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Inwestycje gminne

Mamy nowe boisko
W piątek 22 września 2014 średnio do uczniów, wyraził marczik, stwierdzili, że szkor. odbyła się uroczystość od- nadzieję, że wysiłek włożony ła dzięki ostatniej inwestycji
dania do użytku boiska wie- przez uczniów dzisiaj, zapro- władz lokalnych stanie się dla
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OSP Wrzesina

Nowy samochód strażacki
Samochód posiada wysokoci21 lipca 2014 r. zakończono kabiny zamontowany jest reflektor
procedurę przetargową na zakup pogorzeliskowy.
śnieniową linię szybkiego natarnowego średniego samochodu
Kabina pożarnicza wykonana zo- cia o długości węża ponad 60 m,
ratowniczo-gaśniczego dla OSP stała z materiałów kompozytowych umieszczoną na bębnie, zakońWrzesina. Najkorzystniejszą ofertę z aluminiowym poszyciem skrytek czoną prądownicą wodno-pianową
przedstawiła firma „Bocar” Sp. z (gładka blacha anodowana). Po- o regulowanej wydajności, umożo.o. z Korwinowa. Wykonawca za- jazd posiada łącznie siedem skry- liwiającą podawanie zwartego lub
mówienia zaproponował kwotę 723 tek (3+3+1). Schowki na sprzęt i rozproszonego strumienia wody
273,00 zł, oferując nowy pojazd przedział autopompy wyposażone lub piany.
marki Mercedes-Benz serii Atego zostały w oświetlenie LED, umieszDodatkowe wyposażenie pojazdu
wraz z wyposażeniem.
stanowią wyciągarka elek3 października br. satryczna (uciąg 8 ton), agremochód został odebrany
gat prądotwórczy (moc 5
od producenta przez strakVA), rozpieracz kolumnożaków z Wrzesiny.
wy typu Lukas R 420 (wraz
Nowy
wóz
strażacki
z wyposażeniem), butle
wyposażono w podwozie
stalowe do aparatów podrogowe w układzie napęwietrznych typu Auer, kurdowym 4x4 z przekładnią
tyna wodna, węże ssawne,
rozdzielczą umożliwiającą
drabiny, prądownice oraz
wybór przełożeń szosozestaw monitorujący (kawych i terenowych pomera + monitor).
zwalających na blokadę
Projekt zakupu samochomechanizmu różnicowego
du strażackiego
współfiosi tylnej, przedniej lub
nansowany jest z Europejmechanizmu międzyosioskiego Funduszu Rozwoju
wego. Jednostka posiaRegionalnego w ramach
Średni wóz ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego
da wysokoprężny silnik o
Regionalnego Programu
zapłonie samoczynnym (Diesel) o czone pionowo po obu stronach Operacyjnego Warmia i Mazury
mocy nominalnej 295 KM, spełnia- wnęki. Wszystkie zamykane są na lata 2007-2013, Oś 6 – „Śrojący aktualne normy ochrony śro- żaluzjami aluminiowymi z zamka- dowisko przyrodnicze”, Działanie
dowiska (czystości spalin) z certy- mi. Boczne balustrady posiadają 6.2 – „Ochrona środowiska przed
fikatem emisji spalin EURO 6.
dodatkowe oświetlenie pola pracy zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.2. – „BezKabina
jest
jednomodułowa, wokół samochodu.
czterodrzwiowa w układzie miejsc
Zasadniczą część przedziału po- pieczeństwo Ekologiczne”. Tytuł
1+1+4 z siedzeniami skierowa- żarniczego stanowi zbiornik wody projektu: Poprawa bezpieczeństwa
nymi przodem do kierunku jazdy. o pojemności 4,5 m3, wykonany z ekologicznego w regionie poprzez
Wnętrze kabiny wyposażono w materiałów kompozytowych, wy- doposażenie OSP Wrzesina w średklimatyzację, indywidualne oświe- posażony w mechanizm przelewo- ni samochód ratowniczo-gaśniczy.
tlenie do czytania mapy przez do- wy, falochrony i właz rewizyjny. Koszt dofinansowania ze środków
wódcę, a także niezależny układ Dodatkowo w samochodzie za- UE - 80%.
Mercedes Benz nie jest jedynym
ogrzewania, umożliwiający ogrze- montowano zbiornik środka pianowanie kabiny przy wyłączonym twórczego. Z tyłu pojazdu, w obu- wozem strażackim, który otrzymasilniku. Dodatkowe wyposażenie dowanym przedziale znajduje się ła w tym roku OSP Wrzesina. Więstanowi radiotelefon samochodo- autopompa o wydajności minimal- cej na ten temat na str. 8. bieżącewy o częstotliwościach nośnych nej 3500 l/min., ciśnieniu 8 bar i go wydania biuletynu.
Zdjęcia z przekazania nowego
136-174 MHz, mocy nadawania głębokości ssania 1,5 m. Autopommax 25 W i odstępem kanałowym pa zawiera układ utrzymania stałe- pojazdu umieszczone zostaną na
go ciśnienia tłocznego z możliwo- stronie www.jonkowo.pl (w mo12,5 kHz.
Samochód posiada integralny ścią jego płynnego sterowania. Na mencie oddania gazety do druku
układ ładowania akumulatorów z dachu pojazdu znajduje się działko strażacy z Wrzesiny wyjechali do
zewnętrznego źródła 230 V (łado- wodno-pianowe o regulowanej wy- Korwinowa pod Częstochową po
odbiór samochodu)
warka-prostownik). Na przodzie dajności (max 1600 l/min).
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Wybory 2014

Okręgi wyborcze
Na podstawie art. 422 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 ze zm.) oraz uchwały
Nr XXXI/169/2012 Rady Gminy
w Jonkowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jonkowo na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
wyborczym podaje się do pu-

blicznej wiadomości informację
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Jonkowie w wyborach do Rady Gminy Jonkowo zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
• Okręg wyborczy NR 1:
Sołectwo Jonkowo, część
osiedla
Centrum-Północ
ulice: Biała, Błękitna, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Jana
III Sobieskiego, Kazimierza
Wielkiego, Koralowa, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Księcia Witolda, Mieszka
I, Polna, Północna, Prosta,
Rybaków, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły,
Władysława Łokietka, Zielona, Zygmunta Starego,
Żółta;

• Okręg wyborczy NR 2:
Sołectwo Jonkowo, część
osiedla Centrum i Północ
– ulice: Brzozowa, Dębowa, Klonowa, Krótka, Ks.
Jana Hanowskiego, Leśna,
Lipowa nr nieparzyste 1-5,
Ogrodowa, Plac 650-lecia
Jonkowa, Sosnowa, Świerkowa;
• Okręg wyborczy NR 3:
Sołectwo Jonkowo, osiedle

Słoneczne – ulice: Olsztyńska, Jasna, Południowa, Poranna, Promykowa,
Słoneczna, Spacerowa nr
parzyste 22-30 i od 31
do końca, Zacisze, Tęczowa, Widokowa, Wschodnia,
Zbożowa, Żytnia;
• Okręg wyborczy NR 4:
Sołectwo Jonkowo, osiedle
Zachodnie – ulice: Bławatna, Bratkowa, Kolejowa,
Liliowa, Lipowa nr 2 i 4 i
od 5A do końca, Różana,
Wrzosowa, Spacerowa nr
2,3-21, nr nieparzyste 23-

•
•
•
•
•

29;
Okręg wyborczy NR 5:
Sołectwa: Garzewko, Łomy,
Polejki;
Okręg wyborczy NR 6:
Sołectwo: Gutkowo, (Wilimowo);
Okręg wyborczy NR 7:
Sołectwa: Kajny, Mątki;
Okręg wyborczy NR 8:
Sołectwo: Warkały;
Okręg wyborczy NR 9:

Sołectwo
Wrzesina;
• O k r ę g
wyborczy NR
10: Sołectwa:
Porbady, Stękiny;
•
O k r ę g
wyborczy NR
11:
Sołectwo:
Wołowno,
(Bałąg);
•
O k r ę g
wyborczy
NR
12:
Sołectwa:
Szałstry, Gamerki Wielkie, (Gamerki Małe), Stare
Kawkowo;
• Okręg wyborczy NR 13:
Sołectwa: Nowe Kawkowo,
Pupki;
• Okręg wyborczy NR 14:
Sołectwo: Giedajty;
• Okręg wyborczy NR 15:
Sołectwo: Godki, Węgajty.
Wszystkie okręgi są okręgami
jednomandatowymi.
Bieżące informacje odnośnie
wyborów samorządowych będą
podawane na:
www.jonkowo.pl
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XII Turniej Sołectw Gminy Jonkowo

Sukces Nowego Kawkowa
W sobotę 9 sierpnia 2014 r. cję „Łebska Wieś”, która pole- zajęła drużyna z Porbad (59
drużyny reprezentujące różne gała na zsumowaniu obwodów punktów), na trzecim znamiejscowości gminy Jonkowo głów trzech wytypowanych lazło się sołectwo Jonkowo z
po raz dwunasty zmierzyły zawodników. Okazało się, że 55 punktami. Na zwycięzców
się w konkurencjach sporto- najtęższe głowy znajdują się czekały nagrody pieniężne w
wo-rekreacyjnych - Turnie- w Nowym Kawkowie. Naj- wysokości 3000 zł (I miejsce),
ju Sołectw. W tym roku do lepszymi operatorami cepów 2000 zł (drugie miejsce),
boju przystąpiło
1000 zł (trzeosiem sołectw.
cie miejsce). Dla
Zawodnicy miedrużyn z miejsc
li do wykonania
I-VI Gmina Jondziesięć konkukowo ufundowała
rencji.
Pierwrównież pamiątszą z nich było
kowe
puchary.
strzelanie z wiaWszyscy zawodtrówki na dynicy
otrzymali
stansie 10 m.
okolicznościowe
Najcelniejszym
medale oraz zeokiem wykazał
stawy widokówek
się
zawodnik
gminnych.
z Pupek, który
Po zakończeniu
w pięciu strzazmagań turniełach uzyskał 39
jowych na Plapunktów. W drucu 650-lecia zagiej konkurencji
prezentował się
Uczestnicy XII Turnieju Sołectw Gminy Jonkowo
(narciarz) najolsztyński zespół
lepszy czas uzyskała drużyna (zbijanie balonów) okazało się japońskich sztuk walki - Aikiz Łomów. Łomy okazały się aż pięciu zawodników (Jonko- do-Hikari, który przygotował
również bezkonkurencyjne w wo, Kawkowo, Łomy, Porbady, specjalny pokaz dla mieszkańrzutach ziemniakami do wia- Mątki), którzy uzyskali mak- ców naszej gminy. Następnie
dra z wodą. W strzelaniu piłką symalną liczbę 10 punktów. na muzycznej scenie wystąnożną do bramki od unihokeja W konkurencji „Mam talent” piły zespoły Antykwariat, Tukomplet pięciu punktów za- zwyciężyło sołectwo Mątki. hajBej oraz De Farsh. Zabawę
garnęła drużyna z Porbad.
Najlepszym koszykarzem XII taneczną poprowadził znany
Komplet punktów w rzutach Turnieju Sołectw okazał się już jonkowskiej społeczności
obręczą znalazł się natomiast zawodnik z Nowego Kawko- DJ Coola.
na koncie drużyny z Nowego wa, który wywalczył dla swoSzczegółowa
klasyfikacja
Kawkowa. W rzucie artylerzy- jej drużyny kolejne 4 punkty.
poszczególnych sołectw znajsty ex-aequo po 18 punktów
Zwycięzcą XII Turnieju So- duje się na stronie:
zdobyły sołectwa Gutkowo i łectw został zespół z Nowewww.jonkowo.pl
Jonkowo. Po raz pierwszy na- go Kawkowa, który uzyskał
tomiast rozegrano konkuren- 66 punktów. Drugie miejsce
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Wakacje 2014 w świetlicach GOK

Letni wypoczynek dzieci
Wzorem lat ubiegłych podczas
tegorocznych
wakacji
Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie
przygotował specjalny program
zajęć, w którym wzięli udział
podopieczni wszystkich świetlic
wiejskich działających na terenie Gminy Jonkowo. Projekt
obejmował realizację warsztatów oraz organizację zróżnicowanych form wypoczynku w okresie
od 07.07.2014 do 23.08.2014
r. Średnio, dziennie w zajęciach
i wyjazdach uczestniczyło około
100-120 dzieci z różnych miejscowości gminy.
Do dyspozycji podopiecznych
przygotowano zajęcia stacjonarne (w danej świetlicy), wyjazdy
integracyjne do innych świetlic
oraz wycieczki poza obręb Gminy Jonkowo. W trakcie realizacji
projektu dzieci i młodzież brały
udział w zajęciach kształcących
umiejętności manualne, spotka-

niach rozwijających intelekt oraz
wyjazdach sportowo-rekreacyjnych.
W ramach stacjonarnych zajęć
świetlicowych
przeprowadzono
szereg warsztatów z technik decupage, malowania, wyklejania,
i innych form plastycznych. Do
dyspozycji dzieciaków były także gry planszowe i elektroniczne
(w tym internetowe). Podopieczni brali udział w wycieczkach po
okolicy, podczas których zapoznawały się z lokalnymi walorami
przyrodniczymi i krajobrazowymi. Cennym uzupełnieniem była
organizacja ognisk integracyjnych.
Wspólne zajęcia dla kilku lub
wszystkich świetlic organizowane
były na zasadach zorganizowanych wizyt. W tym czasie przygotowywano zajęcia warsztatowe, podczas których podopieczni
mogli wymieniać się zdobytymi

doświadczeniami. Odbyły się
również spotkania biwakowe,
sprzyjające integracji najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Spośród integracyjnych wyjazdów poza granice gminy należy
wymienić przede wszystkim możliwość uczestniczenia w wycieczkach do Strusiolandii w Barkwedzie oraz tamtejszego schroniska
dzikich zwierząt Albatros. Ponadto zorganizowano kilka wyjazdów do kina (Olsztyn, Łukta) i do
parku linowego (Olsztyn). Wielu
ciekawych rzeczy nasi milusińscy
mogli się dowiedzieć podczas wizyty w planetarium i obserwatorium astronomicznym w Olsztynie. Chwile odprężenia i relaksu
zapewniły wyjazdy do centrum
bowlingu i na basen.
Galerie zdjęć na
www.gok.jonkowo.pl

Inwestycje w ramach PROW

Jesteśmy Globalną Wioską
Na początku 2014 r. Gmina
Jonkowo złożyła wniosek o dofinansowanie projektu zakupu
nowego sprzętu elektronicznego
do świetlic wiejskich w ramach
Programu Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Po wstępnej
kwalifikacji wniosku przez LGD
„Kraina Drwęcy i Pasłęki” w Łukcie, trafił on do weryfikacji przez
urząd marszałkowski. W sierpniu otrzymaliśmy informację, że
nasz projekt został przyjęty do
dofinansowania.
Głównym założeniem projektu pn.: Globalna wioska - mo-

dernizacja i wyposażenie ośrodków aktywizacji mieszkańców w
oparciu o najnowsze technologie
teleinformatyczne jest poprawa
jakości życia mieszkańców oraz
integracja poprzez zwiększenie
atrakcyjności miejsc wspólnych
spotkań, a także poprawa dostępności do usług elektronicznych (tzw. e-usługi) i propagowanie inicjatyw społecznych
(wspólne spotkania, koła zainteresowań, imprezy okolicznościowe). Dzięki podjętej inwestycji
dziesięć świetlic wiejskich (Godki, Łomy, Mątki, Nowe Kawkowo,

Pupki, Stare Kawkowo, Stękiny,
Warkały, Wołowno, Wrzesina)
zostało wyposażonych w nowy
sprzęt komputerowy (pełne komplety wraz z oprogramowaniem,
stolikami, krzesłami i zestawami
wielofunkcyjnymi typu drukarka-skaner). Oprócz komputerów
świetlice otrzymają sprzęt audiowizualny w postaci projektorów
multimedialnych (wraz z ekranami), kamer HD oraz zestawów
nagłośnieniowych.
Uzupełnieniem tego wyposażenia będzie
Ciąg dalszy na str. 6
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Inwestycje w ramach PROW

Jesteśmy Globalną Wioską
Kontynuacja ze str. 6
sukcesywny montaż urządzeń
teleinformatycznych służących
zwiększeniu dostępności do
sieci Internet (w tych miejscowościach, gdzie tego dostępu
nie ma) oraz uruchomienie wewnętrznych sieci tzw.: intranetu, służącego do korzystania z
coraz popularniejszych e-usług
(e-administracja, e-zdrowie, e-szkolenia, e-laearning, bankowość internetowa).
Dzięki projektowi nasze świetlice wzbogaciły się łącznie o 21 ze-

ju sprzęt uzupełniający. Docelowo do pomieszczeń i budynków świetlicowych trafi również
sprzęt teleinformatyczny składający się z odpowiednich anten sektorowych, routerów i
acces-pointów. Całość projektu zamknęła się kwotą ponad
60 tys. zł, z czego 80% stanowią środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
Nowe wyposażenie świetlicy w Stękinach
lata 2007-2013, działanie 413,
stawów komputerowych, 4 proWdrażanie lokalnych strategii
jektory multimedialne, 4 kamery rozwoju - Odnowa i Rozwój Wsi.
video HD, a także różnego rodza-

Gminne inwestycje komunalne

Kanalizacja w Warkałach
11 września 2014 r. w Urzędzie
Gminy Jonkowo podpisano umowę z wykonawcą na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Warkały. Do przetargu przystąpiło
sześć firm, spośród których najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
firma ELWOT – Karolina Rychlik i
Wspólnicy z Łabiszyna. Zgodnie
z zawartą umową prace budowlane rozpoczną się 30 września
br. Przedmiotem zawartej umowy

Podpisanie umowy z wykonawcą
jest wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej od granic miejscowości
Giedajty w kierunku tzw. „starej”
części Warkał. W projekcie przewiduje się budowę siedmiu odcinków kanalizacji grawitacyjnej o
długości ponad dwóch kilometrów.
Powstała w ten sposób sieć zostanie podłączona do odcinka tłocznego biegnącego od ul. Różanej
w Giedajtach do granic sołectwa

Giedajty w pobliżu masztu GSM studnie wykonane zostaną z twosieci Plus. Odcinek tłoczny został rzywa sztucznego o średnicy 1 m.
wcześniej wykonany przez Zakład W miejscach przejść przez drogę
Gospodarki Komunalnej ze środ- wojewódzką nr 527 zaprojektowaków własnych Gminy Jonkowo (80 no przejścia w rurach osłonowych
tys. zł).
stalowych średnicy 323,9x8,0mm.
W miejscu połączenia sieci grawitacyjnej z tłoczną
umieszczona zostanie bezobsługowa przepompownia P1.
Ze względu na korzystne warunki terenowe dalszy przebieg kanalizacji będzie
wyłącznie grawitacyjny.
Projekt zakłada poprowadzenie rur i studni w
kierunku nowego osiedla od strony zachodniej
Warkał. Tam sieć zostaOdcinek kanalizacji w wykonaniu ZGK
nie rozdzielona na dwa odrębne odcinki. Pierwszy z nich
W projekcie zastosowano autoobejmie gospodarstwa poło- matyczną przepompownię ścieżone w północnej części wsi, ków w zbiorniku o średnicy 2,0
drugi zaś przeciąwszy drogę m z polimerobetonu o grubości
wojewódzką nr 527, obsłuży ścianki nie mniejszej niż 95mm.
gospodarstwa położone na po- Wysokość przepompowni – 5,1 m.
łudnie od tej trasy (strona skle- Wewnątrz zamontowane zostaną
pu).
dwie pompy zatapialne załączane
Kanały sanitarne grawitacyjne pływakami o wydajności 8 l/min i
zaprojektowano z rur kanaliza- wysokości podnoszenia 5,2 m.
cyjnych kielichowych litych PVC
Koszt inwestycji zamknie się
o przekroju 200x5,9 mm łączo- kwotą prawie 800 tys. zł, z czenych na uszczelki. W sumie ma go 50% dofinansowane zostanie
powstać 248 studni sanitarnych, z z Programu Rozwoju Obszarów
których większość będzie wykona- Wiejskich, działanie 321, Podstana z kręgów betonowych o śred- wowe usługi dla gospodarki i ludnicy minimalnej 1,2 m. Pozostałe ności wiejskiej.
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Bezpieczeństwo w gminie

Nowe chodniki
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w miejscowościach Warkały i Giedajty władze naszej gminy podpisały
porozumienie z Zarządem
Dróg Wojewódzkich (ZDW),
który przygotował propozycje

nie z drogą powiatową Jonkowo-Giedajty) do końca osiedla położonego przy drodze nr
527. Na odcinku tym zaprojektowano również dwie zatoki autobusowe, oraz przejście
dla pieszych.
W Warkałach
planowana jest
budowa chodników
łączących
zatoki
autobusowe

wykonania chodników w najbardziej newralgicznych miejscach leżących przy trasie wojewódzkiej nr 527. Zgodnie z
porozumieniem ZDW zakupił
materiały, natomiast Gmina
przygotowała stosowną dokumentację oraz zobowiązała
się do wykonania robót.
W projekcie znalazła się budowa ciągów pieszych, zatok autobusowych, barierek
ochronnych oraz wykonanie i
oznakowanie przejść dla pieszych w miejscowości Giedajty na odcinku od delikatesów
„Miód – Malina” (skrzyżowa-

znajdujące
się na wjeździe do miejscowości od
strony Olsztyna (okolice
stacji benzynowej i bazy
przeładunkowej PKS).
Projekt przewiduje połączenie obecnego chodnika i
istniejących zatok autobusowych z drogą prowadzącą do
osiedla Miłego oraz wzdłuż
drogi nr 527 do wjazdu na
wysokości bazy przeładunko-

wej PKS. Pomiędzy zatokami
(przed wjazdem na osiedle)
zlokalizowane zostanie przejście dla pieszych.
Nawierzchnia
chodników
wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. Podbudowę stanowić
będzie podsypka cementowo-piaskowa oraz beton grubości
22 cm. Warstwa odsączająca
powstanie z piasku o grubości
30 cm i wskaźniku przepusz-

czalności wody k ≥ 8 m/dobę.
Krawędzie chodników wyposażone zostaną w krawężniki najazdowe na podbudowie
betonowej.
Przewidywany
termin ukończenia prac – koniec września 2014 r.
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OSP Wrzesina

Drugi samochód dla Wrzesiny
Strażacy OSP Wrzesina po wieloletnich staraniach pozyskali pojazd ratowniczy Star Man. Wóz
pochodzi z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Służył także

lat. Wyposażony m.in. w zbiornik
wody 2000 litrów, autopompę,
profesjonalną
zabudowę
pożarniczą, napęd

także fabrycznie nowy wóz marki
Mercedes z 4,5 tys. litrów wody,

w Jrg 1 i Jrg 2 Olsztyn. Jest to
samochód z 2001 roku, jednak
jego stan techniczny jest bardzo
dobry i będzie służył mieszkańcom gminy Jonkowo przez wiele

4x4. W najbliższym czasie zostanie włączony do podziału bojowego OSP Wrzesina zastępując
niemal 30 letniego Stara 200.
Nadmienić należy że w październiku OSP Wrzesina otrzymała

zakupiony przez Gminę Jonkowo
z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
(czyt. str. 2). Niebawem otwarta
zostanie również zmodernizowana strażnica we Wrzesinie.

Naprawa nawierzchni

Remonty dróg osiedlowych
Dobiegł końca pierwszy etao prac wpustów deszczowych. Szerokość nano bitumiczne zjazdy na poseremontowych dróg osiedlowych w remontowanej drogi wynosi 3,5 sje. Remontem objęto ul. Sójki i
Jonkowie i Gutkowie. Rozpoczęte w m, (na łukach droga ma 4,5 m) z Radosną w Gutkowie oraz ul. Jana
lipcu naprawy polegały na
III Sobieskiego i Ks. Wikruszeniu i ponownym wytolda w Jonkowie. Łączna
mieszaniu rozsegregowapowierzchnia wyremontonego kruszywa stanowiąwanych dróg wynosi 1650
cego istniejącą podbudowę
m2. Koszt dotychczasowych
dróg. Pozyskane w ten
prac zamknął się kwotą posposób materiały stanowinad 300 tys. zł. Wykonawcą
ły podstawowy budulec dla
robót zostało Przedsiębiorprzebudowy
zasadniczej
stwo Drogowo-Budowlane
drogi. Na tak przygotowaSp. z o.o. z Brodnicy.
ną nawierzchnię nałożono
W budżecie gminy zaredwie warstwy bitumiczne:
zerwowano jeszcze kwotę
warstwę wiążącą (AC 16 S
250 tys. zł na wykonanie
o grubości 3 cm) i warstwę
remontu nawierzchni w ciąścieralną (AC 8 S), o grugu ul. Porannej i Widokowej
bości 3 cm.
Wyremontowana nawierzchnia drogi w Gutkowie w Jonkowie. W chwili obecW zakresie prowadzonych
nej trwają procedury zapyprac znalazło się także wykonanie odpowiednimi mijankami (co 100- tań ofertowych na tę inwestycję.
odwodnienia, chłonnych studzie- 150 m).
nek deszczowych i odpowiednich
W ramach naprawy dróg wykoGaleria na www.jonkowo.pl
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