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Nowa siłownia zewnętrzna i strefa relaksu w Bronisławiu

Otwarta
Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018

Na terenie gminy Dobre powstanie kolejne miejsce rekreacji. Tym razem nowa infrastruktura zostanie
zlokalizowana w Bronisławiu. Gminie Dobre udało się uzyskać wsparcie w ramach Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) 2018 na realizację projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w m. Bronisław gm.
Dobre”.
Inwestycja znalazła się na liście przedsięwzięć, które zostaną dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
Zadanie obejmuje realizację małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym. Obok istniejącego placu zabaw w miejscowości Bronisław zaprojektowano siłownię
zewnętrzną składająca się z sześciu urządzeń: motyla integracyjnego, rowerka, twistera z wahadłem,
orbiterka, biegacza oraz wyciskania siedząc z wyciągiem górnym. Jedno z urządzeń przystosowane jest do
potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Obok siłowni zostanie
utworzona strefa relaksu z ławkami, koszami na śmieci, stojakiem na rowery i urządzeniami do gier
edukacyjnych - stołem do tenisa oraz stołem do szachów i chińczyka. Całość uzupełnią nasadzenia.
Całkowity koszt inwestycji to 44 132,00 zł. Na realizację projektu Gmina Dobre przeznaczy 24 132,00 zł,
co stanowi jej wkład własny. Pozostałe środki w kwocie 20 000,00 zł pochodzą z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia na terenie gminy Dobre powstanie kolejna plenerowa ogólnodostępna
strefa aktywności skierowana do różnych grup wiekowych. Utworzona przestrzeń aktywności sportowej
przyczyni się do międzypokoleniowej integracji społecznej poprzez uprawianie sportu jako formy
spędzania wolnego czasu.
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Poniżej projekt zagospodarowania terenu Otwartej Strefy Aktywności.
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