Gmina Moryń

Lokalne inicjatywy społeczne na obszarach
rewitalizacji gmin SSW objętych projektem
„Społeczna Rewitalizacja”
Dwie inicjatywy „Wielka sprawa małej wagi” (Mirowo) oraz „Utworzenie miejsca rekreacji i integracji dla
mieszkańców sołectwa” (Witnica) to pierwsze efekty działań animacyjnych realizowanych na obszarach
rewitalizacji w Gminie Moryń.

„Wielka sprawa małej wagi”
W ramach inicjatywy powstanie siłownia plenerowa. Przygotowanie odpowiedniego miejsca pod siłownię,
wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni (za zgodą firmy dostarczającej sprzęt) oraz montaż urządzeń siłowni,
to prace, które społecznie wykonują mieszkańcy Mirowa. Ciekawym pomysłem grupy inicjatywnej, która zaplanowała i
uczestniczy w realizacji inicjatywy, jest wydarzenie towarzyszące przedsięwzięciu inwestycyjnemu, do którego
nawiązuje tytuł inicjatywy. Siłownia ma uzupełniać możliwości aktywnego wypoczynku i gubienia zbędnych
kilogramów. W dniu otwarcia (07.12.2019 r.) siłowni nastąpi „oficjalne ważenie” grupy ochotników, które zostanie
powtórzone rok później. A w świetlicy zamieszczona zostanie informacja ile kilogramów grupie ubyło. W ten nietypowy
sposób Mieszkańcy Mirowa chcą promować aktywne formy spędzania wolnego czasu.
„Utworzenie miejsca rekreacji i integracji dla mieszkańców sołectwa”
Grupa inicjatywna z miejscowości Witnica zaplanowała i realizuje swój pomysł na miejsce spotkań integracyjnych.
W ramach inwestycji na terenie stadionu w Witnicy wybrukowany został okrągły plac z paleniskiem w środku. Na
obrzeżach placu ustawione zostaną cztery ławki o długości około 2 m każda. Dookoła paleniska przygotowane zostaną
specjalne podpórki na kije do kiełbasy. Dodatkowo zakupiony zostanie zawieszany ruszt nad ognisko umożliwiający
grillowanie potraw. Drugim elementem inwestycji będzie zakup ławo-stołów, które ustawione zostaną w nowej wiacie
rekreacyjnej. Prace brukarskie wokół paleniska wykonują członkowie grupy inicjatywnej przy wsparciu miejscowego
przedsiębiorcy, który ma duże doświadczenie w tego typu pracach.
Realizacja inicjatywy zakończy się wspólnym ogniskiem (06.12.2019 r.), na które członkowie grupy inicjatywnej
zaproszą członków Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Witniczanka” Witnica, dzieci i seniorów z terenu
sołectwa. Wspólne pieczenie kiełbasek i ziemniaków będzie okazją do tego, żeby najmłodsi mieszkańcy dowiedzieli
się czegoś więcej o historii miejscowości i obiektu, na którym realizowane będzie inicjatywa.
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