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Wesołych
 Świąt



Zakończył  się cykl wybor-
czych  zebrań wiejskich na te-
renie naszej gminy. W 20 so-
łectwach mieszkańcy wybrali na 
kolejną kadencję starych, bądź 
nowych sołtysów oraz członków 
rad sołeckich. W jednym z so-

łectw - Warkałach - potrzebne 
były dwa głosowania. Za pierw-
szym razem kandydatki otrzy-
mały równą ilość głosów, dlate-
go zebranie zostało dokończone 
w kolejnym terminie. Wszystkim 
ustępującym sołtysom i człon-

kom rad sołeckich dziękujemy za 
pracę na rzecz swoich społecz-
ności a obejmującym władzę w 
sołectwach życzymy udanej ka-
dencji i realizacji założeń przez 
najbliższe cztery lata. 
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   2015-2019

 Wybory Sołeckie

Warkały - sołtys: Beata Jabłońska
rada sołecka: Bogdan Sobota, Marta Gierasimowska, 
Agnieszka Sadowska, Józefa Przewoźna
Polejki - sołtys: Zdzisław Stoliński
rada sołecka: Andrzej Lasota, Andrzej Malinowski, 
Piotr Dudek
Stare Kawkowo - sołtys: Sebastian Certa
rada sołecka: Artur Rosa, Maciej Walkowski, Zofia 
Długińska, Hanna Maruszczak, Bogdan Kwasiczyński

Gutkowo - sołtys: Zdzisław Januszewski
rada sołecka: Benedykt Rogala, Krystyna Kozłowska, 
Krzysztof Gierdziun, Jacek Czajkowski, Maria Reisen-
berg-Januszewska
Pupki - sołtys: Izabela Schmidt
rada sołecka: Hubert Schneider, Mirosław Pawłowski, 
Mieczysław Ślesicki, Leszek Zalewski, Małgorzata Sa-
drina-Błońska
Nowe Kawkowo - sołtys: Jan Dowgielewicz
rada sołecka: Anna Grądzka, Urszula Raczak, Roman 
Marczuk, Marek Strużek, Bartłomiej Kolasa, Sławomir 
Wojtyniak
Szałstry - sołtys: Elwira Pyciarz
rada sołecka: Anna Skowrońska, Anna Soliwoda, Ga-
briela Piędziak, Aleksander Leleniewski
Gamerki Wlk. - sołtys: Czesław Bertel
rada sołecka: Mariusz Piotrowski, Grzegorz Orzełek, 
Marek Zieliński
Kajny - sołtys: Rafał Walasek
rada sołecka: Jerzy Rautenberg, Rafał Retka, Marek 
Zera, Andrzej Wojda
Giedajty - sołtys: Danuta Paprota
rada sołecka: Mariola Adamska, Stefan Kuprewicz, 
Agnieszka Ostrowska, Dariusz Rybaczyk, Andrzej Susz-
ko
Godki  - sołtys: Janina Tyburska

rada sołecka: Justyna Piotrowska, Teresa Zajkow-
ska, Bożena Łaszczewska
Węgajty - sołtys: Reinold Goerigk
rada sołecka: Kazimierz Daniszewski, Teresa Certa, 
Jarosław Wojciech Pyciarz
Mątki - sołtys: Małgorzata Bałazy
rada sołecka: Andrzej Królik, Andrzej Giedryś, Ma-
rek Szyszko, Waldemar Piłat, Roman Ślesicki, Miro-
sław Babiej, Jacek Bukowski
Wołowno - sołtys: Jarosław Drężek
rada sołecka: Marek Assmann, Ewelina Pułym, Iza-
bela Wydymus, Magdalena Majewska
Garzewko - sołtys: Marek Orczykowski
rada sołecka: Radosław Ickiewicz, Krzysztof Olewiń-
ski, Sylwia Juzwowska, 
Łomy - sołtys: Stanisław Jankowski
rada sołecka: Wiesław Żyngiel, Marian Tomczonek, 
Teresa Schlegel, Urszula Strynowicz, Jarosław Libe-
radzki
Wrzesina - sołtys: Marcin Dremo
rada sołecka: Justyna Jędruszczak, Maria Demun-
-Ciesielska, Jerzy Szablak
Porbady - sołtys: Jerzy Kurek 
rada sołecka: Małgorzata Foks, Katarzyna Chudzik, 
Piotr Zaborowski
Stękiny - sołtys: Bożena Bezat
rada sołecka: Cezary Wrona, Dorota Jaworska, 
Magdalena Leleniewska, Barbara Pawłowska, Miro-
sław Marczewski
Jonkowo - sołtys: Teresa Pralicz
rada sołecka: Urszula Bloch, Mirosława Burawska, 
Leszek Domin, Renata Kowynia, Krzysztof Krech, Ka-
tarzyna Stańko, Dariusz Szyszko, 
komisja rewizyjna: Witold Biskupski, Adam Kieł-
czykowski, Irena Bojarska-Tarasewicz



Plan inwestycyjny 2015

Inwestycje gminne
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  Początek roku to w samorzą-
dzie  czas na przygotowanie 
spraw formalnych i projekto-
wych związanych z inwestycja-
mi gminnymi.  
   Plan inwestycyjny naszej gmi-
ny na rok 2015 liczy siedemna-
ście pozycji, które kosztować 
będą łącznie ponad 3 mln zł. 
Wśród inwestycji znaleźć moż-
na m.in. budowę kolejnych 
sieci kanalizacyjnych (Warka-
ły), modernizacje dróg osiedlo-
wych, budowę chodników oraz 
adaptację pomieszczeń zwią-
zaną z powiększeniem żłobka. 
Cały plan inwestycyjny dostęp-
ny jest w zakładce Rada Gminy 
na www.jonkowo.pl.
   Poniżej przedstawiamy in-
formację z przebiegu przygo-
towań do części z inwestycji, 
kóre w tym roku będą realizo-
wane przez nasz samorząd. 
   W ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
rozpoczęło się przygotowywa-
nie dokumentacji technicznej 
dotyczącej budowy drogi Wrze-
sina-Porbady.  Prace projekto-
we uwzględniają m.in. prze-

budowę sieci wodociągowej 
(azbesto-cement) na terenie 
miejscowości Wrzesina. 
   W ramach ZIT budowana bę-
dzie również droga łącząca dro-
gę wojewódzką 527 z węzłem 
Kudypy na drodze krajowej 16 
(w przebiegu: Gościnna, Kreso-
wa, Żurawia, Łupstych). W tym 
roku trwają prace przy opraco-
wywaniu decyzji środwiskowej 
dla tej inwestycji. 
   Duża ilość chętnych do odda-
nia dzieci do żłobka w Warka-
łach skłoniła samorząd do ada-
ptacji kolejnych pomieszczeń w 
budynku poszkolnym na jego 
potrzeby.  Wniosek o dofinan-
sowanie prac adaptacyjnych 
oraz funkcjonowanie żłobka do 
programu Maluch został złożo-
ny do Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Socjalnej. Rozstrzygnięcie 
konkursu przewidziane jest na 
22 kwietnia br. 
  W miesiącu maju rozpoczną 
się prace przy rekultywacji po-
letek na oczyszczalni ścieków 
w Szałstrach. Prace te mają na 
celu przywrócenie funkcjonal-
ności i prawidłowego działania 

mającej już 15 lat oczyszczalni 
ścieków.   
   We współpracy z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich powstaną 
nowe chodniki wzdłóż drogi wo-
jewódzkiej 527 w miejscowości 
Warkały i Wrzesina. Obecnie 
trwają prace projektowe. Wzo-
rem lat ubiegłych szkice sytu-
acyjne po przekazaniu projek-
tów do urzędu opublikujemy na 
www.jonkowo.pl.
   W miesiącu marcu z firmą 
Techsan podpisana została 
umowa na budowę oczyszczal-
ni ścieków w Nowym Kawko-
wie. Koszt prac wyniesie ok. 
151 tys. zł. 
   Trwają prace przy I etapie 
budowy kanalizacji w miejsco-
wości Warkały. Termin zakoń-
czenia prac przewidziny jest na 
30 kwietnia br. Obecnie toczy 
się postępowanie przetargowe 
przy II etapie prac  kanaliza-
cyjnych w miejscowości War-
kały. Rozstrzygnięcie przetargu 
i wyłonienie firmy, która będzie 
wykonywała to zadanie przewi-
dziane jest do końca kwietnia.     
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Zwycięstwo ex aequo

Konkurs fotograficzny
Gminny Ośrodek Kultury w 

Jonkowie ogłasza Konkurs Fo-
tograficzny pt.: „Jonkowskie 
cztery pory roku”, skierowa-
ny do młodzieży i dorosłych. 
Ostateczny termin wpływu 
zgłoszonych prac upływa 15 

listopada 2015 r. Dla auto-
rów 4 najciekawszych zdjęć 
przewidziano nagrody rzeczo-
we o łącznej wartości 1000 zł 
(nagrodzone zostaną 4 zdję-
cia, każde z innej pory roku). 
Szczegółowy Regulamin Kon-

kursu znajduje się na stronie: 
www.gok.jonkowo.pl, oraz w 
siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jonkowie (Ul. Klo-
nowa 2).

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.  Życzymy, aby nadchodzące 
Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, 
które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,  niech da siłę w 

pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy Jonkowo                              Przewodniczący Rady Gminy  Jonkowo
Wojciech Giecko                                                                     Sławomir Wydymus
                                                                                            Radni Gminy Jonkowo 

   Publiczna Szkoła Podstawo-
wa we Wrzesinie z dniem 9 
marca 2015 r. przystąpiła do 
Programu Sportowego „Mul-
tiSport” finansowanego ze 
środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Operatorem wo-
jewódzkim tego projektu na 
Warmii i Mazurach jest War-
mińsko - Mazurska Federacja 
Sportu w Olsztynie. 
W ramach programu ucznio-
wie klas IV-VI w okresie ma-
rzec - grudzień (z wyłączeniem 
wakacji) będą uczestniczyli w 
bezpłatnych zajęciach sporto-
wo-rekreacyjnych realizowa-
nych 3 razy w tygodniu po 90 
min.
Główne cele programu:
- wspieranie rozwoju dzieci 

i młodzieży poprzez zwięk-
szenie ich aktywności rucho-
wej prowadzącej do poprawy 
sprawności fizycznej, stanu 
zdrowia i związanej z nim ja-
kości życia;
- upowszechnienie sportu 
wśród uczniów szkół podsta-
wowych poprzez zwiększe-
nie liczby dzieci i młodzieży 
uprawiających różne sporty 
w ramach pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych zajęć sporto-
wych;
- poprawa i rozwijanie zdolno-
ści motorycznych dzieci i mło-
dzieży;
zapoznanie dzieci i młodzieży 
z różnymi sportami;
- stworzenie oraz poprawa 
warunków i dostępu do upra-

wiania zorganizowanej ak-
tywności fizycznej, rozwoju 
talentów oraz zainteresowań 
sportowych dzieci i młodzieży;
- wyrównywanie szans dzie-
ci i młodzieży w dostępie do 
sportu, niezależnie od statusu 
materialnego rodziców;
- profilaktyka i korygowanie 
wad postawy;
- zapobieganie zjawiskom pa-
tologii społecznych;
- optymalne wykorzystanie 
terenowej infrastruktury spor-
towej;
- wzrost liczby dzieci i mło-
dzieży uczestniczących w róż-
nych formach aktywności fi-
zycznej;
- identyfikacja i rozwijanie ta-
lentów sportowych.

SP Wrzesina

Multisport



Palmy i stroiki

Warsztaty Wielkanocne
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   Tegoroczne Warsztaty Wielka-
nocne odbyły się przed Niedzielą 
Palmową, w piątek 27.03.2015 
r. w świetlicy w Jonkowie. Roz-
poczęły się o godzinie 16.00 i z 
każdą kolejną godziną przybywa-
ło chętnych do wykonania palm 
wielkanocnych, a oprócz trady-

cyjnych można było wykonać je 
również w formie bukietu. Dzieci i 
dorośli chętnie ozdabiali jaja me-
todą decoupage. Po lakierowaniu 
i wysuszeniu jaja były ozdabiane 
diamencikami, perełkami i wy-
glądały jak dzieła sztuki. W tym 
roku najmłodsi mieli możliwość 

wykonać kartki wielkanocne ko-
rzystając z różnych ozdób, na-
klejek i papieru dekoracyjnego. 
W miłej i spokojnej atmosferze, 
którą zbudowali uczestnicy, mi-
nęły kolejne warsztaty. Serdecz-
nie dziękujemy za wspólnie spę-
dzony przedświąteczny czas.

Wiadomości z GOK-u

Szkolenia komputerowe
Na przełomie lutego i marca 

Gminny Ośrodek Kultury w Jon-
kowie rozpoczął kolejną akcję 
(poprzednia realizowana była dwa 
lata temu) prowadzenia szkoleń z 
obsługi komputerów PC oraz po-
sługiwania się Internetem jako 
źródłem informacji dla senio-
rów naszej gminy. Pierwszy cykl 
spotkań szkoleniowych przepro-
wadzono w świetlicy wiejskiej w 
Warkałach.

W trakcie sześciu spotkań 
mieszkańcy Warkał, głównie oso-
by w wieku 50+, zapoznały się 
z zasadą działania komputerów 
osobistych, nauczyły obsługiwać 
system operacyjny (Microsoft 
Windows), poruszać po sieci in-
ternetowej oraz zdobywać z niej 
niezbędne informacje. Dzięki 
uczestnictwu w szkoleniu kursan-
ci nauczyli się także obsługi kont 
poczty e-mail, portali społecz-
nościowych, oraz wzięli udział w 
dyskusjach na forach interneto-
wych. 

Kolejne spotkania poświęcone 
były wyszukiwarce Google. Na 
początku prowadzący opowiedział 
o korzyściach i zagrożeniach pły-
nących z Internetu. Mówił rów-
nież jak ważne jest postawienie 

prawidłowego zapytania w wy-
szukiwarce oraz jak istotne jest 
sprecyzowanie wyszukiwanych 
wiadomości. Seniorzy szukali in-
formacji za pomocą zakładek: 
Internet, grafika, film. Następnie 
wyszukane informacje zapisywali 
do paska „ulubionych” lub kopio-
wali do edytora tekstowego, by 
następnie wydrukować jego za-
wartość.

Mieszkańcy Warkał z wielkim za-
pałem i zainteresowaniem  uczest-
niczyli w zajęciach i już po kilku 
spotkaniach widać było efekty 
ich pracy. Większość uczestników 
chciałoby kontynuować naukę i 
poszerzać wiadomości z zakre-
su poznawania możliwości jakie 
niesie Internet. Kurs zakończyło 
podsumowanie, podczas które-
go, kursanci uzyskali dodatkowe 
informacje i odpowiedzi na nur-
tujące ich pytania. Dotyczyły one 
przede wszystkim bezpieczeństwa 
zakupów przez Internet, obsługi 
bankowości internetowej, a tak-
że korzystania z usług geoportali, 
Google-Maps i Google-Street. 

Zapoczątkowane w Warkałach 
szkolenia komputerowe dla se-
niorów z Gminy Jonkowo, będą 
kontynuowane również w in-

nych miejscowościach. Najbliższe 
szkolenie tego typu odbędzie się 
w Jonkowie. Osoby, które chcą 
wziąć udziął w szkoleniu powinny 
zgłosić się do siedziby Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jonkowie. Za-
pisy trwają do 20 kwietnia. Ilość 
miejsc ograniczona. 

 Z okazji Świąt Wielkiej 
Nocy najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej po-
myślności. Niech budzą-
ca się do życia przyroda 
doda sił i energii niezbęd-
nej do przezwyciężenia 
dnia codziennego i po-
zwoli cieszyć się życiem. 
Niech Święto Zmar-
twychwstania trwale 
zagości we wszystkich 
sercach strażaków i ich 
rodzin, niosąc Wiarę, Na-

dzieję i Miłość.
 

Prezes                        Komendant 
 ZG OSP RP             ZG OSP RP
Leszek Domin   Lech Przegaliński
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Wieści z GOK-u

Ferie w świetlicach 
   Czas wolny od nauki jest dla każ-
dego dziecka czymś wyjątkowym, 
dlatego też w świetlicach wiejskich 
Gminy Jonkowo po raz kolejny 
Gminny Ośrodek Kultury przygo-
tował na ten okres alternatywne 
sposoby spędzania czasu wolnego. 
Dla podopiecznych przygotowano 
zajęcia stacjonarne, wyjazdy inte-
gracyjne oraz wycieczki. W trakcie 
realizacji projektu dzieci i młodzież 
brały udział w zajęciach kształcą-
cych umiejętności manualne, spo-
tkaniach rozwijających intelekt oraz 
wyjazdach sportowo-rekreacyj-
nych. Podczas stacjonarnych zajęć 
świetlicowych przeprowadzono sze-
reg warsztatów z technik decoupa-
ge, malowania, wyklejania i innych 
form plastycznych. Młodzi ludzie 
własnoręcznie wykonywali zimowe 
anioły, karty, serca walentynkowe 
oraz obrazki 3D. Stworzyli również 
bransoletki z imionami, szkatułki na 
drobiazgi, zawieszki na drzwi ozda-
biane metodą decoupage i koronka-
mi z brokatem. Kolejne dni upłynęły 
na zabawie z papierową wikliną, z 
której wyszły prześliczne serdusz-

ka ozdobione kwiatkami z krepy. 
Do dyspozycji oddano również gry 
planszowe i elektroniczne. Dzieci 
i młodzież brały udział w wyciecz-
kach po okolicy, podczas których 
zapoznawały się z lokalnymi walo-
rami przyrodniczymi i krajobrazo-
wymi. Cennym uzupełnieniem tych 
zajęć były ogniska integracyjne. 
Pomimo, iż śniegu było niewiele, 
nic nie stało na przeszkodzie, aby 
pozjeżdżać z okolicznych górek na 
sankach i workach wypełnionych 
sianem. W kilku świetlicach odbyły 
się również zajęcia muzyczno-cho-
reograficzne - karaoke. Dzieci, choć 
na początku nieśmiałe i skrępowa-
ne, pod koniec prezentowały solowe 
utwory oraz swoje układy taneczne. 
Dopełnieniem oferty programowej 
tegorocznych ferii były zajęcia kuli-
narne, podczas których podopieczni 
pod czujnym okiem wychowawców 
uczyli się przyrządzać dietetyczne 
potrawy. Dzieciaki uczestniczyły w 
licznych wyjazdach do kina, na lo-
dowisko oraz na basen. Ogromną 
popularnością cieszyły się wizyty w 
olsztyńskiej Figlolandii. Dla ciekaw-

skich zorganizowano wyjazd do ob-
serwatorium astronomicznego oraz 
specjalny pokaz Ryzyk-Fizyk, czyli 
spotkanie z Szalonym Profesorem 
w centrum rozrywki Warmiolan-
dia. Zróżnicowany charakter zajęć 
pozwolił rozwijać szeroki wachlarz 
zainteresowań podopiecznych. Pro-
wadzono zajęcia kształtujące pre-
dyspozycje manualne, intelektual-
ne psychomotoryczne i ruchowe. 
W ten sposób, każde dziecko mo-
gło znaleźć w programie interesu-
jące go zajęcia i aktywnie w nich 
uczestniczyć. W programie przygo-
towanym przez GOK udział wzięło 
dziesięć świetlic. Średnio, dziennie 
w zajęciach i wyjazdach uczestni-
czyła około setka dzieci z różnych 
miejscowości gminy. Godziny zajęć 
w poszczególnych świetlicach do-
stosowano do potrzeb podopiecz-
nych. Po feriach zapraszamy dzieci 
i młodzież na dalsze zajęcia, które 
będą się odbywały zgodnie z har-
monogramem dostępnym na stro-
nie internetowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Jonkowie: www.gok.
jonkowo.pl.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Miłym i Leśnym 
w Gutkowie w ramach Aglomeracji Olsztyn”

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu infrastruktura i Środowisko

Benefi cjent: Gmina Jonkowo
Wartość projektu: 1 859 852,60 PLN
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