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Proiect amenajare parc biserica
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Asociaţia Kogayon a sărbătorit ziua muncii prin muncă voluntară în folosul
comunităţii

În perioada 1-2 mai 2010, s-a derulat o acţiune de amenajare a
parcului din curtea bisericii din lemn Gruşetu din Comună Costeşti, monument istoric din
secolul al XIX-lea, restaurat în 2009. 32 voluntari au amenajat în cele două zile aleile
pacului, au plantat puieţi, arbuşti şi flori din specii locale. În parc vor mai fi montate
bănci şi un punct de informare turistică.
Acţiunea a fost realizată din resurse proprii, cu sprijinul Parohiei Costeşti, Protoeriei
Horezu, Primăriei Costeşti, Postului de Poliţie Costeşti, Administraţiei Parcului Naţional
Buila-Vanturarita şi ecoclubului Green Future Club Horezu şi face parte dintr-un proiect
mai amplu de punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural local din zona
Parcului Naţional Buila-Vanturarita.

http://www.monitoruldevalcea.ro/actualitate/21666/
S-a amenajat curtea Bisericii Grusetu din Costesti
Week-endul cu Ziua Muncii a fost sarbatorit, de Asociatia Kogayon, prin munca
voluntara in folosul comunitatii. Aceasta a constat in amenajarea parcului din curtea
Bisericii Grusetu (constructie numai din lemn), din comuna Costesti. Locasul de cult este
monument istoric din secolul al XIX-lea si a fost restaurat anul trecut. 32 voluntari au
aranjat aleile pacului, au plantat puieti, arbusti si flori din specii locale. De asemenea, se
are in vedere ca in parc sa fie montate banci si un punct de informare turistica. Actiunea a
fost realizata cu sprijinul Parohiei Costesti, Protoeriei Horezu, Primariei, Postului de
Poltie, Administratiei Parcului National Buila-Vânturarita si ecoclubului Green Future
Club Horezu. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de punere in valoare si
promovare a patrimoniului cultural local, din zona Parcului National Buila-Vânturarita.
(L.I.)

http://www.ramnic.ro/articole/voluntarii-asociatiei-kogayon-au-amenajat-un-parc29320/2010-05-05
În comuna Costeşti, Voluntarii Asociaţiei Kogayon au amenajat un parc
În zilele de 1 şi 2 mai 2010, voluntarii Asociaţiei Kogayon au amenajat un parc în curtea
bisericii Gruşetu din comuna Costeşti.
Astfel că, 32 de voluntari au amenajat în cele două zile aleile parcului, au plantat puieţi,
arbuşti şi flori. De asemenea, în parc vor mai fi montate bănci şi un punct de informare
turistică. Acţiunea a fost realizată din resursele proprii ale Asociaţiei Kogayon, cu
sprijinul Parohiei Costeşti, Protoeriei Horezu, Administraţiei Parcului Naţional BuilaVânturariţa şi ecoclubului Green Future Club Horezu. Precizăm faptul că acţiunea face
parte dintr-un proiect mai amplu de punere în valoare şi promovare a patrimoniului
cultural local din zona Parcului Naţional Buila-Vânturariţa.
Anemona TĂNASE
http://www.curierul.ro/index.php?domeniu=Actualitate&idarticol=90012&theway=
articol&j=0&inf=1680&sup=90012&num=61
Acţiuni ecologice ale voluntarilor Kogayon
În primele zile ale lunii, voluntarii Asociaţiei Kogayon au amenajat un parc în curtea
Bisericii Gruşetu din comuna Costeşti. Biserica este monument istoric şi datează din
secolul al XIX-lea, fiind restaurată anul trecut. Au fost amenajate aleile parcului, plantat
puieţi, arbuşti şi flori. În parc, au fost montate bănci şi un punct de informare turistică.
Acţiunea s-a realizat cu resurse proprii ale asociaţiei şi cu sprijinul Parohiei Costeşti,
Protoeriei Horezu, Administraţiei Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi ecoclubul Green
Future Club Horezu.
Alexandra CÎRSTEA
http://www.impactreal.ro/201005095741/Eveniment/Munca-voluntara-in-ParculBuila.html
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