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Ruszyły inwestycje drogowe

Priorytet - Drogi!
W ciągu ostatnich miesięcy na
terenie gminy Jonkowo trwają
intensywne prace drogowe. Realizowane są przygotowywane
od kilku lat inwestycje na drogach gminnych, powiatowych
oraz na drodze wojewódzkiej nr
527.
Źródła finansowania w większości z tych inwestycji pojawiły się wraz z rokiem 2014 i
przygotowywaniem Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2014-2020.
Dzięki specjalnym zapisom w
ramach tego programu, wyodrębniony został Miejski Obszar Funkcjonalny
Olsztyna,
w skład którego weszła również nasza gmina. W wyniku
przeprowadzanych negocjacji
z innymi samorządami, wchodzącymi w jego skład, udało
sie wprowadzić do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
szereg zadań drogowych na terenie gminy Jonkowo, zapewniając im dzięki temu finansowanie. Kolejnym etapem prac
było przygotowanie, konsulto-

wanych z mieszkańcami projektów budowlanych, wyłonienie inżynierów kontraktów oraz
przeprowadzenie przetargów.
Nie bez znaczenia pozostawał
również fakt, że nasza gmina
wzięła rówież na siebie ciężar
przeprowadzenia zadań na drogach powiatowych. Wymagało
to szeregu uzgodnień, nie tylko
z Powiatową Służbą Drogową,
ale również współpracy pomiędzy radami: gminy Jonkowo i
powiatu olsztyńskiego, tak aby
zapewnić odpowiednią ilość
środków na wkład własny. Przykładem tego jest m.in. wrześniowe zwiększenie środków z
budżetu powiatu olsztyńskiego
(z 9,3 mln zł na 22 mln zł) na
modernizację drogi Wilimowo-Jonkowo-Węgajty-Godki. Dzięki tym wspólnym działaniom,
w najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na
realizację tego zwiększającego bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zadania.
Warto wspomnieć, że poza nowymi nawierzchniami dróg, na

odcinku od obecnie budowanego ronda na drodze wojewódzkiej 527, dalej wzdłuż drogi do
Jonkowa, aż po Wrzesinę, przez
Węgajty i Porbady, pojawi się
ciąg pieszo-rowerowy, który na
terenie miejscowości będzie zamieniał się w biegnące oddzielnie ścieżki rowerowe i chodniki
dla pieszych.
W innym zadaniu realizowanym w ramach projektu pt.:
„Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo” realizowane są również
inne zadania. Trwają prace przy
budowie ścieżki rowerowej łączącej Giedajty z Jonkowem,
która ma nie tylko łączyć te
dwie miejscowości, ale również
umożliwiać bezpieczny dojazd
do przystanku kolejowego w
Jonkowie, na którym umiejscowiona zostanie również wiata
na rowery. Więcej bieżących informacji i zdjęć z realizowanych
projektów znajduje się na www.
jonkowo.pl oraz gminnym fanpage’u.
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Wspólne działania

Rewitalizacja placu 650-lecia jonkowa

Zakończył się projekt rewitalizacji Placu 650-lecia Jonkowa.
Dzięki środkom z funduszu sołeckiego Jonkowa oraz zaangażowaniu pracowników urzędu gminy
udało się radykalnie zmienić oblicze centrum Jonkowa.
Prace wykonane zostały w oparciu o projekt zagospodarowania terenu przygotowany przez
p. Dariusza Niedzielę, który nie
tylko jest autorem opracowania,
ale również czynnie włączył się w
jego realizację. Co się zmieniło w

centrum Jonkowa? Zmieniły się
przebiegi ciągów komunikacyjnych i ich nawierzchnia, założone
zostały nowe trawniki oraz dokonano zupełnie nowych nasadzeń
roślin ozdobnych. Dla osób które
chcą odpocząć zamontowane zostały również nowe ławki.
Gorące podziękowania sołtys
Jonkowa Teresa Pralicz kieruje do
osób, które pomogły w pracach
oraz do wolontariuszy, którzy pomagali w nasadzeniach roślin i ich
podlewaniu: strażakom OSP Jon-

kowo - Witoldowi Biskupskiemu,
Małgorzacie i Marcinowi Prusik z
dziećmi, Marcelinie Drygalskiej,
Olafowi Stańczak, Marcelowi Zielińskiemu, Amelii Drygalskiej, Michałowi Żelazowskiemu, Andrzejowi Rudzińskiemu, Marcinowi
Majewskiemu oraz Bartłomiejowi
Nowakowskiemu. Szczególne podziękowania skierowane są do:
Doroty Krech, Małgorzaty Domin,
Renaty Kowynia, Urszuli Bloch,
Katarzyny Stańko i Bogusławy
Witkowskiej.
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Nowa świetlica w Wołownie

Uroczyste otwarcie
14 lipca 2018 r. odbyła się
uroczystość otwarcia nowowybudowanej świetlicy Wiejskiej w Wołownie. Warto w
tym miejscu przypomnieć,
że kilkanaście lat temu Wołowno podczas pożaru straciło świetlicę wiejską. Pomieszczenie dzięki pracy
mieszkańców udało się odremontować. Z biegiem lat
okazało się za małe na potrzeby mieszkańców.
Świetlica z Wołownie to kolejny tego typu obiekt wybudowany w naszej gminie w
ostatnich latach (wcześniej
były Porbady i Garzewko).
Ze względów finansowych
budowa świetlicy podzielona
była na dwa etapy realizowa-

ne w latach 2016-2017. Budynek o powierzchni ok. 130
m2 składa się z sali, aneksu
kuchennego oraz sanitariatów. Łączny koszt budowy
zamknął się kwotą ok. 292
tysięcy zł.
W sobotę 14 lipca na uroczystym otwarciu zgromadzili się mieszkańcy Wołowna oraz zaproszeni goście,
wśród których byli m.in.
wójt Wojciech Giecko, ksiądz
Remigiusz Klimkowski oraz
radni i sołtysi z terenu gminy
Jonkowo.
Uroczystość rozpoczęła się
od przecięcia wstęgi przez
zaproszonych gości oraz poświęcenia budynku przez
księdza Remigiusza.

Kolejnym punktem programu były przemówienia i
przekazanie prezentów przez
wójta Wojciecha Giecko oraz
przedstawicieli sołectw, którzy życzyli sołtysowi oraz
mieszkańcom
Wołowna,
żeby to miejsce tętniło życiem, łączyło mieszkańców
niezależnie od ich wieku.
Wójt podziękował i podkreślił
zaangażowanie sołtysa, rady
sołeckiej oraz mieszkańców,
którzy włączyli się czynnie w
prace przy budowie świetlicy.
Miłym akcentem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez mieszkańców
sołectwa, którzy we własnym zakresie w całości go
przygotowali.
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Podpisanie umowy

Poprawa ekomobilności
Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31.03.2017 r.
został złożony wspólny wniosek
przez Gminę Jonkowo i Powiat
Olsztyński o dofinansowanie projektu pt.: „Poprawa
ekomobilności miejskiej na
terenie Gminy Jonkowo”.
W dniu 29.09.2017 r.
została podpisana umowa
o dofinansowanie inwestycji. Zgodnie z tą umową
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
2014-2020 wynosi 16 660
000,00 zł tj. 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Kwota środków
dofinansowania,
którą
otrzyma Gmina Jonkowo,
zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatem Olsztyńskim
wynosi 50% przyznanej kwoty.
Przedmiot zamówienia w ramach tego projektu stanowiły:
(zadanie 2) przebudowa drogi gminnej Wrzesina – Porba-

dy – Godki Nr 157004N wraz z
ciągami komunikacji rowerowej
(drogi wewnętrznej) i wymiana istniejącej sieci wodociągo-

wej oraz budowa ciągów komunikacji
rowerowo-pieszej;
(zadanie 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Giedajty – Jonkowo oraz
drogi wewnętrznej gminnej położonej na działce nr 70/4 w za-

kresie budowy drogi rowerowej.
W dniu 20 lipca 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego z dopuszczeniem
ofert częściowych, przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego został wyłoniony
wykonawca, który złożył
ofertę na część 2 i część
3 zadań Gminy Jonkowo.
W dniu 25 lipca 2018
r. w Urzędzie Gminy zostały podpisane z wykonawcą
robót,
firmą
Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Budowlane
“SANBUD” Sp. z o.o. z
Olsztyna dwie umowy tj.:
zadanie 2 na kwotę –
9 150 392,92 zł
zadanie 3 na kwotę – 2 105
362,40 zł
Termin
realizacji
przedmiotu zamówienia dla obydwu
zadań – 25 marca 2019 r.

Prace trwają

Budowa Ronda
W środę 30 maja br. umowa na
budowę ronda została podpisana!
W imieniu Gminy Jonkowo umowę podpisał wójt Wojciech Giecko, z ramienia wykonawcy
- Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka
z o.o. z Mińska Mazowieckiego, pełnomocnik
Jacek Pasik. Przy podpisaniu umowy obecny
był również radny powiatowy Jan Dowgielewicz.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z
o.o. wygrało przetarg na
zadanie
pn. „Budowa
ronda na terenie Gminy Jonkowo” na kwotę 2
mln 937 947 tys. zł brutto. Wykonawca deklaruje wejście na plac budowy w miesiącu
lipcu. Budowa ronda zgodnie z

podpisaną umową musi się zakończyć do 1 października br.
W ramach zleconego zadania

wykonawca zobowiązuje się do
przebudowy skrzyżowania dróg:
wojewódzkiej Nr 527, powiato-

wej Nr 1203N oraz gminnej Nr
157016N wraz z budową małego
ronda o średnicy 36 m – zadania
stanowiącego część inwestycji
określonej jako: „Budowa
ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej,
Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza
wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd,
jako
połączenia
drogi
wojewódzkiej 527 z DK
16-węzeł Olsztyn Zachód”
ujętych w formule Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 zwanych dalej
MOBILNY MOF.
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Utwardzamy drogi

Asfalty na osiedlach
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku samorząd
naszej gminy prowadzi akcję
modernizacji dróg osiedlowych.
Zakończone zostały już
prace na ul. Spacerowej w
Jonkowie, na której na odcinku od Orlika do ul. Lipowej
usunięta została nawierzchnia z betonowych płyt oraz
zdemontowany został stary
chodnik. W ich miejsce wykonana została nowa podbudowa drogi wraz z asfaltową
nawierzchnią, nowy chodnik
z polbruku oraz odwodnienie. Dodatkowo na całej ulicy Spacerowej i Porannej (od
ul. Olsztyńskiej do ul. Lipowej) zmieniona została organizacja ruchu, postawione
zostały nowe znaki drogowe
oraz spowalniacze prędkości.

Wszystko to po to, aby na
tej osiedlowej drodze zwolnić ruch i dzięki temu zwiększyć bezpieczeństwo, przede
wszystkim dzieci, dla których
jest to droga do szkoły.
Na wnioski mieszkańców
również w Giedajtach, na ul.
Kwiatowej zmieniona została organizacja ruchu. Tam
również skonsultowany z policją projekt organizacji ruchu zakładał spowolnienie
ruchu kołowego i zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańcom. Stąd też
obecność betonowych spowalniaczy ruchu i nowe oznakowanie pionowe drogi.
Modernizacji doczekały się
także kolejne gruntowe odcinki ulic osiedlowych w Jonkowie. Nawierzchnia asfaltowa pojawiła się na ostatnim

odcinku ul. Spacerowej (pomiędzy ul. Ogrodową i „Nowymi Blokami”). Na ulicy
utwardzone zostały również
pobocza i zjazdy do posesji.
Podobne prace przeprowadzone zostały także na jednej z najstarszych ulic w Jonkowie tj. ulicy Krótkiej. Tam
również mieszkańcy cieszą
się z asfaltowej nawierzchni
drogi oraz utwardzonych poboczy.
Jeszcze w tym roku, planowane są kolejne prace modernizacyjne przy drogach
osiedlowych na terenie naszej gminy, które uzależnione są m.in. od zmian w budżecie gminy.
W projekcie budżetu na
2019 rok przewidziane są kolejne środki na podobne zadania inwestycyjne.
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Zawody strzeleckie

X zawody z okazji święta 3 Maja
W tegorocznych zawodach
udział wzięło ponad 100 zawodników-amatorów i „zawodowców”. Największą grupę
stanowili mieszkańcy gminy
Jonkowo. Zawodnicy utworzyli łącznie 34 drużyny. Najlepszy wynik drużynowy w
tegorocznej edycji zawodów
zdobyli przedstawiciele Gut-

kowa II, którzy wywalczyli
256 punktów. Drugie miejsce zajęła Drużyna A, zdobywając 239 punktów. Trzecie
miejsce przypadło w udziale
przedstawicielom Wołowna IV,
którzy uzyskali 239 punktów.
Indywidualnie najlepszy wynik uzyskał Paul Easton - 92
punkty, drugie miejsce za-

jął Krzysztof Siekierski, który
również uzyskał 92 punkty. O
kolejności tych zawodników
zadecydowała większa ilość
wystrzelanych dziesiątek. Na
trzecim miejscu zawody ukończył Paweł Richter z wynikiem
89 punktów.
Więcej informacji na www.
jonkowo.pl
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Festiwal za nami

Koloryt 2018
Czwarta edycja Festiwalu Koloryt
za nami. Tegoroczna trzydniowa edycja, miała w sobie wiele ciekawych
elementów i cieszyła się dużym zainteresowaniem widzów.
Tradycyjnie już festiwal rozpoczął
się od koncertu w restauracji Zakątki
Smaków. Tym razem miłośnicy muzyki spotkali się przy muzyce szanty w wykonaniu Andrzeja „Jędrzeja”
Korzenia i Joanny Jaskółowskiej.
W piątkowe popołudnie, w parku
przy Urzędzie Gminy moc atrakcji dla
dzieci, tych większych i tych mniejszych, zapewniali artyści z grup:
Transfuzja i Teatru Ognia Firewolfs.

Do dyspozycji dzieci były stanowiska
m.in.: z bańkami mydlanymi, malowaniem twarzy czy też z łowieniem
rybek magnesem.
Po raz kolejny zmieniła się również
ściana w parku, na której pojawiły się nowe elementy kolorytowego
murala. Autorkami nowych grafik są
Natalia Fabisiak i Edyta Banach.
Wieczorne koncerty to występy
mieszkańców naszej gminy. Tym razem w parku zaśpiewała dla nas Natalia Mularonek, która po raz kolejny
pokazała, że potrafi oczarować swoim głosem zebranych na jej koncertach. W instumentalny klubowy na-

strój wprowadzili następnie widzów
muzycy z zespołu „blueSIDE”, w
składzie którego zobaczyć mogliśmy
Jacka Kowalskiego i Michała Kuczkowskiego.
Sobotę wypełnił kolejny dzień animacji i zabaw dla dzieci oraz koncerty zespołów: Straight Ahead (w
składzie którego jest kolejny mieszkaniec naszej gminy - Michał Zawadzki) oraz Brige Band. Wieczorną
zabawę przy muzyce z DJ-em przerywały pokazy teatru ognia „Pracowania Transfuzja” oraz uczestników
festiwalowych warsztatów.
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Akcja wakacje!

Fotorelacja z wakacji
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