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Budowa oczyszczalni

Podpisanie umowy

W środę 23 września, punktualnie o godzinie 13 w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiciele samorządu
jonkowskiego podpisali umowę
finansową w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na
budowę oczyszczalni ścieków w
Jonkowie.
Swoje podpisy pod
dokumentem złożyli: Jan Wiatra
- Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Barbara Wiśniewska - Pełnomocnik Głównego Księgowego
NFOŚiGW, Wojciech Giecko - Wójt
Gminy Jonkowo oraz Bożena Łochajewska - Skarbnik Gminy.
Podpisanie umowy stanowi niezwykle ważny etap realizacji naj-

Podpisanie umowy w NFOŚiGW

większej inwestycji ostatnich
lat w naszej gminie, której
łączna kwota sięgnie ponad 9
mln zł. (z czego 85% pochodzi
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
Podpisanie umowy możliwe
było po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aplikacyjnego
przez instytucje krajowe oraz
państwa-darczyńców. Umowa
będzie dokumentem przyznającym wnioskodawcy (Gminie
Jonkowo) środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz określającym szczegółowe warunki realizacji projektu,
w tym jego harmonogram.
źródło: www.jonkowo.pl

Turniej Sołectw 2009

Puchar dla Garzewka

W dniu ósmego sierpnia b.r. odbyła się VII edycja „Turnieju Sołectw”
Gminy Jonkowo. Ta impreza o charakterze plenerowym cieszy się z
roku na rok coraz większą popularnością. Podobnie było i w tym, gdy
do rywalizacji przystąpiło 13 drużyn
sołeckich (dwie: Godki oraz Stękiny
wcześniej wycofały się z pojedynków).
Pierwsze konkurencje odbyły się
jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Jedną z nich było strzelanie
z wiatrówek do tarcz oddalonych o
10 m. Konkurencja wzbudziła wiele
emocji. Ostatecznie zwycięski laur
oraz 15 punktów trafiły na konto
sołectwa Wołowno (85 pkt.). W tym
samym czasie w zaciszu Urzędu
Gminy dobiegała końca degustacja
potraw przygotowanych przez poszczególne ekipy. Decyzją komisji smakoszy, w skład której weszli: starosta
olsztyński - Mirosław Pampuch, ksiądz
proboszcz - Krzysztof Chrostek, skarbnik
gminy - Bożena Łochajewska, przewodniczący Rady Gminy - Leszek Domin oraz
sekretarz gminy - Zbigniew Szal najwięk-

Zwycięzcy VII edycji „Turnieju Sołectw”
szą liczbę punktów uzyskało Garzewko za
potrawę „Dzik”.
Pozostałe konkurencje zostały rozegrane
po godzinie 14. Po uroczystym powitaniu
gości salwa z dwóch jonkowskich armat
oznajmiła, że VII Turniej Sołectw został
rozpoczęty. Drużyny przystąpiły do ostrej
rywalizacji. Kolejno rozegrano konkuren-

cje rodzinnego przerzutu jajkiem
na dystansie 10 m, zespołowe
przejście na deskach imitujących
narty, slalom sołtysów, bieg z jajkiem na łyżce trzymanej w ustach
oraz rzut obręczą do celu. W trakcie ich przeprowadzania nie brakowało silnych emocji i to zarówno
wśród publiczności jak i samych
sędziów.
Następnie komisja składająca
się z delegatów poszczególnych
sołectw udała się na posiedzenie,
podczas którego zliczono punkty i
wyłoniono zwycięzców. Największą
liczbę punktów w tegorocznej edycji uzyskało Garzewko (79 pkt.),
tym samym podtrzymując ubiegłoroczny sukces. Drugie miejsce przypadło w udziale sołectwu
Nowe Kawkowo (72 pkt.). Na trzecim znalazło się Jonkowo (62 pkt.). Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary,
medale oraz nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 3000, 2000 i 1000 zł.
Na pozostałych czekały puchary (miejsca
IV-VI) oraz medale.
więcej na www.jonkowo.pl
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Inwestycje w Gminie

Otwarcie świetlicy

W sobotę 19 września odbyło się otwarz armaty odpalona przez kanonierów grucie nowego budynku Świetlicy Wiejskiej py rekonstrukcji historycznych 1-go Pułku
w Porbadach. Na uroczystość zaproszeni
Artylerii Pieszej z Jonkowa.
zostali przedstawiciele władz Gminy JonPo zakończeniu części oficjalnej zebrani
kowo, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu goście zostali zaproszeni na poczęstunek
Gminy oraz wszyscy ci, dzięki którym
oraz wspólną zabawę przy muzyce.
realizacja projektu mogła wejść w życie.
Świetlica w Porbadach wybudowana zoGościem honorowym otwarcia był starostała dzięki staraniom mieszkańców oraz
sta olsztyński - Mirosław Pampuch.
W krótkim wystąpieniu wójt
Gminy Jonkowo - Wojciech
Giecko - powinszował pomysłodawcy i realizatorowi przedsięwzięcia - Jerzemu Kurkowi
- stanowczości i konsekwencji
w dążeniu do celu. Wyraził też
fakt, iż na chwilę obecną budynek w Porbadach stanowi najnowocześniejszy obiekt świetlicowy w naszej gminie. Nie
obyło się oczywiście bez gratulacji oraz prezentów ze strony
zaproszonych gości.
Następnie ksiądz proboszcz
z Wrzesiny - Remigiusz Klimkowski - dokonał uroczystego
poświęcenia świetlicy, życząc
jednocześnie, aby nowy budynek jak najdłużej służył mieszSołtys Jerzy Kurek dokonuje uroczystego przecięcia
kańcom.
Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: sołzabiegom samego sołtysa wsi – Jerzego
tys - Jerzy Kurek, przewodniczący Rady
Kurka. Kamień węgielny pod budowę zoGminy - Leszek Domin oraz wójt - Wojstał złożony 4 lipca ubiegłego roku. Urociech Giecko. Całości towarzyszyła salwa czystego wmurowania dokonali mieszkań-

cy Porbad w towarzystwie władz gminy.
Dokumentację projektową wykonali nieodpłatnie: architekt i konstruktor - Jerzy
Droździel, instalator sanitarny – Tadeusz
Chmielewski oraz instalator elektryczny Jerzy Janowiak.
Podziękowania za wkład w budowę oraz
przygotowanie
poczęstunku
podczas
otwarcia kierujemy do: Henryka i Józefa Hochhaus, Ludwika
i Marka Grabowskich, Ireny i
Waldemara Tymkowskich, Ireneusza Tymkowskiego, Huberta
Foks (Seniora), Huberta Foks
(Juniora), Gabriela i Mieczysława Chudzik, Beaty i Roberta
Block, Jana Maciejczuk, Krzysztofa Szóstek, Beaty i Stanisława
Piłat, Jerzego, Marka i Krzysztofa Kurek, Marioli, Małgorzaty i
Agnieszki Kurek, Antoniego Kurłowicza, Mariusza Olkowskiego,
pracowników grup interwencyjnych oraz wszystkich, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania świetlicy.
Specjalne podziękowania dla
księdza proboszcza z Wrzesiny
– Remigiusza Klimkowskiego za
duchową opiekę i wsparcie oraz
wstęgi
uroczyste poświęcenie obiektu.
Zapraszamy do galerii zdjęć na:
www.jonkowo.pl

Obchody Dni Guriewska

Delegacja w Rosji

W dniach 4-6 września br. odbyła się rowe nawiązujące do historii regionu
Delegacji towarzyszyli przedstawiciele
wizyta przedstawicieli samorządu jon- oraz tamtejszej kultury. Uroczystemu Ochotniczych Straży Pożarnych z terekowskiego w Obwodzie Kaliningradz- przemarszowi towarzyszyły prezenta- nu Gminy Jonkowo. Odbyli oni szereg
kim. Wyjazd do Rosji był kolejnym cje grup społecznych, zawodowych i spotkań ze strażakami Okręgu Zielonoetapem nawiązanych wiosną
gradzkiego deklarując współ2009 roku kontaktów z Repracę z zakresu wymiany
jonem Guriewskim. Złożona
doświadczeń zawodowych. W
przez polską delegację wizyta
czasie wyjazdu spotkano się
powiązana była z obchodami
również z władzami Bagratioświęta tego miasta.
nowskiego Klubu WojennoOficjalną część wyjazdu staHistorycznego. Rozmawiano
nowiło spotkanie z władzami
na temat przyszłorocznej inzaprzyjaźnionego samorządu.
scenizacji bitwy jonkowskiej
Mimo kurtuazyjnego charak– Napoleoniady 2010.
teru wizyty, podczas spotkaWizyta połączona została
nia zadeklarowano wspólną
ze wspólnym zwiedzaniem
współpracę w zakresie doskomuzeów oraz wielu miejsc
nalenia technik zarządzania w
historycznych. Delegaci mieli
administracji publicznej oraz
możliwość zwiedzenia m.in.:
wspierania wymiany młodziestarówki w Kaliningradzie,
ży obu regionów. Rozmawiano
schronów bojowych z drutakże o pogłębianiu znajomogiej wojny światowej – Ottości tradycji i kultury oraz chęci
na von Lascha, fortów XIXwspółpracy organizacji pozawiecznych, Muzeum Historii
Spotkanie z merem Guriewska - Siergiejem Podolskim
rządowych działających na teMiasta Bagrationowsk.
renie obu jednostek.
Całość uroczystości przeniosła się na- pokoleniowych z całego Rejonu. ZłożoGaleria zdjęć z wyjazdu do Rosji na:
stępnie na rynek główny, gdzie gospo- no także kwiaty pod pomnikiem Stefawww.jonkowo.pl
darze zaprezentowali widowisko plene- na Gurieva.
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Podpisanie umowy z wykonawcą

Budujemy „Orlika”

W południe 12 października w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo
dokonano podpisania umowy na
wykonanie zespołu boisk „Orlik
2012”. Zwycięzcą przetargu oraz
wykonawcą robót została firma LB

Całkowity
koszt
inwestycji zamknął
się
kwotą
1.070.996,32
zł. Z tego 333
tysiące
zł.

Podpisanie umowy

gmina pozyskała z Ministerstawa Sportu,
100
tysięcy
z
Samorządu
Przykładowa wizualizacja zespołu boisk Orlik 2012
Województwa.
Kolejne
500
sp. z o.o. z Olsztyna. Podpisania tysięcy zł. otrzymać mamy z Prodokonał wójt Gminy - Wojciech gramu Rozwoju Obszarów WiejGiecko oraz prezes LB - Zbigniew skich w ramach działania Odnowa
Lech. Dokumenty kontrasygno- wsi. Środki własne, które wyda
wała skarbnik Gminy - Bożena gmina na tą ponadmilionową inŁochajewska.
westycję, to tylko 137 996 zł. i

32 gr.!
Zgodnie z projektem i
podpisaną umową wykonane zostaną boiska (do piłki nożnej - ze
sztuczną trawą oraz siatkówki/
koszykówki - tartanowe) oraz
kompleks zaplecza sanitarnego,
szatnie i pomieszczenia gospodarczo-magazynowe. Całość będzie posiadała oświetlenie umożliwiające korzystanie z obiektu
również po zmroku.
źródło: www.jonkowo.pl

Nowe miejsca pracy w Gminie Jonkowo

Otwarcie zakładu
W środę 30 września o godz.
14 w Giedajtach odbyło się uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego spółki Meble
Szkolne z Olsztyna. Spotkanie
rozpoczęło się od poświęcenia
obiektu przez księdza proboszcza parafii Wrzesina - Remigiusza Klimkowskiego. Następnie
prezes spółki - Janusz Greniuk
wspólnie z wójtem Gminy Jonkowo - Wojciechem Giecko dokonali uroczystego przecięcia
wstęgi.
Kolejnym punktem było
zwiedzanie linii produkcyjnej
zakładu i uroczysta gala podczas której samorządowcy oraz
kontrahenci wręczyli władzom spółki
dyplomy i listy gratulacyjne. Głos zabrali: starosta olsztyński - Mirosław

Uroczyste poświęcenie obiektu
Pampuch, który powinszował sukcesu, tym większego, że dokonanego w
czasie światowego kryzysu. Do gratulacji dołączyli się także przewod-

niczący Rady Gminy Jonkowo
- Leszek Domin oraz wójt Wojciech Giecko, który wyraził ogromne zadowolenie tym,
że na terenie naszej gminy
powstały nowe miejsca pracy.
Warto nadmienić, że Spółka
Meble Szkolne jest wiodącym
producentem
wyposażenia
placówek oświatowych, który
istnieje na krajowym rynku
od ponad 50 lat. Efektem tej
wieloletniej pracy jest trwałość, wysoka jakość i estetyka produkowanych wyrobów.
Powstające w zakładzie meble
posiadają niezbędne certyfikaty stwierdzające zgodność
z normami PN i ISO, które dopuszczają je do użytku w szkołach.
źródło: www.jonkowo.pl
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Z komitetami szybciej

Inwestycje w infrastrukturę
Ostatnie dziesięć lat to gwałtow- zmiany w planie dotyczyły gruntów wie. W br. odszkodowania za drogi
ny rozwój budownictwa mieszka- prywatnych, z których dochód ze na Osiedlu Królewskim w Jonkowie
niowego jednorodzinnego na
kosztowały gminę 296 tyś.
terenie gminy Jonkowo. Nowe
dla jednego z właścicieli a
osiedla mieszkaniowe na trwaw ramach kolejnego postęłe zmieniły układ urbanistyczny
powania administracyjnenie tylko Jonkowa, ale również
go, następny ma otrzymać
Gutkowa, Warkał czy Giedajt.
215 tyś. zł.
W ciągu tego dziesięciolecia
Infrastruktura techniczna,
liczba
mieszkańców
gminy
o której wspominam wczewzrosła z 4,5 tysiąca do prawie
śniej, wraz z oczyszczalnią
6,5 tysiąca. Wraz ze wzrostem
ścieków w Jonkowie, któilości gospodarstw domowych
rej budowa lada dzień się
pojawił się „problem” rozbudorozpocznie, wymaga nawy szeroko pojętej infrastrukkładów finansowych jakim
tury technicznej. Począwszy od
samodzielnie nie będzie w
wody, kanalizacji, dróg, skoństanie sprostać budżet naczywszy na oświetleniu uliczszej gminy.
Nowe oświetlenie uliczne na osiedlu Leśnym w Jonkowie
nym, chodnikach, placach zaW ostatnich kilku labaw i boiskach.
tach normą przy budowie
Poza tymi jakże prozaicznyoświetlenia ulicznego na
mi potrzebami nowych mieszkań- sprzedaży trafił w ich ręce. Do 2000 osiedlach w naszej gminie jest twoców naszej gminy, na inwestycje r. zgodnie z ustawą o gospodarowa- rzenie przez mieszkańców społeczw infrastrukturze czekają również niu nieruchomościami z 1997 r. wła- nych komitetów. Tak było w ubiemieszkańcy nazwijmy to tzw. „sta- ścicielom przekształconych gruntów głych latach na niektórych osiedlach
należały się odszkodowania za wy- Gutkowa, Warkał czy Jonkowa. W
rej zabudowy”.
Bum budowlany ostatnich kilkuna- tyczone drogi. W przypadku naszej br. oświetlenie wykonane zostało
stu lat w naszej gminie wiązał się z gminy odszkodowania te, wypłaco- na Osiedlu Leśnym i części Osiedla
licznymi zmianami w planie zagospo- ne właścicielom gruntów wyniosą Słonecznego w Jonkowie. Założone
darowania przestrzennego terenów ok. 800 tyś. zł., tak było z drogami zostały kolejne komitety w
rolnych na budowlane. W większości osiedlowymi w Gutkowie czy Jonko- (ciąg dalszy na str. 6)

PAPIER

PLASTIK

TU WRZUCAM:
• gazety i czasopisma
• katalogi i prospekty
• papier szkolny i biurowy
• książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami
• torebki papierowe
• papier pakowy
• pudełka kartonowe i tekturowe
•tekturę
Tu nie wrzucam:
• zabrudzonego i tłustego papieru
• papieru z folią
• papieru termicznego i faxowego kartonów po mleku i
napojach
• papieru przebitkowego (rachunki, faktury)
•pieluch jednorazowych
•podpasek, artykułów i papierów higienicznych
•worków po cemencie
•tapet

TU WRZUCAM:
• butelki po napojach (najlepiej zgniecione)
• butelki po płynach do mycia
• plastikowe zakrętki
• plastikowe torebki, worki,
reklamówki
• plastikowe koszyczki po
owocach
Tu nie wrzucam:
• butelek i pojemników z zawartością
• butelek i pojemników po
olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych)
• opakowań po lekach
• butelek po płynach chłodniczych
• pojemników po wyrobach
garmażeryjnych
• zabawek
• sprzętu AGD
• styropianu

SZKŁO

Bezbarwne
Tu wrzucam
bezbarwne:
• butelki i szklane po napojach i żywności
• butelki po napojach alkoholowych
• szklane opakowania po kosmetykach
Tu nie wrzucam:
• szkła stołowego
• fajansu
• porcelany i ceramiki
• luster
• szkła okiennego
• żarówek
• lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych
• reflektorów
• izolatorów
• szkła żaroodpornego
• doniczek
• szkła okularowego
•ekranów i lamp telewizyjnych
• szyb samochodowych

SZKŁO
KOLOROWE

Tu wrzucam kolorowe:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
• butelki po napojach alkoholowych
• szklane opakowania po kosmetykach
Tu nie wrzucam:
• szkła stołowego
• fajansu
• porcelany i ceramiki
• luster
• szkła okiennego
• żarówek
• witraży
• reflektorów
• izolatorów
• szkła żaroodpornego
• doniczek
• szkła okularowego
• ekranów i lamp telewizyjnych
• szyb samochodowych
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Zawody na Mątkach

Strzelamy 11 listopada
W zawodach mogą uczestniczyć drużyny

Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 11 listopada
(środa) na strzelnicy sportowej Warmińskiego Klubu
Strzeleckiego „10” w Mątkach. Uroczyste rozpoczęcie
przewidziano na godz. 1000 oddaniem salwy honorowej
przez GRH Pierwszego Pułku Artylerii Pieszej.
W zawodach mogą uczestniczyć drużyny trzyosobowe
zgłoszone uprzednio u organizatora, będące przedstawicielami sołectw Gminy Jonkowo, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gminnego
Ośrodka Kultury w Jonkowie.
W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły
14 lat (w konkurencji Karabin
i Pistolet). Do udziału w pojedynkach zapraszamy także wszystkie chętne dzieci,
które będą mogły strzelać z
wiatrówek.
Już dziś zachęcamy do
zgłaszania swojego udziału
pod nr tel. 0-89-512-92-37
0-89-512-92-37 w. 34 lub
mailem: kontakt@jonkowo.
pl
WYCIĄG Z REGULAMINU
II JESIENNEGO PUCHARU
STRZELECKIEGO Z OKAZJI
ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Zwycięzcy z
Organizator:
WKS 10 Jonkowo, Gminny
Ośrodek Kultury w Jonkowie, Urząd Gminy w Jonkowie,
Zarząd Gminny OSP RP w Jonkowie
Termin i miejsce:
11 XI 2009r. (środa) strzelnica Warmińskiego Klubu
Strzeleckiego „10” w Mątkach, rozpoczęcie zawodów o
godz. 1000
Zasady uczestnictwa:

trzyosobowe
zgłoszone uprzednio u organizatora zawodów, będące jedynie przedstawicielami sołectw Gminy Jonkowo, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie. W zawodach mogą uczestniczyć osoby,
które ukończyły 14 lat (w konkurencji Karabin i pistolet).
Chętne osoby niepełnoletnie mogą brać udział w strzelaniu z wiatrówek.
Zasady punktacji oraz
klasyfikacja: w zawodach
prowadzi się klasyfikację
drużynową oraz indywidualną w przypadku konkurencji pistoletowej.
10 najlepszych zawodników wyłonionych z drużyn przechodzi do kolejnej konkurencji, którą
jest pistolet sportowy.
W klasyfikacji o wyższym miejscu decyduje
lepszy wynik liczony razem ze strzałami próbnymi - po odrzuceniu najgorszych strzałów.
Jeżeli w taki sposób nie
nastąpi rozstrzygnięcie,
przeprowadzony zostanie pojedynek. Regularoku ubiegłego
min w całości dostępny
jest na stronie internetowej www.jonkowo.pl oraz u sołtysów.

ZABRANIA SIĘ!!!

W środę 30 września w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy z programów Unii
Europejskiej. Poruszano na niej również kwestie związane z zarządzaniem finansami samorządowymi oraz
ich efektywnym zarządzaniem lokalnymi samorządami.
Mówiono także jak znaleźć inwestorów, jak gminy mogą
łączyć różne źródła finansowania.
Na zakończenie konferencji odbyła się uroczysta gala
ogłoszenia wyników rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto zorganizowanego przez Gazetę Prawną,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Finansów w poszczególnych województwach. Wyróżnienie w
kategorii gmin wiejskich otrzymała Gmina Jonkowo. Na
ponad sto samorządów miejskich i wiejskich na Warmii i
Mazurach Gmina Jonkowo uplasowała się na 17 miejscu.
Najwyżej spośród samorządów w powiecie olsztyńskim.
Biorąc pod uwagę tylko gminy wiejskie nasza gmina
uplasowała się na 11 miejscu.
Ranking utworzony został po zsumowaniu środków
uzyskanych przez samorząd i przedsiębiorców z terenu gminy w ramach budżetu unijnego 2004-2006 oraz
2007-2013 m.in. ze ZPORR-u, RPO, Kapitału Ludzkiego,
Zasobów Ludzkich i PROW-u.

Składowania wszelkiego rodzaju
odpadów przy pojemnikach
na selektywną zbiórkę

ZABRANIA SIĘ!!!

Wrzucania do pojemników
na selektywną zbiórkę
odpadów nieprzeznaczonych
do segregacji
Kto nie przestrzega
powyższych zakazów będzie
podlegał karze grzywny!!!

Wyróżniona Gmina Jonkowo

EUROPEJSKA GMINA

źródło: www.jonkowo.pl

6

Szlakiem napoleońskim

Rajd Harcerski

W dniach 26-27 września
odbył się pieszy rajd harcerski połączony z manewrami taktyczno-obronnymi
zorganizowany przez Warmiński Hufiec
ZHP im. R. Knosały wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Jonkowie. W przedsięwzięciu brały udział świetlice wiejskie
z Jonkowa oraz Stękin, które wcześniej
zgłosiły swój akces do wspólnej zabawy.
Rajd rozpoczął się w Olsztynie na plaży miejskiej, skąd poszczególne zastępy miały wyruszyć w teren poszukując
punktów kontrolnych. Poprawne wykonanie zadania pozwalało na odnalezienie
bazy kolejnego etapu. Całość manewrów
zakończyła się na stanicy wodnej ZHP
- Bryza. Tam na uczestników czekały
kolejne konkurencje. Po godzinie 13
wszystkie drużyny zostały zaproszone
na wspólny posiłek. Następnie odbył się
apel podczas którego wręczono nagrody.
Zwycięzcą pierwszego etapu została drużyna GOK „Młodych Gniewnych” ze Stękin.
W nagrodę otrzymali pamiątkowy dyplom
oraz apteczkę pierwszej pomocy medycznej.
Kolejnym etapem był rajd pieszy na
orientację. Trasa przemarszu prowadziła
od stanicy wodnej - przez Gutkowo, Wi-

limowo oraz Mątki do Jonkowa. W trakcie

pojawił się bowiem - nie kto inny - jak sam
Napoleon Bonaparte - czyli Lech Przegaliński przebrany w mundur Cesarza. Każdy miał okazję zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie i porozmawiać z
wielkim wodzem.
Następnie wszyscy udali się na „ruski szaniec”. W jego pobliżu rozpalono ognisko. Przybyli także kanonierzy
grupy rekonstrukcji historycznych
Pierwszego Pułku Artylerii Pieszej
z Jonkowa, którzy oddali salwy armatnie na cześć zgromadzonych. Po
wspólnej zabawie i gawędzie, zmęczeni lecz pełni wrażeń harcerze oraz
podopieczni świetlic udali się na zasłużony odpoczynek.
Drugi dzień rajdu rozpoczął się od
wczesno-porannej pobudki. Po śniaNa szlaku nie zabrakło zabawnych konkurencji
daniu wszyscy przystąpili do sprzątania sal, w których nocowali. Następnie,
przemarszu organizatorzy przygotowali
szereg ciekawych zadań do wykonania.
punktualnie o ósmej odbył się apel podczas którego wręczono nagrody za drugi
Wszystkie one nawiązywały do epoki naetap rajdu. Zwycięską drużyną okazała
poleońskiej, gdyż trasa rajdu przebiegała
się Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
niebieskim szlakiem Napoleona. Po trudach boju i ciężkiej wędrówki zastępy do„Skorpiony”. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz upominki zwiątarły do Jonkowa. Tam, w szkole podstawowej przygotowano miejsce na nocleg.
zane z Gminą Jonkowo
więcej na: www.jonkowo.pl
Nie był to jednak koniec atrakcji. W szkole

Z komitetami szybciej

Szkoła Podstawowa

Inwestycje
w infrastrukturę

Pasowanie na ucznia

(ciąg dalszy ze str.4)

Warkałach i Gutkowie. Powstał kolejny w Warkałach, po pierwszym
spotkaniu organizacyjnym jest
komitet na Osiedlu Królewskim w
Jonkowie.
Te oddolne działania mieszkańców,
którzy współfinansują np.: montaż
oświetlenia ulicznego pozwalają na
wykonanie większej ilości działań
w dużo krótszym czasie.
Jednak zgodnie z przepisami
ustawy o gospodarce nieruchomościami, nadzór finansowy jaki
nad gminami sprawuje Regionalna
Izba Obrachunkowa i NIK zmusza
samorządy lokalne do naliczania
opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości. Chcąc nie chcąc
gmina inwestując w infrastrukturę czy to ze środków unijnych, czy
własnych zmuszona jest po wykonaniu kanalizacji, wodociągu, drogi
czy oświetlenia ulicznego naliczyć
i wyegzekwować od mieszkańców
te opłaty. Tego w czasie kontroli
przeprowadzanych w gminach wymagają w/w instytucje.
Jacek Olszewski

Ten dzień pamiętać będą długo. nosi imię Tadeusza Kościuszki. W roNajpierw kilka tygodni przygotowań cie przysięgi uczniowie obiecywali, że
i prób. Potem zaproszenia dla rodzi- chcą się pilnie uczyć, a swoją nauką i
ców i gości. Wreszcie 8 października zachowaniem sprawiać radość rodzi2009 roku szkolna sala gimnastycz- com i nauczycielom. Następnie dyna przy SP Jonkowo zapełniła się rektor szkoły dużym piórem uderzała
starszymi koleżankami i kolegami, lekko każdego ucznia w ramię, pamamusiasując w
mi, tatusiaten spomi, nauczysób kocielami
i
lejnych
innymi gopierwśćmi.
szoklasiPo przejstów na
ściu pocztu
członków
sztandarospołeczwego i odn o ś c i
śpiewaniu
szkolnej.
hymnu pańBłogostwowego
sławieńprzybyłych
stwa na
gości powinowym
tała dyreketapie
torka szkon a u k i
Ślubowanie Pierwszoklasistów
ły - Dorota
szkolnej
Borowiec. Zaraz po tym rozpoczęły udzielił ksiądz proboszcz - Krzysztof
się popisy uczniów klas pierwszych. Chrostek.
Uczniowie deklamowali wiersze i
Tego uroczystego dnia uczniowie
prezentowali różne scenki.
otrzymali jeszcze prezenty, które
Uroczystość nie mogła obejść umilą im to wspaniałe wydarzenie.
się bez ślubowania najmłodszych
więcej zdjęć na: www.jonkowo.pl
uczniów na sztandar szkoły, która
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Wakacje w świetlicach

W Kotlinie Kłodzkiej

W dniach od 3 do 7 sierpnia 2009 roku
dzieci ze świetlic w Jonkowie i Wrzesinie pod opieką Anny Piskunowicz i Iwony
Kolender wzięły udział w niezwykłej wycieczce, która na długo pozostanie
w ich pamięci. Nie tylko ze względu na ilość wrażeń, które stały się
udziałem uczestników, ale także
ze względu na olbrzymie walory
poznawcze wyprawy, jakiej do tej
pory dla wychowanków świetlic nie
udało się zorganizować.
Celem wycieczki była Kotlina
Kłodzka, niewątpliwie jedno z najpiękniejszych i najzasobniejszych
w zabytki oraz cuda natury miejsc
w Polsce. Nie na darmo jest ona
zwana przez swoich miłośników Turystycznym Hrabstwem Sudetów.
Dzieci z warmińskich wsi mogły się
o tym przekonać na własne oczy.
Bazą wypadową stało się oczywiście Kłodzko, jedno z najstarszych
miast w Polsce, malowniczo położone u stóp twierdzy (oczywiście zwiedzanej
przez dzieci), będącej jednym z najciekawszych zabytków architektury fortyfikacyjnej w naszym kraju.
Spacery po kłodzkiej starówce pozostawiły niezatarte wspomnienia, ale niemniej
radości przyniosły wieczorne rozmowy i
zabawy w znakomicie wyposażonym i niezwykle przytulnym schronisku młodzieżowym, w którym dzieci mieszkały przez
cały czas trwania wycieczki. Kłodzko jest
pięknym miastem, ale uczestnicy wycieczki przede wszystkim chcieli zobaczyć góry,
większość po raz pierwszy w życiu. Dlate-

go też mieli okazję wziąć udział w długiej
pieszej wędrówce po Górach Stołowych, w
czasie której przeszli przez Błędne Skały
i zdobyli szczyt Szczelińca Wielkiego, naj-

Na szlaku
wyższej góry tego pasma. Widoków z tej
trasy nie zapomni chyba żadne z dzieci.
Wspaniałe panoramy kotliny i niezwykłe
formy skalne wzbudzały zachwyt wszystkich i długo wspominane były przed udaniem się na spoczynek. Podobnie zresztą
jak sama wędrówka obfitująca w wiele
przygód i niespodziewanych, zabawnych
sytuacji.
Równie ciekawie było dnia następnego,
kiedy z gór dzieci zeszły do ich wnętrza.
W Masywie Śnieżnika znajduje się bowiem
Jaskinia Niedźwiedzia (wielu twierdzi, że
najpiękniejsza w Polsce), którą uczestnicy

wycieczki mogli obejrzeć w towarzystwie
przewodnika. Bogata szata naciekowa i
podziemne jeziorka wydobywane światłem
reflektorów sprawiały bajkowe wrażenie,
dlatego wędrówka podziemną trasą
sprawiła dzieciom wiele radości.
Będąc w Kotlinie Kłodzkiej nie należy także zapominać, że znajduje się
tu wiele uzdrowisk. Mali podróżnicy
mieli okazję zwiedzić jedno z najładniejszych – Kudowę. Była to zresztą
dobra okazja, by niektórzy po raz
pierwszy znaleźli się za granicą, która przebiega przez miasto. Prezenty nabyte w Czechach z pewnością
ucieszyły rodziców. Dzieci natomiast
cieszyły się wizytą w parku zdrojowym, przeżywały chwile grozy w
Kaplicy Czaszek i podnosiły poziom
adrenaliny wędrując po drzewach w
Parku Linowym.
Biorąc pod uwagę niezwykłość
przeżyć, ciekawość miejsc i mnóstwo przygód należy wycieczkę uznać
za udaną, zwłaszcza że niezadowolonych
wśród uczestników nie było. Dzieci długo
będą pamiętać swoją pierwszą górską wyprawę, dlatego należy w tym miejscu podziękować sponsorom, bez których mogła
ona nie dojść do skutku. Wielu ludzi przyczyniło się do powodzenia tego przedsięwzięcia, dlatego też organizatorzy składają im serdeczne podziękowania. A dzieci?
Cóż, mają nadzieję, że w przyszłym roku
będzie ciąg dalszy
Anna Piskunowicz
Galeria zdjęć na: www.gok.jonkowo.pl

Wycieczka do Trójmiasta

Nadmorskie opowieści

… w pewien słoneczny dzień sierpnia
grupa młodych ludzi udała się w fascynującą podróż w nieznane …
Tak mogłaby rozpocząć się niejedna powieść, jednak zdarzyło się to
naprawdę. Choć nie była to wyprawa w nieznane; z całą pewnością
niezwykle fascynująca. 25 sierpnia
b.r. dzieci i młodzież zrzeszona przy
GOK Jonkowo, ze świetlic wiejskich
w Mątkach, Stękinach, Jonkowie,
Starym Kawkowie oraz Wrzesinie
uczestniczyła w wycieczce do Trójmiasta.
Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy
od malowniczej, spokojnej Gdyni,
gdzie mogliśmy podziwiać przepiękne nadmorskie klify będące niepisanym symbolem miasta. Następnym
punktem na naszej mapie był gdyński port, u wybrzeża którego cumują
dwa niezwykłe muzea – żaglowiec
„Dar Pomorza” oraz niszczyciel ORP
„Błyskawica” biorący udział w walkach II wojny światowej.
Następnie przejechaliśmy do Sopotu.
To słynne w Europie kąpielisko – obecnie
także uzdrowisko – przyciąga rocznie set-

ki turystów.
Niesamowitych wrażeń dostarczył nam
spacer słynnym „Monciakiem” – czyli ulica
im. Bohaterów Monte Cassino – i jedno-

Nadbrzeże portowe w Gdyni
cześnie główna promenada Sopotu, prowadząca do najdłuższego drewnianego
molo w Europie. Tam spędziliśmy chwilkę podziwiając widoki i rozkoszując się

wspaniałym morskim powietrzem. Co odważniejsi i lepiej przygotowani wykąpali
się w wodach zatoki.
Ostatnim etapem naszej eskapady był
historyczny Gdańsk – największe
miasto aglomeracji, w którym mimo
narastającego zmęczenia podziwialiśmy przepiękne zabytkowe stare
miasto z fontanną Neptuna, słynną
ulicą Mariacką oraz monumentalnym kościołem NMP. Miło było także
przejść się zacisznymi i malowniczymi uliczkami gdańskiej starówki.
Szkoda było wracać do domu.
Mimo wielkiego zmęczenia humory
wszystkim dopisywały, a po wyczerpującym dniu, obfitującym w mnóstwo wrażeń, chętnie wracaliśmy do
swych domów.
Jednak wielu już planowało kolejne
wojaże na przyszłe lato. Zatem…
do zobaczenia gdzieś na turystycznym szlaku, a ci, których zabraknie
– niech żałują!
Iwona Kolender
Galeria zdjęć na www.gok.jonkowo.pl

SPORT SPORT SPORT
A klasowe granie

Pogoń za liderem
Przegrane baraże z Velem Lidzbark Welski, spowodowały spadek piłkarzy GLKS-u do klasy A. Kontuzje
oraz wypożyczenia zawodników do innych klubów
sprawiły że do rozgrywek w klasie A GLKS przystąpił
tak naprawdę nowym zespołem.
Trzy pierwsze mecze to wyraźne wygrane ze Skolitami, Gryźlinami i Jedwabnem, w których piłkarze
GLKS-u strzelili 17 bramek, tracąc zaledwie 4.
W czwartej kolejce jonkowianie udali się na mecz
do pobliskiego Wilczkowa. Bramka strzelona w pierwszej połowie meczu i kilka bramkowych sytuacji do
przerwy nie zapowiadały kłopotów jakie w drugiej
połowie się pojawiły. W głównej roli wystąpił w tym
meczu - nie żaden z zawodników Wilczkowa, ale sędzia prowadzący zawody, który przy obu bramkach
strzelonych przez Wilczkowo popełnił kardynalne błędy. Najpierw podyktował rzut karny w sytuacji kiedy
zawodnik gospodarzy oddając strzał na bramkę sam
się przewrócił a po kilku minutach nie odgwizdując
faulu na obrońcy GLKS-u, przyznał gospodarzom
rzut rożny, po którym padła druga bramka.
W 5 kolejce do Jonkowa przyjechał Warmiak II Łukta. W tym wyrównanym meczu w 77 minucie bramkę
strzelili goście, a próby dążenia jonkowian do wyrównania skończyły się bramką strzeloną przez Warmiaka na 2:0 w trzeciej minucie doliczonego czasu
gry.
W kolejnym meczu GLKS zremisował w Jonkowie

1.

Warmiak II Łukta

10

24

2.

Kormoran Purda
GLKS Jonkowo

10

21

3.

10

20

4.

Fortuna Gągławki

10

16

5.

Burza Słupy

10

16

6.

Orzeł Czerwonka

10

15

7.

LZS Lubomino-Wilczkowo

10

15

8.

Zryw Jedwabno

10

14

9.

Warmiak Wojciechy

10

13

10.

Korona Klewki

10

13

11

Reduta Bisztynek

10

10

12.

Cegielnie Olsztyńskie Unieszewo

10

8

13.

Sambia Skolity

10

7

14.

Strażak Gryźliny

10

6

z Burzą Słupy, prowadząc do przerwy 2:0. Niewykorzystane sytuacje z pierwszej części meczu i kolejny
błąd sędziego, który z kapelusza przyznał karnego
dla Burzy spowodowały że dwa kolejne dwa punkty
uciekły.
Wyjazd do Klewek zakończył się wysoką wygraną
z tamtejszą Koroną. Mecz z Gagławkami w kolejnym
meczu zakończył się remisem, choć sytuacji bramkowych było bez liku, łącznie z niewykorzystanym
w pierwszej połowie rzutem karnym. Goście w tym
meczu ograniczyli się w zasadzie do wybijania piłek i
obrony własnego przedpola. Po raz kolejny zawiodła
skuteczność.
W ostatnich dwóch kolejkach GLKS odniósł dwa
zwycięstwa. Najpierw wygrywając w Czerwonce z
miejscowym Orłem 4:3 a następnie w Jonkowie z
Wojciechami 5:1.
Po 10 rozegranych kolejkach GLKS zajmuje 3 miejsce
w tabeli z dorobkiem 20 pkt. Do rozegrania jesienią
pozostały jeszcze trzy kolejki, w których podopieczni
trenera Cezarego Bacy zmierzą się z Bisztynkiem,
Purdą i Unieszewem. Wynik inny niż 3 zwycięstwa
traktowany będzie jako niespodzianka. Piłkarze zapowiadają walkę i włączenie się do walki o awans do
klasy okręgowej.
Jacek Olszewski

Wyniki meczów:

GLKS Jonkowo - Sambia Świątki/Skolity 6:2 bramki: Kłos - 3, Kochański - 2, Tamkun - 1
Strażak Gryźliny - GLKS Jonkowo 2:6 bramki: Kochański - 2, Świderski - 1, Stepień - 1, Dziewiątkowski
- 1, Kłos -1
GLKS Jonkowo - Zryw Jedwabno 5:0 bramki: Assman
- 1, Gniadek - 1, Gutkowski - 1, Kochański - 1, Kłos -1
LZS Lubomino-Wilczkowo - GLKS Jonkowo 2:1
bramka: Biskupiak
GLKS Jonkowo - Warmiak II Łukta 0:2
GLKS Jonkowo - Burza Słupy 2:2 bramki: Kochański
-1, Kłos -1
Korona Klewki - GLKS Jonkowo 0:4 bramki: Olszewski - 3, Kochański - 1
GLKS Jonkowo - Fortuna Dorotowo 0:0
Orzeł Czerwonka - GLKS Jonkowo 3:4 bramki: Kochański -1, Magiera - 1, Gniadek -1, Kłos -1
GLKS Jonkowo - Warmiak Wojciechy 5:1 bramki:
Kłos -2, Kochański - 1, Magiera - 1, Babiej - 1.
Najbliższe mecze:
Reduta Bisztynek - GLKS 25 października godz. 1400
GLKS - Kormoran Purda 31 października godz. 1400
Cegielnie Unieszewo - GLKS 7 listopada godz. 1400
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