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CHOSZCZNO. W sobotę w Kołkach, przy okazji pikniku rodzinnego oddano do użytku nowy plac przy
tutejszej remizie i bibliotece. &ndash; Teren od frontu został zagospodarowany w całości. Wyłożyliśmy
go kostką brukową, są miejsca parkingowe, a także ławeczki. Nie tylko ja uważam, że w tej chwili to
jedno z najpiękniejszych miejsc we wsi - mówi burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Dodaje, że całość
kosztowała ponad 90, a gmina dołożyła nieco ponad 30 tys. zł.

O tym, jak to miejsce się zmieniło najlepiej świadczą powyższe
fotografie. Na tej z października 2014 roku widzimy remizę i bibliotekę
tuż przed otwarciem. Na zdjęciu zrobionym w minioną sobotę widać, że
teren od strony frontu budynku zmienił się nie do poznania. Mieszkańcy
Kołek twierdzą, że na ostatnie inwestycje czekali ponad 30 lat, ale jak
już ruszyły, to jedna za drugą. Zaprzyjaźniona z Choszcznem senator ANNA GRAŻYNA SZTARK,
w sobotę zawitała do Korytowa (na wmurowanie kamienia węgielnego w
budowanym tam Centrum Integracji Społecznej &ndash; red.), ale znalazła
również chwilę, by wspólnie z burmistrzem ROBERTEM ADAMCZYKIEM zajrzeć na piknik do Kołek. Tu
razem z sołtysem KRZYSZTOFEM GROMADZKIM, 9-letnią mieszkanką wsi MAGDALENĄ MAJCHER
(obydwoje na zdjęciu z prawej) i starostą ADAMEM ANDRIASZKIEWICZEM
oficjalnie otworzyli tę inwestycję. Podobnie jak przy niedawno
otwieranym kompleksie w Koplinie, także i tutaj projekt zatytułowany
&bdquo;Kołki &ndash; moja wieś, moje miejsce &ndash; budowanie wspólnej tożsamości
lokalnej mieszkańców wsi Kołki w Gminie Choszczno&rdquo; przewidywał
organizację warsztatów malarskich dla dzieci oraz spotkanie integracyjne
dla wszystkich mieszkańców wsi. &ndash; Cały teren wyłożyliśmy kostką
brukową, są miejsca parkingowe, a także ławeczki. Cała inwestycja
kosztowała nas ponad 90, a my dołożyliśmy do tego nieco ponad 30 tys. zł
&ndash; tłumaczył włodarz gminy. Sobotni &bdquo;Piknik Rodzinny&rdquo; zakończył się
wspólną zabawą pod chmurką.
Łukasz Młynarczyk, (tk)

Pełna nazwa projektu to &bdquo;Kołki &ndash; moja wieś, moje miejsce &ndash; budowanie
wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców wsi Kołki w Gminie Choszczno&rdquo;.
Łącznie kosztował 91 455,91 zł z czego 58 193,00 zł dołożyła Unia
Europejska w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
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