
                                              
 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Paary informuje, że w ramach zadania pn. 

„Budowa placów zabaw w miejscowościach Oseredek, Rybnica, Nowiny i Maziły” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie  

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania "Roztocze Tomaszowskie" na terenie Gminy Susiec wybudowane zostały nowe place 

zabaw w miejscowościach Oseredek, Rybnica, Nowiny i Maziły. Przedsięwzięcie obejmowało 

budowę placu zabaw w miejscowościach, gdzie nie było dotychczas tego typu urządzeń. 

Inicjatywa przyczyniła się do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zarówno  

w miejscowości jak również na terenie gminy i na obszarze LGD.  

KOMPLET URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW W NOWINACH i MAZIŁACH 

OBEJMUJE: 

1. Zestaw zabawowy na który składa się :  

- huśtawka wahadłowa pojedyncza -1szt 

 - rurka strażacka-1szt  

- drabinka skośna-1szt  

2. Huśtawka ważka – 1szt. 

3. Bujak sprężynowy typu„konik” –1 szt.  

4. Karuzela tarczowa – 1szt 

5. Regulamin – 1szt 

KOMPLET URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W RYBNICY OBEJMUJE: 

1. Zestaw zabawowy na który składa się:  

- wieża wysoka z dachem-1szt  

- wieża niska bez dachu-1szt  

- zjeżdżalnia duża-1szt  

- pomost wiszący-1szt 

 - przeplotnia-1szt  

- drabinka skośna-1szt  

- trap-1szt  

2. Huśtawka ważka – 1 szt.  

3. Bujak sprężynowy typu „Konik” – 1 szt.  

4. Regulamin – 1szt 

KOMPLET URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW W OSEREDKU OBEJMUJE: 

1. Zestaw zabawowy mały na który składa się:  

- huśtawka wahadłowa pojedyncza  

- rurka strażacka-1szt  

- drabinka skośna-1szt 

2. Zestaw zabawowy duży w skład którego wchodzi:  

 - wieża wysoka z dachem-1szt  

- wieża niska bez dachu-1szt  

- zjeżdżalnia duża-1szt  

- pomost wiszący-1szt  

- trap-1szt  

3. Huśtawka ważka –1 szt.  

4. Bujak sprężynowy typu „samochodzik” – 1 szt.  

5. Regulamin –1szt 

 



                                              
 

„Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Paary „zaprasza do aktywnego korzystania z 

nowych obiektów. Życzymy udanej zabawy! 


