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konstytucja Majowa

Począwszy od połowy XVII wieku wicieli cechów rzemieślniczych.
pozycja Rzeczypospolitej Oboj- Zapowiadało się na ciekawe wiga Narodów na arenie między- dowisko. Przed godziną 11 przynarodowej systematycznie ma- był król Stanisław August. Na
lała. Panowanie dynastii Saskiej fali powszechnego entuzjazmu
pogłębiło zastój gospodarczy. sali oraz pod presją uzbrojonych
Prawdziwy cios Rzeczypospolitej rzemieślników król złożył przyzadali troskliwi sąsiedzi w 1772 sięgę na nowa Ustawę Rządową,
r., podpisując w Petersburgu akt a parlamentarzyści uznali ją za
rozbiorowy. W śmiertelnie znużo- powszechnie obowiązującą. Nienym, pełnym marazmu kraju nikt licznych tego dnia opozycjoninie protestował. Szczęśliwie już stów podniecony tłum wyniósł na
niebawem przystąpiono
do reform ustrojowych,
które miały stworzyć
podwaliny pod nowoczesne państwo prawa.
Wykorzystując zaangażowanie państw ościennych w rozwiązywanie
własnych
problemów
zwołano w 1788 roku
sejm
konfederacyjny,
który przystąpił do dalszych reform - w tym
reformy całości ustroju państwa. Wielkim
krokiem w tym kierunku było uchwalenie w
kwietniu 1791 r. tzw.: Sejm Wielki, pędzlem Jana Matejki
„prawa o miastach” oraz
„prawa o sejmikach”
[następnie zostały włączone do rękach z zamku królewskiego. W
tekstu konstytucji].
ten sposób, w drodze swoistego
Pod koniec kwietnia 1791r. po- zamachu stanu, dokonano wielstanowiono zawiesić obrady na kiego dzieła reformy.
czas Wielkanocy. Wznowienie
Składająca się z 11. artykułów
posiedzenia przewidziano na 5 Ustawa Zasadnicza wprowadzała
maja. Zwolenników reform powia- ustrój oparty o zasadę trójpodomiono jednak o przyspieszeniu działu władzy, likwidowała „libeobrad i już rankiem 3 maja w sej- rum veto”, ograniczała także pramie zgromadzili się posłowie oraz wa polityczne dla tzw.: „szlachty
senatorowie stronnictwa patrio- gołoty”, jednocześnie uprzywitycznego. Sprowadzono również lejowując mieszczaństwo. Oddatłumy mieszczan oraz przedsta- wała również pod opiekę państwa

chłopów.
Pomimo swej doniosłej roli jaką
odegrała Konstytucja 1791 r., w
rzeczywistości była ona dziełem
nieskończonym. Przez następne
miesiące trwały prace m. in.: nad
jej ekonomicznym odpowiednikiem, regulującym prawa własności. Niestety tragiczne wydarzenia konfederacji targowickiej,
zdrada króla i drugi rozbiór zaprzepaściły całkowicie dokonania
reformatorów i pogrzebały większość
jej ustaleń. Niemniej
jednak dzieło doby
sejmu konfederacyjnego zwanego później Wielkim stanowiło poważny krok
do przodu. Dało solidne podwaliny pod
stworzenie
nowoczesnego państwa o
charakterze narodowym, co zostało już
potwierdzone
podczas insurekcji kościuszkowskiej oraz
w dobie Księstwa
Warszawskiego.
Upadek państwa
polskiego sprawił, że zmiany
mentalne następowały znacznie wolniej niż w innych krajach.
Kształtowanie świadomości narodowej pośród wszystkich stanów, stało się jednak faktem.
Przejaw tego zjawiska uwidocznił
się najdobitniej w czasie wielkich
powstań narodowych, w tym w
szczególności – styczniowego
(1863-1864).
RMZ
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Inwestycje gminne

Asfalt w Porbadach

26 marca gmina Jonkowo podpisała umowę z firmą Strabag na
budowę drogi asfaltowej w Porbadach. Firma ta wygrała przetarg na realizację tej inwestycji,
składając ofertę korzystniejszą
finansowo od WMPD. Koszt inwestycji po przetargu zamknie się
kwotą 456 tyś. 728 zł 22gr.
W ramach prac, we wsi Porbady, wykonany zostanie dywanik
asfaltowy o długości 500 m. Zakres prac obejmuje: wykonanie
korytowania drogi, wykonanie
wzmocnienia podłoża gruntocementem, wykonanie podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni bitumicznej
– warstwy wiążącej i ścieralnej,
wykonanie nawierzchni chodnika,
wykonanie studzienki ściekowej i
przykanalika, wykonanie pobo-

czy gruntowych. Jak widać na ję, że jako kontynuacja inwestyzdjęciu obok prace już się rozpo- cji zakwalifikowany zostanie do
częły i potrwają ok. dwa miesią- realizacji w tegorocznej edycji
ce. Inwestycja jest realizowana Narodowego Programu Rozwoju
w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych.
j.o
Budowy Dróg Lokalnych. 50%
inwestycji sfinansowana jest z tego
programu,
reszta
z wkładu własnego gminy i 50 tyś.
zł z powiatu. Docelowo w kolejnych
etapach planowane
jest wykonanie dywanika asfaltowego
od Wrzesiny przez
Porbady do Godek.
W br. przygotowywany jest projekt
techniczny odcinka
Wrzesina-Porbady. Wymiana gruntu na drodze w Porbadach
Należy mieć nadzie-

Pojemniki we wsi

Segregacja Śmieci

Związek Gmin „Czyste Środowisko”, do którego należy nasza
gmina, rozpoczął akcje rozstawiania pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów. Do pierwszych
miejscowości w naszej gminie
trafiła partia 49 pojemników.
Mieszkańcy Jonkowa, Gutkowa,
Mątek, Giedajt i Warkał mogą już
segregować odpadki ze swoich

Z okazji zbliżającego się Dnia
Strażaka, składam Druhom z OSP
Jonkowo, OSP Wrzesina, OSP
Szałstry, OSP Mątki i OSP Węgajty , najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i pomyślności.
Niech Św. Florian chroni was w
czasie niesienia pomocy mieszkańcom Gminy Jonkowo,
a wasza społeczna praca przysparza satysfakcji i spełnienia.

Wójt Gminy Jonkowo
Wojciech Giecko

gospodarstw domowych. Różno- gminy trafią do zakładu utylizacji
kolorowe, odpowiednio oznaczo- odpadów stałych w Rudnie gm.
ne pojemniki służą do zbierania Ostróda. Właśnie tam, o czym
papieru, metalu, szkła bezbarw- pisaliśmy już we wcześniejszych
nego, szkła barwnego oraz pla- numerach naszego biuletynu,
stiku. W tym miejscu zwracamy Związek Gmin „Czyste Środowisię do mieszkańców o szczególne sko”, ze środków UE, NFOŚ oraz
w k ł a d u
zwrócenie
własnego
uwagi
na
19
gmin,
zg n i a t a n i e
członków
butelek plazwiązku,
stikowych,
wybudował
które
nie
nowoczezgniecione,
sny, jak na
ze względu
razie
jena objętość,
dyny tego
powodują
typu zakład
szybkie zaw naszym
pełnienie
wojewódzpojemnika.
Sukce- Mieszkańcy Jonkowa już segregują śmieci twie.
Przynależsywnie poność
do
jemniki do
selektywnej zbiórki odpadów tra- „Czystego Środowiska” na kilkafiały będą do kolejnych miejsco- dziesiąt lat rozwiązała, temat odpadów stałych w naszej gminie.
wości naszej gminy.
Zarówno śmieci segregowane
j.o
jak i nie segregowane z naszej
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Rekonstrukcja bitwy pod Raszynem

Debiut I pułku artylerii z Jonkowa

18 IV 2009r. na polach pod Raszynem, podobnie jak dwieście lat
temu starły się wojska Księstwa
Warszawskiego z oddziałami armii
austriackiej (19 IV 1809r.). Dwusetna rocznica skłoniła Gminę Raszyn do przeprowadzenia kolejnej
inscenizacji, tym razem z większym
rozmachem. Zaproszono grupy rekonstrukcji historycznych nie tylko
z Polski, ale i z zagranicy. Udział
wzięli goście z Austrii, Białorusi,
Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec i Rosji. Razem około
500 żołnierzy różnych formacji.
Bój stoczono w historycznym miejscu, u wylotu grobli, niedaleko zabudowań
dworskich, na przedpolach
wsi Falenty. Przed nacierającymi wojskami austriackimi broniły swych pozycji
wojska polskie dowodzone
przez księcia Józefa Poniatowskiego. Oprócz samych
walk na przedpolach wsi,
widzowie mogli podziwiać
pojedynki
artyleryjskie
i efekty pirotechniczne.
Na zakończenie inscenizacji przeprowadzono także pokazy musztry według XIXwiecznych regulaminów. Oddziały
piechoty zaprezentowały przed
publicznością swoje wyszkolenie,
a kawaleria pokazała szarżę w pełnym galopie. Huk armat skutecz-

nie rozproszył chmury i w trakcie
inscenizacji deszczowe niebo pojaśniało ustępując wspaniałej słonecznej pogodzie.
W inscenizacji debiutowała grupa rekonstrukcyjna z Gminy Jonkowo. Reprezentujący ją pierwszy
pułk artylerii pieszej wcielił się tym
razem w barwy Księstwa Warszawskiego. Nasza rota (w składzie
Piotr Czerepak, Tomasz Czerepak,
Andrzej Królik oraz Rafał Królik)

weszła w skład centrum pod dowództwem gen. Sokolnickiego i
stanowiła cześć baterii, która przez
długi czas skutecznie zatrzymała
awangardę austriacką przed zajęciem grobli w Falentach. W trakcie

Harmonogram szczepień psów i kotów
przeciwko wściekliźnie

pojedynku artylerzyści wykazali
się wielką odwagą, niejednokrotnie powstrzymując szarże kawalerii przeciwnika oraz ataki piechoty.
W boju wspomagały ich pułki piechoty oraz dzielnych lansjerów. Do
wieczora pozycja pod Raszynem
została utrzymana.
Warto nadmienić, że Raszyn był
pierwszą dużą bitwą rozegraną samodzielnie przez wojska polskie po
trzecim rozbiorze. Mimo, że batalia zakończyła się wycofaniem oddziałów
księcia Józefa Poniatowskiego do Warszawy, to wywarła na dowództwie austriackim
silne wrażenie. Dla
strony polskiej umożliwiła także spokojną
ewakuację stolicy i
przejście do szybkiego kontrataku zakończonego w efekcie
zajęciem Małopolski i
przyłączeniem Galicji
do Księstwa Warszawskiego.
Następnym
tak znaczącym zwycięstwem w dziejach
oręża polskiego będzie
dopiero wojna polsko-bolszewicka
z lat 1919-1921.
rmz
galeria zdjęć na www.1807jonkowo.pl

Rada Sołecka Jonkowa
Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie

30.04.2009: Bałąg (godz. 10-1030), Szałstry (1112), Wołowno (1230-1330), Stękiny (14-15)
zapraszają wszystkich mieszkańców
04.05.2009: Wrzesina (10-11), Giedajty (113030
30
gminy na imprezę plenerową Majów12 ), Giedajty osiedle (17-17 ), Warkały osie30
ka 2009, która odbędzie się 9 maja
dle (18-18 )
30
2009r. (sobota) na Placu 650-lecia w
05.05.2009: Wilimowo (10-10 ), Warkały Za30
Jonkowie.
lesianka (11-11 ), Warkały (12-13), Warkały
30
kurniki (13 -14)
Program imprezy:
06.05.2009: Kajny (10-1030), Polejki (11-1130),
16:00 - 19:00 - Gry i zabawy dla dzieci,
Mątk (12-13), Giedajty (14-1430)
19:00 - 2:00 - Zabawa dla dorosłych.
07.05.2009: Garzewko (10-1030), Łomy (16-17)
09.05.2009: Jonkowo (10-13)
Szczepienia są płatne! Do tańca przygrywać będzie zespół muzyczny.
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Konkurs recytatorski

spotkanie z poezją
W dniu 8 kwietnia 2009 r. przeprowadzono gminne eliminacje
XXVII Konkursu Recytatorskiego
„Spotkania z Poezją”. W tegorocznej edycji wzięło udział 16
uczniów placówek oświatowych
z Jonkowa, Nowego Kawkowa i
Wrzesiny.
Zgodnie z regulaminem w
Spotkaniach mogły wziąć udział
uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych w trzech grupach
wiekowych klas: I-III, klas IV-VI,
oraz klas gimnazjalnych.
Spośród zgłoszonych przez szkoły uczniów, sześć najwyżej ocenionych osób (po dwie z każdej
kategorii) przeszło do kolejnego
etapu (powiatowego).
Głównym celem konkursu recytatorskiego jest kształtowanie
wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji,

stworzenie dzieciom i młodzieży
możliwości zaprezentowania poezji i prozy, a także artystyczna
konfrontacja młodych recytatorów.
Jury w swojej ocenie brało pod
uwagę dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich
dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja
utworów, kultura słowa, ogólny
wyraz artystyczny, poprawność
wykonania, celowość użycia środków pozasłownych (np. mimiki,
gestykulacji)
wspomagających
interpretację, a także warunki
głosowe wykonawcy.
Decyzją jury konkursowego, w
skład którego weszli: Barbara
Kurłowicz, Ryszard Walkowski
oraz Rafał M. Zasański, Gminę
Jonkowo będą reprezentowały
następujące osoby:

Uczestnicy konkursu recytatorskiego

Kategoria klas I-III
- Miejsce I – Aleksandra Adamczuk, Miejsce II – Iwona Nagielska,
Kategoria klas IV-VI
- Miejsce I – Patrycja Łaszczewska, Miejsce II – Aleksandra Malinowska,
Kategoria klas gimnazjalnych
- Miejsce I – Sylwia Siekierska,
Miejsce II – Karolina Koprowska,
Nagroda specjalna jury konkursowego - wyróżnienie jury – Kamila
Soliwoda – najmłodsza uczestniczka konkursu.
Laureaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe
w postaci słowników i leksykonów ufundowanych przez Urząd
Gminy Jonkowo.
Źródło: www.gok.jonkowo.pl

Laureaci konkursu recytatorskiego

Szanowni Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jonkowo
Z okazji Dnia Strażaka przekazujemy wam Strażacy serdeczne pozdrowienia i składamy najlepsze życzenia. Jednocześnie dziękujemy za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Niech św. Florian pomaga Wam
w wypełnianiu strażackich obowiązków, a Wasze rodziny otacza opieką.
Komendant Gminny OSP RP
Lech Przegaliński

Prezes ZG OSP RP w Jonkowie
Leszek Domin
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Porządki w rezerwacie

Sprzątanie świata

Dnia 18 kwietnia 2009 roku
dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w
Jonkowie wzięły udział w akcji
„ZMIENIAMY I CHRONIMY” zorganizowanej przez studentów III
roku socjologii i administracji publicznej WSIiE TWP w Olsztynie.
Celem akcji było zademonstrowanie związku z przyrodą, zwrócenie uwagi na problemy środowiska, budzenie świadomości i
wrażliwości ekologicznej, zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz
kształtowanie właściwych postaw
w kontaktach z przyrodą.
Akcja rozpoczęła się o godz.
9.30 zbiórką na Placu 650-lecia
Jonkowa. Na miejscu rozdane
zostały rękawice ochronne oraz
worki foliowe. O godzinie 10.00
licznie zgromadzeni uczestnicy
akcji (władze gminne, młodzież
szkolna i nauczyciele, studenci
oraz mieszkańcy gminy), podzie-

leni na trzy kolumny wyruszyli w
kierunku Łomów do rezerwatu
„Kamienna Góra”, gdzie wspólnymi siłami oczyścili teren z nagromadzonych tam śmieci. Po dwóch
godzinach ochotnicy wrócili do
Jonkowa, po drodze zbierając
licznie nagromadzone śmieci z
przydrożnych rowów.
Podsumowanie akcji odbyło się
w czasie zorganizowanego ogniska, na którym nie zabrakło kiełbasek i atrakcyjnych gadżetów
dla dzieci.
Akcję udało się sprawnie zorganizować dzięki dużemu zaangażowaniu członków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jonkowie.
Do zobaczenia za rok.
Anna Piskunowicz
Akcję „Clean up the World”
ZMIENIAJ I CHROŃ zorganizowali
studenci III roku socjologii i administracji publicznej WSIiE TWP

w Olsztynie. Oprócz nich udział
wzięli przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Olsztynie, Urzędu Gminy Jonkowo, Gminnego
Ośrodka Kultury i Sołectwa Jonkowo, Nadleśnictwa Kudypy, OSP
Jonkowo i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Jonkowie.
Celem tego działania było zademonstrowanie związku z przyrodą
i zwrócenie uwagi społeczności
lokalnej na problemy środowiska,
budzenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych
postaw w kontaktach z przyrodą.
Źródło www.jonkowo.pl
Galeria zdjęć dostępna na www.
gok.jonkowo.pl

Świetlica Jonkowo

Nietypowe rekolekcje

W związku ze świętami Wielkiej
Nocy dzieci ze Świetlicy Wiejskiej
w Jonkowie postanowiły wspólnie
przygotować się do tego najważniejszego w kalendarzu chrześcijańskim święta. W tym celu
zorganizowaliśmy wycieczkę do
Sanktuarium Maryjnego przy kościele Najświętszej Marii Panny
w Gietrzwałdzie, któremu papież Paweł VI nadał tytuł Bazyliki
Mniejszej.
Wycieczka odbyła się 10 kwiet-

nia 2009 roku, czyli w Wielki
Piątek. Większość dzieci po raz
pierwszy była w Gietrzwałdzie,
dlatego z wielką ochotą i ogromnym skupieniem zwiedzały świątynię i znajdującą się nieopodal
kaplicę św. Józefa. Ważnym elementem „pielgrzymki” było oczywiście picie wody z cudownego
źródełka. Na zakończenie pobytu w Gietrzwałdzie przeszliśmy
znajdującą się w pobliżu świątyni
drogę krzyżową.

Nasza wycieczka do Gietrzwałdu znakomicie wkomponowała się w przedświąteczny okres,
gdyż z jednej strony pomogła w
duchowym przygotowaniu się do
świąt wielkanocnych, a z drugiej pozwoliła dzieciom poznać i
zwiedzić jedno z najważniejszych
miejsc polskiej Warmii.
Anna Piskunowicz
Galeria zdjęć www.gok.jonkowo.pl

SPORT SPORT SPORT
Pod górkę

Powtórka z jesieni

W kolejnych trzech meczach
GLKS Jonkowo poniósł porażki.
Przegranych tym boleśniejszych,
że w przypadku Łukty i Miłakowa
z drużynami niżej notowanymi,
co może mieć znaczenie w walce o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej.
Mecz w Łukcie, mógł i powinien zakończyć się wygraną jonkowian. Kilka niewykorzystanych
sytuacji bramkowych oraz dwie
nieuznane przez sędziego bramki
(po sygnalizacji spalonego), spowodowały, że jonkowianie święta
spędzili w nie najlepszych nastrojach.
Festiwalem niewykorzystanych
sytuacji, zabawą w św. Mikołaja,
można nazwać poczynania piłkarzy GLKS-u w meczu z Miłakowem. Już w pierwszej połowie
jonkowianie powinni zaaplikować
gościom worek bramek. Do dzisiaj piszący te słowa nie może
zrozumieć jak można było nie
wykorzystać tylu sytuacji bram-

Tenis stołowy

kowych. Co nieudało się gospodarzom, udało się gościom. Dwa
celne strzały oddane na bramkę
GLKS-u zakończyły się bramkami. I nic już nie dało strzelenie
kontaktowej bramki w 90 minucie meczu przez M. Gniadka.
Porażka z Drwęcą w Nowym
Mieście Lub. 0:3, co nawet w
relacji z meczu w Gazecie Olsztyńskiej, zaznaczyli gospodarze
była zdecydowanie za wysoka.
Dodatkowo gdyby przy wyniku
0:1, jonkowianie wykorzystali
doskonałą sytuacje podbramkową, mecz mógłby skończyć się
zupełnie inaczej.
W najbliższej kolejce GLKS podejmuje Wel Lidzbark Welski, po
czym wyjeżdża do Biskupca Pomorskiego na mecz z OSSĄ.
Warmiak Łukta - GLKS 1:0
GLKS - GLKS Miłakowo 1:2
Drwęca Nowe Miasto LuB. - GLKS
3:0
j.o

1.

Błękitni Orneta

21

51

2.

Iskra Narzym

21

42

3.

MGKS Tolkmicko

21

39

4.

Unia Susz

20

39

5.

Drwęca Nowe Miasto Lub.

21

38

6.

GKS Stawiguda

21

37

7.

Olimpia Olsztynek

21

34

8.

Ossa Biskupiec Pom.

21

34

9.

Ewingi Zalewo

21

30

10.

Orzeł Janowiec Kość.

21

26

11

Osa Ząbrowo

21

19

12.

GLKS Jonkowo

21

19

13.

Wel Lidzbark Welski

21

17

14.

Warmiak Łukta

21

14

15.

GLKS Miłakowo

21

14

16.

Grunwald Gierzwałd

21

12

Przy stole
W rozegranym w Ostródzie
finale turnieju tenisa stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej z dobrej strony pokazali
się reprezentujący naszą gminę: Karolina Chmarycz (kat.
1996 i młodsze) oraz Mateusz Strynowicz (1993-91).
Mateusz zajął trzecie miejsce
w swoje kategorii wiekowej a
Karolina trzecie
W Mistrzostwach Województwa SZS Szkół Gimnazjalnych,
w których
udział wzięło jedenaście drużyn z całego województwa. Reprezentujące,
jonkowskie gimnazjum Joanna Ryba i Karolina Chmarycz
zajęły III miejsce.

Karolina Chmarycz i Joanna Ryba

Biuletyn Informacyjny Gminy Jonkowo „ Z Rady i Urzędu”
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie; www.jonkowo.pl, www.gok.jonkowo.pl
11-042 Jonkowo ul. Klonowa 2; tel. 089 512 92 37 w. 34
e-mail: gok@jonkowo.pl; redakcja: Jacek Olszewski, Rafał Zasański

j.o.

