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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Budowa infrastruktury rekreacyjnej: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ścieżki spacerowe i miejsca 

postojowe w Obornikach

Zadanie polega na utworzeniu w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Jaworowej i Topolowej w 

Obornikach miejsca integracji i aktywności lokalnej społeczności - plac zabaw dla dzieci oraz siłownia 

zewnętrzna dla młodzieży i dorosłych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. ścieżkami spacerowymi i 

miejscami parkingowymi zapewniającymi swobodny dostęp do zainstalowanych urządzeń. Siłownia 

składa się z 7 narzędzi teningowych. Całośc przedsiemwzięcia została dopełniona skwerami z 

elementami małej architektury: pergole, ławki oraz kosze na śmieci. Zamontowano również stół 

szachowy z drewnianymi siedziskami. Dodatkowo uporządkowano spływ wód opadowych, poprzez 

budowę dodatkowych studzienek. 
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GMINA OBORNIKI

EFRROW

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach startegii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność

Nie dotyczy

307 499,75 zł

307 499,75 zł

195 622,00 zł

63,63%

2017-12-19

2018-10-31

Poprawa jakości życia mieszkańców przez stworzenie przestrzeni dla rozwoju kapitału społecznego 

poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w postaci placu zabaw, 

siłowni zewnętrznej, parkingu i ścieżek spacerowych na terenie Obornik.


