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Zapraszamy do Jonkowa

Turniej Sołectw 2009

wielkomiejskim życiem. Pewnym
Wakacje to czas, gdy większość stałym elementem są także imprenaszych wyjazdów rodzinnych wiąże zy i uroczystości okolicznościowe.
się z wypoczynkiem nad morzem czy Odpowiednio wyważone, nie kłócące
jeziorami. Z myślą o tych, którzy po- się z panującym porządkiem wpisały
zostali w domach oraz turystach od- się na stałe do lokalnego kalendarza
wiedzających Warmię i Mazury więk- imprez. Jedną z najpopularniejszych
szość samorządów przygotowuje tego typu spotkań jest organizowany
wiele ciekawych atrakcji. Doskonałą okazją
do miłego wypoczynku są liczne koncerty
gwiazd, zawody sportowe czy kabaretony
organizowane w miejscowościach nadmorskich czy ośrodkach
wypoczynkowych
w
okolicach Wielkich Jezior Mazurskich, słynących ze swych walorów turystycznych.
Specyficzne położenie Gminy Jonkowo
nie sprzyja rozwojowi turystyki plażowej
Ubiegłoroczni zwycięzcy Turnieju - Garzewko
czy jachtowej (brak
większych
akwenów
wodnych). Nie oznacza to jednak, już po raz siódmy Turniej Sołectw. Ta
że obszar ten nie jest ciekawy pod impreza o charakterze plenerowym
względem turystycznym. Wręcz prze- swą tradycją sięga 2002 roku.
Składający się z kilku konkurencji
ciwnie. Mnogość lasów, wspaniałe
krajobrazy, cisza i spokój przyciągają Turniej cieszy się z każdym rokiem
wszystkich zmęczonych i znużonych coraz większym zainteresowaniem

i to zarówno ze strony startujących
jak i widzów.
Zasadniczym celem, który postawili
sobie jego organizatorzy jest szeroko pojęta integracja lokalnego społeczeństwa oraz pokazanie przybyłym
turystom w jaki sposób można się
dobrze bawić.
Od dwóch lat jonkowska impreza
stanowi element gminnego konkursu Czysta i estetyczna wieś.
Biorące w nim udział sołectwa
przygotowują także udostępnione
im kramy, na których prezentują
swoje wyroby.
KONKURENCJE TURNIEJOWE
1. Rzut jajkiem w parach (ojciec/córka
lub matka/syn lub teść/synowa lub teściowa/zięć),
2. Strzelanie z wiatrówki do celu (tarcza
w odległości 10 m, pozycja stojąca)
3. Konkurencja narciarska (zespół liczący 4 osoby pokonuje dystans 10 m
na deskach imitujących narty)
4. Slalom sołtysów (taczka, gumofilce,
czapka i kufajka)
5. Bieg z jajkiem na łyżce trzymanej w
ustach
6. Rzut obręczą do oddalonego o 5 m pręta
7. „Dania z naszych stron” - konkurencja
kulinarna

PROGRAM TEGOROCZNEGO TURNIEJU - SOBOTA 8 VIII 2009
Od godz. 700 – udostępnienie kramów jarmarcznych na Placu 650-lecia dla sołectw uczestniczących w konkursie „Czysta i piękna wieś”.
godz. 1100 – lustracja kramów.
godz. 1230 – spotkanie sędziów – omówienie i przypomnienie zasad konkursowych (siedziba GOK).
godz. 1300 – rozegranie konkurencji strzeleckiej na Stadionie Gminnym.
Do godz. 1330 – dostarczenie potraw w ramach konkurencji „Dania z Naszych Stron”. (Sala Sesyjna Urzędu
Gminy).
godz. 1355 - uroczysta salwa z armat.
godz. 1400 – początek „Turnieju Sołectw” na Placu 650-lecia Jonkowa.
godz. 1800 – rozstrzygnięcie „Turnieju Sołectw” – wręczenie nagród.
godz. 2000 - 200 - Muzyczna scena tańca - wspólna biesiada.
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Wizyta w Rudnie

Segregacji odpadów c.d.
W piątek 24. lipca odbył się wyjazd sołtysów i rad sołeckich z terenu
naszej gminy do zakładu utylizacji
odpadów stałych w Rudnie. Wizyta
miała na celu zapoznanie z procesem
technologicznym odpadów podlegających recyklingowi. Goście mieli
możliwość prześledzenia drogi, jaką
muszą przebyć śmieci od
momentu ich przywozu do
ich końcowego składowania.
Widzieli także kwatery odpadów stałych i ciekłych. Zapoznali się również z technologią przetwarzania odpadów
zgodną z wszelkimi normami
europejskimi.
Przypomnijmy, że zakład
w Rudnie powstał z inicjatywy Związku Gmin Rejonu
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, którego
członkiem jest nasz samorząd. Koszt budowy zamknął
się kwotą 18 mln zł, z czego
większość pokryli członkowie
Związku. Pozostała część sfinansowana była z Ekofun-

duszu oraz pożyczek Narodowego i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.
Wyjazd sołtysów w Rudnie miał
także wymiar społeczny - edukację
w zakresie segregacji odpadów. Podczas wizyty zapadła również decyzja
o przeprowadzeniu odpowiednich

Sołtysi w Rudnie k. Ostródy

szkoleń w tym kierunku dla sołtysów, którzy jak podkreślił kierownik
zakładu - staną się liderami w swoich
miejscowościach.
Zastanawiamy się czy ten nadrzędny cel, mający uświadomić i przekonać mieszkańców do selektywnej
zbiórki odpadów odniesie sukces?
Dziś jest jeszcze za wcześnie,
aby to ocenić. Jednakże najbliższe miesiące pokażą, czy
mieszkańcy Gminy Jonkowo
zdali ten trudny egzamin z
ekologii.
Na chwilę obecną przypomnieć wystarczy, że w
ostatnim numerze Biuletynu pisaliśmy o problemach
z selektywną zbiórką w kilku
miejscowościach naszej gminy. Apel o stosowanie się do
zasad poprawnej segregacji
jest wciąż aktualny.
Szczegółowe informacje na
temat selekcji odpadów stałych znajdziecie na www.jonkowo.pl.

Pożyteczne Wakacje 2009

Estetyczne Warkały
W dniu 04-08-2009r. zakończyły
się organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Warkały i Okolic „Nasza Szkoła” zajęcia dla dzieci i młodzieży – w ramach projektu
„Pożyteczne Wakacje 2009”.
To już trzeci z kolei rok, w
którym Stowarzyszenie stając do konkursu - otrzymało
dotację w wysokości 3.000
zł z Fundacji Wspomagania
Wsi w Warszawie na organizację letniego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Warkały.
Tegoroczny projekt stanowił
kontynuację działań zainicjowanych w latach wcześniejszych i przebiegał pod hasłem
„Uwierzyliśmy w nasze siły i
możliwości- chcemy kontynuować dzieło kształtowania
otaczającej nas przestrzeni”
– i tak też się stało. Młodzież
z godnym podziwu zaangażowaniem sadziła żywopłot (równo!!!),
zrobiła generalne porządki na placu
przy świetlicy, odmalowała zabawki
ogrodowe, dokonała nasady roślin

ozdobnych, przygotowała miejsce na
kącik gospodarczy w budynku przyległym do świetlicy. Posadzono również
szpaler tuj w centrum wsi przy przystanku, przygotowując w ten sposób

miejsce na kamień upamiętniający
rocznicę powstania naszej miejscowości. Z pomocą dorosłych mieszkańców wykonano również ławki do

wypoczynku. Efekty można samemu
ocenić – serdecznie zapraszamy!!!.
Wzorem lat ubiegłych organizatorzy
nie zapomnieli o atrakcyjnym i aktywnym wypoczynku dla młodzieży,
rekompensującym trud ich
prac – wszak wakacje to
głównie okres wypoczynku
i „zbijania bąków”. W tym
roku atrakcji wyjazdowych
było co niemiara, a niektóre
wycieczki trwały nawet cały
dzień. I tak: kąpaliśmy się
w basenie w Ostródzie; w
Olsztynie byliśmy w Planetarium, odwiedziliśmy Straż
Pożarną i Sortownię Odpadów; zwiedziliśmy „Wilczy
Szaniec” w Gierłoży i wysłuchaliśmy koncertu organowego w Sanktuarium w
Świętej Lipce; pływaliśmy
po jeziorach mazurskich w
okolicach Giżycka oraz zwiedzaliśmy Zamek w Rynie; a
cały cykl atrakcji wyjazdowych zakończył się błogim wypoczynkiem w

(ciąg dalszy na str. 3)
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Pożyteczne Wakacje 2009

Czysta wieś naszą wizytówką

6 lipca o godzinie 11.00 w Godkach
rozpoczęto realizację projektu „Pożyteczne wakacje 2009”, którego
tytuł brzmiał: „Piękna czysta wieśnaszą wizytówką jest” Jego celem
było podniesienie walorów estetycznych wsi ale nie tylko. Beneficjenci
projektu poprzez uczestnictwo mieli
możliwość odkrycia głębszego sensu. Uczestnicy projektu niewątpliwie
dostrzegli piękno, które ich
otacza a które stworzyła
natura. Mieszkają bowiem
w niewielkiej malowniczo
położonej
miejscowości
otoczonej lasami i pagórkami co stanowi o jej atrakcyjności i wartości. Młodzi
mieszkańcy swoim zaangażowaniem pokazali, że potrafią i chcą tworzyć świat
wokół siebie ale w taki sposób aby nie zmieniać ani
nie zagrażać temu co jest
już piękne z natury.
W ramach projektu dzieci,
młodzież jak również dorośli mieszkańcy dokonali
odnowienia placu zabaw,
posadzili drzewka od strony
ulicy oraz prywatnej posesji.

Z zabezpieczeń okienek piwnicznych
przy świetlicy powstały estetyczne i
stabilne podstawy na kwiaty doniczkowe. Młodzi mieszkańcy pod asystą
dorosłych wykonali również mapę wsi
pod którą umieszczony został stojak
na rowery. Konstrukcja umieszczona
w parku stanowi jedną całość i będzie służyć przede wszystkim przyjezdnym, nie tylko na rowerach.

Sprzątanie pobliskiego lasu

Celem projektu było również uzmysłowienie, że to co otacza ludzi jest
wspólnym dobrem, które należy
chronić. W związku z tym młodzież
i dorośli udali się do pobliskiego lasu
aby oczyścić go z zalegających śmieci. Segregacja śmieci wykonana na
miejscu posłużyła na wykazanie sensu poświęcania czasu i energii dla
procesu recyklingu. Aby odpady mogły być ponownie przetworzone należy zrobić to właściwie
według określonych zasad!
Śmieci wytwarzają ludzie,
więc to ludzie muszą się z
nimi uporać. W związku z akcją sprzątania lasu doszło do
spotkania z leśniczym, który
uświadomił, że poprzez zaśmiecanie ludzie nie robią
krzywdy tylko sobie, ale również zwierzętom, które nie
śmiecą a stają się ofiarami
niebezpiecznych odpadów.
W przeddzień zakończenia
projektu beneficjenci projektu
mieli możliwość wypoczynku
na basenie, który w związku
z włożonym nakładem pracy
bez wątpienia się należał.
Marta Traczyk

Pożyteczne Wakacje 2009

Estetyczne Warkały
(ciąg dalszy ze str. 2)
„Ziołowej Dolinie”, gdzie właściciele
przyjęli nas ze szczególną serdecznością, zapewniając nieodpłatnie cały
szereg wspaniałych atrakcji.
W zajęciach wzięło udział około 25 uczestników. W wycieczkach
- korzystając z okazji
- uczestniczyli również dorośli
mieszkańcy naszej wsi. Należy podkreślić, że wszyscy (bez
względu na wiek) słuchali się
opiekunów i Pana kierowcy,
któremu serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.
W trakcie trwania zajęć zapewniono uczestnikom posiłki
i napoje, a podczas wszystkich wyjazdów również lody.
Zorganizowanie i przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia
wymaga bardzo wiele pracy i zaangażowania, a także dobrej woli i chęci współpracy wielu osób i instytucji,
dlatego też organizatorzy pragną ser-

decznie podziękować Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie, bez której realizacja projektu nie byłaby w
ogóle możliwa oraz sponsorom: Warmińskiemu Bankowi Spółdzielczemu

w Jonkowie, Państwu Kozłowskim –
właścicielom „Ziołowej Doliny” w Wilimowie; firmie „JUMAR” sp. z o.o.,
Panu Maciejowi Benesz – właścicie-

lowi „LOMA” sp. z o.o; Panu Piotrowi
Kowalskiemu z Olsztyna, Zarządowi
„TYMBARK” SA z Olsztynka, Zarządowi PSS „SPOŁEM” Olsztyn; Panu
Jarosławowi Biskupiakowi z Warkał.
Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę Władzom
Gminy Jonkowo, dzięki którym uczestnicy projektu mogli nieodpłatnie korzystać ze
szkolnego autobusu; Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który
otoczył patronatem pedagogicznym całe przedsięwzięcie.
Organizatorzy pragną także serdecznie podziękować
wszystkim
mieszkańcom,
którzy włączyli się aktywnie i zaangażowali w realizację projektu nie szczędząc swojego czasu i trudu.
Mamy nadzieję, że nasze
wspólne dzieło będzie długo służyło lokalnej społeczności.
Waldemar Remiszewski

SPORT SPORT SPORT
Plażowa piłka siatkowa

Turniej w Wołownie
8 lipca br. na boisku wiejskim w Wołownie po raz drugi rozegrano Turniej Siatkówki
Plażowej drużyn 4-osobowych zorganizowany
przez Sołtysa i Radę Sołecką wsi. W zmaganiach wzięło udział 7 zespołów z sąsiednich
wiosek, tj. Szałstry, Nowe Kawkowo, Pupki,
Gamerki Wielkie, Jonkowo i dwie drużyny z
Wołowna (Wołowno I i Wołowno II). Oprócz
sportowców na imprezę chętnie przybyli goście i mieszkańcy Wołowna wraz z rodzinami,
by dopingować swoich faworytów w walce o
puchary. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych kibicach, zapewniając im zabawę
w trzech nowych piaskownicach.
Walka na boisku była zacięta, ale i poza nim
było czuć ducha rywalizacji. Aktywnie spędzanym chwilom sprzyjała słoneczna pogoda.
Emocje rosły z każdym kolejnym setem, jednak apogeum osiągnęły podczas meczu finałowego Wołowno – Gamerki Wielkie. Ostatecznie puchar trafił w ręce gospodarzy, jednak
jego zdobycie okazało się nie lada wyczynem.
Wszystkie drużyny prezentowały bardzo wysoki poziom.
Puchary zostały przyznane drużynom:
I. Wołowno I
II. Gamerki Wielkie
III. Nowe Kawkowo
Najlepszą zawodniczką okazała się Barbara
Noga z reprezentacji Wołowna II, natomiast
najlepszym zawodnikiem Adam Jakubowski
grający w drużynie Gamerki Wielkie, którzy
zostali nagrodzeni indywidualnymi pucharami.
Wieczorem uczestnicy imprezy zgromadzili
się ponownie, lecz tym razem przy ognisku.
Organizatorzy gwarantują, że za rok znowu
będzie o co zawalczyć i zachęcają do treningów już teraz. Równocześnie dziękują przybyłym i szczerze gratulują wszystkim zawodnikom.

Zwycięzcy II Turnieju Piłki Siatkowej w Wołownie
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