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Ruszyły inwestycje drogowe

Priorytet - Drogi!

Firma Skanska zgodnie z harmonogramem, prowadzi prace
przy projekcie: „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic
Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi
w gminie Gietrzwałd, jako
połączenia drogi wojewódzkiej nr 527 z DK 16 – węzeł
Olsztyn Zachód”. Na odcinku, który obejmuje teren gminy
Jonkowo prowadzone są prace
ziemne m.in. korytowanie drogi
i wymiana gruntu oraz budowa
podbudowy z kruszywa. Na wylocie drogi gminnej do drogi 527
wycięty został pas lasu, którym
przebiegać będzie nowy ślad
drogi (efekt prac na zdjęciach
poniżej). W ramach inwestycji
sfinansowane zostały już wykupy gruntów pod budowę drogi na
kwotę ok. 1 670 000 zł.
Prace prowadzone przy budowie drogi to codzienne utrudnienia dla mieszkańców Gutkowa,

Łupstycha i Olsztyna. Stąd też
wspólnym staraniem tych samorządów wykonawca został zobligowany do starannego utrzymania dróg objazdowych i na to
zwracana jest szczególna uwaga
na cotygodniowych radach budowy. Na zdjęciu poniżej widać
również miejsce, na którym zbudowane zostanie rondo. Inwestycja ta jest możliwa dzięki porozumieniu gminy z samorządem
województwa, które dofinansuje
jego budowę kwotą ok. 700 000
zł. Do końca roku ogłoszony zostanie przetarg na wspomnianą
powyżej inwestycję.
Rozpoczął się również realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(w porozumieniu z Powiatem
Olsztyńskim) projekt „Poprawa
ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo”. Do końca grudnia ogłoszony zostanie
przetarg na inżyniera kontraktu,
zadaniem którego będzie kom-

pleksowy nadzór nad prowadzoną inwestycją. W budżecie gminy Jonkowo na wykupy gruntów
potrzebnych przy modernizacji
dróg (na odcinku Wrzesina-Porbady-Godki) zabezpieczone zostało ok. 560 000 zł. W przebiegu dróg powiatowych (m.in.
pomiędzy Olsztynem a Jonkowem) przeprowadzone zostały
już wycinki drzew.
Za trzecim podejściem udało się rozstrzygnąć przetarg na
modernizację ul. Spacerowej w
Jonkowie (odcinek od orlika do
ul. Lipowej). Przetarg wygrała
firma SANBUD z Olsztyna, która za wykonane prace otrzyma
646 785,03 zł. Termin realizacji
umowy, która została podpisana
19 grudnia wynosi 3 miesiące
(w przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych np.
mróz, termin może ulec wydłużeniu).

3

Stop przemocy
Gmina Jonkowo w imieniu,
której działa Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jonkowie
informuje, że trwa realizacja
projektu ,,Świadomość i kreatywność naprzeciw przemocy”
w ramach programu ministerialnego „WSPIERANIE JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE”.
Co się nam udało:
1. Diagnozy grup ryzyka
W okresie maj- lipiec zostało
zdiagnozowanych 16 rodzin zamieszkujących gminę Jonkowo,
w których istnieje podejrzenie,
że występuje przemoc w rodzinie lub są zagrożone wystąpieniem przemocy w rodzinie. Rodziny poddane diagnozie zostały
wyłonione w drodze analizy sytuacji rodzin objętych pomocą
społeczną. Polegała ona na weryfikacji danych i informacji na

temat każdej z tych rodzin oraz
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika
socjalnego. Zajęła się tym grupa
robocza, w skład której wchodzili pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni, asystent rodziny), a
także, socjoterapeuta. Dla 15 z
16 zdiagnozowanych rodzin został sporządzony raport, zawierający charakterystykę rodziny,
przebieg i opis podjętych działań
w ramach diagnozy oraz wnioski i
rekomendacje odnośnie dalszego
postępowania. Raport stanowił
podstawę zaangażowania zdiagnozowanych rodzin w poszczególne działania projektowe.
2. Warsztaty dla uczniów
Od czerwca realizowane są
warsztaty dla uczniów szkół
gminnych – służące m.in. kształtowaniu i wzmacnianiu czynników chroniących (osobowych i
środowiskowych),
budowaniu

pozytywnego systemu wartości,
ukazanie i zrozumienie mechanizmów grupowego mobbingu
redukcji zagrożenia patologiami
oraz podnoszeniu umiejętności
życiowych (3 h dydaktyczne na
klasę). Zajęcia odbywają się na
terenie szkół, przy współudziale
wychowawcy. W okresie czerwiec – październik 2017r. zostało
zrealizowanych 19 warsztatów w
różnych klasach szkół podstawowych w tym: Szkoła Podstawowa
w Jonkowie -16 klas, Szkoła Podstawowa we Wrzesinie – 3 klasy.
Więcej informacji o projekcie
znajduje się na stronach internetowych:
http://jonkowo.pl/wydarzenia/
informacje/988-20171031
http://www.jonkowo.naszops.
pl/projekty/projekt-wiadomoi-kreatywno-naprzeciwprzemocyundefined

Drodzy mieszkańcy Gminy Jonkowo
W imieniu samorządu Gminy Jonkowo
życzymy Wam wszystkim
szczęśliwych, kojących, przeżytych
w zgodzie ze światem i z sobą samym,
pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia
oraz niesamowitej, niezapomnianej,
niepowtarzalnej zabawy sylwestrowej.
Niech w nadchodzącym Nowym 2018 Roku
spełnią się Państwa marzenia i oczekiwania.
Wójt Gminy Jonkowo
Przewodniczący Rady
Wojciech Giecko
Gminy Jonkowo
Radni Gminy Jonkowo
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Podsumowanie konkursu

Fotograf z przedszkola
„Gmina Jonkowo – nasza mała
ojczyzna” to konkurs zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe w Jonkowie, poświęcony, jak sama nazwa wskazuje
naszej gminie.
Celem konkursu było poszerzanie wiedzy na temat naszego
regionu; zachęcanie rodzin do
wspólnego spędzania czasu, propagowanie aktywnych form wypoczynku; uwrażliwianie na piękno przyrody; odkrywanie miejsc
przyrodniczo cennych i ukazywanie atrakcyjnych turystycznie
miejsc w gminie Jonkowo.
Zadaniem uczestników konkursu
było uwiecznienie w obiektywie
aparatu piękna naszego regionu. Zdjęcie należało umieścić we
własnoręcznie wykonanej ramce.
Właściwie to zadanie wymagało poświęcenia najwięcej czasu,
pomysłowości i pracy. Była to,

mamy nadzieję okazja na fajne,
kreatywne i twórcze spędzenie
czasu oraz zabawa, która przyniosła dziecku i rodzicom wiele
radości.
Prace na konkurs fotograficzny
wykonali: Maja Fiłonowicz, Ignacy Próchiński, Krystian Pszczółkowski, Martyna Szymańska, Michał Szymański, Zuzanna Łach,
Kacper Rozbicki, Łucja Przegalińska, Filip Zieliński, Julia Ziemnicka, Julian Ziemnicki, Estera Pralicz, Maksymilian Pralicz, Blanka
Żukowska, Miłosz Przewłocki.
W dniu 06.11.2017 r. odbyło się
spotkanie komisji w składzie:
p. Wojciech Giecko – wójt Gminy
Jonkowo, p. Sławomir Wydymus
– przewodniczący Rady Gminy
Jonkowo, p. Renata Kowynia –
przedstawiciel Rady Sołeckiej.
Komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce Krystian Pszczółkow-

ski
II miejsce Maja Fiłonowicz
III miejsce Miłosz Przewłocki
Dzięki gościnności Pana Wójta
i Pana przewodniczącego Rady
Gminy nasze prace można obejrzeć w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Tam też odbyło się
wręczenie nagród dla wszystkich
uczestników konkursu. W tym
celu dzieci wraz ze swoimi rodzicami zostali zaproszeni na Sesję
Rady Gminy, która odbyła się w
dn. 29 listopada, gdzie Pan Wójt
osobiście gratulował i wręczał nagrody wszystkim uczestnikom.
Sponsorami nagród byli: Państwo Beata i Sylwester Krzemińscy, Pani Magdalena Kasprzak-Raszkiewicz.
Wszystkim zaangażowanym składamy serdeczne podziękowania.
Małgorzata Nicewicz
Aleksandra Klisz-Przerwa

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu szczęśliwych chwil
oraz wszelkiej pomyślności, spokoju w nadchodzącym Nowym 2018 roku.
Wszystkim Strażakom oraz ich najbliższym życzą
Prezes ZG OSP RP
Komendant Gminny OSP RP
w Jonkowie
w Jonkowie
Marcin Prusik
Lech Przegaliński

Redakcja dziękuje
dzieciom z Przedszkola
Samorządowego w Jonkowie za rysunki, które
może wykorzystywać
w biuletynie.
Zainteresowanych obejrzeniem prac dzieci odsyłamy do galerii na:
www.jonkowo.pl
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25 - lat minęło...

Konkurs Poezji Warmińskiej
5 listopada 2017 roku ponownie,
już po raz piętnasty, spotkaliśmy
się w Szkole Podstawowej w Jonkowie. Okazją do wspólnego spotkania był konkurs recytatorski poezji
warmińskiej organizowany przez
panią Elizę Borowską przy współpracy pań: Beaty Kowalskiej, Beaty
Późniak, Małgorzaty Świderskiej,
Grażyny Stolc, Moniki Wilczewskiej,
Jolanty Skuracz oraz nieocenionego
pana Kazimierza Kędzierskiego.
W jury konkursu zasiedli: pisarka utworów dla dzieci pani Agata
Grzegorczyk-Wosiek, poeta pan
Arkadiusz Łakomiak oraz kulturoznawca pan Ryszard Walkowski.
Konkurs rozpoczął się powitaniem gości przez panią Elizę Borowską oraz występem szkolnego
chóru, który przygotowała pani
Beata Kowalska. Gośćmi konkursu
byli: Wójt Gminy Jonkowo Wojciech
Giecko, Radna Gminy Jonkowo Pani
Beata Jabłońska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Maja
Mindak i Radio Olsztyn.
W konkursie wzięło udział 34

uczniów, którzy reprezentowali 8
szkół: SP Nr 7, SP Nr 9, SP Nr 11,
SP Nr 15, SP Nr 30, SP w Nowym
Kawkowie, SP we Wrzesinie, SP w
Jonkowie. Uczestnicy recytowali
wiersze w trzech grupach wiekowych. Klasy I-III, IV-VI, VII i II, III
gimnazjum.
W kategorii wiekowej kl. I-III:
I miejsce Helena Szewczyk, SP Nr
15 w Olsztynie
II miejsce Mikołaj Gryc, SP Nr 15
w Olsztynie
III miejsce Julita Maksymiuk, SP
Nr 9 w Olsztynie
Wyróżnienie: Zbigniew SobotaSP Nr 11 w Olsztynie, Dominika
Szymczak- SP w Jonkowie, Alicja
Piłat- SP w Jonkowie.
W kategorii wiekowej kl. IV-VI:

I miejsce Michał Markiewicz, SP w
Jonkowie
II miejsce Antoni Kaczmarczik,
SP w Jonkowie
III miejsce Wiktoria Szczerbal, SP
we Wrzesinie
Wyróżnienie: Maja Enc, SP w Jonkowie

W kategorii kl. VII, II - III G
I miejsce Nikola Paliwoda, Gimnazjum w Jonkowie
II miejsce Mikołaj Pliś, SP Nr 15
w Olsztynie
III miejsce Wiktoria Maksymiuk,
SP Nr 9 w Olsztynie
Wyróżnienie: Małgorzata Januszkiewicz, Gimnazjum w Jonkowie
Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, zaś wszyscy uczestnicy
konkursu – dyplomy.
Oczekiwanie na werdykt jury umilił koncert gościa – pani Ani Brody
oraz poczęstunek w kawiarence.
Podczas spotkania przedstawiciel Rady Gminy Jonkowo wręczył

panu Arkadiuszowi Łakomiakowi
podziękowanie za współpracę z
naszą placówką i lokalnym środowiskiem. Podobne podziękowanie otrzymała od organizatora
konkursu pani Agata Grzegorczyk-Wosiek.
Eliza Borowska
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SYLWESTER na PLACU

Składam najserdeczniejsze podziękowania procownikom
Urzędu Gminy w Jonkowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie
za pomoc i wsparcie okazane mi w okresie choroby
oraz wzurszające i budujące chwile
Bogumiła Woźniak

31 grudnia 2330 - 030
Plac 650-lecia Jonkowa
Wspólne powitanie
Nowego 2018 Roku
Dobra muzyka
Lampka szampana
Pokaz ogni sztucznych
Zaprasza
GOK Jonkowo
Rada Sołecka Jonkowo

Świętowaliśmy 11 Listopada

Zawody strzeleckie

Za nami X jubileuszowe Zawody Strzeleckie z okazji Dnia
Niepodległości,
w
których
udział wzięło ok. 100 amatorów i zawodników posiadających uprawnienia strzeleckie.
W zawodach wzięło udział
19 drużyn, z których najlepszą okazała się drużyna OSP
I Gutkowo, przed Wołownem

I i Garzewkiem. Tradycyjnie
już zawody rozpoczął strzał z
armaty. Gościem zawodów był
poseł na sejm RP Andrzej Maciejewski.
Zawody zorganizowane zostały przez GOK Jonkowo,
Gminę Jonkowo oraz Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie.

Już teraz możemy zapowiedzieć, że w przyszłym roku
w setną rocznicę odzyskania
niepodległości
planowanych
jest szereg wydarzeń i działań, w których będą mogli
wziąć udział mieszkańcy naszej gminy.
Szczegółowe wyniki i galeria
zdjęć na www.jonkowo.pl
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Mistrzostwa Europy w karate

Srebrna Patrycja
W dniach 25-26 listopada 2017
r. zawodnicy z Akademii Sztuk
Walki Jonkowo Patrycja Block i
Filip Zakrzewski reprezentowali
Polskę i nasz region na XVI Mistrzostwach Europy Open w Karate Kyokushin, które odbyły się
w Bukareszcie w Rumunii.
W zawodach startowało ponad
600 zawodników z całej Europy.
Podopieczni sensei Marka Bębenka po raz pierwszy wzięli udział w
tak prestiżowej imprezie. Pierwszy na macie do
walki stanął Filip.
Jego
przeciwnikiem był Węgier
- Milan Zaborszky. Pojedynek był
bardzo zacięty, a
reprezentant Polski pokazał w niej
wielkiego ducha
walki ostatecznie
wygrywając decyzją sędziów stosunkiem głosów
3-1. W kolejnym
pojedynku rywalem zawodnika z
ASW Jonkowo był
Rumun - Kano Ionut Paraschiv.
Stawką był awans do półfinału i
walka o medale. Tym razem po
bardzo wyrównanej walce, w
której Filip pokazał się z jeszcze
lepszej strony niż w pierwszym
starciu, pokazując wielką determinację i serce do walki, Polak
musiał uznać wyższość zawodnika z Rumunii. Ostatecznie Rumun zajął w tej kategorii wiekowej trzecie miejsce.

Patrycja na swój pierwszy pojedynek na mistrzostwach Europy musiała czekać kilka godzin.
Cierpliwość jednak się opłaciła.
W pierwszej walce spotkała się z
zawodniczką z Iranu. Od samego
początku reprezentantka Polski
i Jonkowa przejęła inicjatywę i
prowadziła walkę pod swoje dyktando. Dość szybko zdobyła pół
punktu wazari po wykonaniu celnego kopnięcia na głowę maegeri jodan. Do końca kontrolowała
walkę realizując wcześniej zało-

żoną taktykę. W finale zmierzyła
się z reprezentantką Węgier - Jazmin Halasz. Rywalka górowała
nad Patrycją warunkami fizycznymi, była wyższa i cięższa. Pojedynek odbywał się w szybkim
tempie, a zawodniczki nie ustępowały sobie pola walki. Pomimo bardzo dobrej postawy Patrycji rywalka okazała się lepsza
i sędziowie jednogłośnie orzekli
zwycięstwo Węgierki. Reprezen-

tantka Polski i Jonkowa zdobyła w swojej konkurencji srebrny
medal.
Zawodnicy z Akademii Sztuk
Walki Jonkowo pokazali wielkiego ducha walki godnie reprezentując barwy Polski.
Zawody odbywały się według
światowych przepisów Międzynarodowej
Organizacji
Karate Kyokushin z zastosowaniem
obowiązkowych ochraniaczy na
tułów, głowę, golenie i ręce. Są
one w pełni bezpieczne dla startujących
w nich dzieci i młodzieży.
Akademia
Sztuk
Walki Jonkowo składa serdeczne podziękowania
dla
Warmińskiego Banku Spółdzielczego w
Jonkowie i Urzędu
Gminy Jonkowo za
wsparcie ASW Jonkowo dzięki czemu
nasi zawodnicy mają
możliwość uczestniczenia w rywalizacji
sportowej w kraju i
za granicą.
Wszystkich zainteresowanych
wspólnymi treningami z naszymi
mistrzami zapraszamy we wtorki
i czwartki do Szkoły Podstawowej
w Jonkowie. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.aswjonkowo.pl i profilu na facebook.
com.
Galeria zdjęć na www.jonkowo.pl
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Wernisaż prac dzieci

Wakacyjne impresje
W czwartek 9 listopada w
Bibliotece Publicznej w Jonkowie odbył się wernisaż wakacyjnych prac dzieci ze świetlic.
Wśród prezentowanych prac
są dzieła dzieci z: Jonkowa,

Łomów, Wrzesiny, Mątek, Stękin, Wołowna oraz Nowego i
Starego Kawkowa. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
z tego wydarzenia oraz obejrzenia prac w siedzibie GOK w

Jonkowie przy ul. Klonowej 2.
Więcej informacji i zdjęć na
fanpage’u GOK-u: https://
www.facebook.com/GokJonkowo/

Kolorowo i smacznie

Bożonarodzeniowe cudeńka
W sobotę 16 grudnia gościnne progi Domu Strażaka
w Jonkowie wypełniły się nie
tylko uczestnikami warsztatów świątecznych ale również
zapachem świąt. Zapach pieczonych pierników mieszał się
z zapachem czekoladowego
bloku i tradycyjnego sękacza.

Wszyscy chętni mogli nie
tylko skosztować te specjały,
ale także brać czynny udział
w ich przygotowywaniu. Niezmiennym powodzeniem od
lat
cieszy się przygotowanie ozdób świątecznych. Tym
razem uczestnicy warsztatów przygotowywali ozdobne

świece, przyozdabiali szyszki,
malowali gipsowe i drewniane
mikołaje.
Galerię zdjęć z imprezy
można obejrzeć na fanpage’u
GOK-u: https://www.facebook.com/GokJonkowo/ oraz na
www.jonkowo.pl
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