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1. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOÚCI WOLBÓRZ 

W dniu 20.04.2011 r. Gmina zùo¿yùa wniosek o przyznanie pomocy do Lokalnej Grupy 

Dziaùania �Stowarzyszenie Dolina Pilicy� na realizacjê budowy placu zabaw w miejscowo�ci 

Wolbórz w ramach dziaùania 413 �Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju� objêtego PROW 
na lata 2007-2013. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, w dniu 29 listopada 2011 r. 
podpisana zostaùa umowa przyznania pomocy nr 00380-6930-UM0540127/11. 
Caùkowity koszt budowy placu zabaw wyniósù ok. 27 tys. zù, z czego ponad 15 tys. zù 
to dofinansowanie ze �rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW). 
Nowowybudowany plac zabaw wyposa¿ony zostaù w: 

 zestaw wieloelementowy rekreacyjny dwuwie¿owy, 

 
 hu�tawkê podwójn¹ z zamykanymi siedzeniami, 

 
 karuzelê tarczow¹, 

 
 przeplotniê na bazie trójk¹ta, 
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 sprê¿ynowe bujaki, 

 
 hu�tawki wagowe, 

 
 ùawki. 

 
Wy¿ej wymienione wyposa¿enie placu zabaw wzbogaciùo ofertê rekreacji i wypoczynku dla 

dzieci, zapewniùo ró¿ne rodzaje zabaw i wspóùpracy w grupie. Wybudowany plac zabaw jest 
pierwszym zorganizowanym obiektem zabaw dla dzieci w Wolborzu. Pozwoli zaktywizowaã 
spoùeczno�ã lokaln¹ oraz poprawiã jako�ã ¿ycia mieszkañców.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOÚCI KOMORNIKI 

 
W dniu 20.04.2011 r. Gmina zùo¿yùa wniosek o przyznanie pomocy do Lokalnej Grupy 

Dziaùania �Stowarzyszenie Dolina Pilicy� na realizacjê budowy placu zabaw w miejscowo�ci 

Komorniki w ramach dziaùania 413 �Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju� objêtego PROW 

na lata 2007-2013. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, w dniu 29 listopada 2011 r. 
podpisana zostaùa umowa przyznania pomocy nr 00381-6930-UM0540128/11. 
Caùkowity koszt budowy placu zabaw wyniósù ok. 27 tys. zù, z czego ponad 15 tys. zù 
to dofinansowanie ze �rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW). 
Nowowybudowany plac zabaw wyposa¿ony zostaù w: 

 zestaw wieloelementowy rekreacyjny dwuwie¿owy, 

 
 hu�tawkê podwójn¹ z zamykanymi siedzeniami, 

 
 karuzelê tarczow¹, 

 



 przeplotniê na bazie trójk¹ta, 

 
 sprê¿ynowe bujaki, 

 
 hu�tawki wagowe, 

 
 ùawki. 

 
Wy¿ej wymienione wyposa¿enie placu zabaw wzbogaciùo ofertê rekreacji i wypoczynku dla 
dzieci, zapewniùo ró¿ne rodzaje zabaw i wspóùpracy w grupie. Wybudowany plac zabaw jest 
pierwszym zorganizowanym obiektem zabaw dla dzieci w miejscowo�ci Komorniki. Pozwoli 
zaktywizowaã spoùeczno�ã lokaln¹ oraz poprawiã jako�ã ¿ycia mieszkañców.  
 


