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Budujemy oczyszczalnię

Podpisanie umowy

W dniu 19 listopada nastąpiło
podpisanie umowy z wykonawcą
budowy oczyszczalni ścieków w
Jonkowie. Zwycięzcą ogłoszonego przetargu zostało konsorcjum
składające się z: Przedsiębiorstwa
Inżynieryjno-Budowlanego Przem-Gri z Olsztyna, firmy Ekomelbud S.A. z Mrągowa oraz Przemysłówki Holding z Olsztyna. Zgodnie z wyborem najkorzystniejszej
oferty zamówienia publicznego
całkowity koszt wykonania prac
przy budowie zamknie się kwotą
8.845.314,76 zł.
Podpisania umowy dokonali prezes spółki Przem-Gri - Andrzej
Chomański oraz wójt gminy - Wojciech Giecko. Kontrasygnaty dokonała skarbnik gminy - Bożena
Łochajewska. Planowany termin
wykonania prac przewidziano na
31 października 2010r.
Powstanie nowej oczyszczalni
ścieków stworzy możliwość wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej
do licznych osiedli mieszkaniowych

w Jonkowie i sąsiednich miejscowościach. Dla tych mieszkańców
oznaczać to będzie koniec problemu z wywozem nieczystości płynnych z szamb. Aby jednak wdrożyć
w życie te plany potrzeba jeszcze
kolejnych inwestycji – tym razem
w budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej. Generuje to olbrzymie
koszty finansowe, których gmina
nie jest w stanie pokryć z własnego budżetu.
Jedynym wyjściem z tej sytuacji
jest sięgnięcie po kolejne fundusze unijne. Pewne możliwości daje
Program Wspierania Obszarów
Wiejskich, który w ramach działania Osi 3 (Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej)
przewiduje poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy
infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy. Działanie to ma przyczynić się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności

Podpisane umowy z wykonawcą

Drodzy Mieszkańcy Gminy Jonkowo
Boże Narodzenie to czas,by przesłać wszystkim najserdeczniejsze życzenia miłości i radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny.
Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda
chwila tych Godnych świąt żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2010 obdaruje pomyślnością
i szczęściem.
Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko

gospodarczej na obszarach wiejskich. Pomoc ma formę zwrotu
części kosztów kwalifikowalnych
projektu. Maksymalna wysokość
pomocy na realizację projektów w
jednej gminie, w okresie realizacji
programu, nie może przekroczyć
w przypadku gospodarki wodnościekowej 4 mln. zł (1 024 642,7
euro), co stanowi maksymalnie
75% finansowania.
W tym roku, w ramach PROW
Oś 3, nasz samorząd złożył wniosek na realizację rozbudowy sieci
kanalizacyjnej obejmującej osiedla
jonkowskie. Wysokość zakładanego przedsięwzięcia sięga kwoty ponad 9 mln. zł. Obecnie projekt jest
w fazie oceny formalnej i merytorycznej. Pozostaje mieć nadzieję,
że zostanie pozytywnie rozpatrzony i w przyszłym roku planowana
inwestycja wejdzie w etap realizacji.
źródło: www.jonkowo.pl

Prace na placu budowy

Najserdeczniejsze życzenia spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego
ciepła i wielkiej radości, wielu wspaniałych przeżyć.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był
jeszcze lepszy niż ten, który właśnie
mija. Wszystkim mieszkańcom Gminy
Jonkowo życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Domin
Radni Gminy Jonkowo
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Inwestycje w Gminie

Moje boisko „Orlik 2012”

W dniu 9 listopada 2009r. w Urzę- na pozyskała z Ministerstwa Sportu, nawierzchnię syntetyczną. Przygodzie Marszałkowskim w Olsztynie 100 tys. wyda Samorząd Wojewódz- towane jest również oświetlenie capodpisano umowę współfinanso- twa, a kolejne 500 tys. będzie po- łego kompleksu. W trzeciej dekadzie
wania budowy zespołu boisk „Orlik chodziło właśnie z PROW. Finanso- grudnia planowane jest wyłożenie
2012” w ramach Programu Rozwoju wanie Gminy Jonkowo zamknie się trawy i nawierzchni poliuretanowej.
Obszarów Wiejskich „Odnowa i roz- kwotą 137 999 zł 32 gr.
W zaprojektowanym dla Gminy
wój wsi”.
Zwycięzcą przetargu oraz wykonaw- Jonkowo kompleksie sportowym poW ramach pierwszego nawstanie boisko do piłki nożnej
boru wniosków o przyznanie
z nawierzchnią z trawy synpomocy w PROW „Odnowa
tetycznej o wielkości 30x62m
i rozwój wsi” na lata 2007(pole gry: 26x56m), boisko
2013 złożono 137 wniosków.
wielofunkcyjne do siatkówki
Pośród grantobiorców najlub koszykówki z nawierzchwiększą aktywność wykazanią poliuretanową o wymiały samorządy (94 wnioski)
rach 19,1x32,1m (pole gry:
oraz instytucje kultury (27
15,1x28,1m).
Dodatkowo
wniosków). Dostępny limit
około 65m2 zajmie zaplecze
środków dla województwa
dla sportowców składające
warmińsko-mazurskiego zasię z budynków wyposażomknął się kwotą ponad 12
nych w szatnie, łazienki, mamln euro. Po analizie wniogazyny oraz pomieszczenia
sków zakwalifikowano do
dla trenerów. Wraz z budową
realizacji 118 projektów.
Orlika zostanie również zaWśród nich 19 dotyczy bugospodarowany i uporządkoWysypywanie gumowego granulatu na sztuczną trawę
dowy kompleksu boisk prowany teren wokół obiektów.
gramu „Orlik 2012”.
Całość kompleksu otrzyma
26 października Zarząd Wojewódz- cą robót zostało konsorcjum firm: LB ogrodzenie z siatki metalowej.
twa zatwierdził listę operacji zakwa- sp. z o.o. z Olsztyna oraz Masters sp.
lifikowanych do realizacji dla działań z o.o. ze Szczecina. W chwili obec- Fotoreportaż z prowadzonych prac znajPROW „Odnowa i rozwój wsi”. Wśród nej trwają prace budowlane, których dziecie na www.jonkowo.pl w zakładce
galeria
nich znalazło się współfinansowanie termin zakończenia przewidziano
jonkowskiej inwestycji polegającej na grudzień br. Do tej pory udało
na budowie kompleksu sportowego.
się wykonać wszelkie prace ziemne
Całkowity koszt budowy „Orlika” związane z przygotowaniem grunzamknie się kwotą przekraczającą tu. Teren pod boiska został utwarmilion złotych. Z tego 333 tys. gmi- dzony, wykonano podbudowę pod

SP Wrzesina

Pasowanie na ucznia
Uroczystością wpisaną w ceremoniał
Publicznej Szkoły Podstawowej we
Wrzesinie jest ślubowanie klas I. Tegoroczne ślubowanie miało miejsce
30.10.2009r. Uczestniczyli w nim
uczniowie oddziału przedszkolnego,
klasa II i III, pracownicy szkoły oraz
rodzice uczniów klas I. Celem imprezy było przyjęcie nowych uczniów do
społeczności szkolnej, kultywowanie
tradycji szkoły, wzmacnianie więzi
emocjonalnych pomiędzy uczniami,
a szkołą.
Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez Dyrektora Jarosława
Liberadzkiego oraz przewodniczącego szkoły Adama Paliwodę rozpoczęła
się część artystyczna. Pierwszoklasiści popisywali się swoimi umiejętnościami śpiewając piosenki, recytując
wiersze. Wspierali ich Pinokio, Plastuś
i Murzynek Bambo, w których wcielili
się uczniowie klas starszych.
Następnie odbyło się ślubowanie. Po
złożeniu uroczystej przysięgi Pan Dyrektor dokonał ceremonii pasowania

na ucznia i wręczył pierwszakom „pakieci-

Pasowanie na ucznia w SP Wrzesina

ki”, w których znajdowały się pamiątkowe
dyplomy, legitymacje i książeczki
SKO. Upominki i serdeczne życzenia
otrzymali również od Przedstawiciela Rady Rodziców, koleżanek i kolegów z klas 0, II i III.
Było uroczyście i miło, a na
wszystkich czekało przygotowane
przez rodziców słodkie przyjęcie.
Do grona społeczności szkolnej zostało włączonych 17 uczniów. Wśród
nic znaleźli się: Bakuła Paulina, Chudzik Patryk, Chudzik Zuzanna, Dymek Sebastian, Falaciński Nikodem,
Górajczyk Damian, Kolender Julia,
Kozłowska Kornelia, Mierzejewska
Weronika, Mikołajczyk Paweł, Noga
Maciej, Paliwoda Dawid, Paliwoda
Nikola, Siekierska Karolina, Ulewicz
Dawid, Zaręba Lucjan, Zembrzuski
Sebastian.                                               
     Wychowawca klasy I Ewa Kornas
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Czysta i Estetyczna Wieś 2009

Wręczenie nagród

W piątkowe popołudnie 23 października 2009r., podczas trwania sesji Rady
Gminy nastąpiło ogłoszenie wyników i
wręczenie nagród w konkursie gminnym „Czysta i estetyczna wieś
2009”. Zwycięzcą tegorocznej
edycji zostało sołectwo Nowe
Kawkowo (64 pkt.) tym samym
podtrzymując
ubiegłoroczny
sukces. Drugie miejsce utrzymało sołectwo Mątki (59 pkt.).
Trzecie zaś przypadło startującej w konkursie po raz pierwszy Wrzesinie (47 pkt.).
Wręczenia
nagród
dokonali
wspólnie: przewodnicząca Komisji Lustracyjnej - Teresa Pralicz oraz wójt Gminy Jonkowo
- Wojciech Giecko, którzy jednocześnie pogratulowali zwycięzcom oraz podziękowali sołectwom za udział w konkursie,
życząc jednocześnie kolejnych
sukcesów. Do życzeń przyłączyli się również: przewodniczący Rady
Gminy - Leszek Domin oraz radni Gminy
Jonkowo
Przypomnijmy, że Komisja Konkursowa,
która dokonała wcześniej dwóch wizytacji brała pod uwagę zmiany jakie nastąpiły w estetyce zgłoszonych wsi. Oprócz
wykonanych prac wpływ na ostateczną
punktację miały wyniki Turnieju Sołectw oraz oceny kramów jarmarcznych,

na których mieszkańcy zaprezentowali
swoje osiągnięcia w wielu dziedzinach
(kulinarne, rękodzielnicze, artystyczne,
etc.).

Laureaci tegorocznej edycji
W ostatnich dwóch latach dzięki zaangażowaniu mieszkańców, rad sołeckich i
samych sołtysów udało się zrealizować
wiele ciekawych projektów. W Nowym
Kawkowie odnowiono m.in. plac zabaw
oraz świetlicę. Dzięki sołtysowi udało się
także zagospodarować plac za świetlicą
(amfiteatr) oraz skrzyżowanie przy wyjeździe na Szałstry. Wiele ciekawych pomysłów zrealizowano także w Mątkach,

gdzie zagospodarowano boisko asfaltowe
oraz teren przy przystanku PKS. Ciekawy pomysł na zagospodarowanie placu
centralnego pojawił się w Starym Kawkowie, gdzie powstała drewniana
altanka oraz miejsce na ognisko i
grill. Znaczących zmian dokonano
także we Wrzesinie, gdzie udało
się zagospodarować teren wokół
skrzyżowania z drogą wojewódzką
oraz przy przystanku. Wieś otrzymała także tablicę informacyjną
zawierającą m.in. rys historyczny.
Pojawiły się także ławki oraz różnego rodzaju krzewy ozdobne.
Wymienione wyżej zmiany to
jedynie wybrane przykłady pokazujące jak ewoluują nasze miejscowości. W wielu wsiach pojawiły
się wielobarwne rabaty kwiatowe,
skoszono także zieleńce, przystrzyżono żywopłoty, etc. Dzięki
społecznemu zaangażowaniu wsie
naszej gminy stają się z roku na
rok ładniejsze.
Ranking miejscowości: Nowe Kawkowo (64
pkt.), Mątki (59 pkt.), Wrzesina (47 pkt.), Porbady (41 pkt.), Garzewko (38pkt.), Wołowno
(37 pkt.), Pupki (35 pkt.), Warkały (28 pkt.),
Szałstry (24 pkt.), Godki (20 pkt.), Łomy (20
pkt.), Stare Kawkowo (18 pkt.), Węgajty (18
pkt.), Stękiny (8 pkt.).

Świetlice GOK

Andrzejkowe wróżby
Późnym popołudniem 29 listopada (piątek) w świetlicy w Godkach popłynęły na
wodzie najskrytsze życzenia. Wypisane
na karteczkach marzenia zostały umieszczone w misie i zalane wodą. Niestety tylko te marzenia się spełnią, które zapisane były na karteczkach niezatapialnych!
Odbył się także wyścig butów których
finisz nie wszystkich zadowolił. Zabawy
po raz pierwszy wzbudziły refleksje i
pojawiły się pytania: czy dzisiaj jeszcze
wierzymy we wróżby czy to już tylko
zabawa ??? Zdania były podzielone. W
każdym razie co roku wróżby wywołują
ogromne emocje.
W poniedziałek 30 listopada w świetlicy w Jonkowie uroczyste spotkanie
andrzejkowe rozpoczęło się od lania
wosku, oczywiście przez dziurkę od
klucza. Stygnący w zimnej wodzie wosk
utworzył niekształtne kleksy. Trzymane
jednak między zapaloną świecą a ścianą rzucały cienie które wzbudzały podziw , ponieważ pozwoliły puścić wodze
fantazji. W Jonkowie również popłynęły skrywane w sercach marzenia. Czy
się spełnią ? Czas pokaże! Dzieci bacznie
obserwowały które karteczki nie dały się
zatopić i czyje marzenia się spełnią.
Największym zainteresowaniem cieszyły się wróżby z użyciem sekretnych

filiżanek, które odwrócone do góry dnem
skrzętnie ukrywały przyszłość. Obrączka – zamążpójście lub ożenek, moneta
– bogactwo a krzyżyk – powołanie. Kram
z owocami również się podobał, dzieci z
zasłoniętymi oczami miały do wyboru trzy
różne owoce; jabłko wróżyło miłość, cy-

Andrzejki w świetlicy w Jonkowie
trynka- miłosny zawód a śliwka- miłosną
posuchę. Cóż to były za emocje !!!
Przeprowadziliśmy również wyścig butów, było też szpilkowe abecadło oraz
wróżby kostkami do gry i kartami. Wyko-

rzystaliśmy też symbolikę cyfr. Podstawą
do wyliczeń była data urodzenia każdego
uczestnika a znaczenie cyfr to już nasza
tajemnica ;)
Dnia 30 listopada 2009 roku dzieci uczęszczające do Świetlicy Wiejskiej w Mątkach
miały okazję wziąć udział w tradycyjnym
wieczorze Andrzejkowym. Wśród nastrojowych i potęgujących uczucie tajemniczości dekoracji, każdy z uczestników
mógł zajrzeć w swoją przyszłość. Istotę wieczoru stanowiły bowiem wróżby,
zarówno te najbardziej znane np. lanie
wosku czy ustawianie butów w szeregu,
jak i mniej tradycyjne z kart, zapałek czy
balonów.
Uczestnicy zabawy w wolnych chwilach,
które zresztą nie były zbyt częste, mogli
posilić się przygotowanym na tę okazję
ciastem i wieloma innymi smakołykami,
o które zadbali organizatorzy. Czas mijał
zatem szybko i z prawdziwą przykrością
ogłoszony został koniec tej niezwykle
udanej imprezy. Nie każdy wprawdzie
zgadzał się z tym, co wskazał mu los, ale
śmiechu i radości było tyle, że na pewno
starczy do następnych Andrzejek.
mt,ap
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OSP Jonkowo

Nowy wóz strażacki

Krzyśków, komendant wojewódzki PSP go, typu 1239AF o mocy 286 KM (210
- Jan Słupski oraz prezes zarządu wo- kW), z napędem 4 x 4, zbiornikiem
jewódzkiego OSP - Grzegorz Kniefel. wody 2500 l (kompozyt) i środka piaGminę Jonkowo reprezentowali wójt notwórczego 250l., szybkim natarciem
- Wojciech Giecko, skarbnik gminy - dł. 60 m z prądownicą wysokociśnieBożena Łochajewska oraz prezes OSP niową, działkiem wodno-pianowym
RP Jonkowo - Lech Przegaliński.
typ DWP 8/16. Ponadto samochód
Całkowity koszt zakupu nowego wozu wyposażony będzie w: Układ wodnostrażackiego
(Średni
Wóz Bojowy GBA wraz
z wyposażeniem) zamknie się kwotą 626
tys., z czego dofinansowanie z Europejskiego Programu Rozwoju
Regionalnego
wyniesie 500 tys. i 800 zł
(80%).
Podpisanie umowy finansowej
umożliwiło
ogłoszenie
przetargu
na najlepszą ofertę zakupu.
Zamówienie
Podpisanie umowy finansowej
publiczne
wygrała
Tak będzie wyglądał nowy pojazd
firma „BoCar” Sp.
z o.o. z Korwinowa.
kich. W sumie samorząd wojewódz- W czwartek 19 listopada detwa Warmińsko-Mazurskiego zagwa- legacja OSP Jonkowo reprezentowana pianowy, autopompę dwuzakresową
rantował zakup 21 jednostek wraz z przez Prezesa OSP RP Jonkowo - Le- ze stopniem wysokiego ciśnienia typ
wyposażeniem (17 średnich i 3 ciężkie cha Przegalińskiego, Naczelnika OSP AW 16/8 - 4/40 o wydajności 2400 l/
oraz jedną łódź hybrydową). Całkowi- Jonkowo Leszka Domina oraz druha min przy ciśnieniu 8 bar, wyciągarkę
ty koszt projektów wyniesie ponad 14 Mariusza Stachyrę złożyła podpisaną elektryczną o uciągu 7t., agregat prądzień wcześniej przez wójta gminy - dotwórczy 2 KW oraz sprzęt pożarnimln złotych.
W uroczystości podpisania udział umowę na zakup średniego samocho- czy, w tym aparaty ODO mocowane za
siedzeniem ratowników.
wzięli marszałek województwa - Jacek du ratowniczo-gaśniczego.
Przedmiotem podpisanej umowy jest
Protas, przewodniczący Sejmiku Województwa - Julian Osiecki, prezes Wo- zakup fabrycznie nowego, średniego
www.jonkowo.pl
ratowniczo-gaśniczego
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro- samochodu
dowiska i Gospodarki Wodnej - Adam marki Mercedes-Benz, modelu AteW czwartek 29 października w Olsztynie odbyła się uroczystość podpisania umów finansowych w ramach
Osi 6 - Środowisko Przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Ze środków tych przewidziany jest zakup specjalistycznych wozów strażac-

Współpraca międzynarodowa

Wizyta Rosjan

W piątek 4 grudnia
odbyło się kolejne spotkanie w ramach współpracy polsko-rosyjskiej.
Tym razem wizytę w szkole podstawowej we Wrzesinie złożyły delegacje: państwowej szkoły nr 5 w Kaliningradzie oraz państwowej szkoły
z Dobrina. Delegacji towarzyszyli
przedstawiciele władz Obwodu Guriewskiego z Inną Koczetkową - naczelnikiem Wydziału Oświaty i Wychowania na czele. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli wójt
Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury w Jonkowie - Jacek Olszewski. Przedmiotem rozmów było zacieśnienie współpracy na szczeblu
kulturalnym.
Obie strony wyraziły chęć nawiązania stosunków z organizacjami
kulturalnymi działającymi na terenie obu samorządów. W trakcie
dyskusji poruszono kwestię związaną z udziałem grupy rekonstrukcji
historycznych z Bagrationowsa w
„Napoleoniadzie 2010”. Nauczyciele zaś rozmawiali o problemach
związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Wskazywali także kierunki
przyszłych działań omawiając plan

współpracy i wymiany na przyszły
rok.
W międzyczasie uczniowie podzieleni na dwie grupy wiekowe brali
udział w zajęciach integracyjnych.
Efektem wspólnej pracy był m.in.
pokaz eko-mody w wykonaniu najmłodszych uczniów. Całość spotkania zakończyła się przekazaniem
upominków oraz prezentów mikołajkowych dla przedstawicieli naszego samorządu i pedagogów z
Wrzesiny.
Galeria zdjęć na www.jonkowo.pl

6

W rocznicę 11 listopada

Zawody strzeleckie

W dniu 11 listopada 2009r. na strzelnicy sportowej Warmińskiego Klubu
Strzeleckiego „10” w Mątkach odbyły
się po raz drugi Zawody Strzeleckie z okazji Dnia Niepodległości.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się
dziesięć drużyn reprezentujących
sołectwa oraz Ochotnicze Straże
Pożarne. Gościnnie wystąpiły także drużyny reprezentujące Glotowo
oraz GOK Jonkowo.
Uroczystego otwarcia dokonali żołnierze GRH Pierwszego Pułku Artylerii Pieszej oddając salwę z armaty.  Następnie głos zabrał kierownik
zawodów, Wojciech Giecko, który
przywitał licznie przybyłych oraz
wyjaśnił zasady rozgrywek. Zawody składały się z dwóch zasadniczych części: strzelania zespołowego z karabinów sportowych kbks do
tarcz TS4 z odległości 50m, oraz strzelania indywidualnego z pistoletów Margolin do celu oddalonego o 25m.
Mimo przejmującego zimna atmosfera zawodów była bardzo gorąca. Kolejne oddane strzały budziły wiele emocji

wśród startujących. Przy gorącej grochówce trwały zagorzałe dyskusje, kto
lepiej strzelał i dlaczego tak trudno było

Uczestnicy II Zawodów Strzeleckich

trafić w „dziesiątkę”. Jedni zrzucali winę
na broń inni, bardziej krytyczni na celność oka.
Po trwających przeszło trzy godziny
zmaganiach przyszedł czas na rozstrzygniecie. Zwycięzcą drużynowym II za-

wodów zostało sołectwo Garzewko bijąc na głowę pozostałych uczestników i
uzyskując 257 pkt. Na drugim miejscu
znalazła się drużyna OSP Mątki (234
pkt.), trzecie zaś zajęło sołectwo
Wołowno (228 pkt.).
W kategorii pistoletowej zwycięzcą został Jarosław Drężek z Wołowna. Drugie miejsce przypadło w
udziale Kazimierzowi Domżalskiemu z Jonkowa, zaś trzecie Michałowi Dawidowiczowi z Glotowa.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale. Drużyny uhonorowano dyplomami, a zwycięzców pucharami.
Organizatorzy pragną wszystkim
bardzo serdecznie pogratulować,
jednocześnie dziękując za wspólną
zabawę. Liczymy, że w przyszłym
roku uda się rozegrać zawody w
jeszcze szerszym gronie. Już dziś
zapraszamy chętne drużyny sołeckie do
udziału w Zawodach z okazji uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja
źródło: www.jonkowo.pl

Wspomnienie jesieni

polowanie na grzyby

To co wydawało się niemożliwe
wielu mieszkańcom naszej gminy
– przeszło wszelkie oczekiwania
samych uczestników grzybobrania zorganizowanego 17 września br. przez Koło nr 24 PZERi I
w Jonkowie. Piknik-grzybobranie
odbył się w gościnnych progach gospodarstwa Państwa
Anny i Antoniego Wyszkowskich z Wrzesiny. Chociaż
w tym roku grzybów w lesie
było ,,jak na lekarstwo” to
naszym emerytom i rencistom udało się ,,upolować”
dość duże ich ilości.
W konkurencji na największy wagowo zbiór zwyciężyli:
I miejsce – Ania Kondratowicz z Mątek wraz z mamą
II miejsce – Pani Antonina
Penger z Gołogóry
III miejsce – Pani Marianna
Derewecka z Giedajt
W konkursie na największy
okaz grzyba zwyciężyła Pani Ma-

rianna Andros z Mątek, a oceniał
nas kolega Pan Jerzy Pułym.
Kto nie chciał ,,polować” na
grzyby mógł się wybrać na ryby
do pobliskiego stawu gospodarzy. W tej konkurencji zwyciężyła
Pani Mirosława Nejman z Nowego

ognisku. Do tańca przygrywała
Kapela Pana Kazimierza Turka,
a wspólnemu śpiewaniu przewodniczyła solistka zespołu Pani
Bożena. Nagrodą dla zwycięzców
grzybobrania była możliwość wykonania swojej ulubionej piosenki
przy akompaniamencie Kapeli i odrobinie pomocy Pani
Bożeny. Humory poprawiały
się z godziny na godzinę, aż
przerwał je przyjazd busika.
Uczestnicy w dobrych nastrojach powrócili do do-

mów.

Wypoczynek po grzybobraniu

Kawkowa . Po udanym grzybobraniu i rybobraniu wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym

Zarząd Koła dziękuje Państwu Annie i Antoniemu
Wyszkowskim za nieodpłatne udostępnienie gospodarstwa i wspaniałe ciasto.
Podziękowania należą się
także sponsorom, dzięki
którym mogła nam przygrywać kapela.
Tekst i zdjęcie
Tadeusz Majsterek.

7
www.dawne.jonkowo.pl

historia utrwalona w słowie i obrazie

Członkowie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej przy OSP Jonkowo oraz
młodzież z Jonkowa od stycznia 2009
roku realizują projekt „Lokalna Akademia kompetencji - poznaj
siebie, wybierz przyszłość”.
Projekt ten został dofinansowany z Regionalnego Konkursu Grantowego „Programu
Równać Szanse 2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Dzięki temu projektowi prowadzonemu przez Ochotniczą
Straż Pożarną, z początkiem
czerwca br. uruchomiony został nowy portal www.dawne.
jonkowo.pl. Tworzony jest on
przy współudziale młodzieży z
Jonkowa, która zainteresowała się historią swojego terenu
. Strona ta prezentuje ważne
informacje dotyczące naszej
miejscowości, które są przekazywane przez mieszkańców Jonkowa.

„Chcemy, żeby ślady historii utrwalone zarówno zdjęciami, jak i filmami czy pisemnymi wspomnieniami
zostały zebrane i przedstawione odwiedzającym tę stronę internetową”
- mówi dh Grzegorz Majsterek, pomysłodawca i koordynator projektu.
Kroniki, pamiętniki, wycinki gazetowe, listy, przedmioty oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie
legendy i historie są dobrym źródłem
wiedzy o lokalnej kulturze. To świadomość tej kultury sprawia, że czujemy się członkami wspólnoty gminnej, jaka stanowią ludzie z Jonkowa i
okolicznych miejscowości. Wspólnie
z młodzieżą zastanawialiśmy się - Co
zrobić, żeby nasza lokalna historia
przetrwała?
Zdecydowaliśmy, że
najlepszą formą prezentacji lokalnej
historii i kultury szerszemu gronu
osób będzie stworzenie strony internetowej z obszerną galerią historycznych fotografii i kronik - kontynuuje

koordynator projektu.

kulisami pracy dziennikarskiej.

Powstanie tej strony nie jest naszym głównym celem. Młodzież zgodnie z założeniami Programu Równać

- Teraz jesteśmy na finiszu naszych
działań, które musimy zakończyć do
końca lipca br. ale już teraz zapraszam wszystkich mieszkańców na uroczyste zakończenie projektu połączone z prezentacją naszych filmów oraz
wystawą historycznych zdjęć
Jonkowa. Spotkanie odbędzie
się 26 lipca o godz. 12.00 w
Domu Strażaka w Jonkowie.
Gorąco zachęcam także do
przesyłania nam zdjęć, które
zamieścimy na stronie internetowej. Szczególnie interesują nas zdjęcia, które ukażą
dawne oblicze Jonkowa, ale
także zdjęcia rodzinne, które mają swoją wartość historyczną, dlatego zachęcam
wszystkich do współpracy.
Uczestnicy projektu czekają
też na wspomnienia mieszkańców
związane z naszą miejscowością i
okolicami. Lokalna historia, przechowywana w pamięci mieszkańców
tego terenu ma niepowtarzalny, bo
osobisty charakter. W żadnej książce historycznej tej wiedzy nie można
zdobyć, ale młodzież chce wiedzieć
jak wyglądał świat widziany oczami
starszych pokoleń.

Wizyta w Radio Olsztyn
Szans e ,
poprzez wspólne działania, uczy się
podstawowych umiejętności pracy w
grupie, rozwija relacje z lokalnymi
organizacjami i instytucjami, a także
poznaje swoje słabe i mocne strony. Dlatego ważniejsze od powstania
tego portalu i innych produktów było
to, w jaki sposób młodzi ludzie będą
docierać do informacji, ile nawiążą
kontaktów z organizacjami w naszej
gminie i jakich kompetencji nabędą
poprzez wspólne działania. - mówi
Grzegorz Majsterek.
W ramach projektu prowadzonego
przy OSP Jonkowo młodzież uczestniczyła w warsztatach autoprezentacji,
przeprowadziła wywiady z historykiem Panem dr Robertem Syrwidem ,
dotarła do starych zdjęć i kroniki parafialnej. Uczestnicy projektu, dzięki poznawaniu ciekawych zawodów,
spędzili kilka godzin w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i 2 w Olsztynie. Odwiedzili także Radio Olsztyn
i TVP Olsztyn, gdzie zapoznali się z

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy wszystkim
strażakom ochotnikom z terenu Gminy Jonkowo oraz ich rodzinom,
atmosfery szczęścia, spokoju, oraz spełnienia życzeń wypowiedzianych
przy opłatku i wigilijnym stole.
Niech Nowy 2010 Rok przyniesie dni pełne radości wypełnione sukcesami, uznaniem, szacunkiem oraz życzliwością.
Prezes Zarządu Gminnego
Komendant Gminny
ZOSP RP w Jonkowie
ZOSP RP w Jonkowie
Leszek Domin
Lech Przegaliński

Zapraszamy wszystkich do wysyłania
swoich historii na adres email: osp@
jonkowo.pl lub pocztą tradycyjną na
adres: OSP Jonkowo, ul.Lipowa 2,
11-02 Jonkowo.
Wszystkie wspomnienia opublikujemy. Za najciekawsze teksty przyznamy nagrody. Szczegóły znajdują się
na www.dawne.jonkowo.pl
Szczególne podziękowania za
pomoc i zaangażowanie w trakcie realizacji projektu należą
się: Uczestnikom projektu: w
szczególności
Kacprowi
Witkowskiemu, Beacie Zalewskiej,
Alicji Boczkowskiej, Szymonowi
Juchniewiczowi, Zarządowi OSP
Jonkowo, Panu dr Robertowi
Syrwidowi–historykowi,
Księdzu proboszczowi naszej parafii
Krzysztofowi Chrostkowi, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jonkowie-Panu Jackowi Olszewskiemu i Rafałowi Zasańskiemu, Łukaszowi Bryzek- informatykowi
firmy KAI-info z Warkał.

GM

•
•
•
•

Mechanika pojazdowa
Wyważanie
Wymiana opon
Transport niskopodwoziowy
• Transport ciężarowy
materiałów sypkich
• Roboty ziemne
ZAPRASZAMY!

DARPOL

11-042 Jonkowo
ul. Klonowa 7 (kierunek Świątki)
tel./fax. 89 512 95 11
kom. 606 104 108
kom. 608 364 364
www.darpol.olsztyn.pl

e-mail: d.szyszko@darpol.olsztyn.pl
SYLWESTER na PLACU
31 grudnia 2300 - 100
Plac 650-lecia Jonkowa
Wspólne powitanie Nowego 2010 Roku
Dobra Muzyka, Lampka szampana
Pokaz ogni sztucznych
Zaprasza
GOK Jonkowo
Rada Sołecka Jonkowo

XVIII Finał WOŚP
10 stycznia 2010 r.
zapraszamy na Plac 650-lecia Jonkowa
Start imprezy godz.1130
W trakcie Finału odbędzie się zbiórka pieniędzy na
rzecz fundacji Jurka Owsiaka, której towarzyszyć
będą występy dzieci i młodzieży
Już dziś zapraszamy wszystkich darczyńców o dostarczanie przedmiotów na aukcje.
Kontakt do SZTABU W JONKOWIE:
tel. 89-512-92-37 wew. 34; mail: gok@jonkowo.pl
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