(Ciąg dalszy ze str.1)
Gmina Wielgomłyny jako członek Stowarzyszenia Doliny Pilicy może uczestniczyć w absorpcji funduszy w ramach
programu LEADER. Zależne to jest od aktywności lokalnej społeczności, stowarzyszeń a nawet osób fizycznych w
skutecznym tworzeniu projektów dotyczących poszczególnych miejscowości i ich realizacji.
Jak zapewnił wójt Gminy Bogdan Witaszczyk na terenie gminy w każdym sołectwie prowadzona będzie kampania
informacyjna na temat możliwości pozyskiwania funduszy z programu LEADER, bowiem jest to jedna z dróg, która prowadzi
do rozwoju różnorakich struktur i środowisk gminy.
Wszyscy zainteresowani szczegółami związanymi z programem LEADER mogą się z nimi zapoznać na stronie
internetowej Stowarzyszenie Dolina Pilicy www.dolinapilicy.pl

Rewitalizacja centrum Sokolej Góry
Sokola Góra doczeka się nowego centrum. Właśnie rozstrzyga się przetarg na wykonanie rewitalizacji centrum
miejscowości Sokola Góra, czyli miejsca przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z Wielgomłyn do Przedborza i drogi gminnej
w kierunku Kraszewic.
W tym miejscu zlokalizowana jest remiza OSP wybudowana w 1932 roku a za nią był kiedyś malowniczo położony
staw z charakterystyczną studnią zlokalizowana przy drodze a wyposażoną w starodawny żuraw. Dziś teren ten mało
przypomina urokliwy zakątek bowiem rozpoczęły się już pierwsze prace polegające na niwelacji terenu i wycince krzaków i
drzew.
Przebudowa i upiększanie tego obszaru ma być bardzo rozległa. Powstanie tu mini park z alejkami i ławkami, plac
zabaw dla dzieci, duża altana do spotkań i odpoczynku a także nowe chodniki. Zrekultywowany też będzie istniejący tu od
lat staw, który uzyska nowy kształt oraz wypełniony zostanie wodą a w przyszłości zostanie zarybiony.
Plac zabaw dla dzieci wyposażony zostanie w tak zwaną bezpieczną nawierzchnię, która powoduje iż upadek nawet z
wysokości 1,5 metra nie jest bolesny. Będzie tu też piaskownica oraz szereg urządzeń do zabawy takich jak huśtawki czy
równoważnia na sprężynach. Cały plac zabaw zostanie ogrodzony by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, które będą z niego
korzystały. Przygotowane też będzie specjalne miejsce gdzie będzie można rozpalić ognisko. Alejki zostaną wybrukowane
kostką brukową, zostaną posadzone nowe drzewa a także posiana trawa. Nowy wygląd uzyska też stara studnia z żurawiem,
która od lat jest stałym elementem krajobrazu centrum Sokolej Góry. W ramach rewitalizacji wykonany zostanie chodnik po
lewej stronie drogi od początku miejscowości aż do remizy OSP.
Ogółem liczy się iż koszt tych wszystkich prac wyniesie około 160 tysięcy złotych.
Tak teraz wygląda centrum Sokolej góry

Niedługo będzie takie miejsce do wypoczynku

