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Modernizacja dróg i budowa oświetlenia

Inwestycje w gminie
Wspólnymi siłami Powiatu
Olsztyńskiego i Gminy Jonkowo udało się położyć nową
nawierzchnię bitumiczną na
drodze powiatowej przebiegającej przez centrum Jonkowa.
Nowa nawierzchnia wykonana
została na odcinku od skrzyżowania Jonkowo-Olsztyn-Mątki do skrzyżowania
Jonkowo-Łomy-Pupki
oraz na odcinku ok.
500 m zniszczonej
drogi na wysokości
os. Królewskiego.
Inwestycja
zrealizowana została w ramach
Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
na lata 2012-2015,
z którego pozyskano 50% kosztów inwestycji. Na pozostałe 50% złożyli się
solidarnie powiat i
gmina. Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą 182
582,50 zł, a inwestycję wykonała wyłoniona w przetargu
firma DROGOMEX.
Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami kontynuowany
jest program naprawy dróg
lokalnych w naszej gminie.
W miesiącu listopadzie wyremontowane zostały kolejne

odcinki dróg, tym razem na
osiedlu Królewskim w Jonkowie. W ramach tej inwestycji
przeprowadzony został remont ok.1600 m2 dróg (stabilizacja gruntu, nawierzchnia
asfaltowa, zjazdy do posesji i
mijanki) na ulicach: Krzywoustego, Łokietka oraz części

Zygmunta Starego. Przetarg
na wykonanie tych prac wygrała firma SANBUD z Olsztyna. Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą 127
343,09 zł.
W projekcie budżetu gminy na rok 2016 znalazła się
kwota 200 000 zł na kolejne
naprawy dróg lokalnych w naszej gminie.

Na osiedlu Południe w Jonkowie (ul. Koralowa) trwają
prace przy budowie oświetlenia ulicznego. Wzorem innych osiedli z terenu gminy
mieszkańcy założyli społeczny
komitet budowy oświetlenia i
wspólnymi siłami z udziałem
finansowym ze strony samorządu realizowana
jest ta inwestycja.
W
pierwszym
etapie prac, który
jest właśnie realizowany posadowionych zostanie
26 słupów oświetleniowych.
W
następnym
wydaniu biuletynu przedstawimy
podsumowanie
inwestycji
przeprowadzonych w
naszej gminie w
2015 r. oraz propozycje planu inwestycyjnego
na 2016 r.
Zainteresowane osoby odsyłamy do gminnego portalu
www.jonkowo.pl, w którym
informacje te pojawią się na
początku przyszłego roku. To
właśnie na tej stronie możecie
Państwo znaleźć najbardziej
aktualne informacje o naszej
gminie.
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Rozbudowa bazy sportowej

Bieżnia przy SP Jonkowo
Zakończyła się budowa bieżni lekkoatletyczej przy Orliku
w Jonkowie. Ta informacja z
pewnością spotka się z zadowoleniem wśród miłośników
lekkoatletyki z terenu naszej
gminy, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłej części naszej społeczności.
Łączna powierzchnia poliuretanowej bieżni wynosi ok.
406 m2.
Bieżnia ma 80 metrów długości (w tym po 20 metrów
na start i metę) i wytyczone
są na niej 4 tory. Obiekt jest
przystosowany
do biegów

Warsztat y
Świąteczne
W sobotę 12 grudnia 2015 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie po raz czwarty zorganizował warsztaty bożonarodzeniowe „W Świątecznym Klimacie”.
W specjalnie przygotowanych
zajęciach, prowadzonych przez
instruktorów, można było własnoręcznie wykonać ozdoby
świąteczne:
bajeczne
anioły, puchowe aniołki, kolorowe
medaliony, słodkie i pachnące pierniczki. A wszystko to w
sympatycznej, świątecznej atmosferze.

płaskich i przez płotki (w skład
wyposażenia bieżni wchodzą
płotki lekkoatletyczne oraz
bloki startowe.
Należy mieć nadzieję, że
dzięki tej kolejnej już w ostatnich latach inwestycji w bazę
sportową na terenie naszej
gminy( m.in. kompleks Orlik
oraz boisko wielofunkcynje
przy SP Wrzesina) doczekamy
się jeszcze wyników naszych
młodych sportowców czego im
i ich wychowawcom należy życzyć.
Inwestycja sfinansowana
została ze środków własnych

gminy Jonkowo oraz dofinansowania z Ministerstwa Sportu
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(FRKF) w ramach Programu
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.
Łączny koszt budowy bieżni
zamknął się kwotą 157 830 zł
z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
wyniosło 50 000 zł.
Inwestycja wykonana została przez firmę Sportsystem z
Olsztyna.
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Podsumowanie akcji

Stop dopalaczom

„Stop dopalaczom! - Naszym
dopalaczem jest sport”. Pod
tym hasłem w listopadzie br.
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sztuk Walki Jonkowo oraz
Komenda Miejska Policji w Olsztynie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jonkowie realizowały
tytułowy projekt.
Akcję rozpoczęto w dniu 6 listopada w Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Jonkowie
apelem dla uczniów i pokazem
karate kyokushin w wykonaniu
karateków z ASW Jonkowo.
Akcja polegała na przeprowadzeniu przez ASW Jonkowo
oraz KMP w Olsztynie cyklu zajęć sportowych w połączeniu z
wykładami nt. zagrożeń jakie
powoduje zażywanie dopalaczy.
Powyższe przedsięwzięcie realizowane było w ramach lekcji wychowania fizycznego w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie zwraca się do wszystkich ludzi dobrego serca z prośbą o pomoc rzeczową.
Najbardziej potrzebne są: odzież dla 8-letniego chłopca, wzrost 134 cm, 14-letniej
dziewczynki, rozmiar XS - S, 21-letniego
mężczynzy, rozmiar L, obuwie dziecięce rozmiar 33-34, obuwie damskie rozmiar 36-37,
obuwie męskie rozmiar 42, pościel, ręczniki,
meble, podstawowe sprzęty gospodarstwa
domowego, artykuły szkolne, zastawa stołowa, itp. dla rodziny, która w wyniku pożaru
straciła cały dorobek życia.
Informacje o darowiznach można zgłaszać
pod numerem telefonu (089) 512 92 10.
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy !

zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo (Jonkowo, Wrzesina,
Nowe Kawkowo) oraz w Świątkach w Gminie Świątki.
Zasięgiem projekt objął ponad
700 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Głównym celem
prowadzonej akcji było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu,
poprzez aktywność sportową z
jednoczesną profilaktyką uświadamiającą zagrożenie jakim są
dopalacze oraz wszelkiego rodzaju używki typu alkohol i papierosy. W trakcie zajęć przekazane zostały uczniom informacje
m.in. na temat skutków działania
dopalaczy, zagrożeń jakie wiążą
się z ich zażywaniem i sprzedażą oraz instytucji udzielających
pomocy w powyższym zakresie. Jednocześnie uświadamiano
młodzieży, że życie ma się jedno i warto je szanować. Zajęcia

karate w ramach lekcji w-fu prowadził sensei Marek Bębenek, instruktor i trener ASW Jonkowo.
W ich trakcie uczniowie poznali
elementy samoobrony, ćwiczenia
na szybkość i koordynację ruchową oraz mieli możliwość trenowania technik na specjalistycznym sprzęcie sportowym. Każdy
uczeń otrzymał także ulotkę informacyjną dotyczącą wyżej wymienionych zagrożeń.
Akcja pokazała, że oprócz
prowadzenia profilaktyki i zwalczania uzależnień warto również
zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Jeśli zatem chcesz:
zrzucić zbędne kilogramy, dostać
porządny zastrzyk adrenaliny,
poprawić swoją kondycję i samopoczucie lub po prostu dobrze się
bawić to zapraszamy na treningi
w Akademii Sztuk Walki Jonkowo.
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Ćwiczenia

Ewakuacja urzędu gminy
W piątek 27 listopada 2015 o
godzinie 12:30 pracownicy oraz
interesanci musieli opuścić budynek urzędu gminy w Jonkowie.
Nic groźnego się jednak nie stało. Były to tylko ćwiczenia sprawdzające warunki ewakuacji oraz
próbna akcja gaszenia pożaru i
udzielania pomocy poszkodowanym w wykonaniu służb ratowniczo-gaśniczych.
W celach ćwiczebnych pod budynkiem jonkowskiego urzędu
zjawiło się 8 zastępów strażackich z jednostek OSP wchodzących w skład: Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jonkowie (2 wozy bojowe), Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzesinie (2 wozy bojowe), Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mątkach (1 wóz bojowy) oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w

Szałstrach (1 wóz bojowy).
Po przyjeździe pierwszych jednostek na miejsce akcji okazało
się< że pożar objął pomieszczenia piwniczne, w których zlokalizowany jest piec centralnego
ogrzewania. Z informacji przekazanych przez sekretarza urzędu
gminy wynikało, że w pomieszczeniach kotłowni mogą znajdować się osoby, które z powodu
wysokiego zadymienia pomieszczeń nie zdołały się ewakuować
na zewnątrz budynku. Strażacy
natychmiast przystąpili do akcji
ratowniczej, odnajdując poszkodowanych i udzielając im niezbędnej pomocy.
W tym samym czasie ewakuowani z budynku pracownicy brali
udział w specjalnie przygotowanym szkoleniu z zakresu obsługi

SYLWESTER na PLACU

Niech Święta Narodzenia Pańskiego przyniosą pokój, zgodę, radość
i nadzieję na spełnienie
wszystkich marzeń.
Wszystkim strażakom
z terenu naszej gminy i
ich rodzinom w nadchodzącym Nowym Roku
2016 życzą:

31 grudnia 2330 - 030
Plac 650-lecia Jonkowa
Wspólne powitanie
Nowego 2016 Roku
Dobra muzyka
Lampka szampana
Pokaz ogni sztucznych
Zaprasza
GOK Jonkowo
Rada Sołecka Jonkowo

Prezes
ZG OSP RP
Leszek Domin

Komendant
ZG OSP RP
Lech Przegaliński

podręcznego sprzętu gaśniczego.
Piątkowe ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzone zostały zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. nr 121, poz. 1138), według
którego, począwszy od 25 lipca
2003 r. właściciel lub zarządca
obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad
50 osób, niebędących jej stałymi użytkownikami, powinien co
najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z obiektu.

Redakcja dziękuje
dzieciom z Przedszkola
Samorządowego w Jonkowie za rysunki, które
może wykorzystywać w
biuletynie. Zainteresowanych obejrzeniem prac
dzieci odsyłamy do galerii na: www.jonkowo.pl
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konsultacje społeczne

Informujemy, że została uruchomiona Platforma Konsultacji
Społecznych Gminy Jonkowo.
Platforma Konsultacji Społecznych powstała, aby na bieżąco
prowadzić dialog z mieszkańcami
naszego samorządu, zapoznawać
z planowanymi inwestycjami oraz
projektami, a przede wszystkim
przekazywać bieżące informacje
o konsultacjach społecznych.
Chcemy poznać Wasze opinie,
uwagi, propozycje i zaprosić do
zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które będą miały
wpływ na nasze codzienne życie.
Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w naszej gminie, jakie
są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki
sposób możecie mieć wpływ na
podejmowane decyzje dotyczące

inwestycji i projektów miejskich.
Tylko wspólna rozmowa, szeroko pojęty dialog społeczny, wyrażanie własnej opinii, poglądów,
dzielenie się swoimi uwagami i
alternatywnymi
rozwiązaniami
umożliwi poznanie stanowiska
wszystkich
zainteresowanych
stron. To pozwoli na wybranie
najlepszych rozwiązań.
Poniżej przedstawiamy grafikę z planowanymi zmianami na
skrzyżowaniu
Olsztyn-Morąg-Jonkowo. Przedmiotem całości
opracowania jest sporządzenie
niezbędnej dokumentacji projektowej dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) dla zadania pod
tytułem „Przebudowa ulicy Gościnnej w Gutkowie, gmina Jonkowo” realizowanego w ramach
projektu „Budowa ciągu dróg

trzeciorzędnych ulic Gościnnej,
Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem
drogi w gminie Gietrzwałd, jako
połączenia drogi wojewódzkiej nr
527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód”.
Konsultacje w sprawie tej inwestycji są jedną z kilku, które w tej
chwili są dostępne na www.jonkowo.pl. Wypowiedzieć się możemy aktualnie w sprawie zmian w
Statucie Gminy Jonkowo oraz w
sprawie przebudowy drogi gminnej
Wrzesina-Porbady-Godki.
Najbliższe spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w Statucie Gminy Jonkowo odbędzie się
28.12.2015 r. o godz. 16.00 na
sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w
Jonkowie przy ul. Klonowej 2.
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