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Majówkę mieszkanki gminy najchętniej zaczynają na sportowo, nordic walking ciągle w modzie
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Na Pojezierzu Dobiegniewskim jest około 100 jezior powyżej 1 ha. Największym jest Osiek

Prawie wszyscy mieszkańcy
gminy mają wodę i kanalizację,
a w ciągu 2-3 lat samorząd wybuduje 70 mieszkań komunalnych. W ostatnim roku nie brakowało też akcji i spotkań,
a wszystko to w ramach programu rewitalizacji.
Burmistrz Dobiegniewa Leszek
Waloch przyznaje, że sytuacja
budżetowa w 2018 roku jest niezła, więc sporo funduszy przeznaczono na inwestycje poprawiające życie mieszkańców.
Sporo, bo 12 mln zł.
Samorząd zamierza wyremontować ośrodek zdrowia
w Dobiegniewie, od dachu zaczynając, przez elewację i pomieszczenia w środku. W ten
sposób wszystkie budynki użyteczności publicznej będą już
po termomodernizacji. Kolejna
zmiana to zaadaptowanie części
przedszkola na potrzeby żłobka.
Będą to pierwsze w gminie miejsca dla maluchów do trzech lat,
a opiekę tu znajdzie 15 dzieci.
Zmieni się otoczenie przedszkola, m.in. powstanie plac zabaw z prawdziwego zdarzenia
za ponad 100 tys. zł. Wyremontowana będzie szkoła przy ul.
Gdańskiej, a obok tej przy u. Poznańskiej pojawi się plac rekreacyjny.
W gminie chcą zmienić siedzibę urzędu i przeprowadzić się
do starego budynku przypominającego ratusz. Ma to się stać
już w sierpniu. Później zostanie
opracowana dokumentacja
i obecny urząd będzie zaadaptowany na mieszkania komunalne
dla 12 potrzebujących rodzin.
Powstaną one w partnerstwie
z mieszkańcami. Ale to nie
wszystko. Bo samorząd przygotowuje właśnie dokumentację

na budowę 52 mieszkań komunalnych. To będą nowe budynki, w ramach programu rewitalizacji. Stanie też jeszcze jeden budynek, 16-18-lokalowy.
Czyli w ciągu dwóch, trzech lat
mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do 70 mieszkań komunalnych, na co pójdzie około
10 mln zł.
Jak wszędzie bardzo ważne
są dla mieszkańców drogi. – Jesteśmy po przetargu na budowę
dróg w Chomętowie, chodzi
o uliczki w samej miejscowości.
Wcześniej podobne roboty wykonaliśmy w Mierzę-cinie i Ługach – stwierdza burmistrz. Jeśli stan gminnej kasy pozwoli,
w połowie roku ogłoszony będzie przetarg na zrobienie ok. 2
km ulic w Słowinie i na osiedlu
Młodych w Dobie-gniewie. Jak
mówi burmistrz, takie prace są
możliwe, bo pod ziemią leżą już
rury wodociągowe i kanalizacyjne. Gmina ma kanalizację
w ponad 90 procentach. Sieć nie
dochodzi jedynie do osad leśnych czy przysiółków. Dla tych
mieszkańców proponowane są
pożyczki na przydomowe
oczyszczalnie. – Kanalizację zaczęliśmy robić w latach 90. tamtego wieku, stąd takie efekty –
stwierdza burmistrz Waloch.
Co ciekawe, samorząd rozmawia z PGNiG w sprawie doprowadzenia gazu do Dobiegniewa, a także do Mierzęcina.
Do stolicy gminy doprowadzony jest już główny światłowód, trwają przygotowania
do jego rozgałęzienia.
W tym roku samorząd przystąpi również do drugiego etapu
zagospodarowania terenów dla
turystyki i rekreacji. Zostanie
wykonana cała infrastruktura
związana z budową szlaku wodnego od jeziora Osiek, poprzez
jezioro Wielgie, Mierzęcką

Spotkania seniorów z młodzieżą w ramach rewitalizacji to norma
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Coraz więcej mieszkańców chce
mieć wpływ na przyszłość gminy

Czy chcę tu żyć? Debata z młodymi i próba odpowiedzi na pytanie

Strugę aż do Drawy. Koszt inwestycji to 5-6 mln zł. W ramach
projektu będzie rozbudowana
plaża nad jeziorem Osiek, pomost przy plaży miejskiej
w Dobiegniewie, dokąd z miasta
będzie prowadził nowy chodnik
ze ścieżką dla rowerzystów
o długości 1,5 km. To nie koniec,
bo przy Mie-rzęckiej Strudze
powstanie marina dla sprzętu
pływającego, z budynkiem socjalnym,
miejscami
dla
kamperów i polem namiotowym.
W tegorocznych planach
urządzenie dwóch centrów aktywności społecznej, w Dobiegniewie i Radęcinie, będzie więc
można
tu
poćwiczyć
pod chmurką. Na wsiach, w Ługach i Słonowie, zostaną wyremontowane świetlice. Warto
zaznaczyć, że w każdej miejscowości zamieszkałej przez więcej niż 200 osób są i świetlice,
i place zabaw. W Radę-cinie,
Osieku, Rolewicach miejsca te
wzbogacone są o siłownie, boiska ze sztuczną nawierzchnią
oraz terenem do biesiadowania.
- Gmina bierze udział w programie modelowej rewitalizacji
i w jej ramach od ponad roku
w szkołach odbywają się różne
zajęcia dla dzieci: komputerowe, plastyczne, historyczne.
Dzieci i młodzież przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami, które publikujemy na naszej stronie – mówi wiceburmistrz Sylwia Łaźniewska.
W najbliższych planach – zajęcia
informatyczne dla młodzieży
(za 400 tys. zł). Warto zaznaczyć, że modelowa rewitalizacja
(gmina dostała na to 2 mln zł
z Warszawy) to nie tylko przebudowy i remonty, ale także aktywizacja społeczeństwa, konsultacje na temat tego, co należy
zrobić.

Dla stowarzyszeń, w tym klubów sportowych, samorząd zapisał w budżecie 100 tys. zł.
Z tych pieniędzy korzysta tm.in.
drużyna harcerska. W gminie nie
ma funduszu sołeckiego, ale
rady dostają pieniądze, po 15 zł
na mieszkańca. Przeznaczają je
z reguły na utrzymanie świetlicy,
zieleni i na imprezy. – Swój bu-

Co ciekawe, samorząd
prowadzi już rozmowy
z PGNiG w sprawie
doprowadzenia gazu
do gminy, na razie
do Dobiegniewa oraz
Mierzęcina
dżet ma zarząd osiedla i tam dofinansowujemy grupy nieformalne, dając razem 32 tys. zł. Pomagamy członkom koła emerytów i rencistów czy grupom śpiewaczym, na przykład w wyjazdach - twierdzi wiceburmistrz
Łaźniewska.
W Dobiegniewie dobrze
działa Centrum Integracji Społecznej, dzięki czemu do pracy
wróciło 50 bezrobotnych. Drugie tyle uczestniczy w zajęciach
prowadzonych teraz w CIS,
m.in. w warsztatach kulinarnych. - Trzeba podkreślić, że aktywizuje się wielu naszych
mieszkańców, zakładają firmy,
spółdzielnie socjalne, choćby
budowlaną czy specjalizującą
się w utrzymaniu zieleni – dopowiada burmistrz Waloch.
Szykuje się przebudowa linii
kolejowej do Poznania, w jej
trakcie do dworca zostanie wykonany tunel i żeby pokonać
tory, nie trzeba już będzie czekać
na podniesienie szlabanów (koniec w 2019 r.). ¹
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