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Rok 2016 upłynął na 
przygotowaniach samo-
rządowców z Jonkowa oraz 
współpracujących z nimi 
przedstawicieli sąsiednich 
gmin do inwestycji, które 
wydają się być strategicz-
nymi dla infrastruktury 
drogowej obszarów zwią-
zanych z miejscami nasze-
go zamieszkania. 

Warto przy tym podkre-
ślić, że dzięki nim skomu-
nikowanie naszej gminy z 
Olsztynem oraz jego ob-
wodnicą, a co za tym idzie 
z drogą krajową nr 16 
(węzeł Kudypy) pozwoli 
na skrócenie czasu prze-
jazdów oraz zniwelowanie 
tworzących się zatorów na 
drogach wjazdowych do 
miasta. Stworzy również 
warunki do uruchomienia 
transportu  publicznego 
na terenie gminy Jonkowo 
oraz do stolicy wojewódz-
twa.  

Modernizacja drogi wo-
jewódzkiej 527 na odcinku 

Olsztyn-Pelnik.

Do pierwszej od ponad 30 
lat modernizacji drogi 527 
przygotowuje się Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Olsztynie.  
Droga ma być poszerzona 
na odcinku od Olsztyna (pę-
tla autobusowa w Gutkowie) 
do Pelnika (rzeka Pasłęka). 
Oprócz poszerzenia drogi, z 
którą łączy się m.in wycinka 
drzew, wybudowana zosta-
nie jakże istotna ze względów 
bezpieczeństwa infrastruktura 
towarzysząca tj. oświetlenie, 
ścieżki rowerowe oraz chodni-
ki (w terenach zabudowanych 
miejscowości: Warkały, Gie-
dajty, Wrzesina i Stękiny). In-
westycja ta ma być realizowa-

na z dofinasowaniem środków 
unijnych.

Z założeniami projektowymi 
drogi nr 527 mieszkańcy na-
szej gminy mogli zapoznać się 
7 grudnia podczas konsultacji 
społecznych, które odbyły się 
we Wrzesinie.

Wszystkich zainteresowa-
nych, którzy nie mogli uczest-
niczyć w konsultacjach, a 
chcieliby poznać projekt mo-
dernizacji tej drogi, odsyła-
my do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Olsztynie przy ul. 
Pstrowskiego 28b, tel. 89 526 
19 00, mail: sekretariat@zdw.
olsztyn.pl

Modernizacja drogi po-
wiatowej 1203N oraz drogi 
1368N na odcinku od zjaz-
du z drogi wojewódzkiej 
527 przez Jonkowo, Wę-

gajty do Godek.

W dniu 6 października w 
Jonkowie Powiatowa Służba 
Drogowa przeprowadziła z 
mieszkańcami naszej gminy 
konsultacje społeczne w spra-
wie modernizacji dróg powia-
towych od skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej 527 z drogami 
powiatowymi do Jonkowa i 
dalej przez Węgajty do Godek. 
Po wnioskach i uwagach, któ-
re zgłoszone zostały w trak-
cie konsultacji, PSD poprawiła 
opracowanie, które jak zape-
nia dyrektor PSD p. Artur Bal 
trafi do realizacji.  

Zgodnie z przedstawioną 
dokumentacją, droga zosta-
nie poszerzona, wzdłuż całe-
go remontowanego odcinka, 
powstanie z jednej strony 
ścieżka rowerowa, a z drugiej 
chodnik. 

Inwestycja ta wiąże się 
z częściową wycinką drzew 

wzdłuż drogi oraz wykupami 
gruntów, które pozwolą na za-
chowanie wymaganych prze-
pisami standardów. 

Działanie realizowane bę-
dzie z dofinansowaniem ze 
środków unijnych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Olszty-
na.

Modernizacja drogi gmin-
nej Wrzesina,
 Porbady, Godki.

W ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego remontowana będzie 
również droga gminna Wrze-
sina-Porbady-Godki. Projekt 
nosi nazwę ”Budowa drogi 
gminnej Wrzesina - Porbady 
- Godki Nr 157004N wraz z 
ciągami komunikacji rowero-
wo - pieszej na terenie gminy 
Jonkowo”.  

W dniu 21 grudnia ukazało 
się zarządzenie wójta gminy 
Jonkowo rozpoczynające kon-
sultacje społeczne w sprawie 
tej inwestycji.  Konsultacje 
trwać będą od 28 grudnia br. 
do 15 stycznia 2017 r. W dniu 
4 stycznia 2017 r.  w świetlicy 
w Porbadach o godz. 1730, a 9 
stycznia 2017 r.  w siedzibie 
Urzędu Gminy w Jonkowie o 
godz. 1730. 

Od dnia 28 grudnia br. do-
stępny będzie w internecie 
formularz zgłaszania uwag i 
propozycji do w/w inwestycji. 
Szczegóły projektu oraz za-
kres konsultacji dostępny jest 
na www.jonkowo.pl w zakład-
ce konsultacje społeczne. 
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Większy żłobek

Program Maluch 2016
Dnia 25 listopada 2016 r. 

do użytku oddano dodatko-
we pomieszczenia na cele 
żłobkowe w budynku po by-
łej Szkole Podstawowej w 
Warkałach.

Dzięki temu funkcjonujący  od 
listopada 2012 r. Żłobek Publicz-
ny w Warkałach, prowadzony 
przez Gminę Jonkowo wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców może objąć opieką kolejnych 
dziesięcioro dzieci w wieku od 
roku do lat trzech. Dotychczas 
w placówce przebywało dwana-
ścioro dzieci, w związku z zain-
teresowaniem żłobkiem większej 

liczby rodziców złożono ofertę do 
konkursu „Maluch 2016 – moduł 
1” ogłoszonego w grudniu 2015 
r. przez Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Gmina Jonkowo 
otrzymała dotację w wysokości 
153 466,00 zł na adaptację po-
mieszczeń oraz remont dachu 
lokalu. Łączna kwota  inwesty-
cji wyniosła 240 941,00 zł. W 
ramach prac remontowych po-
wstały trzy pomieszczenia, tj. 
sala zabaw, sala do odpoczynku 
oraz łazienka. Z uzyskanej dota-
cji  zakupiono  również wyposa-
żenie sal i pomoce dydaktyczne. 
W ramach tego samego modu-

łu gmina otrzymała 8 000,00 zł 
na funkcjonowanie powstałych 
miejsc. W ramach rekrutacji na 
10 pozyskanych  miejsc przyję-
to ośmioro dzieci. Dysponujemy 
dwoma wolnymi miejscami.  

Ponadto Gmina Jonkowo w 
2016 r. złożyła ofertę do kon-
kursu „Maluch 2016 – moduł 2” 
na funkcjonowanie istniejącego 
żłobka i otrzymała dotację  w wy-
sokości 28 393,00 zł. Zaprasza-
my rodziców dzieci w wieku żłob-
kowym do skorzystania z oferty 
placówki.

Dorota Kaczmarczyk
 dyrektor Żłobka

Koniec III etapu

Kanalizacja Warkał
Zakończono trzeci, ostatni 

etap budowy kanalizacji War-
kał. Rozpoczęta w 2014 roku in-
westycja pozwoliła objąć swym 
zasięgiem całą miejscowość. 
Specyfika zabudowy Warkał 
(wieś rozlokowana jest na od-
cinku ponad 3km) wymusiła 
podzielenie prac budowlanych 
na trzy etapy.

W ostatniej fazie inwestycji, 
możliwość przyłączenia do jon-
kowskiej oczyszczalni otrzymali 
mieszkańcy osiedli położonych 
we wschodniej części Warkał 
(os. „Zalesianka” oraz zabudo-
wania przy stacji paliw i bazie 
przeładunkowej Pekaes S.A.). 
Długość wykonanej instalacji 
wynosi ponad 1300m. W cało-

ści jest to kanalizacja grawita-
cyjna.

Zakres robót budowlanych 
obejmował wykonanie odcin-
ków kanalizacyjnych z rur PVC 
o średnicy 200x5,9mm, 34 
studni betonowych i 8 studni z 
tworzywa sztucznego. Dodat-
kowym wyzwaniem dla wyko-
nawcy było wykonanie czterech 
przewiertów pod drogą woje-
wódzką nr 527 o łącznej długo-
ści 67,5m.

Budowa kanalizacji w jednej 
z największych miejscowości 
naszej gminy to nie tylko długo 
oczekiwana poprawa komfortu 
życia obecnych mieszkańców, 
to także inwestycja w przy-
szłość. Dzięki niej wiele nie-

zabudowanych działek i przy-
szłych terenów inwestycyjnych 
w Warkałach znacznie zyskało 
na atrakcyjności. 

Wykonawcą robót trzeciego 
etapu było wyłonione w toku 
zamówienia publicznego przed-
siębiorstwo TECHNOMEL – Ka-
zimierz Kozieł z Lidzbarka War-
mińskiego. 

Koszt ostatniej części inwe-
stycji zamknął się kwotą ponad 
378 tys. zł i pochodził w cało-
ści ze środków własnych gminy 
Jonkowo.

Skanalizowanie całej miej-
scowości Warkały kosztowało 
łącznie ponad 2 mln 300 tys. zł.


