Miękińska Inicjatywa – Razem" w 2015
Projekt „Budujemy Altanę! - na miarę naszych potrzeb i możliwości” złożony w ramach Programu Grantowego „Miękińska
Inicjatywa – Razem”, o którym wspominaliśmy w poprzednim
numerze GM, został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany
do realizacji.
Przed nami – mieszkańcami Mrozowa - nie lada wyzwanie.
Celem projektu jest wybudowanie drewnianej altany o pow ierzchni 48m2 na terenie skweru, w sąsiedztw ie stawu.
W ten sposób chcemy popraw ić walory estetyczne i funkcjonalne skweru w Mrozow ie oraz zw iększyć atrakcyjność
turystyczną miejscowości. Równocześnie mamy nadzieję na
zintegrowanie naszej społeczności poprzez wspólną pracę
w celu stworzenia miejsca spotkań czy imprez publicznych na
św ieżym pow ietrzu. Altana będzie idealnym miejscem na odpoczynek i integrację, zarówno dla Mrozow ian, jak i przyjezdnych.
Realizacja budowy altany będzie się składała z następujących etapów:
- przygotowanie miejsca: wyrównanie, uprzątniecie terenu;
- wylanie betonowych podstaw służących do zakotw iczenia
słupów nośnych, docinanie elementów i montaż elementów
altany, zabezpieczenie w iaty lakiero-bejcą;
- uprzątnięcie terenu oraz ustaw ienie tablicy z regulaminem korzystania z miejsca;
- odbiór altany oraz sprawdzenie solidności jej wykonania
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane;

- uroczyste oddanie altany do użytku w obecności władz
gminy, przedstaw icieli Stowarzyszenia Mrozovia, Sołtysa
i Rady Sołeckiej oraz społeczności Mrozowa.
Zgodnie z założeniami regulaminu konkursu, wykonaniem altany zajmą się mieszkańcy przy wykorzystaniu
materiałów zakupionych przez Urząd Gminy. Liczymy, że
mieszkańcy Mrozowa zaangażują się w każdy etap realizacji budowy altany.
Ponieważ wartość materiałów przewyższa kwotę
dofinansowania z Urzędu Gminy Miękinia, do zrealizowania tak dużego przedsięwzięcia potrzebny jest wkład
własny finansowy w wysokości 2421 zł. Do tej pory udało
się już zebrać środki w wysokości 607 zł, uzyskane na
festynie z okazji Dnia Dziecka. Pozostałą kwotę musimy
zebrać do końca wakacji, stąd zwracamy się z prośbą o darow izny dokonane w formie przelewu na konto Mrozowskie Stowarzyszenia Rozwoju Środow iska Lokalnego
„Mrozovia” nr 71 1020 5226 0000 6002 0247 2785 tytuł:
„darow izna na altanę”. O ewentualnych zbiórkach będziemy na bieżąco informować na tablicach ogłoszeń lub na
stronie mrozow.pl.
Termin realizacji projektu upływa z dniem 15.11.2015
roku. Dokładny harmonogram prac podamy w kolejnym
numerze GM.
Opracowała Dorota Kozyra

Wieści gminne
W dniach 15–
15–16 sierpnia w Miękini odbędzie się Festiwal Lata.
Lata
Zapraszamy wszystkich do udziału w organizowanych przez wójta Gminy Miękinia konkursach
dożynkow ych: na najpiękniejszy w ieniec dożynkow y oraz najciekawsze stoisko w iejskie.
W konkursach mogą uczestniczyć wszystkie sołectwa z naszej gminy. Zgłoszenia należy dokonać
do 3 sierpnia - osobiście w Samorządow ym Ośrodku Kultury lub pod nr tel. 71 7359205.
Zapraszamy do udziału i promocji swoich miejscowości. Na zw ycięzców czekają nagrody
pieniężne.
Wujek Dobra Rada
Rośliny w pniaku
1. Wyw ierć dziury.

2. Rozłup pień.

3. Zrób otwór na ziemię. 4. Przygotuj podłoże

5. Posadź rośliny
niezbyt gęsto.

(zrób nacięcie na odpływ wody!)

Drodzy Czytelnicy,
Czytelnicy,
potrzebujemy pieniędzy na druk Głosu. W tym miesiącu zebraliśmy 95,50 zł. w Groszu oraz
75 zł. w Promyku, dzięki czemu możemy zw iększyć nakład. DZIĘKUJEMY!!! Nadal
potrzebujemy Waszego wsparcia. Jeśli czytasz Głos Mrozowa, wrzuć 50 gr do św inki - to
koszt druku Twojego egzemplarza.
Równocześnie składamy serdeczne podziękowania Właścicielom oraz Pracownikom sklepu
„Grosz” i „Promyk” w Mrozow ie, którzy przeprowadzają zbiórki na w ydawanie kolejnych
numerów gazety oraz Mieszkańcom, którzy wspierają tę inicjatywę.
Redakcja

Do Szanownych Sponsorów
Zachęcamy do sponsorowania – także częściowego - naszej gazetki. Oferujemy możliwość umieszczenia ogłoszenia/
reklamy już od 50 zł. Koszt wydania całego numeru to 150 zł. Kontakt: mail glosmrozowa@mrozow.pl

Stowarzyszenie Mrozovia

www.mrozow.pl

