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Kadencja 2018-2023

Wybory samorządowe
21 października odbyły się wy-

bory samorządowe, w których 
wybieraliśmy nowe władze w na-
szej gminie oraz przedstawicie-
li w samorządzie powiatowym i 
wojewódzkim. 

Wybory na wójta już w pierw-
szej turze wygrał kandydat Komi-
tetu Wyborczego Wspólna Gmina 
Jonkowo - Wojciech Giecko, który 
pełni tę funkcję w naszej gminie 
od grudnia 1999 r. i jest jednym z 
najdłużej piastujących to stano-
wisko w województwie warmiń-
sko-mazurskim. 

W wyborach na wójta poszcze-
gólni kandydaci otrzymali nastę-
pującą ilość głosów: 

1. Wojciech Giecko - KWW 
Wspólna Gmina Jonkowo - 1732 
głosy  

2. Dariusz Krzysztof Poręb-
ski - KWW JONKOWO, CZAS NA 
ZMIANĘ - 585 głosów

3. Jolanta Elżbieta Kruk - KWW 
JOLANTY KRUK - 566 głosów

4. Arkadiusz Jurkiewicz - KWW 
ARKADIUSZA JURKIEWICZA - 
NASZE JONKOWO - 328 głosów

W wyborach do rady gminy 

Jonkowo jedenaście mandatów 
uzyskał Komitet Wyborczy Wy-
borców Wspólna Gmina Jonkowo, 
dwa mandaty Komitet Wyborczy 
Wyborców Czas Jonkowa. Po jed-
nym mandacie uzyskali przed-
stawiciele komitetów: Komitetu 
Wyborczego Wyborców Jolanty 
Kruk oraz Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Jonkowo, Czas na 
Zmianę. 

Mandaty w poszczególnych 
okręgach wyborczych uzyskali: 
Okręg  Nr 1 (Jonkowo) - Grze-
gorz Adamowicz,

Okręg Nr 2 (Jonkowo) - Jacek 
Jatkiewicz,

Okręg Nr 3 (Jonkowo) - Lech 
Przegaliński,

Okręg Nr 4 (Jonkowo) - Bożena 
Łochajewska,

Okręg Nr 5 (Łomy, Garzewko, 
Polejki) - Agnieszka Chudy,

Okręg Nr 6 (Gutkowo, Wilimo-
wo) - Zdzisław Januszewski,

Okręg Nr 7 (Mątki, Kajny) - Ka-
tarzyna Kiljańska,

Okręg Nr 8 (Warkały) - Barbara 
Brdak,

Ok ręg Nr 9 (Wrzesina) - To-

masz Zalewski,
Okręg Nr 10 (Porbady, Stękiny) 

- Beata Piłat,
Okręg Nr 11 (Wołowno, Bałąg) 

- Sławomir Wydymus,
Okręg Nr 12 (Szałstry, Stare 

Kawkowo, Gamerki Wlk.) - Marek 
Zieliński,

Okręg Nr 13 (Nowe Kawkowo, 
Pupki) - Bartłomiej Kolasa,

Okręg Nr 14 (Giedajty) - Arka-
diusz Przewłocki,

Okręg Nr 15 (Godki, Węgajty) - 
Janina Tyburska.

W wyborach do rad powiatu je-
dynym mieszkańcem naszej gmi-
ny, który uzyskał mandat radne-
go został Jan Dowgielewicz, który 
startował z Komitetu Wyborczego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

W wyborach do sejmiku wo-
jewódzkiego w okręgu obejmu-
jącym miasto Olsztyn i powiat 
olsztyński mandaty uzyskali: 
Wioletta Śląska Zyśk, Andrzej 
Marcin Kuchciński, Teresa Ewa 
Astramowicz-Leyk, Tadeusz Poli-
tewicz, Stanisław Dariusz Rudnik 
oraz Bożena Ulewicz. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Mieszkańcom Gminy Jonkowo 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i rodzinnej atmosfery w gronie najbliższych 

przy świątecznym stole.  Niech ten szczególny czas będzie okazją do wytchnienia 
i zatrzymania od codziennego zgiełku. 

Niech w nadchodzącym Nowym 2019 Roku spełnią się Państwa marzenia i oczekiwania.
                  

Wójt Gminy Jonkowo                    Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko                             Sławomir Wydymus

Radni Gminy Jonkowo



Zaprzysiężenie wójta i radnych

Pierwsza sesja kadencji 2018-2023
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20 listopada na inauguracyjnej 
sesji rady gminy Jonkowo spo-
tkali się wybrani w wyborach sa-
morządowych z dnia 21 paździer-
nika wójt i radni. 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami pierwszą sesję nowo 
wybranej rady gminy zwołał ko-
misarz wyborczy a obrady po-
prowadził radny senior, którym 
w naszej gminie jest Lech Prze-
galiński. Zgodnie z porządkiem 
obrad nowo wybrani radni i wójt 
otrzymali z rąk Jarosława Gila, 
Przewodniczącego Gminnej Ko-
misji Wyborczej zaświadczenia o 
wyborze. 

Kolejnym punktem obrad  był 
wybór Przewodniczącego Rady 
Gminy Jonkowo. Sławomir Wydy-
mus, jedyny zgłoszony na prze-
wodniczącego kandydat uzyskał 
15 głosów. Od tego momentu 
obrady sesji poprowadził nowo 

wybrany przewodniczący. W wy-
borach na wieceprzewodniczące-
go rady kandydowali: Katarzyna 
Kiljańska i Arkadiusz Przewłoc-
ki. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania na Wiceprzewodni-
czącą Rady Gminy Jonkowo wy-
brana została Katarzyna Kiljań-
ska, która uzyskała 10 głosów.  
Na przewodniczącą komisji re-
wizyjnej wybrana została Janina 
Tyburska. W skład komisji rewi-
zyjnej weszli: Agnieszka Chudy, 
Bartłomiej Kolasa, Marek Zieliń-
ski, Lech Przegaliński, Bożena 
Łochajewska oraz Barbara Brdak. 
W następnej kolejności wybrane 
zostały składy komisji stałych 
rady gminy. Komisja Budżeto-
wa: Bożena Łochajewska, Janina 
Tyburska, Katarzyna Kiljańska, 
Beata Piłat, Zdzisław Januszew-
ski, Arkadiusz Przewłocki, Jacek 
Jatkiewicz. Komisja Gospodarki: 

Arkadiusz Przewłocki, Lech Prze-
galiński, Tomasz Zalewski, Marek 
Zieliński, Zdzisław Januszewski, 
Bartłomiej Kolasa, Jacek Jatkie-
wicz. Komisja Spraw Społecz-
nych: Beata Piłat, Grzegorz Ada-
mowicz, Zdzisław Januszewski, 
Sławomir Wydymus, Agnieszka 
Chudy, Barbara Brdak, Tomasz 
Zalewski. Ostatnim punktem se-
sji było złożenie ślubowania przez 
nowowybranego wójta gminy 
Jonkowo - Wojciecha Giecko. 

 Zgodnie z nowymi przepisami 
ustawy o samorządzie gminnym 
głosowania przeprowadzane były 
w formie elektronicznej, a obra-
dy sesji transmitowane online. 
Retransmisję sesji można obej-
rzeć klikając na gminnym kanale 
na platformie youtube pod adre-
sem: https://www.youtube.com/
watch?v=10ah5zzxrnA
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Na pierwszej sesji rady gminy 
powołane zostały również składy 
osobowe komisji stałych rady gmi-
ny. To właśnie w komisjach radni 
w ciągu kadencji pracują nad za-
gadnieniami związanymi z funk-
cjonowaniem samorządu gminne-
go. Poniżej przedstawiamy składy 
osobowe komisji oraz zakres te-
matyczny, którymi się zajmują 
poszczególne z nich. 
Komisja Budżetowa: Bożena 
Łochajewska – Przewodnicząca, 
Jacek Jatkiewicz - Wiceprzewod-
niczący,  Katarzyna Kiljańska,  
Zdzisław Januszewski, Beata Piłat,   
Arkadiusz Przewłocki, Janina Ty-
burska.
Komisja Budżetowa zajmuje się 
opiniowaniem projektów uchwał 
budżetowych i okołobudżetowych 
(podatkowych i taryf ZGK), ana-
lizuje wykonanie budżetu za po-
szczególne kwartały danego roku, 
analizuje aktualną sytuację fi nan-
sową Gminy i czuwa nad realizacją 
budżetu. Bada stan realizacji po-
szczególnych inwestycji zaplano-
wanych w budżecie Gminy na dany 
rok oraz szczegółowo analizuje 
plan budżetu przyszłorocznego. 
Komisja Gospodarki i Strate-
gii Rozwoju: Lech Przegaliński 
- Przewodniczący, Marek Zieliński 
- Wiceprzewodniczący, Tomasz Za-
lewski, Arkadiusz Przewłocki,                            
Zdzisław Januszewski, Bartłomiej 
Kolasa, Jacek Jatkiewicz.
Komisja Gospodarki i Strategii 
Rozwoju zajmuje się sprawami 

gospodarki terenowo-przestrzen-
nej oraz rozwojem gospodarczym 
Gminy Jonkowo w szczególności 
poprzez opiniowanie projektów 
uchwał dotyczących sprzedaży 
lub nabycia mienia komunalnego 
i uchwalanie planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Dodatko-
wo Komisja prowadzi nadzór nad 
utrzymaniem obiektów komunal-
nych i urządzeń użyteczności pu-
blicznej oraz planuje modernizację 
i remonty dróg na terenie Gminy.
Komisja Edukacji, Kultury, 
Sportu, Spraw Społecznych i 
Promocji:
Beata Piłat - Przewodnicząca, 
Agnieszka Chudy - Wiceprzewod-
nicząca, Zdzisław Januszewski,   
Sławomir Wydymus, Grzegorz Ad-
mowicz, Barbara Brdak, Tomasz 
Zalewski.
Komisja Edukacji, Kultury, Spor-
tu, Spraw Społecznych i Promo-
cji w szerokim wachlarzu pojęć 
podlegających działaniu Komisji 
w szczególności zajmuje się ana-
lizowaniem różnego rodzaju pro-
gramów realizowanych na terenie 
Gminy Jonkowo. Omawia projekty 
uchwał dotyczące działania placó-
wek i jednostek oświatowych, edu-
kacyjnych, kulturalnych i sporto-
wych. Współpracuje z dyrektorami 
szkół i innych placówek odpowie-
dzialnych za przedmiotowe sprawy 
wynikające z zakresu działania Ko-
misji (Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej).

Komisja Rewizyjna: 
Janina Tyburska – Przewodniczą-
ca, Agnieszka Chudy, Bartłomiej 
Kolasa,  Lech Przegaliński, Marek 
Zieliński,  Bożena Łochajewska, 
Barbara Brdak. 
Komisja Rewizyjna zajmuje się  
w szczególności oceną wykonania 
budżetu  Gminy  za poprzedni rok, 
przedstawieniem opinii w tej kwe-
stii  Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej oraz opracowuje wniosek o 
udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy. Dodatkowo Komisja prze-
prowadza kontrole w jednostkach 
organizacyjnych, pozostających w 
strukturze Gminy (Zakład Gospo-
darki Komunalnej, Gminny Ośro-
dek Kultury, Ochotnicza Straż Po-
żarna), analizuje wyniki kontroli 
zewnętrznych przeprowadzanych 
w Urzędzie, kontroluje realizację 
uchwał Rady Gminy oraz Zarzą-
dzeń Wójta oraz rozpatruje skargi 
złożone na Wójta Gminy Jonkowo. 
Zgodnie z jedną ze zmian wpro-
wadzonych w ustawie o samorzą-
dzie gminnym przez sejm, na II 
sesji rady gminy powołana zosta-
nie jeszcze Komisja Skarg, Wnio-
sków i Petycji. Komisja ta przejmie 
część kompetencji komisji rewizyj-
nej. Przedmiotem działania nowej 
komisji jest udział w rozpatrywa-
niu przez radę gminy:  skarg na 
działanie wójta i gminnych jedno-
stek organizacyjnych, wniosków 
składanych przez obywateli, pety-
cji składanych przez obywateli. 

I sesja rady gminy

Poznaliśmy składy komisji  

Redakcja dziękuje 
dzieciom z Przedszkola Sa-
morządowego w Jonkowie 
za rysunki, które może wy-

korzystywać 
w biuletynie. 

Zainteresowanych obejrze-
niem prac dzieci odsyłamy do 

galerii na: 
www.jonkowo.pl

Z okazji zbliżających się świątecznych dni, wielu radosnych chwil w gro-
nie rodzinnym, a w Nowym Roku 2019 dużo zdrowia, szczęścia i pomyśl-

ności dla wszystkich strażaków i ich rodzin oraz spełnienia marzeń 
Życzą

Prezes ZG OSP RP                                                           Komendant Gminny OSP RP
     w Jonkowie                                                                                     w Jonkowie    
   Marcin Prusik                                                                            Lech Przegaliński
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Inwestycje gminne 

Prace na drogach
Inwestycje realizowane na te-

renie naszej gminy w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Olsztyna wcho-
dzą w kulminacyjną fazę. 

Zakończona została już budo-
wa ronda na DW 527 a moderni-
zacja ul. Gościnnej w Gutkowie 
zbliża się ku końcowi. Na więk-
szości modernizowanej ulicy za-
kończyły się już prace przy in-
stalacjach podziemnych i wylana 
jest już warstwa podkładowa 
asfaltu. Do wykonania pozostały 
jeszcze prace brukarskie wzdłuż 
drogi oraz wylanie warstwy ście-
ralnej asfaltu. Jak zapewnia wy-
konawca, budowa powinna za-
kończyć się zgodnie z umową tj. 
na  koniec marca 2019 r. 

Pomiędzy Jonkowem i Giedaj-
tami kończą się powoli prace 
przy budowie ścieżki rowerowej. 

Wykonawca wykonał już prawie 
całość podbudowy i prac brukar-
skich. Do wylania pozostała tyl-
ko masa bitumiczna na ścieżce.

Modernizowana jest również 
droga gminna pomiędzy Wrzesi-
ną a Godkami. 

Odcinek drogi pomiędzy God-
kami i Porbadami został już 
utwardzony, prowadzone są 
prace brukarskie przy budowie 
chodników i ścieżki rowerowej. 

Dynamicznie postępują rów-
nież prace przy modernizacji 
drogi powiatowej od ronda na 
DW 527 do Godek przez Jon-
kowo i Węgajty. Na odcinku od 
przejazdu kolejowego do skrzy-
żowania na Mątki budowana 
jest ścieżka rowerowa. Wykona-
na już została podbudowa pod 
ścieżkę, a obecnie trwają prace 
przy obsadzaniu krawężników. 

Podobny zakres prac prowa-

dzony jest również pomiędzy 
Węgajtami i Godkami. 

Wykonawca prac rozpoczął 
również pracę w Jonkowie na 
drodze do Węgajt. Tam na kilku-
setmetrowym odcinku sfrezowa-
ny został asfalt i rozpoczęła się 
budowa kolektora burzowego, 
który docelowo przebiegać bę-
dzie wzdłuż całej ul. Hanowskie-
go w Jonkowie, począwszy od 
skrzyżowania na Mątki przy Erko 
a kończąc prawie w połowie dro-
gi do Węgajt. 

W związku z prowadzonymi 
pracami drogowymi zwracamy 
się do Państwa o wyrozumiałość 
oraz  ostrożną jazdę i zwracanie 
uwagi na zmiany w organizacji 
ruchu.  

Zapraszamy do bieżącego śle-
dzenia postępów prac w interne-
cie na www.jonkowo.pl i fanpa-
ge’u gminnym. 

SYLWESTER na PLACU
31 grudnia 2330 - 030  Plac 650-lecia Jonkowa

Wspólne powitanie  Nowego 2019 Roku
Dobra muzyka Lampka szampana

Pokaz ogni sztucznych 
Zaprasza

GOK Jonkowo
Rada Sołecka Jonkowoa

oraz fi rma Calipso
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Medale dla wytrwałych

Złote gody

Już po raz jedenasty miłośnicy 
strzelectwa sportowego spotkali 
się na strzelnicy Warmińskiego 
Stowarzyszenia Strzeleckiego 
w Mątkach podczas zawodów z 
okazji Narodowego Święta Nie-
podległości 11 Listopada.

W tegorocznych zawodach 
udział wzięło ponad 90 zawod-
ników-amatorów i „zawodow-
ców”. Największą grupę stanowili 

mieszkańcy gminy Jonkowo. Za-
wodnicy utworzyli łącznie 20 dru-
żyn. Najlepszy wynik drużynowy 
w tegorocznej edycji zawodów 
zdobyli przedstawiciele Gutkowa 
II, którzy wywalczyli 259 punk-
tów. Drugie miejsce zajęło Nowe 
Kawkowo XI, zdobywając 232 
punkty. Trzecie miejsce przypadło 
w udziale przedstawicielom dru-
żyny Jonkowo-Garzewko, którzy 

uzyskali 231 punktów. Indywi-
dualnie najlepszy wynik uzyskał 
Jarosław Drężek - 89 punktów, 
drugie miejsce zajął Robert Syl-
westrzak, z wynikiem 88 pkt. Na 
trzecim miejscu zawody ukończył 
Adrian Szarnowski z 87 pkt.

Więcej informacji na www.jon-
kowo.pl

W piątek 14 grudnia w sali 
sesyjnej urzędu gminy w Jon-
kowie odbyła się uroczystość 
wręczenia Medali za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. 

W tym roku Prezydent RP 
Andrzej Duda postanowieniem 
z 27 września przyznał pięciu 
małżeństwom z terenu naszej 
gminy Medale za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie. Wśród 
nagrodzonych medalami za co 
najmniej 50 lat pożycia mał-
żeńskiego znaleźli się: Stani-
sław i Aniela Jarząbek, Regina 
i Wacław Strąków, Czesława 
i Marek Włodarczyk, Halina i 
Zdzisław Wróbel oraz Stefania 
i Lech Zaborowscy. W imieniu 
Prezydenta RP medale wręczył 

wójt gminy Jonkowo Wojciech 
Giecko. Oczywiście nie obyło 
się bez życzeń, pięknych bu-
kietów kwiatów, wspólnych 
zdjęć i słodkiego poczęstunku 
dla doniosłych jubilatów.

Więcej informacji na www.jon-
kowo.pl

Zawody strzeleckie

XI zawody z okazji święta 11 Listopada 
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Znamy rozstrzygnięcia

konkurs czysta wieś 2018 
   Na sesji rady gminy 12 paź-
dziernika poznaliśmy rozstrzy-
gnięcia tegorocznej edycji gmin-
nego konkursu „Piękna zagroda 
– estetyczna wieś  2018”. 
   Laureatami tegorocznej edy-
cji konkursu zostały trzy miej-
scowości: II miejsce ex aequo 
zajęły Gamerki Wlk. i Godki a 
na najwyższym stopniu podium 
stanęło Garzewko. Nim doszło do 
rozstrzygnięć wspomniane sołec-
twa musiały wiosną przejść przed 
gminną komisją lustrację wsi, w 
czasie której deklarowali zakres 
prac jakie wykonają do kolejnej 
jesiennej lustracji. 
   Komisja konkursowa w trakcie 
prac lustracyjnych stwierdziła, że 
wszystkie wyróżnione sołectwa 
wykonały założone przez siebie 
działania. 
   Garzewko założyło, że zmoder-
nizuje teren rekreacyjny wokoło 

świetlicy. Stąd pomysł na budo-
wę   altanki za świetlicą, miejsca 
do tańczenia na polbruku i zago-
spodarowanie terenu.  Wszystkie 
zamierzenia wykonano a  fakt 
potwierdzający zaangażowanie 
mieszkańców udokumentowano 
zdjęciami i listą obecności. Brawa 
dla  mieszkańców Garzewka za 
pomysłowość przy upiększaniu 
miejscowości!
   Gamerki Wlk złożyły, że sku-
pią się na terenie rekreacyjnym 
w centrum wsi poprzez: uporząd-
kowanie placu zabaw, zamonto-
wanie konika na sprężynie, nowe 
nasadzenia, przedłużenie polbru-
ku, odnowienie i pomalowanie 
domku. Wystarczy przejeżdżając 
przez Gamerki Wlk. spojrzeć na 
plac rekreacyjny, aby zobaczyć 
efekt prac mieszkańców. 
   Sołectwo Godki również skupi-
ło się na parku rekreacyjnym w 

centrum wsi i wykonało nowe na-
sadzenia, mieszkańcy ułożyli po-
lbruk pod ławkami, zamontowali 
nowe płotki przy klombach oraz 
wymienili w nich rośliny.
   Sołectwa które wzięły udział w 
konkursie i dzięki pracy miesz-
kańców zyskały nowy blask, 
otrzymały także nagrody finan-
sowe: Garzewko 4000 zł a Ga-
merki Wlk i Godki po 2250 zł. 
   Organizator konkursu, gmi-
na Jonkowo zaprasza do wzięcia 
udziału w przyszłorocznym kon-
kursie „Piękna zagroda – este-
tyczna wieś  2019”. Udział w nim 
to nie tylko możliwość estetyzacji 
i polepszenia życia w sołectwie, 
ale również szansa na integrację 
społeczności lokalnej oraz poka-
zanie jak niewielkimi środkami  
można naprawdę dużo zdziałać. 

Więcej zdjęć na www.jonkowo.pl 
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Warsztaty Bożonarodzeniowe

Fotorelacja 
   Tegoroczne warsztaty Bożo-
narodzeniowe okazały się suk-
cesem  uczestników jak i or-
ganizatorów. Zarówno główne 
warsztaty w Jonkowie, jak i cykl 
miniwarsztatów w sołectwach: 
Porbady, Nowe i Stare Kawkowo, 
Godki, Jonkowo, Wrzesina, War-
kały, Garzewko oraz Łomy po-

kazał, że  jest zapotrzebowanie 
na własnoręcznie wykonywane 
ozdoby świąteczne i tradycja ich 
wykonywania jest niezagrożona. 
Organizatorów cieszy fakt, że 
w tym roku trafi li do kolejnych 
miejscowości, w których mogli 
przekazać swoje umiejętności 
starszym i młodszym mieszkań-

com naszej gminy. Na zdjęciach 
poniżej prezentujemy zarówno 
uczestników jaki i ich prace. Wię-
cej zdjęć oraz obszerniejsza rela-
cja z warsztatów w internecie na 
www.jonkowo.pl. 
 Zapraszamy sołectwa do współ-
pracy, wspólnie z GOK-iem rów-
nież w Waszej miejscowości mo-
żemy przeprowadzić ciekawe 
zajęcia, które z pewnością spo-
tkają się z pozytywnym przyję-
ciem ze strony mieszkańców. 


