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CHOSZCZNO. Pod koniec września ubiegłego roku, nasz projekt remontu świetlicy w Raduniu, otrzymał
oficjalną promesę na dofinansowanie w kwocie 500 tys. złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Już niebawem inwestycja ma być zakończona, a w nowym obiekcie utworzone zostanie Centrum Kultury i
Integracji Społeczności Lokalnej. &ndash; Teraz to u nas będzie najpiękniejsza świetlica &ndash; cieszą
się mieszkańcy.

Po Sławęcinie, Wardyniu, Sulinie, Kołkach, Zamęcinie, Zwierzynie,
Stradzewie, Piaseczniku i Rzecku także i w Raduniu mieszkańcy doczekali
się remontu świetlicy. Pod koniec września ubiegłego roku, przy
podpisywaniu promesy zapewniającej wsparcie tej inwestycji z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich obecny był również KRZYSZTOF POŁOMSKI,
radny Rady Miejskiej pochodzący właśnie z Radunia. To właśnie on
wówczas przypomniał, że w tym budynku od zawsze skupiały się
najważniejsze akcenty życia społecznego wsi. - Tu odbywały się wszystkie
wesela, chrzciny, stypy, imprezy okolicznościowe, a nawet sportowe.
Prawdziwe znaczenie tego pomieszczenia odczuliśmy dopiero wtedy, gdy nie
można było już z niego korzystać &ndash; powiedział wówczas Połomski. Na
wspomnianym wydarzeniu burmistrz ROBERT ADAMCZYK poinformował, że
remont całego obiektu kosztował będzie około 800 tys. zł, a Samorząd
Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczy na ten cel dokładnie 500
tys. zł. Przypomniał też, że trzy lata temu za około 100 tys. zł
wymieniony został dach.

Dzisiaj, choć przebudowa i remont jeszcze trwają, to już widać, że
obiekt zmienił się nie do poznania. &ndash; Przebudowywane i remontowane jest
dosłownie wszystko, łącznie z kuchnią i toaletami. Najważniejsze jest
to, że powstanie tu Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej,
więc wyposażymy je m.in. w sprzęt audiowizualny, stoły do tenisa
stołowego i bilarda, stoły bankietowe, krzesła dla 100 osób i trzy
stanowiska komputerowe. Nowy sprzęt trafi również na wyposażenie kuchni,
zmywalni i do pomieszczenia biurowego &ndash; wylicza włodarz miasta. Dodaje,
że w projekcie przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy, a otwarcie obiektu zaplanowano na czerwiec br.
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