Informacja o aktualnych inwestycjach gminnych
Dla aktywnych forumowiczów przedstawiam aktualny postęp prac nad tegorocznymi inwestycjami
drogowymi w gminie Jabłonowo Pomorskie.

 Uwaga mieszkańcy ul. Dorzecznej i Parkowej! Trwa przetarg, są rozpatrywane oferty na
wykonanie kanalizacji metodą „przeciskową” (bez wielkich wykopów). Koszt wg kosztorysu to 600
tys. zł, rozpatrywana jest oferta w granicach 480-500 tys. zł. Wykonana ma być w 2013 roku!
Jeszcze do końca roku przewidziane jest położenie dywanika asfaltowego na tych ulicach.

 Mieszkańcy ul. Prostej w Jabłonowie i drogi od mostka do kościoła w Lembargu. Przetarg został
rozstrzygnięty i zostanie położony dywanik asfaltowy w 2013 roku. Wartość tej inwestycji to 210
tys. zł.

 Mieszkańcy ulicy Ogrodowej, Wesołej, Szkolnej w Jabłonowie - są przygotowywane przetargi na
wykonanie dywanika asfaltowego na tych ulicach w tym roku.

 Matki dzieci uczęszczających do przedszkola, zapewne ucieszy wiadomość, że również droga
dojazdowa do przedszkola zostanie wyłożona dywanikiem asfaltowym! Do „starego przedszkola” również.

 Również po około 500 mb dywanika asfaltowego zostanie położone w miejscowościach Górale i
Płowęż!
Uprzedzam złośliwości i krytykę inwestycji przez wszystkich anonimowych sympatyków forum, że wraz
z radnymi mamy wypisane jeszcze 42 km dróg gminnych wymagających remontu, mamy ewidencje
chodników w mieście i na wsiach koniecznych do budowy i remontu w najbliższym czasie (również kilka
ładnych kilometrów), nie mamy tylko pieniędzy na ich realizację.
Wolne dochody własne gminy, które poza wydatkami „sztywnymi” (m.in. wynagrodzenia, prąd, koszty
administracji itd.) pozostają na poziomie około 1-1,5 mln. zł rocznie. Od 3-4 lat prawie wszystkie
przeznaczamy na inwestycje drogowe i kanalizacyjne. Informuję też, że kilometr nowej drogi wyłożonej
asfaltem wraz z infrastrukturą drogową dla naszej gminy to około 2 mln złotych.
Kilometr chodnika (np. planowanego do Kamienia do skrzyżowania Jaguszewice - to około 160 tys.
zł). Kilkakrotnie tańsza jest nawierzchnia „natryskowa” ale i jednocześnie znacznie gorsza i mniej trwała.
Też o tym wiemy! Rachunki są proste, więc łatwo sobie wyliczyć przed wypisywaniem złośliwości na ten
temat.
Natomiast wszelkie posty podpisane z wnioskami wskazującymi na możliwość wykonania remontu
drogi, chodnika – są mile widziane, i zapewniam, że zostaną uwzględnione we wnioskach do
przyszłorocznego budżetu. Nie rozstrzyga to co prawda wykonawstwa, ale nadaje bieg sprawie. Szacuję, że
potrzeba około 10 lat aby rozwiązać problemy drogowo-chodnikowe w naszej gminie bez zaniedbywania
innych działów naszej gospodarki!!!
Zenon Śmigowski, 19 marca 2013r.
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