
Z Rady i Urzędu
Rok 19 nr 79                                                  lipiec - Październik 2017                                         

W piątek 29 września w 
siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego w Olsztynie, 
w imieniu Gminy Jonko-
wo i Powiatu Olsztyńskie-
go wójt Wojciech Giecko, 
przy kontrasygnacie 
Marzeny Górskiej 
- Skarbnika Gminy 
Jonkowo, podpisał 
umowę  pt. „Popra-
wa ekomobilności 
miejskiej na terenie 
Gminy Jonkowo”. Ze 
strony Wojewódz-
twa Warmińsko-Ma-
zurskiego  umowę 
podpisali: Wicemar-
szałek Miron Sycz 
oraz Członek Za-
rządu Marcin Kuch-
ciński. Umowa podpisana 
została w obecności Janiny 
Tyburskiej - sołtysa Godek, 
Jerzego Kurka - sołtysa Po-
rbad oraz Reinolda Goerigk 
- sołtysa Węgajt.

W ramach podpisanej 

umowy na terenie Gminy 
Jonkowo wykonanych zo-
stanie szereg inwestycji 
drogowych poprawiających 
bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu drogowego. 

Wartość projektu zamyka 
się kwotą 19 698 544,71 
zł. Z tego dofi nansowanie 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i 
Mazury 2014-2020 wynosi 
16 660 000,00 zł tj. 85% 

wartości wydatków kwali-
fi kowanych. Obecnie trwa-
ją prace związane z przy-
gotowaniem dokumentacji 
przetargowej na inżyniera 
kontraku. Zgodnie z podpi-

saną umową pra-
ce rozpoczną się 
w marcu przy-
szłego roku, a 
rozliczenie fi nan-
sowe inwestycji 
nastąpi do końca 
2019 r.

Więcej infor-
macji o zakresie 
projektu „Popra-
wa ekomobilności 
miejskiej na tere-
nie Gminy Jonko-
wo” w biuletynie 

gminnym „Z Rady i Urzę-
du” nr 78 na stronach 1 i 
4 dostępnym w wersji elek-
tronicznej pod adresem: 
http://jonkowo.pl/media-
-pl/biuletyn.

Umowa podpisana

Ekomobilny Mof    
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Gościnna w modernizacji

W Gutkowie Ruszyła budowa
Pierwsza łopata została wbita  i 

rozpoczęła się „Budowa ciągu dróg 
trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kre-
sowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, 
Perkoza wraz z odcinkiem drogi         
w gminie Gietrzwałd, jako połącze-
nia drogi wojewódzkiej nr 527 z DK 
16 – węzeł Olsztyn Zachód”.

Pomimo niesprzyjającej pogody, 
zgodnie z harmonogramem prac, 
firma Skanska rozpoczęła prace 
przy w/w projekcie. Trwają one 
zarówno na terenie Olsztyna (ul. 
Żurawia i Kresowa) jak i na ulicy 
Gościnnej w gminie Jonkowo. Jako 
pierwsi na teren budowy weszli 
geodeci, którzy wytyczyli przebieg 

modernizowanej drogi (w niektó-
rych miejscach droga biegnie no-
wym śladem), wyznaczają nowe 
przebiegi sieci: burzowej, energe-
tycznej i telekomunikacyjnej. 

Jak widać na zdjęciach trwają 
już prace przy korytowaniu i odhu-
musowaniu drogi. W przebiegu ul. 
Gościnnej wykonywana jest nowa 
kanalizacja teletechniczna i energe-
tyczna. 

W związku z powyższym miesz-
kańcy ul. Gościnnej i leżących przy 
niej osiedli muszą się liczyć z utrud-
nieniami i niedogodnościami wystę-
pującymi w trakcie budowy drogi, 
szczególnie w okresie jesiennym i 
wiosennym. 

 Przypomnijmy, że w wyniku po-
wtórzonego postępowania przetar-
gowego projekt ten zrealizuje firma 
Skanska, która złożyła ofertę opie-
wającą na kwotę 44 mln. zł.   W 
ramach tej inwestycji oprócz dróg 
asfaltowych wykonane zostanie 
oświetlenie uliczne, zatoki autobu-
sowe, kanalizacja burzowa, kana-
lizacja teletechniczna oraz bardzo 
istotne ze względów bezpieczeń-
stwa - ciągi pieszo-rowerowe.

Zgodnie z podpisaną umową pra-
ce te powinny zostać zakończone  
w ciągu dziewiętnastu miesięcy od 
przekazania wykonawcy placu bu-
dowy, co nastąpiło we wrześniu.  

We wtorek 29 sierpnia 2017 r. 
podczas sesji Rady Gminy Jonko-
wo wójt - Wojciech Giecko oraz 
przewodniczący Rady Gminy 
Jonkowo - Sławomir Wydymus 
wręczyli oficjalne podziękowania 
za długoletnią pracę w oświacie 

Grażynie Górskiej oraz Jarosła-
wowi Liberadzkiemu.

Oboje nauczyciele-emeryci od 
wielu lat związani byli ze szkołą 
podstawową we Wrzesinie. Gra-
żyna Górska pracowała jako na-
uczyciel nauczania początkowe-

go, zaś Jarosław Liberadzki pełnił 
do 2016r. funkcję dyrektora szko-
ły, a w roku szkolnym 2016/2017 
prowadził oddział zerowy w PSP 
we Wrzesinie.

Więcej zdjęć na www.jonkowo.pl w 
zakładce galerie.

Dziękujemy!

Pożegnania Czas



Znamy laureatów

CZysta wieś 2017
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We wtorek 24.10.2017 r. podczas 
XLVIII sesji Rady Gminy Jonkowo po-
znaliśmy rozstrzygnięcia w gminnym 
konkursie „Piękna zagroda - estetycz-
na wieś 2017”. 

Komisja w składzie: Bożena Ło-
chajewska - Przewodnicząca, Maja 
Mindak oraz Dorota Perzanowska 
dokonała dwukrotnie lustracji zgło-
szonych sołectw - w maju (sołectwa 
przedstawiały wtedy zakres prac, 

które wykonają) oraz w październiku 
- efekt końcowy. Zgodnie z regula-
minem konkursowym oceniane były: 
ilość zgłoszonych prac i ich wykona-
nie zgodnie z planowaniem, ogólna 
poprawa estetyki wsi, nowe elementy 
ozdobne oraz całoroczne dbanie o wy-
gląd swojej miejscowości. W wyniku 
przeprowadzonych lustracji komisja 
postanowiła nie przyznawać pierw-
szego miejsca. Dwa drugie miejsca 

zajęły sołectwa: Gamerki Wlk. i Wrze-
sina (nagrody po 3 000 zł). Trzecie 
miejsce zajęły Godki (nagroda 1500 
zł). Wyróżnienia i nagrody po 750 zł 
przypadły sołectwom: Nowe Kawko-
wo i Garzewko. Laureaci otrzymali 
pamiątkowe statuetki wręczone przez 
wójta gminy Wojciecha Giecko oraz 
przewodniczącą komisji Bożenę Ło-
chajewską.
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Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jonkowie 
otrzymała od Fundacji „Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy” sprzęt służący do 
zabezpieczenia pacjentów w 
stanie zagrożenia życia. 
  6 października w Bydgoszczy 
przedstawiciele OSP Jonkowo 
oraz strażacy ochotnicy z całej 
Polski otrzymali 264 urządzenia 
i elementy wyposażenia, za łącz-
ną sumę 1,5 mln złotych. Środki 
przekazane na zakup sprzętu dla 
OSP pochodziły z darowizn prze-
kazanych na działalność statuto-
wą WOŚP. 
Jednym z pozyskanych urządzeń 
jest AED- Automatyczny   De-
fi brylator   Zewnętrzny   (ang.   
AED   AUTOMATED   EXTERNAL   
DEFIBRYLATOR).   Ma on zasto-
sowanie w przypadku zatrzyma-
nia krążenia u osób dorosłych 
jak i dzieci. Urządzenie to wy-
zwala impuls elektryczny w celu 
zatrzymania migotania komór i 
przywrócenia prawidłowej akcji 
serca. AED został tak zaprojek-
towany, aby mogła go użyć każ-
da osoba w celu ratowania życia. 
Obecnie taki sprzęt znajduje   się   
na   wyposażeniu   wozu   stra-
żackiego   należącego   do   OSP   
w   Jonkowie.   Zasada użycia 
AED jest bardzo prosta. Mając 
na uwadze, że obecnie OSP bie-
rze udział w akcjach, można   by   
powiedzieć   każdego   zagroże-
nia   występującego   na   terenie   
gminy   Jonkowo,   będzie możli-
wość zadysponowania   jednost-

ki   do   osoby   nieprzytomnej,   
nieoddychającej.   
Jak używamy AED? 
Po stwierdzeniu , że poszko-
dowany jest nieprzytomny, bez 
oznak zachowanego krążenia 
krwi, nieoddychający - ratownik 
lub osoba udzielająca pomocy 
powinna jak najszybciej udzie-
lić  pomocy nieprzytomnemu. 
Schemat poniżej przedstawia ko-

lejność czynności jakie powinni-
śmy wykonać. Pamiętać należy, 
że po użyciu defi brylatora należy 
rozpocząć masaż serca i sztucz-
ne oddychanie. Tylko to zwięk-
sza szansę poszkodowanego na 
przeżycie. Na chwilę obecną de-
fi brylatorami na terenie naszej 
gminy dysponują OSP Wrzesina i 
OSP Jonkowo.

Pomoc od WOŚP

Defibrylator w Jonkowie 

*RKO - resustytacja 
krążeniowo-oddechowa



5

25 - lat minęło...

Walne Koła nr 24 PZERiI
W dniu 12.10.2017 r. w gościn-

nych progach restauracji „Napole-
onka”, Państwa Prusik, odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze Koła nr 24 Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Jonko-
wie. 

Zebranie otworzył przewodni-
czący koła p. Jerzy Pułym, który 
przywitał obecnych, przedstawił  
porządek obrad oraz zapropono-
wał na przewodniczącego zebrania 
Tadeusza Majsterka, a na sekreta-
rza – Iwonę Stawicką.  Kolejnym 
punktem zebrania było przyjęcie 
sprawozdania z działalności koła 

za ostatnie 5 lat. 
Z okazji 25- lecia koła PZERiI w 

Jonkowie serdeczne podziękowa-
nia z rąk Przewodniczącego Okrę-
gu Tadeusza Szantera otrzymała 
jego założycielka – Katarzyna Kril.

W toku dyskusji nad sprawoz-
daniem głos zabierali m.in. Tade-
usz Szanter, Jerzy Pułym i Hanna 
Pacyga, którzy dziękowali za spo-
łeczną pracę członkom zarządu 
koła. 

W wyniku przeprowadzonego 
głosowania Zarząd koła uzyskał 
absolutorium za kończącą się 
kadencję przy 43 głosach za i 1 

wstrzymującym się. 
W wyniku przeprowadzonego 

jawnego głosowania wybrany zo-
stał nowy zarząd koła w składzie: 
Jerzy Pułym – przewodniczący, 
Katarzyna Kril – wiceprzewodni-
cząca, Halina Budlewska-Strużek 
– skarbnik oraz Maria Derewecka, 
Jadwiga Górska, Jadwiga Grynko, 
Elżbieta Rutyna, Barbara Rzosiń-
ska oraz Mirosława Szymaniewicz. 

Delegatami na Zjazd Okręgowy 
wybrani zostali: Jerzy Pułym, Ka-
tarzyna Kril oraz Halina Budlew-
ska-Strużek.

W związku z licznymi zgłoszeniami 
i interwencjami mieszkańców naszej 
Gminy dotyczącymi niedrożnych ro-
wów i związanych z tym zalań posesji 
w okresie opadów deszczu lub rozto-
pów śniegu Urząd Gminy informuje, że 
zgodnie z art. 77 Ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r. 
Nr 1121) utrzymywanie urządzeń me-
lioracji wodnych szczegółowych (m.in. 
rowów wraz z budowlami – tj. mostki, 
przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, 
rurociągi o śr. poniżej 0,6m) należy do 
zainteresowanych właścicieli gruntów.

Jeśli powyższy obowiązek nie jest wy-
konywany, organ właściwy do wydania 
pozwolenia wodnoprawnego – czyli Sta-
rostwo Powiatowe w Olsztynie – ustala 
w drodze decyzji, proporcjonalnie do 
odnoszonych korzyści przez właścicieli 
gruntu, szczegółowe zakresy i terminy 
jego wykonywania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawnymi do właścicieli gruntów i 
posesji należy:
- budowa, przebudowa i utrzymywanie 
zjazdów, łącznie ze znajdującymi się 

pod nimi przepustami,
- trzymanie rowów melioracji szcze-
gółowej i przepustów, przebiegających 
przez tereny własne.

Podtopienia powstają w przypadku, 
gdy właściciele gruntów po kolei nie 
konserwują urządzeń melioracyjnych. 
Właściciel nieruchomości powinien sam 
dbać o stan rowów na terenie własnej 
posesji.

Rowy znajdujące się na działkach 
gminnych lub w pasie drogi gminnej 
utrzymywane są na koszt Gminy Jonko-
wo, dlatego też zakazuje się mieszkań-
com wysypywanie tam gruzu, śmieci 
czy skoszonej trawy. Zaśmiecanie ro-
wów melioracyjnych odpadami komu-
nalnymi, a w przypadku osiedli domów 
jednorodzinnych przyległych do rowów 
skoszoną trawą powoduje brak swo-
bodnego odpływu wody, a tym samym 
zalewanie terenów rolnych.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 
lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 
2017r. Nr 1121)  właściciel gruntu, o ile 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej:

Nie może zmieniać stanu wody na 

gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu  
wody opadowej ani kierunku odpływu 
ze źródeł – ze szkodą dla gruntów są-
siednich.

Nie może odprowadzać wód oraz 
ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu ciąży obowią-
zek usunięcia przeszkód oraz zmian 
w odpływie wody, powstałych na jego 
gruncie wskutek przypadku lub działa-
nia osób trzecich, ze szkodą dla grun-
tów sąsiednich. Jeśli spowodowane 
przez właściciela gruntu zmiany stanu 
wody na gruncie szkodliwie wpływają 
na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta może, w drodze 
decyzji, nakazać właścicielowi gruntu 
przywrócenie stanu poprzedniego lub 
wykonanie urządzeń zapobiegających 
szkodom.

W sytuacji gdy zdarzenie następuje 
na skutek braku konserwacji, właści-
wym do wydania decyzji organem na-
kazującym ich udrożnienie jest staro-
sta. 

W przypadku nie wywiązania się z 
obowiązku utrzymania w należytym 
stanie urządzeń wodnych właściciel 
gruntu podlega karze grzywny, a po-
stępowanie w sprawie prowadzi się na 
podstawie Kodeksu postępowania w 
sprawach o wykroczenia.

Kto odpowiada za rów?

Melioracja 
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Festiwal artystyczny

Koloryt 2017
Za nami trzecia edycja Festiwa-

lu Koloryt, który odbył się w dniach 
18-19 sierpnia. Piątkowe popołudnie 
upłynęło pod znakiem gier i zabaw dla 
dzieci w jonkowskim parku. Wśród 
wielu atrakcji były ogromne bańki, 
warsztaty szczudlarskie i kuglarskie, 
slack line, malowanie twarzy, rysowa-
nie oraz czytanie bajek. 

Dzięki odsłonięciu nowego graffiti 
na parkowej ścianie, wszyscy chętni 
mieli możliwość spróbować swoich sił 
z puszką farby i ścianą. 

Wieczorem dla koneserów jazzu i 
bluesa zaśpiewała Sara Szymczak

Sobotni wieczór był spotkaniem z 
muzyką różnych brzmień.  Na scenie 
wystąpiła m.in.: jonkowianka Nata-

lia Mularonek oraz Stashka. Dla wy-
trwałych pozostał występ teatru ognia 
oraz zabawa z DJ-em. 

Organizatorami wydarzenia byli 
GOK oraz Teatr Fuego w osobie Grze-
gorza Szymańskiego. 

Więcej zdjęć na www.gok.jonkowo.
pl w zakładce galerie. 

W rytmie disco

Pożegnanie Lata 2017
W sobotę 16 września na Jon-

kowskich Błoniach nie tylko 
mieszkańcy gminy Jonkowo po-
żegnali tegoroczne lato. 

Dobre jedzenie dla wszystkich 
(przygotowane przez sołectwa), 
dmuchańce dla dzieci, pokazy 
karate przygotowane przez Aka-

demię Sztuk Walki z Jonkowa, 
pokaz ratownictwa w wykonaniu 
OSP Jonkowo oraz moc muzyki 
wypełniły w ten sobotni wieczór 
Jonkowskie Błonia. Na muzycz-
nej scenie królowali Solid Rock, 
Staruhy oraz gwiazda wieczoru 
zespół Masters z niezapomnia-

nym przebojem „Żono Moja”. 
Pomimo niesprzyjającej pogody 
(tradycyjny jonkowski deszczyk) 
licznie zebrani bawili się w rytm 
tanecznej muzyki granej przez 
DJ do późnych godzin nocnych. 
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Wyspiański w Jonkowie

Narodowe Czytanie
Akcja Narodowe Czytanie 

organizowana jest przez Pre-
zydenta RP od 2012 roku. 
Została zainicjowana wspól-
ną lekturą Pana Tadeusza 
Adama Mickiewicza. W tym 
roku w wyniku przeprowa-
dzonego głosowania cała 
Polska czytała „Wesele” Sta-
nisława Wyspiańskiego. 

2 września w Bibliotece w 
Jonkowie spotkali się zain-
teresowani wspólnym czy-
taniem najsłynniejszego 
utworu Stanisława Wyspiań-

skiego. Wśród zebranych byli 
zarówno starsi jak i całkiem 
młodzi adepci sztuki recyta-
torskiej (pozdrawiamy Ant-
ka).

Czytając Wesele uczestnicy 
akcji wcielili się w mieszkań-
ców Bronowic, podkrakow-
skiej wsi przełomu  XIX i XX 
wieku, którzy  podczas wiej-
skiego wesela, na którym 
oprócz tańca, miłości  i do-
brej zabawy obecna była in-
tryga, polityka i  to nie tylko 
w wydaniu krajowym.

Całość imprezy była kame-
rowana, a materiały zostały 
udostępnione uczestnikom, 
którzy dzięki temu mieli 
możliwość obejżenia siebie w 
„akcji”. 

Po spotkaniu padły dekla-
racje, że w przyszłym roku 
spotykamy się ponownie i o 
ile dopisze pogoda akcja ko-
niecznie powinna odbyć się w 
plenerze.  
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Zabawa, warsztaty i wyjazdy

Wakacje w GOK-u
Jak co roku GOK przygotował 

ofertę wakacyjną dla najmłod-
szych. W oparciu o świetlice 
dzieci i młodzież z terenu gminy 
mogła aktywnie i twórczo spę-
dzić wolny czas. 

Niezmiennie dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się wyjaz-
dy do parku linowego, kina, na 
plażę czy też na basen. Wśród 
innych atrakcji wymienić należy 
biwaki (pozdrawiamy harcerzy), 
warsztaty szczudlarskie, czy wy-
cieczki rowerowe. 

W deszczową pogodę (a tej 
niestety tego lata nie brako-

wało) czas wypełniały zajęcia 
świetlicowe oraz warsztaty arty-
styczne. Dzieci ustalały zasady 
uczestnictwa w zajęciach, malo-
wały obrazki i pojemniki, kleiły, 
formowały i ozdabiały na zaję-
ciach plastycznych. Tworzyły let-
nią biżuterię, kroiły, doprawiały 
i smażyły na zajęciach kulinar-
nych. Nie zabrakło warsztatów z 
organzy, tiulu i fi lcu. W rękach 
dzieci gazety zamieniały się w 
kolorowe motyle, drut w drzew-
ka a kora w pływające łódki. W 
ramach integracji międzypoko-
leniowej w zajęciach w Łomach  

brali również udział seniorzy-
-emeryci. 

W wyniku zajęć warsztatowych  
podziwiać możemy również: 
książki, gipsowe anioły, maski 
afrykańskie, ozdobne pudełka, 
styropianowe koniki, malowane 
muszle itd.

Akcję wakacyjną zakończy-
ła wspólna impreza w stadninie 
koni w Gutkowie. 

Więcej zdjęć z zajęć wakacyjnych 
w zakładce galerie na www.gok.jon-
kowo.pl

 


