbogatsze samorządy, 
wydatki bieżące na administra-
cję, inwestycje w infrastrukturę 
techniczną, wykorzystanie środ-
ków zagranicznych przez samo-
rządy, zadłużenie jednostek sa-
morządowych.

Ranking obejmuje wszystkie 
samorządy w naszym kraju, z 
podziałem na województwa, po-
wiaty i gminy. Dodatkowo gminy 
podzielone są w zależności od ilo-
ści mieszkańców np. gminy wiej-
skie do 5 tys. mieszkańców. Ca-
łość opracowania dostępna jest 
na stronie internetowej www.
wspolnota.org.pl, na którą odsy-
łamy wszystkich, którzy chcą za-
poznać się z całym materiałem. 

Jak w rankingu wypada gmina 
Jonkowo? Nie da się nas porów-
nywać z miastami czy gminami 
liczącymi kilkadziesiąt tysięcy 
mieszkańców. W związku z tym 
porównamy naszą gminę z na-
szymi sąsiadami oraz z gminami 
wiejskimi położonymi podobnie 
jak my wokół Olsztyna. 

W rankingu dochodów (1566 
gmin wiejskich)  Jonkowo upla-
sowało się na 171 miejscu z do-
chodem 3075,78 zł na mieszkań-
ca. Nasi sąsiedzi wypadają w tym 
rankingu różnie. Zdecydowanie 
najwyżej na 48 miejscu uplaso-
wała się Stawiguda (4013,08 zł). 
Dywity sklasyfikowano na 127 
miejscu (3217,21 zł), Gietrzwałd 
na 290 (2845,38 zł), Purda za-
jęła 576 miejsce (2611,27 zł), 
Świątki 738 miejsce (2536,29 zł) 
a Łukta 780 (2511,56 zł). Po raz 
kolejny najbogatszą gminą wiej-
ską w Polsce został Kleszczów z 
dochodem 44330,15 zł na miesz-
kańca!!! Wszystko to za sprawą 
położonych na jej terenie kopalni 
węgla brunatnego  i elektrocie-
płowni „Bełchatów”.

W rankingu oszczędny urząd, 
czyli w kategorii wydatki na ad-
ministrację gmina Jonkowo w 

porównaniu z sąsiadami wypada 
najkorzystniej. W związku z tym, 
że porównywane przez nas gmi-
ny klasyfikowane były w różnych 
kategoriach pod względem wiel-
kości, poniżej podamy kwoty a 
nie miejsca jakie one zajęły. Jon-
kowo na administrację,  w prze-
liczeniu na 1 mieszkańca wydało 
w 2014 roku 320 zł, Dywity 389 
zł, Łukta 418 zł, Purda 439,14 zł, 
Gietrzwałd i Świątki po 441 zł. 
Najwięcej na administrację wy-
dała Stawiguda 481,17 zł. 

  Ranking wydatków na infra-
strukturę techniczną w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca 
obejmuje ogółem wszystkie gmi-
ny wiejskie w Polsce (lata 2012-
2014). Na sklasyfikowane 1566 
samorządy, Jonkowo zajęło 359 
miejsce przy wydatkach inwesty-
cyjnych w wysokości 549,95 zł 
na mieszkańca. Stawiguda zajęła 
83 miejsce (896,94 zł), Gietrz-
wałd 115 (840 zł). Zdecydowa-
nie mniej na inwestycje wydaje 
reszta naszych sąsiadów. Dywity 
z 392,42 zł zajęły 685 miejsce, 
Świątki 729 miejsce (374,09 zł). 
Wydatki rzędu 324,02 zł dają Pur-
dzie 888 miejsce. Łukta z 218,02 
zł zajęła odległe 1200 miejsce. 

Kolejnym zestawieniem przy-
gotowanym przez Wspólnotę jest 
ranking wykorzystania środków 
UE za lata 2004-2014.

W zestawieniu tym Jonkowo 
zajęło 416 miejsce z 1962,94 
zł pozyskanymi na mieszkańca. 
Wyżej od nas w tym zestawie-
niu znalazła się Łukta 194 miej-
sce (2710,93 zł) oraz Gietrzwałd 
na 204 miejscu (2642,15 zł). Za 
nami uplasowały się Świątki 797 
miejsce (1304,90 zł), Purda 910 
miejsce (1165,99 zł), Stawigu-
da 1189 (852,08 zł) oraz Dywity 
1203 miejsce (834,57 zł). Miej-
sce Jonkowa w tym zestawieniu 
byłoby dużo wyższe (na poziomie 
Gietrzwałdu i Łukty) gdyby do 
rankingu doliczano inne niż UE, 
środki pozyskane z zewnątrz. W 
naszym przypadku EOG, z któ-
rych nasza gmina wybudowała 

oczyszczalnię ścieków, sztanda-
rową inwestycję dziesięciolecia w 
gminie. Dzieląc pozyskane z tego 
źródła środki dodać by należało 
ok. 750 zł na jednego mieszkań-
ca. 

Przed nami kolejna perspek-
tywa budżetu unijnego na lata 
2014-2020. Jeśli nic się nie zmie-
ni już w przyszłym roku gminy 
zaczną aplikować w konkursach 
w Regionalnych Programach 
Operacyjnych czy Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na 
wkład własny w nowych inwesty-
cjach gminy będą musiały zabez-
pieczyć środki własne lub wziąć 
kredyty w bankach. Maksymalne 
zadłużenie dla samorządów to 
60% budżetu. Stan zadłużenia 
i zdolność kredytowa to kolejne  
zestawienie przygotowane przez 
Wspólnotę. Z tego rankingu moż-
na wyczytać na ile zadłużone są 
samorządy i jaką mają jeszcze 
zdolność kredytową, a co za tym 
idzie w których gminach możemy 
spodziewać się inwestycji w naj-
bliższych latach. 

W zestawieniu (im dalej tym 
lepiej) gmina Jonkowo zajmuje 
861 miejsce  z 24% zadłużeniem. 
Mniejsze zadłużenie od nas mają 
Świątki 19,08% (1029 miejsce).  
Pod granicę możliwości zadłu-
żony jest Gietrzwałd (54,15%) i   
Łukta (52,57%), które zbliżają 
się do granicy 60%, po minięciu 
której pozostanie wdrażanie pla-
nu naprawczego i być może za-
rząd komisaryczny. Zadłużenie 
pozostałych gmin wynosi: Dywity 
(39,65%), Purda (36,30%) oraz 
Stawiguda (33%). 

Poziom zadłużenia to pierw-
szy, a zdolność kredytowa to 
drugi czynnik wpływający na 
możliwości inwestycyjne. W tym 
zestawieniu najlepiej wypada-
ją: Stawiguda (16,06%), Dy-
wity (14,90%) oraz Jonkowo 
(12,36%). Zdolność kredytowa 
pozostałych gmin wynosi poniżej 
10%, co nie jest najlepszym pro-
gnostykiem dla ich mieszkańców.



Dwóch Posłów na Sejm RP 

Wybory Parlamentarne 2015
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  W wyniku przeprowodzonych 
w dniu 25 października wyborów 
parlamentarnych gmina Jonkowo 
doczekała sie dwóch parlamenta-
rzystów. Posłami zostali Andrzej 
Maciejewski (Giedajty) repre-
zentujący Komitet Wyborczy Wy-
borców „Kukiz’15” - 7899 głosów 
oraz Mirosław Pampuch (Wrzesi-
na) z Komitetu Wyborczego No-
woczesna Ryszarda Petru - 7787 
głosów. Wynika z tego, że gmina 
Jonkowo jest jedyną gminą wiej-
ską w Polsce, z której  wywodzi 
się dwóch posłów. Nowo wybra-
nym parlamentarzystom skła-
damy gratulacje oraz życzymy 
owocnej pracy na mieszkańców 

naszego regionu. 
   Podczas pierwszego posiedze-
nia sejmu nowej kadencji Andrzej 
Maciejewski wybrany został na 
przewodniczącego sejmowej ko-
misji samorządu terytorialnego i 
polityki regionalnej. 
   Frekwencja wyborcza w naszej 
gminie wyniosła 46,02% i była 
wyższa od powiatowej (42,20%) 
i w okręgu (43,13%). 
  Preferencje wyborcze mieszkań-
ców naszej gminy okazły się inne 
od wyników ogólnokrajowych i 
regionalnych. Mieszkańcy naszej 
gminy najwięcej głosów oddali na 
Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska RP -27,38%, na drugim 

miejscu uplasował się Komitet 
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
- 23,15% głosów. Komitet Wybor-
czy Nowoczesna Ryszarda Petru 
uplasował się na trzecim miejscu 
z 17,17% poparciem.  Czwarte 
miejsce zajął Komitet Wyborczy 
Wyborców „Kukiz’15” z 9,72% 
głosów. Dalsze miejsca zaję-
ły: Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Zjednoczona Lewica SLD+TR+P-
PS+UP+Zieloni (7,69%), Komitet 
Wyborczy Polskie Stronnictwo Lu-
dowe (5,04%), Komitet Wybor-
czy KORWiN (4,72%), Komitet 
Wyborczy Partia Razem (4,31%) 
oraz Komitet Wyborczy Wybor-
ców Zbigniewa Stonogi (0,81%). 

   Z końcem października oddano 
do użytku nowy parking w Jonko-
wie przy ul. ks. J. Hanowskiego.
   Zważywszy na coraz większą 
liczbę pojazdów parkujących w 
Jonkowie, władze gminy postano-
wiły przystosować działkę znajdu-
jącą się w pobliżu szkoły podsta-
wowej i gimnazjum, przy drodze 
w kierunku Osiedla Kolorowego 
(za piekarnią). Nowy parking jest 
w stanie zmieścić do 10 pojazdów 
osobowych i stanowi uzupełnienie 
znajdującego się powyżej miej-

sca postojowego przy centrum 
usługowym koło piekarni.
Spełniono w ten sposób postulaty 
mieszkańców Osiedla Kolorowe-
go, którzy uskarżali się na za-
stawianie 
s a m o -
chodami 
j edyne j 
drogi do-
j a z d o -
wej. Nowy 
pa rk ing 
powsta ł 
również 
z my-
ślą o ro-
dz i c a ch 
d o w o -
ż ą c y c h 
s w o j e 
dzieci do 
s z k o ł y, 

na zajęcia pozalekcyjne oraz od-
wiedzających placówki szkolne 
podczas wywiadówek i zebrań.Nowy

parking 
w Jonkowie
 



Informacja

Złote Gody
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   W dniu 12 października 2015 
r. w sali sesyjnej Urzędu Gmi-
ny w Jonkowie sześć par świę-
towało 50 rocznicę ślubu, czyli 
złote gody.
   Tradycyjnie życzenia jubi-
latom składał i medale wrę-
czał wójt Gminy Jonkowo - 
Wojciech Giecko. Odznaczeni 
otrzymali również specjalne 
dyplomy od Wojewody War-
mińsko-Mazurskiego oraz ko-
sze z kwiatami od samorządu 
gminnego.

    Na mocy ustawy z dni 16 
października 1992 roku spe-
cjalnym medalem przyznanym 
przez Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” odzna-

czonych zostało 9 par małżeń-
skich. Oto one (spośród wy-
mienionych sześć par odebrało 
nagrody podczas poniedział-
kowej uroczystości):Halina i 
Edmund Domżalscy, Leokadia 

i Tadeusz Dowgie-
lewicz, Krystyna 
i Aleksy Iwaniuk, 
Maria i Michał 
Komar, Elżbieta i 
Romulad Ludkie-
wicz, Zofia i Win-
centy Markiewicz, 
Alwina i Lotar 
Schlegel, Henryka 
i Marian Tokarscy.
 

Świętowaliśmy Dzień Niepodległości 

VIII Jesienny Puchar strzelecki
Z okazji Dnia Niepodległości 

na strzelnicy Warmińskiego Klu-
bu Strzeleckiego „10” w Mątkach 
został rozegrany po raz ósmy Pu-
char Strzelecki drużyn amator-
skich Gminy Jonkowo.

W tegorocznym jesiennym 
strzelaniu udział wzięło 17 dru-
żyn reprezentujących sołectwa 
naszej gminy. Gościnnie wystą-
pili także zawodnicy i sympatycy 
Akademii Sztuk Walki Jonkowo. 
Do zawodów przystąpiło 51 za-
wodników. Strzelanie odbywało 
się na dystansie 50 m. z kara-
binków sportowych bocznego za-
płonu, z pozycji leżącej do tarcz 
TS-4. Każdy zawodnik miał do 
dyspozycji trzy strzały próbne i 
dziesięć ocenianych.

Zwycięską drużyną zawodów 
została reprezentacja Łomów w 
składzie Robert Litwin, Dariusz 
Tomczonek i Rafał Tomaszewski, 

którzy wywalczyli wspólnie 222 
punkty. Drugie miejsce zajęła 
drużyna Wołowno I, trzecie re-
prezentanci z Mątek.

W klasyfikacji indywidualnej 
najcelniejszym okiem wykazała 
się zawodniczka reprezentująca 
drużynę ASW II Jonkowo - Mag-
dalena Bębenek, która zdobyła 
85 punktów. Drugie miejsce zajął 
reprezentant z Łomów - Robert 
Litwin (82 punkty i 3 trafienia w 
10); trzecie wywalczył Piotr Gie-
dryś z Mątek (82 punkty z jed-
nym trafieniem w 10).

Równolegle z zawodami drużyn 
amatorskich odbywały się strze-
lania zawodników patentowych 
w trzech konkurencjach: karabin 
sportowy Ksp-10, pistolet sporto-
wy Psp-10 oraz strzelba śrutowa 
ŚRUT-5. Wyniki tych konkurencji 
dostępne są na stronie Warmiń-
skiego Klubu Strzeleckiego „10”.

Klasyfikacja drużynowa: 1. 
Łomy (222 pkt.), 2. Wołowno I 
(216) 3. Mątki - (214), 4. Nowe 
Kawkowo (205), 5. Gutkowo 
(204), 6. Wołowno III (199), 7. 
Nowe Kawkowo V (194), 8. Wrze-
sina (173), 9. Stękiny (172), 10. 
ASW I (164), 11. ASW II (149), 
12. Jonkowo (136), 13. Wołow-
no II (132), 14. Nowe Kawkowo 
III (120), 15. ASW III (102), 16. 
Nowe Kawkwo IV (95), 17. Nowe 
Kawkowo II (84). 

Klasyfikacja indywidualna:
1. Magdalena Bębenek (85 pkt), 
2. Robert Litwin (82), 3. Piotr Gie-
dryś (82), 4. Krzysztof Siekierski 
(79), 5. Jakub Kobus (77), 6. Ja-
rosław Czajkowski (76), 7. Paweł 
Malinowski (75), 8. Andrzej Gie-
dryś (75), 9. Tomasz Jarząbek 
(75), 10. Dariusz Dębski (74).
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Warkały, Wrzesina

Budujemy nowe chodniki
We wtorek 20 października 

2015 r. podpisano umowę na 
wykonanie nowych chodników 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
527 w miejsowościach: Warkały 
i Wrzesina.

Wykonawcą robót zostało 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego, Sp. z o.o. z Morąga, 
które w postępowaniu przetar-
gowym złożyło najkorzystniejszą 
ofertę. W przedmiocie zamó-
wienia znalazło się wykonanie 
ciągów pieszych (chodników) w 
Warkałach o łącznej długości po-
nad 800 m i powierzchni 1391 
m2 oraz Wrzesinie na odcinku ok. 
120m i powierzchni  383m2.

W Warkałach nowy chodnik 
zostanie wybudowany na odcin-
ku od ul. Pogodnej do skrzyżo-

wania z ul. Spokojną i dalej, aż 
do skrzyżowania z ul. Akacjową. 
Druga część nowego ciągu pie-
szego powstanie od skrzyżowa-
nia z drogą dojazdową do osiedla 
„Zalesianka”, aż do przejścia dla 
pieszych zlokalizowanego powy-
żej osiedla (w kieunku skrzyżo-
wania z ul. Akacjową)

We Wrzesinie projekt budowy 
chodnika przewiduje wyłożenie 
kostki polbrukowej na odcinku od 
skrzyżowania z drogą wjazdową 
do miejscowości (po przeciwnej 
stronie przystanku dla jadących 
w stronę Morąga) aż do końca 
terenu zabudowanego (granica 
działki nr 201). Wykonane zosta-
ną także odpowiednie zjazdy na 
posesje. 

Przeprowadzenie robót ma-

jących na celu poprawę bezpie-
czeństwa przy tej ruchliwej trasie 
było możliwe dzięki podpisanemu 
porozumieniu Gminy Jonkowo z 
Zarządem Dróg Wojewódzkich 
(ZDW), administrującym drogą 
nr 527. Na mocy wcześniejszych 
ustaleń ZDW uzyskał stosowne 
pozwolenia oraz dostarczył ma-
teriały na wykonanie chodników 
(kostki betonowej krawężników 
oraz obrzeży). Zadaniem gminy 
było przygotowanie projektu i sfi-
nansowanie robót budowlanych.

Koszt wykonania nowych chod-
ników wyniesie 184 888,32 zł i 
zostanie w całości pokryty z bu-
dżetu Gminy Jonkowo.

We wtorek 13 października 
2015 r. w olsztyńskim ratuszu 
przedstawiciele Barczewa, Dywit, 
Gietrzwałdu, Jonkowa i Purdy 
podpisali porozumienie w spra-
wie budowy północnego odcinka 
obwodnicy Olsztyna.

Dotychczasowe plany budowy 
północnej obwodnicy utknęły w 
martwym punkcie. Proponowane 
warianty jej przebiegu przez po-
łudniowo-wschodnią część gminy 
Dywity zostały oprotestowane 
przez mieszkańców. Cofnięto też 
decyzję środowiskową. Nadzie-

ją na powstanie tej ważnej dla 
miasta i powiatu inwestycji jest 
opracowanie nowej koncepcji jej 
budowy.

Dzięki podpisaniu listu inten-
cyjnego w tej sprawie, otwiera 
się nowa perspektywa dla ob-
wodnicy - podkreślił prezydent 
Olsztyna, Piotr Grzymowicz. Mia-
sto Olsztyn przystąpi i sfinansuje 
wykonanie odpowiedniej doku-
mentacji i ekspertyz. Zaproponu-
je też nowe warianty przebiegu 
przyszłej inwestycji. Przetarg na 
opracowanie dokumentacji zo-

stanie ogłoszony w ratuszu pod 
koniec tego, albo na początku 
przyszłego roku.

Z nieoficjalnych źródeł dowie-
dzieliśmy się, że w jednym z pro-
ponowanych wariantów przebie-
gu północnej obwodnicy Olsztyna 
wymieniana jest Gmina Jonko-
wo. Dokładna lokalizacja nie jest 
jeszcze znana, lecz zakłada się 
przebieg w 80% przez tereny le-
śne (od węzła Kudypy, do węzła 
w okolicach Spręcowa).

Wspólne ustalenia

Szansa dla obwodnicy 
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Budowa Świetlicy w Wołownie
Rozpoczęły się prace ziem-

ne przy budowie nowego bu-
dynku świetlicy wiejskiej w 
Wołownie. Firma LUXCOM 
Mateusz Ruczyński z Gro-
dziczna (powiat nowomiej-
ski) przystąpiła do wykonania 

pierwszego etapu inwestycji 
polegającej na wykonaniu ro-
bót przygotowawczych oraz 
budowy fundamentów bu-
dynku. Koszt prowadzonych 
prac zamknie się kwotą 73 
675,36 zł. Zgodnie z umową 

zakończenie pierwszego etapu 
przewidziano na koniec listo-
pada. W założeniach budżetu 
gminy na przyszły rok zabez-
pieczono już kwoty na kolej-
ne etapy budowy świetlicy.


