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Celem projektu pn. „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów” jest kompleksowe rozwiązanie 
problemów związanych z niedostatecznym wyposażeniem infrastruktury systemu oświaty zarządzanej 
przez Gminie Cieszanów. 
Projekt służy zmniejszeniu występujących dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami 
wiejskimi a miastami, pozwoli na zmniejszenie liczebności grup szkolnych, lepsze dostosowanie 
dziennych i tygodniowych planów zajęć. Tym samym ułatwiony zostanie kontakt nauczycieli z 
wychowankami oraz polepszony dostęp do pomocy dydaktycznych. Polepszenie bazy materialnej 
lokalnego systemu oświaty przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Celem 
inwestycji jest również pobudzenie aktywności społecznej, zaangażowanie mieszkańców do 
udziału w różnorodnych formach życia społecznego – imprezach, uroczystościach szkolnych i innych 
wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych, które będą organizowane w modernizowanych i 
rozbudowywanych obiektach. Ponadto, w ramach niniejszego projektu wsparcie obejmie także 
placówkę opieki przedszkolnej, korzystnie wpływając na sytuacje opiekunów, którzy są czynni 
zawodowo. 
Całoroczne kryte lodowiska ze sztuczną nawierzchnią jako wielofunkcyjna sala gimnastyczna o 

sztucznej tafli przykrywanej czasowo sztuczną trawą wybudowana jest przy Gimnazjum w Cieszanowie 

w ramach projektu „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów” współfinansowanego przez 

UE w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś. 

5. Infrastruktura publiczna., działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna. 

Wartość całkowita projektu 1 404 621,17, dofinansowanie unijne 915 391,61 

Projekt obejmował: 
 
- Budynek całorocznego lodowiska z obiektami towarzyszącymi  na działce nr 72/1 w Nowym Siole, 

powierzchnia użytkowa: 739,34 m2, w tym: lodowisko – 619,93 m2, kubatura 3740,0 m3. Obiekt 
dostępny dla osób niepełnosprawnych. Lodowisko całoroczne służyć będzie zajęciom 
dydaktycznym, w tym w zakresie wychowania fizycznego, prowadzonym przez wszystkie jednostki 
oświatowe gminy. Nawierzchnia wykonana ze sztucznego lodu. Dodatkowo nawierzchnia ze 
sztucznej trawy, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie hali do realizacji zróżnicowanych zajęć 
wychowania fizycznego. 

- Podjazdu dla osób niepełnosprawnych do przedszkola w budynku szkolnym w Dachnowie (Dachnów  
106 na działce nr ewid. 699/1). 

- Drzwi wejściowych do przedszkola w budynku szkolnym w Dachnowie. 
- 6 zestawów z tablicami interaktywnymi, które wykorzystane zostaną w nowoczesnych metodach  
  kształcenia w szkołach: 
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Lublincu, 
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dachnowie,  



 
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Cieszanowie,  
- Szkoła Podstawowa w Kowalówce, 
- Szkoła Podstawowa w Nowym Siole, 
- Szkoła Podstawowa w Niemstowie. 
 
Każdy zestaw zawiera: 
a) tablicę interaktywną w technologii podczerwieni,  
b) projektor typu LCD, 
c) uchwyt do projektora 
d) stojak mobilny z możliwością zamontowania projektora. 


