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   Zmiana operatora

 Wywóz odpadów
Z dniem 1 marca 2017 r. w 

wyniku postępowania prze-
targowego, ogłoszonego 
przez Związek Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego nowym 
operatorem zajmującym się 
wywozem odpadów komunal-
nych z terenu gminy Jonkowo 
została firma usługowa RE-
MONDIS z siedzibą w Olszty-

nie.
W związku z powyższym 

od początku marca nastąpiły 
zmiany w harmonogramie wy-
wozu odpadów z terenu na-
szej gminy. Grafiki wywozów 
dostępne są na www.jonko-
wo.pl w zakładce „informacje” 
-ochrona środowiska.

Wszelkie zmiany w harmo-

nogramie również zamiesz-
czane będą w zakładce infor-
macje na www.jonkowo.pl

Bez zmian pozostają numery 
kont i wysokość opłat za wy-
wóz odpadów, które dokonu-
jemy na konto Związku Gmin 
Czyste Środowisko. 

   Złożony wniosek

 Inwestycje drogowe
W dniu 29 marca gmina Jon-

kowo złożyła wniosek o dofi-
nansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego pn. 
„Poprawa ekomobilności miej-
skiej na terenie Gminy Jon-
kowo”. Wniosek obejmuje 
inwestycje w poprawę bezpie-
czeństwa i modernizację lokal-
nych dróg (w tym budowę ście-
żek rowerowych i chodników) 
w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalne-
go miasta Olsztyna. W ramach 

tej inwestycji zmodernizowana 
zostanie m.in. droga Wrzesina 
-Porbady. 

W dniu 5 kwietnia otwar-
te zostały oferty na realizację 
inwestycji drogowej łączącej 
drogę wojewódzką 527 z dro-
gą krajową nr 16. W części in-
westycja ta przebiega drogami 
gminnymi na Gutkowie m.in. 
ul. Gościnna. Inwestycja, któ-
rej liderem jest miasto Olsztyn 
spotkała się z zainteresowa-
niem dwóch firm, które złożyły 
oferty w przetargu (Skanska i 

Strabag). Obecnie trwają prace 
związane z analizą złożonych 
ofert i ich zgodnością z doku-
mentacją przetargową.  Roz-
strzygnięcie przetargu, na któ-
ry czekają mieszkańcy gmin 
Jonkowo, Olsztyn i Gietrzwałd 
powinno nastąpić w najbliż-
szych tygodniach. Informacja 
o wyborze najkorzystniejszej 
oferty umieszczona zostanie 
na www.jonkowo.pl



Wołowno 

Budujemy Świetlicę
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   W poprzednim numerze 
biuletynu informowaliśmy o 
podpisaniu umowy (6 grudnia 
2016 r.)na wykonanie II etapu 
budowy świetlicy wiejskiej w 
Wołownie.
    Miło nam poinformować, że 
prace przebiegają sprawnie 
i w ciągu tych kilku miesięcy 
udało się wyprzedzić harmo-

nogram prac. Dość powie-
dzieć, że budynek już stoi (co 
widać na załączonych poniżej 
zdjęciach). Obecnie wykony-
wane są instalacje wewnętrz-
ne. Firma POR-BUD, która wy-
grała przetarg na realizację 
tego zadania, będzie starała 
się zakończyć prace przed wy-
znaczonym w umowie termi-

nem, który przypada na sier-
pień 2017 r. 
   Całkowity koszt budowy 
świetlicy zamknie się kwotą 
ok. 310 tys. zł. Całość inwe-
stycji sfinansowana zostanie 
ze środków budżetu gminy 
Jonkowo.

Podziękowania

Sprzątanie jonkowa
   W dniu 1 kwietnia odbyła 
się wiosenna akcja sprzątania 
Jonkowa zorganizowana przez 
Radę Sołecką oraz Urząd Gmi-
ny.
   Pani Sołtys i Rada Sołecka 
pragnie serdecznie podzięko-

wać wszystkim uczestnikom 
wiosennej akcji sprzątania na-
szego Jonkowa.
   Wspólnie zebraliśmy kilka-
dziesiąt worków śmieci, które 
zostaną odebrane przez firmę 
Remondis.

 Serdeczne podziękowania dla 
naszych strażaków za wspar-
cie naszej akcji oraz Pana Sta-
nisława Prusika za smaczny 
poczęstunek,przygotowany 
po wyczerpującej pracy.   
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210 lat temu

Napoleon w Jonkowie  
Po niedzielnej mszy św. (5 lu-

tego) przy kościele parafialnym 
w Jonkowie członkowie Grupy 
Rekonstrukcyjnej Pierwszego 
Pułku Artylerii Pieszej z Mątek 
i Jonkowa wspólnie z Księdzem 
Proboszczem uczcili 210. rocz-
nicę potyczki wojsk napoleoń-
skich z wojskami rosyjsko-pru-
skimi.

Ponad dwa wieki temu oczy 
całej Europy zostały zwrócone 
na niewielką krainę leżącą po-
między Łyną, a Pasłęką – na 
Warmię. Oto na przedpolach 
Jonkowa, wśród licznych wznie-
sień, jezior i lasów, stanęły 
przed sobą dwie największe po-
tęgi Rosja i Francja.

Napoleon sądził, iż 4 lutego 
1807 r. o świcie Rosjanie przyj-
mą pod Jonkowem decydującą 
bitwę. W okolicach Gutkowa, 
Warkał i Wilimowa zgromadził 
ponad 30 000 żołnierzy. O brza-
sku dywizja generała Lasalle-
’a rozwinęła szyk huzarów, zaś 
naprzeciw niej stanęli Kozacy, 
oraz rosyjska kawaleria. Roz-
poczęła się potyczka, jednak po 
niedługim czasie okazało się, że 
Napoleon walczy jedynie z tylną 
strażą Rosjan, gdyż główne siły 
pod osłoną nocy wycofały się w 
kierunku Świątek.

Od tych wydarzeń mija wła-
śnie 210 lat, ale szlak bitewny i 
wielka ilość walk, jakie Napole-
on Bonaparte stoczył ze swymi 
żołnierzami, wciąż robi ogrom-

ne wrażenie. W całym naszym 
regionie są miejsca związane 
z obecnością wojsk napoleoń-
skich. Warto też dodać, że wio-
sną 1807 r. okoliczne wsie go-
ściły polskie dywizje generałów 
Dąbrowskiego i Zajączka.

Legenda napoleońska bardzo 
mocno zakorzeniła się w pol-
skiej kulturze i myśli narodo-
wej. Przypominają nam ją słowa 
hymnu narodowego, czytamy o 
niej u Mickiewicza, Prusa, Że-
romskiego czy Brandysa. Rów-
nież tradycja ludowa utrwaliła 
wiele obrazów i opowieści zwią-
zanych z obecnością Francuzów 
na ziemiach polskich.

Jedna z takich historii dotyczy 
zajścia do jakiego doszło pod-
czas wizyty Napoleona w domu 
parafialnym w Jonkowie w dniu 
4 lutego 1807 r. W trakcie, gdy 
cesarz przyjmowany był przez 
proboszcza Jerzego Lilienthala, 
jedna z mieszkanek, prawdo-
podobnie gospodyni księdza, 
zgłosiła iż została okradziona i 
pobita przez żołnierzy francu-
skich. Napoleon wysłuchawszy 
opowieści kobiety miał do niej 
rzec: „Powinnaś wiedzieć, że nie 
wszyscy Francuzi są źli, a ist-
nieją inni ludzie, którzy napra-
wiają ich błędy”. Cesarz wręczył 
jej sporządzony naprędce przez 
oficerów bilet z własnoręcznym 
podpisem, obiecując stosowne 
odszkodowanie. Po wojnie do 
dziewczyny zgłosił się pewien 

pruski urzędnik, który otrzy-
mał polecenie wypłacenia 1000 
guldenów odszkodowania. Ta 
jednak zagubiła kartkę z auto-
grafem cesarza i do wypłaty nie 
doszło.

W dniu dzisiejszym, wspo-
minając te wydarzenia, powin-
niśmy pamiętać nie tylko o bo-
haterach, lecz także o zwykłych 
mieszkańcach, których dotknę-
ła wielka tragedia. Niech to na-
sze niedzielne spotkanie bę-
dzie okazją, aby z szacunkiem 
pochylić czoło zarówno przed 
tymi, którzy trwali wieki temu u 
boku Francuzów walczyli o po-
wrót Rzeczypospolitej na mapy 
Europy, ale także ofiarami, 
których bezimienne mogiły na 
trwałe wpisały się w krajobraz 
warmińskiej ziemi.

Dziś, jako mieszkańcy wolnej 
Polski, każdego dnia dostrzega-
my szerokie zmiany jakie prze-
szedł nasz kraj przez ostatnie 
dziesięciolecia. Wciąż rozwi-
jamy umiejętności zawierania 
kompromisów, ażeby przyszłe 
pokolenia nigdy nie musiały do-
świadczyć okrucieństwa wojny. 
Naszą powinnością jest także 
zachowanie pamięci; bo bez pa-
mięci przestajemy dbać o swoją 
historię, przestajemy odgrywać 
jakąkolwiek rolę, tracimy swo-
ją tożsamość. Polacy przetrwali 
zabory w dużej mierze dlatego, 
że potrafili pielęgnować tę pa-
mięć.
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Okres tegorocznych  ferii zi-
mowych już za nami. Program 
na ten dwutygodniowy okres 
wypoczynku został tak ułożo-
ny, aby każdy z podopiecznych 
mógł znaleźć coś dla siebie. 

Na zajęciach rękodzielni-
czych powstały piękne szka-
tułki ze szpatułek laryngo-
logicznych. Z plastikowych 
wiadereczek i gipsowych opa-
sek powstały niesamowite 
osłonki na doniczki.  Nie za-
brakło też ażurowych bałwan-
ków wykonanych z włóczki 
oraz szklanych butelek.

W kilku świetlicach w pierw-
szym tygodniu ferii powsta-
wały kolorowe maski karna-

wałowe i malowane aniołki 
ze sklejki. Z drewnianych 
spinaczy najmłodsi stworzyli 
podstawki pod naczynia oraz 
dekoracyjną mini studnię. 
Spod dziecięcych rąk wyszły 
prześliczne koty na szczęście 
i nie tylko. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszyły się także 
warsztaty z malowania na da-
chówkach.

Na zajęciach stacjonar-
nych nie zabrakło możliwości 
sprawdzenia swoich talentów 
wokalnych, jak również umie-
jętności kulinarnych.

Część wypoczynku zorga-
nizowana została poza miej-
scem zamieszkania. W wyjaz-

dach do Olsztyna podopieczni 
mieli możliwość skorzystania z 
oferty kinowej, kręgielni, cen-
trum rozrywki Warmiolandia 
oraz Parku Trampolin. Wspól-
ne wyjazdy sprzyjały lepszej 
integracji; niejednokrotnie też 
prowadziły do nawiązania no-
wych znajomości.

Mamy nadzieję, że czas spę-
dzony w świetlicach nie był 
zmarnowany. Czynny wypo-
czynek w gronie przyjaciół 
oraz miła atmosfera sprawiły, 
że podopieczni takie ferie na 
pewno długo będą wspomi-
nać.

Informacje z GOK

Ferie w Świetlicach
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W czołówce rankingów

Gmina Jonkowo wyróżniona
Miło nam poinformować, że w 

poniedziałek 27 lutego wójt, Woj-
ciech Giecko odebrał w Urzędzie 
Marszałkowskim dwa wyróżnienia 
dla Gminy Jonkowo.

Podczas odbywającej się tego 
dnia konferencji pt.: “Zrównowa-
żony rozwój społeczno-
-gospodarczy Jednostek 
Samorządu Terytorialne-
go” wręczono podzięko-
wania i dyplomy dla gmin 
z najwyższymi lokatami w 
konkursie jednostek sa-
morządowych wojewódz-
twa warmińsko-mazur-
skiego za 2016 rok.

Gmina Jonkowo za-
jęła zaszczytne, trzecie 
miejsce w kategorii gmin 
wiejskich, w których za-
notowano najwyższą dy-
namikę liczby osób pra-
cujących. Przy punktacji 
gmin w tym zakresie bra-
no przede wszystkim pod 
uwagę liczbę osób pracu-
jących na 1000 mieszkań-
ców oraz liczbę osób bezrobotnych 
na 1000 mieszkańców. Decydują-
cym czynnikiem był także odsetek 
podmiotów gospodarczych działa-
jących w obrębie danego samo-

rządu, świadczący o sprzyjających 
warunkach ekonomicznych i roz-
wiązaniach prawnych.

Drugie wyróżnienie dotyczyło 
rankingu zrównoważonego rozwo-
ju gmin województwa warmińsko-
-mazurskiego, przygotowanego 

przez profesora Eugeniusza Sob-
czaka z Politechniki Warszawskiej.

Profesor Sobczak od ponad de-
kady prowadzi badania nad zrów-
noważonym rozwojem gmin, miast 

i regionów. Jego badania stanowią 
duże wsparcie dla Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki Re-
gionalnej Sejmu RP oraz Fundacji 
Polskiego Godła Promocyjnego 
“Teraz Polska”.

W rankingu przygotowanym 
przez profesora Sob-
czaka na 67 gmin 
wiejskich naszego wo-
jewództwa, Gmina Jon-
kowo zajęła 6. miejsce.

Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że opraco-
wując ranking wzięto 
przede wszystkim pod 
uwagę odsetek docho-
dów własnych gminy 
w dochodach budżetu, 
odsetek wydatków na 
projekty inwestycyj-
ne, procentowy udział 
mieszkańców korzysta-
jących z wodociągów, 
kanalizacji lub przydo-
mowych oczyszczalni 
ścieków.
Dla lepszego zobrazo-

wania zrównoważonego rozwoju w 
tabeli przywołujemy wyniki badań 
profesora Sobczaka w odniesieniu 
do Gminy Jonkowo w latach 2003 
i 2015.

Nowoczesne technologie i szyb-
ki internet w dzisiejszym świecie 
decydują o postępie i  dynamicz-
nym rozwoju. Bez względu na to 
czy żyjemy w dużym mieście czy 
na wsi, jesteśmy przedsiębiorcą 
czy uczniem, potrzebujemy szyb-
kiego i niezawodnego internetu 
zarówno do rozwoju swojej fir-
my, jak i swobodnego korzystania 
z zasobów sieciowych.  Stąd też 
w strategii rozwoju sieci interne-
towej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jonkowie pojawiły się światło-
wody. Dlaczego światłowody? Po-
nieważ jest to technologia, która 
gwarantuje  stabilność, niezawod-
ność oraz  prawie nieograniczone 
możliwości. Światłowód to nie tyl-

ko szybki internet, ale również te-
lewizja kablowa, telefony voip czy 
monitoring wizyjny.

Przeprowadzone w ubiegłym 
roku prace dają możliwość przy-
łączania się do wykonanej sieci 
światłowodowej w Jonkowie. W 
zasięgu sieci znalazły się ulice: 
Hanowskiego, Ogrodowa, Space-
rowa (w tym bloki), Lipowa, Ry-
baków, Prosta, Północna, Zielona. 
W najbliższych tygodniach i mie-
siącach usługa dostępna będzie 
również na ulicach: Słonecznej, 
Porannej, Tęczowej, Promykowej, 
Południowej, Widokowej, Koralo-
wej, Błękitnej, Krótkiej. 

Wszystkich zainteresowanych 
internetem światłowodowym pro-

simy o wysłanie informacji na ma-
ila: internet@jonkowo.pl lub kon-
takt telefoniczny z GOK Jonkowo 
tel. 89 670 69 22 lub     kom. 697 
702 212.

Kolejnymi planowanymi miej-
scowościami do przyłączania do 
sieci światłowodowej są Giedajty 
i Warkały. 

Jeśli jesteś mieszkańcem in-
nej miejscowości naszej gminy, a 
chciałbyś, żeby również w twojej 
miejscowości był dostępny świa-
tłowód, także możesz złożyć za-
potrzebowanie. Dzięki takiej in-
formacji będziemy mogli lepiej 
zaplanować kierunki rozwoju sie-
ci.

Światłowód w Jonkowie

Internet - zgłoś zapotrzebowanie
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Wieści z GOK

Koncertowy dzień kobiet
Dzień Kobiet to jeden z nielicz-

nych dni w roku, kiedy to świętują 
głównie same panie.  W tym roku, 
planując Dzień Kobiet w jonkow-
skim GOK-u, postawiliśmy na mu-
zyczny relaks. Każda z Pań, która 

8 marca przybyła do restaura-
cji Zakątki Smaków w Jonkowie, 
przeżyła wieczór pełen niezapo-
mnianych wrażeń artystycznych. 
Dla pań zagrał finalista show te-
lewizyjnego „Must Be the Music” 

Jakub Kusior. 
W miłej atmosferze przy kawie i 

słodkim poczęstunku można było 
oderwać się od codziennych trosk 
i problemów. 

Wieści z GOK

Wernisaż 
27 kwietnia (czwartek) o 

godz. 18:00 GOK w Jonko-
wie zaprasza na wernisaż 
makrofotografii Pawła Sa-
lamuchy, pt. „Świat z bli-
ska”. 

Paweł Salamucha jest miesz-
kańcem Szczytna, dziennikarzem 
oraz pasjonatem lokalnej przyro-
dy. Nie stroni też od portretowa-
nia ludzi, których, jak sam mówi, 
kocha za ich oryginalność. – Jak 
nie ma dwóch takich samych za-
chodów słońca, tak nie ma dwóch 
takich samych osób – mówi. Za 
swoje fotografie otrzymał liczne 
nagrody i wyróżnienia w konkur-

sach. Jego ostatnia wystawa „Mi-
kro świat w makro skali” to wy-
jątkowe zdjęcia, przedstawiające 
lokalne owady w bardzo dużych 
zbliżeniach.

„Świat z bliska” – to projekt, 
którego bohaterami są owady 
– zwyczajne, takie, które widzi-
my niemalże każdego dnia np. w 
domu, parku, lesie. Mimo że są 
dostępne, mało, kto wie jak wy-
glądają naprawdę. A wyglądają 
jak aktorzy filmów science-fiction. 
Niektóre są bardzo kolorowe, inne 
wręcz przeciwnie, mają ostre jak 
brzytwa zęby, haczyki, którymi 
chwytają swoje ofiary lub po pro-
stu trąbki, którymi się pożywiają. 

Redakcja dziękuje 
dzieciom z Przedszkola Samorządowego 

w Jonkowie za rysunki, które może wyko-
rzystywać w biuletynie. Zainteresowanych 

obejrzeniem prac dzieci odsyłamy
 do galerii na: www.jonkowo.pl

Miło nam poinformować, że od marca 
GOK w Jonkowie udostępnił swój profil  

w serwisie społecznościowym Facebook. 
Odnaleźć nas można wpisując w wyszu-
kiwarkę nazwę Gminny Ośrodek Kultury 
w Jonkowie lub przechodząc bezpośred-

nio ze strony internetowej 
www.gok.jonkowo.pl 

(zakładka „dołącz do nas” w prawym, górnym rogu).
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Świąteczne cudeńka

Warsztaty wielkanocne
Czwarte Warsztaty Wielka-

nocne za nami. W gościnnych 
progach Domu Strażaka w 
sobotę 8 kwietnia w Jonko-
wie młodsi i starsi mieszkańcy 
naszej gminy mieli możliwość 
przygotowania tradycyjnych 
ozdób wielkanocnych.  

Na przygotowanych sto-
iskach, pod okiem instrukto-
rów z Gminnego Ośrodka Kul-
tury, powstawały wielkanocne 

palmy, które tradycyjnie już 
cieszyły się dużym powodze-
niem.       

Dużym zainteresowaniem 
dzieci i rodziców, którzy im 
towarzyszyli cieszyło się rów-
nież: kolorowanie gipsowych 
odlewów, ozdabianie zającz-
ków ze styropianu oraz zdobie-
nie szklanych jaj.

 Uczestnicy warsztatów mieli  
również możliwość degustacji 

wyrobów czekoladowych wła-
snej roboty w najróżniejszych 
smakach. 

W tygodniu poprzedzają-
cym święta Wielkanocne mini-
-warsztaty odbędą się również 
w świetlicach w: Porbadach, 
Wołownie, Łomach, Jonkowie, 
Nowym Kawkowie, Wrzesinie 
oraz Starym Kawkowie.

Galeria zdjęć z warsztatów 
na www.gok.jonkowo.pl

Informujemy, że soł-
tys Jonkowa, p. Teresa 
Pralicz prowadzi zbiór-
kę makulatury, elektro-
śmieci oraz plastikowych 
korków od butelek na 
rzecz Przedszkola Samo-
rządowego w Jonkowie.

Zbierane materiały 
można zostawić w skle-
pie „1001 drobiazgów 
ATPAR” w Jonkowie przy 
ul. ks. Hanowskiego 11.


