Wyprawka dla nowych mieszkańców Gminy Miechów
środa, 3 kwietnia 2019
3 kwietnia 2019 r. Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przekazał wyprawkę dla pierwszego dziecka z
Gminy Miechów, które urodziło się w 2019 roku. Prezent odebrali państwo Żurek z Glinicy wraz z córką Lilianą.
Pierwsze dziecko oraz pierwsze wieloraczki (bliźniaki, trojaczki itd.), które przyjdą na świat w nowym roku kalendarzowym
otrzymują prezent od Gminy Miechów. Wyprawka obejmująca artykuły kosmetyczne, pieluszki oraz zabawki jest
symbolicznym powitaniem najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Projekt realizowany jest od 2016 roku.
W 2017 roku w Gminie Miechów urodziło się 188 dzieci, w 2018 roku - 230, w 2019 - 29 dzieci (stan na dzień 2 kwietnia
br.).
Aby otrzymać wyprawkę należy dostarczyć dokument potwierdzający datę i godzinę urodzenia dzieci do Referatu Spraw
Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, H. Sienkiewicza 25, pok. 215 oraz 216, tel.: 41
383 00 40, wew. 14.
3 kwietnia 2019 r. Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przekazał wyprawkę dla pierwszego dziecka z
Gminy Miechów, które urodziło się w 2019 roku. Prezent odebrali państwo Żurek z Glinicy wraz z córką Lilianą.
Pierwsze dziecko oraz pierwsze wieloraczki (bliźniaki, trojaczki itd.), które przyjdą na świat w nowym roku kalendarzowym
otrzymują prezent od Gminy Miechów. Wyprawka obejmująca artykuły kosmetyczne, pieluszki oraz zabawki jest
symbolicznym powitaniem najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Projekt realizowany jest od 2016 roku.
W 2017 roku w Gminie Miechów urodziło się 188 dzieci, w 2018 roku - 230, w 2019 - 29 dzieci (stan na dzień 2 kwietnia
br.).
Aby otrzymać wyprawkę należy dostarczyć dokument potwierdzający datę i godzinę urodzenia dzieci do Referatu Spraw
Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, H. Sienkiewicza 25, pok. 215 oraz 216, tel.: 41
383 00 40, wew. 14.
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/wyprawka-dla-nowych-mieszkancow-gminy-miechow_6995/
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