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Choszczno - Podsumowanie kadencji 2014-2018
30.10.2018.

CHOSZCZNO. - Podsumowanie kadencji zawsze wiąże się z konkretnymi wyliczankami. Przede wszystkim
chwalimy się tym, co udało się zrobić, skąd wyrwaliśmy kolejne fundusze, i w końcu gdzie wydaliśmy
gminne pieniądze. Pewne jest to, że w tej kadencji pobiliśmy absolutny rekord w ich pozyskiwaniu.
Przytoczę wiele konkretnych przykładów na to, że nasza, tzn. gminna kasa jest tylko niewielką częścią
zapłaty za inwestycje, które powstały lub powstają w Choszcznie &ndash; mówi burmistrz ROBERT
ADAMCZYK.

- Wydaje mi się, że już wiele razy o tym mówiłem, ale przy podsumowaniu
tej kadencji muszę jeszcze raz powtórzyć o tym, iż w poprzedniej
wyliczance chwaliłem się zadaniami wartymi około 60 mln złotych. Dziś ta
kwota nie robi na mnie żadnego wrażenia, bo w mijającej kadencji, w
nasze drogi, ulice, wodociągi, kanalizacje, szkoły, przedszkola, opiekę i
działania społeczne włożyliśmy lub właśnie wkładamy kolejnych ponad 100
milionów &ndash; wylicza włodarz miasta. Z poprzedniej kadencji na pierwszym
miejscu wymienia całkowitą przebudowę Przedszkola nr 1, budowę promenady
i całej infrastruktury wokół jeziora Klukom, a także budowę i oddanie
do użytku już w 2015 roku 27 mieszkań komunalnych.

***

Natomiast na liście przedsięwzięć z ostatnich czterech lat, na pierwszym
miejscu stawia budowę stacji uzdatniania wody (mamy najlepszą wodę w
województwie), przebudowę oczyszczalni ścieków połączona z budową sieci
kanalizacyjnej w południowej części Piasecznika oraz wdrożeniem tzw.
systemu GIS (umożliwiał będzie bardzo dokładną lokalizację całej
infrastruktury), a także przebudowę ul. Grunwaldzkiej, Jagiełły i
Drawieńskiej.- Wybierając się na niedzielny spacer, zajrzyjmy na ulicę
Komunalną. Tylko tam jesteśmy w stanie przekonać się, jak imponująca
jest to inwestycja - zachęca do obejrzenia budowy nowej oczyszczalni.
Zaznacza przy tym, że bez udziału środków zewnętrznych, a przede
wszystkim wsparcia m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, w zasadzie każde z
tych przedsięwzięć nie byłoby możliwe do zrealizowania. &ndash; Gdy doliczymy
do tego budowany przy ulicy Drawieńskiej Zakład Aktywności Zawodowej, to
już mamy prawie 100 milionów złotych. A to nie wszystko, bo po drodze
wykonaliśmy jeszcze kilkadziesiąt innych przedsięwzięć wartych od
kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych &ndash; tu wskazuje najpierw na
wiejskie drogi, potem świetlice, place zbaw i siłownie zewnętrzne.
Dodaje też, obecnie wszyscy zabiegają o środki zewnętrzne, a tylko te
najlepsze projekty otrzymują wsparcie. Tu przytoczył, że projekt na
remont świetlicy w Raduniu zajął pierwsze miejsce w województwie, remont
dworca trzecie, a zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Raduń
drugie.
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***

- Trudno ją przegapić, bo od ponad miesiąca utrudnia nam życie. Mam tu
na myśli remont i przebudowę ul. Władysława Jagiełły i Drawieńskiej,
czyli najważniejszą, największą i najdroższą inwestycje drogową w
powojennym Choszcznie. Tu za około 36 milionów złotych całkowicie
zmienimy widok wschodniej części miasta. Główne problemy, czyli brak
kanalizacji deszczowej oraz ciągłe awarie starej sieci wodociągowej
utrudniały nam życie od wielu lat. To podnosiło koszty jej utrzymania, a
w efekcie wszyscy za to musieliśmy płacić. Podkreślę, że to ponad 10
lat starań i wielu już położyło przysłowiową kreskę na tym zadaniu, a ja
jestem dumny, że w końcu udało się spiąć wszystko do kupy &ndash; mówi
burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Co zostanie zrobione? - Przebudowa
nawierzchni to tylko jeden z elementów. Kilkadziesiąt zjazdów z dróg,
wyspy i azyle, pięć zatok autobusowych, chodniki i ścieżki rowerowe,
rozebrane zostaną dwa budynki, wykonany zostanie system odwodnienia,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe i gazowe, cała
infrastruktura elektryczna i telekomunikacyjna, zadbamy też o nasadzenia
oraz tereny zielone &ndash; wylicza MICHAŁ ŻUBER, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie, który realizuje tę inwestycję.
***

Trwa też remont ul. Grunwaldzkiej. Tu również przebudowywane jest
dosłownie wszystko. Nowe skrzyżowania, jezdnie, chodniki, zjazdy,
zatoki, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa. Rozebrany został
budynek usługowy i płyta dawnego placu zabaw. Cała inwestycja ma
kosztować około sześć milionów złotych.
***

Jeszcze droższym, bo kosztującym prawie 41 mln zł zadaniem, okazała się
rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, z dominującym
przedsięwzięciem, czyli oczyszczalnią ścieków. Tu rozbudowujemy też sieć
kanalizacyjną w południowej części Piasecznika oraz wdrożymy tzw.
system GIS (dokładnej lokalizacji infrastruktury &ndash; red.).
***

W tym roku przebudowana została stacja uzdatniania wody. Nowa linia
technologiczna, w tym układy napowietrzania, odgazowywania i dezynfekcji
sprawiły, że Choszczno ma dziś najlepszą wodę w województwie. Ta
inwestycja kosztowała około 8,5 miliona złotych.
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***
***

Ruszył też remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. &ndash; Jeszcze w tym
roku wykona go choszczeńskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
LIDEX. Również ta firma, ale już w 2019 roku wykona renowację budynku
dydaktycznego, łącznika i sali w Szkole Podstawowej w Sławęcinie &ndash;
tłumaczy burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Obydwie inwestycje obejmują
m.in. pełne termomodernizacje, wymianę instalacji elektrycznej, drzwi,
okien, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a wszystko ma
kosztować prawie osiem milionów złotych.
***

Przy ul. Drawieńskiej budowany jest Zakład Aktywności Zawodowej. Cała
inwestycja kosztować będzie ponad 5,3 mln złotych i ma być uruchomiona
pod koniec tego roku. Oprócz instruktorów i obsługi znajdzie tu
zatrudnienie 25 niepełnosprawnych osób.
***

Około trzy mln złotych ma kosztować budowa targowiska miejskiego. Nowy
obiekt zostanie zadaszony i składał się będzie m.in. z kilku rodzajów
boksów, placu do sprzedaży bezpośredniej z samochodów, parkingu oraz
budynku administracyjnego z zapleczem sanitarnym.
***

O tej inwestycji już wszyscy zapomnieli, a warto przypomnieć, że na
początku tej kadencji oddaliśmy do użytku nowo wybudowany budynek
komunalny (przy ul. Jarzębinowej 2). 27 jedno i dwupokojowych mieszkań,
wraz z zagospodarowaniem terenu kosztowały niespełna trzy miliony
złotych.
***
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- Nie zawsze tej kasy starcza tam gdzie jej naprawdę potrzeba.
Zdecydowanie więcej chciałoby się włożyć np. w nasze drogi. Tu pochwalę
się, że prawie 3 miliony kosztowały nas remonty dróg i chodników w
Rzecku, Suliszewie, Stradzewie i Wardyniu &ndash; dodaje R. Adamczyk.
***

- Powyżej wymieniłem tylko te najdroższe inwestycje, ale chciałbym
podkreślić, że jest dużo więcej takich, które kosztowały nas po 100, 200
czy nawet 500 tys. złotych, a w efekcie przyniosły wiele radości tym,
którzy na co dzień z nich korzystają. Np. prawie 900 tys. złotych
zapłaciliśmy za poprawę jakości i efektywności oświetlenia w Koplinie
oraz w Choszcznie na ulicach Wojska Polskiego, Jagiełły, Akacjowej,
Energetyków, Kochanowskiego i Gorzowskiej. Wśród tych &bdquo;tańszych&rdquo;
przedsięwzięć wypadałoby wymienić remont poczekalni dworca PKP. Tu
połączony z zamontowaniem systemu informatycznego kosztował nas około
600 tys. złotych. W ramach projektu &bdquo;Moja wieś&hellip;&rdquo; zagospodarowaliśmy
place wokół remizy OSP w Kołkach oraz stworzyliśmy miejsce spotkań dla
mieszkańców Koplina (200 tys.). Tyle samo kosztował remont i przebudowa
placu zabaw przy Przedszkolu nr 4. W mieszczącej się przy gimnazjum
małej sali gimnastycznej wymieniliśmy stolarkę okienną, zamontowaliśmy
centralne ogrzewanie, wymieniliśmy parkiet i zaplecze socjalne (520
tys.). Nasze Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
otrzymało prawie 2 mln złotych na projekt zatytułowany &bdquo;Klucz do
kompetencji &ndash; program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w gminie
Choszczno&rdquo;. Z tej kasy wyposażymy pracownie, prowadzone będą dodatkowe
zajęcia dla dzieci, a dla nauczycieli kursy doskonalące i studia
podyplomowe.
***
W podsumowaniu kadencji 2010 &ndash; 2014 Komisja Rozwoju, Promocji i
Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
umieściła gminę Choszczno na 26 miejscu w województwie
zachodniopomorskim i zaliczyła do gmin &bdquo;Przodujących w Rozwoju&rdquo;. To
właśnie wówczas stworzyliśmy MAPĘ INWESTYCJI
, na której zaczęliśmy umieszczać projekty realizowane zarówno w
mieście jak i na wsiach. Dziś znajduje się na niej ponad 320 obiektów.
Tadeusz Krawiec
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