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Załącznik nr 2 do regulaminu 

NUMER PROJEKTU: 
(wypełnia Wydział Spraw Społecznych) 
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WNIOSKODAWCY w imieniu stowarzyszenia „Mikołów Naszym Miastem" 
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NR MIESZKANIA 

ADRES ZAMIESZKANIA: . 

NR TEL: 
 

WIEK KONTAKT: 
E-MAIL:
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Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy 
celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub XTAK 
zbliżonej lokalizacji 

TYTUŁ PROJEKTU 
(maksymalna długość, l 00 znaków) 

Oaza Zdrowia - tężnia solankowa w centrum Mikołowa 

RODZAJ PROJEKTU 
. . . 

X OGÓLNOMIEJSKI (obejmujący swoim zakresem obszar całego Miasta) 

O LOKALNY (obejmujący swoim zakresem obszar jednego okręgu na terenie Miasta) 

OKRĘG: 
W przypadku projektów lokalnych 

proszę wpisać numer i nazwę okręgu 

STRESZCZENIE PROJEKTU 

-- - - -- ---------

Proszę opisać w Rilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. 
Streszczenie będzie publikowane na potrzeby głosowania. 
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Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę z 
ławkami parkowymi w jej sąsiedztwie na terenie pomiędzy Pasażem Jesionowym, a targowiskiem 
miejskim, nieopodal Rynku i parku Małe Planty, na tyłach Miejskiego Domu Kultury. Tężnia solankowa 
to drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami, czy gałązkami śliwy, po których 
spływa solanka. Solanka rozpryskuje się na gałązkach, paruje na słońcu a bryza porusza się z 
wiatrem. Poprzez rozbijanie kropel ociekającej solanki. tężnia wytwarzają specyficzny mikroklimat. 
Budując w centrum Mikołowa tężnię solankową możemy stworzyć unikatowe miejsce, które 
zintegruje społeczeństwo, poprawi jakość zdrowia i życia. Będzie to oaza zdrowia, wypoczynku i 
relaksu, a wytwarzany w tężni aerozol będzie pozytywnie wpływał na samopoczucie, zdrowie 
górnych dróg oddechowych i poprawę zdrowia wśród osób z alergiami. Naturalne inhalacje 
wzmacniają nasz system immunologiczny odpowiedzialny za odporność organizmu. Powietrze wokół 
tężni charakteryzuje się wyjątkową czystością bakteriologiczną. 
















