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kolejny rok inwestycji
W budżecie gminy Jonko-

wo na 2018 r. na zadania 
inwestycyjne   roczne i wie-
loletnie przewidziano  rekor-
dową kwotę prawie 19 mi-
lionów złotych. Z tego ponad 
5,5 mln zł ze środków wła-
snych oraz  ponad 13,2 mln 
środków pozyskanych z UE i  
samorządu województwa.  

Najważniejszymi i najistotniej-
szymi z punktu widzenia miesz-
kańców są na pewno inwestycje 
drogowe, które poprawią nie 
tylko sieć drogową łączącą Jon-
kowo i okolicę z Olsztynem, ale 
również infrastrukturę drogową 
na terenie naszej gminy. Dzię-
ki budowie chodników i ścieżek 
rowerowych w ramach tych za-
dań wzrośnie nie tylko komfort 
życia mieszkańców, ale również 
bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym.

Na załączonych poniżej zdję-
ciach przedstawiamy postęp 

prac (wznowionych po przerwie 
zimowej) na ul. Spacerowej w 
Jonkowie, na ul. Gościnnej w 
Gutkowie oraz teren przygoto-
wywany pod budowę ronda u 
zbiegu drogi nr 527 z ul. Go-
ścinną i zjazdem na drogę po-
wiatową do Jonkowa. 

W ramach projektu „Popra-
wa ekomobilności miejskiej na 
terenie Gminy Jonkowo” wyło-
niony został inżynier kontraktu, 
którego zadaniem będzie czu-
wanie nad bieżącą jego realiza-
cją. W najbliższych tygodniach 
rozpisany zostanie przetarg na 
zakup autobusów, które zosta-
ną wykorzystane do utworzenia 
komunikacji publicznej na tere-
nie gminy. 

Oprócz wymienionych powy-
żej  zadań drogowych w planie 
inwestycyjnym znalazły się rów-
nież: modernizacje ul. Krótkiej 
i Ogrodowej w Jonkowie oraz 
innych dróg osiedlowych. Budo-

wa oświetlenia ulicznego (przy 
współudziale komitetów miesz-
kańców) oraz budowa chod-
ników. W bieżącym roku wy-
konany zostanie także projekt 
budowy drogi Mątki - Wilimowo. 

 Swoje miejsce znalazły rów-
nież w budżecie modernizacje 
instalacji wodociągowych we 
Wrzesinie, Godkach, wykonanie 
sieci wodociągowych w starej 
zabudowie kolonijnej oraz mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków 
w Szałstrach.   

Na ten rok planowana jest 
również termomodernizacja bu-
dynku szkoły w Nowym Kawko-
wie oraz remont boiska przy tej 
szkole. 

We współpracy z sołectwem 
Jonkowo przeprowadzona zo-
stanie również modernizacja 
placu 650-lecia w Jonkowie, 
zgodnie z przedstawioną w ze-
szłym roku koncepcją.

 



Spotkanie opłatkowe

3

10 stycznia członkowie koła nr 24 Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów, spotkali się na tradycyj-
nym spotkaniu opłatkowym. Oprócz dzielenia się opłat-
kiem i  noworocznych życzeń, które składali sobie człon-
kowie koła oraz zaproszeni goście, przedstawiono również 
plany na rok 2018 ze szczególnym uwzględnieniem wy-
cieczek. 

Najważniejszym punktem programu było jednak poże-
gnanie Pani Zofii Marczuk, która postanowiła zrezygnować 
z członkostwa w kole. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdy-
by nie wiek p. Zofii - 96 lat! Jak sama stwierdziła nie chce 
zajmować miejsca młodszym... Pani Zofia to osoba, która 
całe życie była aktywna - prowadziła gospodarstwo rolne 
(na emeryturę przeszła w 1978 r.), była sołtysem Nowego 
Kawkowa, działała również w spółdzielczości bankowej. 
Dzisiaj jest przede wszystkim głową rodziny - doczekała 
się 6 dzieci, 18 wnuków, 31 prawnuków i 2 praprawnu-
ków! Pani Zofii życzymy 200 lat w zdrowiu!

Drodzy mieszkańcy  Gminy Jonkowo

W imieniu samorządu Gminy Jonkowo
życzymy Wam wszystkim 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja”. 
                  

               Wójt Gminy Jonkowo                    Przewodniczący Rady 
                     Wojciech Giecko                             Gminy Jonkowo

Radni Gminy Jonkowo

W piątek 23 lutego pożegnano 
dwoje długoletnich pracowników 
Urzędu Gminy Jonkowo, którzy 
odeszli na zasłużone emerytury. 
Pracownicy urzędu pożegnali: Jo-
lantę Kołodziejczak (zatrudniona 
w urzędzie od 1979 r.) oraz Anto-
niego Kurłowicza (zatrudniony od 
1982 r.). 

W ostatnich latach p. Jola zajmowa-
ła się zamówieniami publicznymi a p. 
Antoni utrzymaniem dróg i oświetlenia 
ulicznego. Na  uroczystym spotkaniu 
nie obyło się bez kwiatów, wspomnień, 
pamiątkowych zdjęć oraz życzeń dłu-
giej, spokojnej i aktywnej emerytury.

Pożegnania czas
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W poniedziałek 19 lutego br. na sali sesyj-
nej Urzędu Gminy Jonkowo miała miejsce 
wzniosła uroczystość wręczenia przyzna-
nych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
Medali „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”. 
   Medale te wręczane są parom, które legity-
mują się minimum 50 letnim stażem. W tym 
roku medalami uhonorowane zostały cztery 
małżeństwa z terenu naszej gminy: Zofia i Jan 
Biernatowscy, Alicja i Jan Sobolewscy, Krystyna 
i Bruno Szreter oraz Halina i Edward Szutowicz 
oraz Stanisława i Stanisław Wrona. 
   W imieniu prezydenta medale mieszkańcom 
naszej gminy wręczali wójt Wojciech Giecko i 
przewodniczący rady gminy Sławomir Wydy-
mus, którzy złożyli wyróżnionym małżeństwom 
gratulacje  oraz życzenia zdrowia i kolejnych 50 
lat pożycia małżeńskiego. 
Zdjęcia z uroczystości są dostępne w zakładce 
galeria na jonkowo.pl. 

Medale od Prezydenta RP

Złote Gody

Redakcja dziękuje 
dzieciom z Przedszkola 
Samorządowego w Jon-
kowie za rysunki, które 

może wykorzystywać 
w biuletynie. 

Zainteresowanych obej-
rzeniem prac dzieci odsy-

łamy do galerii na: 
www.jonkowo.pl

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją 
budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości ze 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego, 

życzą wszystkim strażakom i ich najbliższym  

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

Koncert Walentynkowy

Gitarowe Brzmienia
W walentynkowy wieczór w gościnnych 
progach restauracji Zakątki Smaków w 
Jonkowie spotkali się miłośnicy akustycz-
nych brzmień gitarowych w wykonaniu 
Piotra Krępecia. 
 Goszczący w Jonkowie na zaproszenie GOK-
-u artysta uraczył zebranych instrumentalnymi 
utworami własnego autorstwa, które wprowa-
dziły zebranych w nostalgiczny nastrój, w ten 
specyficzny i jedyny dzień w roku - jakim jest 
Dzień Zakochanych. 
   W czasie koncertu przeprowadzone zostały 
licytacje fantów, z których dochód przeznaczo-
ny jest na leczenie walczącej z rakiem Micha-
liny. W sobotę 24 marca podczas Warsztatów 
Wielkanocnych organizowanych przez GOK bę-
dzie można wesprzeć po raz kolejny Michalinę. 
Zapraszamy do Domu Strażaka w Jonkowie w 
godz. 11 - 14. 

Zdjęcia z imprezy w zakładce Galeria na gok.
jonkowo.pl



5

Podsumowanie

Przeciwdziałanie przemocy

Podsumowanie projektu ,,Świa-
domość i kreatywność naprzeciw 
przemocy” w ramach Programu 
Osłonowego  „Wspieranie Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciw-
działania  Przemocy  w Rodzinie”.  
Okres realizacji maj-grudzień 
2017r.

Działanie 2:  Diagnoza grup ry-
zyka w okresie maj- lipec 2017r. 
zostało zdiagnozowanych 16 ro-
dzin w wyniku czego został spo-
rządzony raport, zawierający 
charakterystykę rodziny, prze-
bieg i opis podjętych działań w 
ramach diagnozy oraz wnioski i 
rekomendacje odnośnie dalszego 
postępowania. 

Działanie 3: Wsparcie i eduka-
cja rodzin.

Warsztaty dla uczniów- od 
czerwca do grudnia 2017 realizo-
wane były warsztaty dla uczniów 
szkół gminnych – służące m.in. 
kształtowaniu i wzmacnianiu 
czynników chroniących (osobo-
wych i środowiskowych), bu-
dowaniu pozytywnego systemu 
wartości, ukazanie i zrozumie-
nie mechanizmów grupowego 
mobbingu, redukcji zagrożenia 
patologiami oraz podnoszeniu 
umiejętności życiowych. Warsz-
tatami zostało objętych łącznie 
523 uczniów.

Warsztaty dla rodziców -w 
okresie październik –grudzień 
2017r. odbyły się 3 spotkania 
w formie warsztatów dla rodzi-
ców. Warsztaty służyły zdobyciu 
umiejętności unikania zachowań 
przemocowych wobec dzieci oraz 
radzenia sobie w sytuacjach kry-
zysowych, zbudowaniu dobrej i 
trwałej relacji opartej na zaufa-
niu, słuchaniu dziecka i mówieniu 
do niego. W warsztatach uczest-
niczyło 12 rodziców.

 Warsztaty dla rodzin służyły 

wspieraniu aktywności społecz-
nej rodzin, modelowaniu za-
chowań i prawidłowych postaw 
wychowawczych, wydobywaniu 
zasobów rodziny niezbędnych do 
poradzenia sobie z problemami, 
nauce spędzania czasu wolnego 
z dziećmi. W okresie sierpień – 
listopad 2017r.  zostało zorgani-
zowanych 5 spotkań, w których 
wzięło udział 8 rodzin tj. 28 osób, 
w tym 9 rodziców i 19 dzieci.

Wsparcie psychologiczne reali-
zowane w zależności od zdiagno-
zowanych potrzeb, dla uczniów i 
ich rodziców, służące wsparciu ich 
w budowaniu prawidłowych rela-
cji w rodzinach, przezwyciężaniu 
trudności życiowych i umiejętne-
go radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych. W ramach przewi-
dzianych w projekcie 50 godzin 
wsparcia psychologicznego sko-
rzystało 39 osób. 

Wyjazdy integracyjno-profilak-
tyczne 

W okresie lipiec – sierpień od-
były się 2 wyjazdy, które służyły 
budowaniu sieci wsparcia poprzez 
spotkania osób z podobnymi 
problemami, poprzez wspólne 
spędzenie dnia. Ważne było też 
pokazanie jak można aktywnie i 
konstruktywnie spędzać czas. 

W wyjeździe wzięło udział 8 ro-
dzin tj. 20 osób, w tym 12 dzieci 
w wieku od 11 do 16 lat . 

Działanie 4:  Broszura eduka-
cyjna.

 Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Jonkowie  opracowywał 
broszurę skierowaną do miesz-
kańców gminy, służą upowszech-
nianiu tematyki przemocy w ro-
dzinie.

Działanie 5: Młodzież przeciw 
przemocy

 Od października 2017r. do li-
stopada 2017r. były realizowane 
warsztaty filmowe dla młodzie-

ży służące wypracowaniu wraz 
z profesjonalnym wykonawcą, 
spotu służącego upowszechnia-
niu wiedzy o zagrożeniu i skut-
kach przemocy. W warsztatach 
wzięło udział 10 uczniów ze szkół 
na terenie Gminy Jonkowo. Spot 
można obejrzeć na naszej stronie  
www.jonkowo.naszops.pl zakład-
ka PROJEKTY załącznik do reali-
zacji projektu SPOT.

Konkurs plastyczny na plakat 
i hasło kampanii społecznej wy-
brała pracę Kamila Koprowskiego 
ucznia klasy VII A Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Kawkowie oraz 
wyróżniła pracę Zofii Dereweckiej 
uczennicy klasy III C Gimnazjum 
w Jonkowie.

Działanie 6: Lokalna kampania 
społeczna.

 W dniach od 4 do 7 grudnia 
2017r. odbyła się  kampania spo-
łeczna ,,STOP PRZEMOCY”. Kam-
pania  stanowiła zestaw działań 
ukierunkowanych na zwiększanie 
świadomości społecznej, które 
zostały zrealizowane w ciągu jed-
nego tygodnia. 

Były to w szczególności: w dniu 
6 grudnia 2017r. seminarium 
Gmina Jonkowo mówi ,,STOP 
PRZEMOCY”, pogadanki organi-
zowane w szkołach na terenie 
gminy.

Działania zaplanowane w ra-
mach kampanii społecznej służy-
ły przede wszystkim zwiększaniu 
świadomości społecznej odno-
śnie zagrożeń płynących z prze-
mocy, a także wzrostowi wiedzy 
na temat przyczyn i skutków pro-
blemu. 

Projekt swoimi działaniami ob-
jął  łącznie 978 osób. 

Więcej o realizacji projektu na  
www.jonkowo.naszops.pl zakład-
ka PROJEKTY.

Gmina Jonkowo
Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej
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Ruszają pracownie

Zapraszamy na warsztaty
Masz w swojej miejscowości 

miejsce na warsztaty i chciał-
byś, żeby instruktor przyje-
chał bliżej Twojego domu? 
Skontaktuj się z nami!

Postaramy się wyjść na-
przeciw Twoim oczekiwa-
niom. Pamiętaj jednak że 
musi utworzyć się grupa z 
minimum 10 osobami. Zapisy 
zbieramy pod nr. Tel: 
89 670 69 22

Warsztaty tańca no-
woczesnego

Taniec to twoja pa-
sja? Muzyka sprawia, że 
płyniesz na parkiecie? 
Chcesz wyrazić w ruchu 
swoje emocje? Te warsz-
taty są właśnie dla Cie-
bie! Zapisz się już dziś! 
W ramach wędrownej 
pracowni artystycznej 
zapraszamy na zajęcia 
z tańca nowoczesnego! 
Zajęcia prowadzi wykwa-
lifikowana instruktorka:

Gdzie: Szkoła Podsta-
wowa w Jonkowie. Kie-
dy: Środy o 17:00

Warsztaty gitary kla-
sycznej

Zawsze chciałeś brzdę-
kać na gitarze? Marzysz 
by przygrywać na impre-
zach? A może pragniesz 
założyć własny zespół? 
Dziś możesz zrealizować 
swoje marzenia! Weź 
udział w warsztatach gi-
tarowych! W ramach wędrow-
nej pracowni artystycznej, za-
praszamy na indywidualne oraz 
grupowe warsztaty gry na gita-
rze klasycznej. Nasze zajęcia to 
zabawa z instrumentem i muzy-
ką. Spotkania są ustalane indy-
widualnie i dostosowane do po-
szczególnych uczestników oraz 
ich umiejętności i możliwości. 
Koszt warsztatów-25 zł miesięcz-
nie (cena obejmuje 4 spotkania 
w miesiącu). Nie masz własnego 
instrumentu? Nie martw się. Po-
życzymy Ci!

Warsztaty bębniarskie
Poczuj z nami własny rytm, pły-

nący z głębi twego serca! Przyjdź 
i zagraj z nami na bębnach! Wę-
drowna pracowania artystyczna 
zaprasza na warsztaty bębniar-
skie! Praca z bębnami to nauka 
rytmiki, koordynacja obu półkul 
mózgowych. Odkrywanie wła-
snych talentów i przede wszyst-

kim świetna zabawa! Tworzymy 
grupę bębniarską. Zapisy trwają 
do końca marca. Do rozpoczęcia 
zajęć potrzeba minimum 5 osób.
Gdzie: Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Klonowa 2 Jonkowo.  

Warsztaty fotografii analo-
gowej

Wędrowna pracowania arty-
styczna zaprasza na warszta-
ty fotografii analogowej! Lubisz 
robić zdjęcia? Masz zawsze pod 
ręką aparat? Chcesz doskonalić 
swoje umiejętności? Pracować 

w profesjonalnym studio foto-
graficznym? Spróbować czegoś 
nowego? Zapisz się na nasze za-
jęcia! Podczas spotkań dowiesz 
się jak pracuje się na aparatach 
analogowych. Nauczysz się pracy 
w profesjonalnym studio. Weź-
miesz udział w sesjach portre-
towych, plenerowych i innych. 
Poznasz pracę w ciemni fotogra-

ficznej. Rozwiniesz swoje 
umiejętności fotograficzne. 
Zapewniamy aparaty(je-
śli masz swój sprzęt foto-
graficzny możesz go także 
brać na zajęcia), profesjo-
nalne studio oraz sprzęt 
potrzebny do zrobienia i 
wywoływania zdjęć. Zaję-
cia poprowadzi wykwali-
fikowany instruktor.Two-
rzymy grupę fotograficzną 
Zapisy trwają do końca 
marca. Do rozpoczęcia za-
jęć potrzeba minimum 5 
osób,

Warsztaty teatralne
Lubisz teatr i chcesz roz-

wijać swoje umiejętności 
aktorskie w dziedzinie im-
prowizacji? Chcesz prze-
łamać swoją wstydliwość? 
Chcesz nauczyć się uży-
wać swoich emocji i głosu? 
Chcesz współpracować z 
innymi twórczymi ludźmi? 
To zajęcia w sam raz dla 
Ciebie! Wędrowna praco-
wania artystyczna zapra-
sza na warsztaty teatralne! 

Na warsztatach będziemy 
używać różnorodnych technik 
improwizacji. Zajęcia będą dyna-
miczne, pełne ekspresji i emocji. 
Wniosą w twoje życie mnóstwo 
pozytywnej energii! Przyjdź i 
przełam własne ograniczenia!Za-
pisy trwają do końca marca. Do 
rozpoczęcia zajęć potrzeba mini-
mum 10 osób.

Koszt warsztatów: (4 razy w 
miesiącu)- 25zł. 
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Wernisaż

Konkurs Fotograficzny
 18 stycznia w siedzibie GOK Jon-
kowo odbył się wernisaż wystawy 
laureatów konkursu fotograficzne-
go „Zatrzymane w kadrze”. Kon-
kurs obejmował trzy kategorie: 
Człowiek, Wydarzenie oraz Ulotne 
chwile. Jury konkursowe, po burz-
liwych obradach wskazało laure-
atów:
Kategoria - Ulotne chwile: 

1. Tomasz Siwik
2. Oliwia Bednarek
Kategoria - Człowiek:
1. Letycja Pietraszewska
2. Tomasz Siwik
Kategoria - Wydarzenie
1. Tomasz Siwik
Jury specjalne wyróżnienie przy-
znało również Danucie Siwińskiej. 
Laureatom gratulujemy zdjęć i na-

gród w konkursie i jednocześnie 
zapraszamy do obejrzenia prac w 
zakładce galeria na gok.jonkowo.
pl. Już teraz zachęcamy do wzięcia 
udziału w tegorocznym konkursie 
fotograficznym, który zostanie już 
niebawem ogłoszony. Informacje o 
nim znajdą się na       gok.jonko-
wo.pl i na fanpage’u GOK-u.

Zdrowych, spokojnych 
świąt Wielkanocnych, 

pełnych nadziei oraz miłości. 
Pogodnego nastroju, 

oraz najwspanialszych rodzinnych 
spotkań wśród rodziny 

i najbliższych przyjaciół życzą

Dyrektor 
i pracownicy GOK Jonkowo

I miejsce w kat. Chwile ulotne
Tomasz Siwik

Za nami kolejne Warsztaty Wielkanocne, które odbyły 
się w Domu Strażaka w Jonkowie. Każdy kto się na nich 
pojawił miał okazję pod opieką instruktorów  GOK Jon-
kowo przygotować wielkanocne ozdoby świąteczne. Jak 
zawsze powodzeniem cieszyły się palmy wielkanocne z 
bukszpanu, które można było już dzień póżniej poświę-
cić w Niedzielę Palmową. Na pewno na świątecznych 
stołach uczestników warsztatów pojawią się zające z 
siana oraz ozdabiane różnymi technikami jaja styro-
pianowe. W oczekiwaniu na wolne miejsca przy warsz-
tatowych stołach czas wypełniały gry planszowe oraz 
degustacja ciast, z której dochód przeznaczony był na 
leczenie walczącej z rakiem Michaliny.
Zdjęcia z warsztatów w zakładce Galeria na gok.jonkowo.pl. 

oraz na fanpage’u GOK-u.

Warsztaty Wielkanocne
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Działo się!

Ferie w Gok-u
   Tegoroczne ferie zimowe 
zaskoczyły nie tylko śnie-
giem i mrozem. Różnorod-
na oferta przygotowana 
w świetlicach i Bibliotece 
przez GOK, dała nie tyl-
ko możliwość atrakcyjnego 
spędzenia czasu na miejscu, 
ale również ciekawych wy-
jazdów. 
    Uczestnicy zajęć brali udział 
w karaoke z bitwą na głosy, za-
jęciach plastycznych podczas 
których powstały białe dekora-
cje okienne i bajkowe domki z 
butelek czy też figurki kotków, 
koników ze styropianu. Zainte-

resowani mieli okazję poznać 
technikę decoupage czy przygo-
tować wiosenne ozdoby. Dzieci 
wychodziły również na sanki i 
zabawy na śniegu. Niezmien-
nym powodzeniem cieszyły 
się zajęcia komputerowe i gry 
planszowe. Atrakcją nie tylko 
dla najmłodszych były również 
zajęcia kulinarne, na których 
przygotowywano przeróżne 
słodkości. 
   Dodatkowymi wydarzeniami 
były wyjazdy do Olsztyna na lo-
dowisko, grę terenową, ściankę 
wspinaczkową lub do kina. W 
ramach współpracy międzypo-

koleniowej dzieci uczestniczyły 
w warsztatach z lepienia figu-
rek glinianych wspólnie z pod-
opiecznymi Domu Pomocy Spo-
łecznej w Jonkowie.   
   Podczas zajęć w bibliotece 
dzieci poznały technikę gra-
ficzną – linoryt. Własnoręcznie 
wykonały matryce, które pod-
czas kolejnych zajęć z wyko-
rzystaniem farby drukarskiej 
wielokrotnie odbijały. Ostatecz-
nie wzór z matryc został przez 
dzieci przeniesiony (odbity) na 
koszulki lub inne formy.
 Zdjęcia ferii w zakładce Galeria 
na gok.jonkowo.pl


