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   Nowa droga

 Połączenie z obwodnicą
W piątek, 21 października, 

w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego została podpisana 
umowa na realizację budowy i 
przebudowy ulic oraz dróg łą-
czących drogę wojewódzką nr 
527 z drogą krajową nr 16 w 
pobliżu węzła Olsztyn-Zachód 
(Kudypy).

Podpisania umowy 
dokonali marszałek 
Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, 
Gustaw Marek Brzezin 
oraz z ramienia sa-
morządów (Olsztyna, 
Jonkowa i Gietrzwał-
du) - prezydent Olsz-
tyna, Piotr Grzymo-
wicz.

Podpisana umowa 
jest częścią projek-
tu w ramach Zinte-
growanych Inwestycji 
Terytorialnych Miej-
skiego Obszaru Funk-
cjonalnego Olsztyna. 
Dzięki tej inwestycji całkowicie 
zmodernizowane zostaną do-
tychczasowe ulice: Kresowa, 
Wołodyjowskiego, Żurawia i 
Perkoza, leżące w granicach 

administracyjnych Olsztyna 
(osiedla Gutkowo i Łupstych).

Dla mieszkańców naszej gmi-
ny niezwykle ważne będzie po-
wstanie nowej drogi łączącej 
drogę wojewódzką nr 527 (od 
obecnego skrzyżowania w Wi-
limowie) z osiedlem gutkow-
skim (ul. Gościnna) i dalej w 
kierunku Łupstychu. W miej-

scu obecnego skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 1203N z 
drogą wojewódzką, za prze-
jazdem kolejowym w Wilimo-
wie powstanie rondo, którego 

projekt przedstawialiśmy na 
łamach serwisu oraz w ubie-
głorocznym, grudniowym wy-
daniu  biuletynu gminnego „Z 
Rady i Urzędu”.

Wartość inwestycji zamknie 
się kwotą blisko 38 mln zł, z 
czego wkład własny gmin to 
5,2 mln zł. Przedsięwzięcie 

obejmuje budo-
wę i przebudo-
wę dróg o łącznej 
długości 7,5 km 
ciągów pieszych 
i rowerowych, 
zatok autobuso-
wych, skrzyżo-
wań, oświetlenia, 
o d w o d n i e n i a , 
urządzeń ochrony 
środowiska i ele-
mentów zagospo-
darowania zieleni.

Planowane roz-
poczęcie prac 
przewidziane jest 
na początek listo-

pada 2016 r. Roboty potrwają 
do lutego 2019 r.



Konkurs rozstrzygnięty

Piękna zagroda-estetyczna wieś
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 W piątek 28 października nastą-
piło uroczyste wręczenie nagród 
w tegorocznej edycji gminnego 
konkursu „Piękna Zagroda - Este-
tyczna Wieś”.
   Do udziału w konkursie zgłosi-
ło się w tym roku siedem sołectw 
oraz pięć posesji indywidualnych. 
Jury konkursowe, podobnie jak w 
latach ubiegłych, dokonało lustra-
cji zgłoszonych do kon-
kursu miejsc/działek i 
na tej podstawie oceni-
ło postęp wykonanych 
prac. Ocenie podlegały 
przede wszystkim: po-
stęp wykonanych prac 
oraz ich nakład, estety-
ka wskazanych miejsc, 
udział małej architek-
tury oraz nowych nasa-
dzeń.
   Pierwsza lustracja 
odbyła się pod koniec 
maja. Podczas wizyt 
członkowie komisji 
zapoznali się z zapla-
nowanymi przez soł-
tysów, mieszkańców 
i właścicieli posesji działaniami, 
mającymi na celu poprawę este-
tyki wskazanych miejsc. Na tej 
podstawie sporządzono protokoły 
i dokumentację fotograficzną. W 
okresie letnim jury przeprowa-
dziło drugą, niezapowiedzianą lu-
strację, której celem było spraw-
dzenie postępu wykonywanych 
prac oraz bieżące utrzymanie 
estetyki. W trakcie tych wizyt ko-
misja przydzieliła ujemne punkty 
tym sołectwom, które znacząco 

zaniedbały estetykę miejscowo-
ści. Oprócz punktów ujemnych, 
pojawiły się także wyróżnienia 
dla tych którzy nie zwlekając do 
jesieni rozpoczęli działania dużo 
wcześniej, dbając jednocześnie o 
ogólny ład i porządek.
   Na początku października odby-
ła się trzecia i ostatnia lustracja, 
podczas której komisja dokonała 

ostatecznej oceny wykonanych 
prac. Efektem tej oceny było przy-
znanie odpowiednich lokat sołec-
twom i posesjom indywidualnym.
Zwycięskim sołectwem w tym 
roku zostało sołectwo Godki, któ-
re uzyskało 85 punktów na 100 
możliwych. Drugie miejsce zaję-
ło sołectwo Łomy (81 pkt.), zaś 
trzecie ex aequo wywalczyły Sta-
re Kawkowo i Wrzesina (po 75 
pkt.). Wyróżnioną posesją wśród 
indywidualnych zgłoszeń zostało 

gospodarstwo państwa Zajkow-
skich z Godek, którzy uzyskali 64 
punkty na 90 możliwych.
Podczas XXX sesji Rady Gminy 
Jonkowo nastąpiło wręczenie wy-
różnień i nagród dla najlepszych 
sołectw oraz właścicieli posesji. 
Zwycięskie miejscowości otrzy-
mały kolejno:
•I miejsce - Godki - nagroda pie-

niężna 3500 zł, sta-
tuetka i pamiątkowy 
dyplom,
•II miejsce - Łomy 
- nagroda pieniężna 
2500 zł, statuetka i 
pamiątkowy dyplom,
• II miejsce - Stare 
Kawkowo, Wrzesina 
- nagroda pieniężna 
po 1500 zł, statuetki i 
pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzcy katego-
rii „Piękna Zagroda” 
- Teresa i Zbigniew 
Zajkowscy otrzymali 
nagrodę pieniężną w 
wysokości 1000 zł, 
drobny upominek i 

pamiątkowy dyplom.
Pozostali uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz zdjęcio-
we upominki.
Wszystkim zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy, uczestnikom 
dziękujemy i zachęcamy do udzia-
łu w konkursie w przyszłym roku.
Zdjęcia wykonane podczas je-
siennej lustracji dostępne są w 
siedzibie Urzędu Gminy w Jonko-
wie, na pierwszym piętrze, przy 
klatce schodowej.
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Śpiew, taniec i poezja

Dni Warmińskie
Hymnem „O Warmio moja miła” 

rozpoczęły się  w naszej szkole 
dni warmińskie. Pierwszy dzień, 
18 listopada, upłynął pod znakiem 
śpiewu, tańca i poezji.

Na szkolnej scenie wystąpiła re-
prezentacyjna grupa folklorystycz-
na Uniwersytetu Warmińsko – Ma-
zurskiego w Olsztynie - Zespół 
Pieśni i Tańca „Kortowo”, który 
zaprezentował tańce warmińskie: 
szot, pofajdok, polka hasana, biwat 
weselny. Układy taneczne, koloro-
we stroje, przyśpiewki wzbudziły 
duże zainteresowanie oraz gorące 
owacje zgromadzonej na sali spo-
łeczności szkolnej i zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli się 
m.in. członkowie Koła 
Emerytów i Rencistów 
z  Jonkowa oraz znany 
już dobrze wszystkim 
uczniom pan Arka-
diusz Łakomiak  – po-
eta, autor utworów dla 
dzieci. Szkolny chór 
zaprezentował pie-
śni warmińskie, któ-
rymi wywołał  „falę” 
wśród publiczności. 
W dalszej kolejno-
ści wystąpili laureaci 
szkolnego konkursu 
recytatorskiego: Ju-
lianna Wiśniewska (kl. 
IVa), Kalina Rajska 
(kl.IIIa), Karolina Kabała (kl. Vb), 
Hubert Małaczek (kl. IVb), Do-
minika Szymczak (kl.II), Michał 
Markiewicz (kl. IIIa). Za swoją 
ciężką pracę otrzymali dyplomy i 
nagrody książkowe. Następnego 
dnia wystąpią na XIV Międzyszkol-
nym Konkursie Poezji Warmińskiej 
„Spotkania z poezją warmińską”, 
gdzie zmierzą się z uczniami in-
nych szkół. Na zakończenie spo-
tkania Rada Rodziców zaserwowała 
wszystkim  dzyndzałki (warmiń-
skie pierożki z mięsem), a szkolna 
kuchnia zupę, oczywiście – war-
mińską.

Drugiego dnia 19.11.2016r., 
odbyły się 14 Spotkania z Poezją 
Warmińską. Na początku uroczy-
stości pani Eliza Borowska powi-
tała licznie przybyłych gości. Niko-
la Hojda i Zosia Kędzierzawska z 
naszej „Zerówki” zaprezentowały 
wiersze, które były dobrym wstę-

pem do konkursu. Poprzedzony on 
został występem chóru przygoto-
wanym przez panią Beatę Kowal-
ską. Usłyszeliśmy pieśni warmiń-
skie i utwory inspirowane muzyką 
ludową. Zgromadzeni goście na-
grodzili występy gromkimi brawa-
mi.

Następnie zaprezentowało się 
jury. Pani Agata Grzegorczyk –Wo-
siek, , pan Arkadiusz Łakomiak i  
pan Mariusz Szwonder przedsta-
wili swoją twórczość dedykowaną 
dzieciom zapraszając na scenę 
chętnych spośród zebranych.

Po prezentacji jury odbyła się 
część konkursowa. Wystąpili 
uczniowie z Gimnazjum nr 15 w 
Olsztynie i Gimnazjum w Jonko-

wie. Następnie prezentowali swo-
je recytacje  uczniowie ze szkół 
podstawowych nr 7, 9, 15, 19, 25, 
„Jedenastka”, „Piątka” z Olsztyna 
oraz szkół z Bukwałdu, Wrzesiny, 
Nowego Kawkowa, Świątek i Jon-
kowa. Gdy jury obradowało, go-
ście mogli przy poczęstunku oddać 
się rozmowom. Niektórzy znają się 
już z poprzednich edycji konkursu.

Werdyktem jury przyznano na-
stępujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria - Gimnazjum
I miejsce – Aleksandra Góral-

ska, kl. IIIa Gimnazjum nr 15 w 
Olsztynie

II miejsce – Hanna Łyżwa, kl.Ic 
Gimnazjum w Jonkowie

III miejsce – Małgorzata Janu-
szewska, kl. Ib Gimnazjum w Jon-
kowie, Justyna Klisz kl. IIIb Gim-
nazjum nr 15 w Olsztynie 

Szkoły Podstawowe  klasy I – III
I miejsce – Melania Czerepowic-

ka, kl. III SP nr 15 w Olsztynie, 
Michał Markiewicz, kl. IIIa SP w 
Jonkowie

II miejsce – Zofia Poniewozik kl. 
III SP „Jedenastka” w Olsztynie, 
Arkadiusz Jaksztowicz, kl. II SP w 
Świątkach

III miejsce – Julita Maksymiuk, 
kl.II SP nr 9 w Olsztynie, Martyna 
Adamiuk, kl. III SP nr 9 w Olsz-
tynie

Wyróżnienia:
Marzena Kacprzak SP w Nowym 

Kawkowie
Michalina Lisowska SP w Nowy 

Kawkowie
Dominika Szymczak, kl. II  SP w 

Jonkowie 
Szkoły Podstawowe 

klasy IV – VI
I miejsce - Weroni-

ka Mydło, kl. IV SP we 
Wrzesinie

II miejsce - Wiktoria 
Szczerbal, kl. IV SP we 
Wrzesinie

III miejsce - Kinga 
Górska, kl. IV SP we 
Wrzesinie

Wyróżnienie
Zofia Towalska, kl. IV 

SP w Nowym Kawkowie 
Laureaci i wyróżnie-

ni otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane 
przez Radę Rodziców 

Szkoły Podstawowej w Jonkowie.
Każdy z uczestników otrzymał 

pamiątkowy dyplom i płytę z utwo-
rami pana Mariusza Szwondra. Po-
dziękowano również nauczycielom 
przygotowującym recytatorów. Na 
zakończenie wystąpił czteroletni 
Krzyś, który brawurowo wyrecyto-
wał obszerny utwór „Łyna”, a któ-
rego nauczył się … przy okazji, gdy 
jego starszy brat przygotowywał 
się do konkursu. Ten akcent po-
zwala chyba powiedzieć, że poezja 
jest potrzebna ludziom małym i 
dużym.

A jeżeli jest to poezja warmiń-
ska, której towarzyszy taniec, 
śpiew i potrawy warmińskie to 
mamy komplet składników pozwa-
lających nam się czuć bezpiecznie 
w naszym domu – na Warmii.

Beata Późniak
Małgorzata Świderska
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W piątek 11 listopada 2016 r. 
na strzelnicy sportowej Warmiń-
skiego Stowarzyszenia Strze-
leckiego w Mątkach rozegrany 
został IX Jesienny Puchar Strze-
lecki z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości.

Do rywaliza-
cji przystąpiło 47 
zawodników w 
konkurencji ama-
torskiej i 12 za-
wodników posia-
dających patent. 
Puchar rozegrano 
w dwóch konku-
rencjach: karabin 
sportowy bocz-
nego zapłonu dla 
amatorów, karabin 
sportowy bocz-
nego zapłonu dla 
zawodników pa-
tentowych. W kon-
kurencji amatorskiej prowadzona 
była klasyfikacja indywidualna i 
drużynowa.

Pierwsze miejsce wśród drużyn 
zajęła ekipa mieszana Wołowno/
Porbady uzyskując 233 punkty. 
Drugie miejsce wywalczyli za-

wodnicy z OSP Jonkowo (212 
punktów i przewaga trafień w 
„10”). Na trzecim miejscu zna-
lazła się drużyna reprezentująca 
Gutkowo (212 punktów). 

Najlepszym strzelcem tego-

rocznej edycji zawodów został 
Sławomir Wydymus z Wołow-
na (84 pkt.). Drugie miejsce w 
klasyfikacji indywidualnej zajął 
Bogdan Borys z Nowego Kawko-
wa (83 pkt. i przewaga trafień w 
„10”). Na trzecim miejscu zna-

lazł się Artur Dębski z Porbad (83 
pkt.).

Zwycięskie drużyny otrzymały 
medale (miejsca 1-3) oraz oko-
licznościowe dyplomy (miejsca 
1-6). Dla najlepszych strzelców 

wręczono puchary (miej-
sca 1-3) oraz pamiąt-
kowe dyplomy (miejsca 
1-6).

Wszystkim zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy, 
a uczestnikom dziękuje-
my za udział. Zaprasza-
my na kolejne zawody - 
IX Puchar Wiosenny - 3 V 
2017 r.

Organizatorami IX Pu-
charu Jesiennego byli:

Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Jonkowie,

Gmina Jonkowo,
Warmińskie Stowarzy-

szenie Strzeleckie w Jon-
kowie.

Pełna klasyfikacja drużyn oraz 
galeria zdjęć znajdują się na 
stronie www.jonkowo.pl

Świąteczne strzelanie

Święto Niepodległości 

SYLWESTER na PLACU

31 grudnia 2330 - 030

Plac 650-lecia Jonkowa
Wspólne powitanie 
Nowego 2017 Roku

Dobra muzyka
Lampka szampana

Pokaz ogni sztucznych

Zaprasza
GOK Jonkowo

Rada Sołecka Jonkowo
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Remonty dróg osiedlowych

Modernizacje dróg
W lipcu, sierpniu i październiku 

br. kolejne ulice na terenie naszej 
gminy doczekały się gruntownych 
remontów. Pod koniec lipca w cen-
trum Jonkowa zakończono moder-
nizację Placu 650-lecia. Drugi etap 
prac obejmował wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej na części 
parkingowej placu, pomiędzy wia-
tą przystanku a sklepami. W tym 
samym czasie wykonano też prze-
budowę części ulicy Spacerowej w 
Jonkowie, od skrzyżowania z ul. 
Poranną do wjazdu na „Orlika”. 

W okresie wakacyjnym firma 
Skanska S.A. wykonała w Giedaj-
tach nową nawierzchnię ulic: Rol-
nej, Leśnej i Środkowej o łącznej 
pow. 2 598 m2. Wyremontowa-
ne ulice mają szerokość  3,5 m z 

mijankami o szer. 4,5 m co 100-
150 m. Z mieszanek mineralno-
-bitumicznych na podbudowie z 
istniejącego kruszywa wykonano 
też zjazdy na posesje. Nowy „dy-

wanik” składa się z dwóch warstw: 
wiążącej i wzmacniającej o grubo-
ści 4 cm oraz warstwy ścieralnej 
AC 11S o grubości 3 cm.

W październiku natomiast asfal-

tu doczekali się mieszkańcy ul. Le-
śnej w Jonkowie. Firma Skanska 
S.A. wykonała nawierzchnię drogi 
z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych na podbudowie z istniejące-
go kruszywa o szerokości  4,5 m, 
z 3 zjazdami na drogi wewnętrzne 
i 5 zjazdami na posesje, o łącznej 
pow. 2 335,5 m2. Podbudowę dro-
gi stanowi 15-centymetrowa war-
stwa zagęszczonego kruszywa. Na 
to ułożono 4 cm warstwę wiążącą, 
pokrytą 4 cm warstwą ścieralną 
asfaltu.

Koszty remontu poszczególnych 
ulic przedstawiają się następują-
co: ul. Rolna, Leśna i Środkowa 
w Giedajtach – 197 tys. zł., Plac 
650-lecia Jonkowa oraz część ul. 
Spacerowej – 178 tys. zł., ul. Le-
śna w Jonkowie – 179 tys. zł.

Wszystkie inwestycje w całości 
sfinansowano ze środków wła-
snych budżetu gminy Jonkowo.

Wakacje w GOK
W projekcie Wakacje 2016 reali-

zowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Jonkowie wzięli udział 
podopieczni dziesięciu świetlic 
wiejskich działających na terenie 
Gminy Jonkowo.  Projekt obejmo-
wał realizację zajęć oraz organiza-
cję różnych form wypoczynku w 
okresie od 11 lipca do 21 sierpnia. 
Godziny zajęć dostosowano do 
potrzeb dzieciaków w poszczegól-
nych miejscowościach. Większość 
świetlic otwarta była w godzinach 
od 9.00-13.00. 

Do dyspozycji najmłodszych 
przygotowano zajęcia stacjonarne 
(w danej świetlicy), wyjazdy inte-
gracyjne do innych świetlic oraz 
wycieczki poza obręb Gminy Jon-
kowo. W trakcie realizacji projek-
tu dzieci i młodzież brały udział w 

zajęciach kształcących 
umiejętności manualne, spotka-
niach rozwijających intelekt oraz 
wyjazdach sportowo-rekreacyj-
nych.

W ramach stacjonarnych zajęć 
świetlicowych przeprowadzono 
szereg warsztatów z technik de-
cupage, malowania, wyklejania i 
innych form plastycznych. Do dys-
pozycji podopiecznych były także 
gry planszowe i elektroniczne (w 
tym internetowe). Dzieci i mło-
dzież brały udział w wycieczkach 
po okolicy, podczas których zapo-
znawały się z lokalnymi walorami 
przyrodniczymi i krajobrazowymi. 
Cennym uzupełnieniem była orga-
nizacja ognisk integracyjnych oraz 
fotograficznych warsztatów plene-
rowych.

Wspólne zajęcia dla kilku lub 
wszystkich świetlic organizowane 
były na zasadach wzajemnych wi-
zyt. W tym czasie przygotowywa-
no zajęcia warsztatowe, podczas 
których wymieniano się zdobytymi 
doświadczeniami. 

Dodatkową atrakcją była moż-
liwość udziału podopiecznych w 
Mini Turnieju Sołectw (KOLORYT). 
Wzorowany na gminnej imprezie 
plenerowej turniej dostarczył mło-
dym mieszkańcom wielu wrażeń i 
pozwolił zmierzyć się w konkuren-
cjach, które wykonywali niegdyś 
dorośli w czasie gminnego finału.

Spośród integracyjnych wyjaz-
dów poza granice gminy należy 
wymienić przede wszystkim moż-
liwość uczestniczenia w wyciecz-
kach na basen (Olsztyn), do kina 
(Olsztyn), do parku linowego 
(Olsztyn), a także do stadniny 
koni w Gutkowie. 

Więcej na www.gok.jonkowo.pl
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Tak się bawi Jonkowo

Pożegnanie Lata
17 września 2016 r. mieszkań-

cy naszej gminy wspólnie poże-
gnali tegoroczne lato. Muzyczne 
pożegnanie lata to impreza, któ-
ra gości w naszym kalendarzu od 
dwóch lat, a już zdobyła szerokie 
grono wielbicieli. 

W tym roku zaczęliśmy już 
przed południem turniejem piłki 
nożnej na stadionie gminnym. W 
zmaganiach udział wzięły druży-
ny piłkarskie z grup żaków, orli-
ków i młodzików. Po zakończeniu 
turnieju czas na rywalizację mieli 
dorośli. W gminnych zawodach 

strażackich udział wzięli druhowie 
z Mątek i Jonkowa. Po niezwykle 
zaciętej rywalizacji lepsi okazali 
się gospodarze zawodów.

Po godzinie 17 przed sceną na 
Jonkowskich Błoniach zaprezen-
towali swoje fenomenalne umie-
jętności karatecy z Akademii 
Sztuk Walki Jonkowo. Chwilę póź-
niej rozbrzmiała muzyczna scena. 
Wszyscy bawili się przy muzyce 
zespołu Smolnajt.

Kulminacyjnym punktem jon-
kowskiego pożegnania lata był 
koncert zespołu disco-polo Lon-

g&Junior. Występ znanych gwiazd 
przyciągnął pod scenę sporą gru-
pę fanów zespołu. Nie obyło się 
bez autografów i pamiątkowych 
fotografii.

Dalszą zabawę taneczną po-
prowadził DJ, który przypomniał 
wszystkim znane utwory dyskote-
kowe z ubiegłych lat. Zabawa za-
kończyła się 30 minut po północy. 
Wszyscy żegnając lato na kolejny 
rok, w doskonałych humorach, 
wrócili do domów. 

Umowa podpisana

Świetlica Wołowno
We wtorek 6 grudnia 2016 r. 

podpisana została umowa na wy-
konanie II etapu budowy świetlicy 
wiejskiej w Wołownie.

W wyniku postępowania zamó-
wienia publicznego najkorzyst-
niejszą ofertę przedstawiła Firma 
Ogólnobudowlana POR-BUD - Ma-
rek Porbadzki z Giedajt (szcze-
góły na BIP Jonkowo). Zgodnie 
z podpisaną umową wykonawca 
zrealizuje roboty konstrukcyjne, 

sanitarne i elektryczne budyn-
ku świetlicy o powierzchni zabu-
dowy ponad 133 m2. Prace będą 
polegały na dokończeniu nowej 
świetlicy wraz z instalacjami we-
wnętrznymi: wodną, kanaliza-
cyjną, elektryczną, wentylacyjną 
oraz ogrzewaniem kominkowym. 
Koszt II etapu budowy wyniesie 
prawie 218 tys. zł.

Termin realizacji inwestycji 
przewidziany został na sierpień 

2017 r. 
Budowa świetlicy w Wołownie 

podzielona została na dwa etapy. 
W pierwszym wykonany został 
projekt świetlicy (na kwotę 17 
tys.) oraz przygotowano grunt, 
wylewając fundamenty (koszt ok. 
74 tys.). Całość inwestycji sfinan-
sowano ze środków budżetu Gmi-
ny Jonkowo.

Redakcja dziękuje 
dzieciom z Przedszkola Samorządowego 

w Jonkowie za rysunki, które może wyko-
rzystywać w biuletynie. Zainteresowanych 

obejrzeniem prac dzieci odsyłamy
 do galerii na: www.jonkowo.pl
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Druga edycja za nami

Festiwal Koloryt 
W dniach 20-21 sierpnia do 

Jonkowa po raz drugi zawitał fe-
stiwal KOLORYT. Nasza najmłod-
sza impreza plenerowa cieszy się 
coraz większym zainteresowa-
niem zarówno lokalnych artystów 
jak i samych mieszkańców.

Już pierwszego dnia najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy mogli 
wziąć udział w mini spektaklu 
magii i poezji, który odbył się w 
jonkowskim parku. Czytanie ba-
jek, zabawy integracyjne, kącik 
malarski, pokazy akrobatyczne i 

karate to tylko kilka propozycji 
dla dzieci i młodzieży przygoto-
wanych tego dnia. Zaś wieczo-
rem, coś przyjemnego dla ucha 
dla dorosłych - koncert jazzowy 
zespołu Straight Ahead w restau-
racji Zakątki Smaków.

Drugiego dnia Kolorytu dziecia-
ki miały okazję zmierzyć się w 
konkurencjach sprawnościowo-
-zręcznościowych poprowadzo-
nych przez instruktorów ośrodka 
kultury. Do dyspozycji najmłod-
szych oddano też budzące wielkie 

zainteresowanie dmuchane zjeż-
dżalnie. Przed sceną odbywały 
się rodzinne zabawy z bańkami 
mydlanymi. Działała też plenero-
wa pracownia malarska. 

W głównej części artystycz-
nej imprezy zaprezentowali się: 
Anna Broda, zespół BlueSide, 
Natalia Mularonek oraz zespół 
Guzik. Część muzyczna została 
wzbogacona o wspaniałe widowi-
sko ognia i dźwięku w wykonaniu 
Teatru Ognia FUEGO oraz Przyja-
ciół.

Zbiórka prezentów

Mikołajki w Arce 
Na przełomie listopada i grud-

nia w jonkowskim Przedszkolu 
Samorządowym zorganizowana 
została zbiórka prezentów miko-
łajkowych dla dzieci ze Stowarzy-
szenia Arka w Olsztynie.

Celem tej akcji było budzenie 
empatii i uwrażliwianie dzieci na 
potrzeby innych. Przedszkolaki 
miały oddać swoją zabawkę na 
rzecz potrzebujących kolegów i 
koleżanek, albo kupić coś specjal-
nie dla nich. Akcja zyskała szero-
ki oddźwięk. Zebraliśmy ogrom-

ną ilość zabawek, maskotek, gier, 
układanek i przyborów plastycz-

nych. Dnia 6 grudnia w przebra-
niu pomocnic Mikołaja pojechały-

śmy do siedziby stowarzyszenia, 
aby osobiście przekazać prezenty 
dzieciom. Zaskoczenie, a następ-
nie radość i uśmiechy dzieci były 
największym wyrazem wdzięcz-
ności. Wszystkim Rodzicom i Wy-
chowankom, którzy włączyli się 
w akcję serdecznie dziękujemy. 
Do poziękowań dołączają się pra-
cownicy Arki.

Organizatorki zbiórki:
Aleksandra Klisz-Przerwa

Małgorzata Wicha


