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Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

Nazwa osi priorytetowej: nr 3 „Turystyka i kultura” 

 

Tytuł projektu „Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu "Wędrowiec" w Cieszanowie - etap III, 

rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie” 

 

Projekt zrealizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 

 

Całkowita wartość projektu 1 408 014,82 zł. , w tym dofinansowanie 973 018,37 zł. 

Okres realizacji projektu: 15.05.2013 r. do dnia 21.05.2014 r. 

 

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Cieszanów. Osiągnięcie 

tego celu spowoduje zwiększenie liczby turystów, a tym samym stworzone zostaną warunki do 

dywersyfikacji działalności gospodarczej i wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców. Projekt 

przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich województwa, poprawy 

warunków do rozwoju usług turystycznych oraz innych dziedzin działalności gospodarczej.  

Dzięki realizacji niniejszego projektu poprawione będą warunki do uprawiania następujących form 

aktywnej turystyki i rekreacji: 

 korzystanie z kąpieliska przez dzieci, młodzież i dorosłych, 

 baza dla turystyki rowerowej i pieszej (różne formy), 

 turystyka kajakowa, rowery wodne, łódki (kąpielisko w Cieszanowie). 
Ponadto celami projektu są: 

 poprawa standardu życia mieszkańców i atrakcyjności gospodarczej/turystycznej regionu 
objętego projektem poprzez stworzenie lokalnej bazy turystyczno-rekreacyjnej, 

 wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozbudowę lokalnej bazy turystyczno-rekreacyjnej 
oraz poprawę jakości przekazywania informacji o regionie.  

Do celów bezpośrednich Projektu należy zatem zaliczyć : 

 utworzenie bazy noclegowej poprzez budowę 11 domków letniskowych, 

 stworzenie alternatywnego miejsca noclegowego – pola namiotowe, 

 stworzenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki i rekreacji,  

 rozszerzenie zakresu i jakości oferty turystycznej Gmin Cieszanów,  

 poprawa poziomu wykorzystania potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru gminy, 

 stworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, w szczególności rozwój agroturystyki i rekreacji. 
 

 



 
 

Przedmiot i produkty projektu 
 

W zakres przedsięwzięcia wchodziły następujące zadania:   

 budowa magazynu na sprzęt sportowy,  

 budowa 11 domków letniskowych oraz przygotowanie pola namiotowego, 

 wykonanie  oświetlenia zewnętrznego domków letniskowych  oraz zasilania oświetlenia 
zewnętrznego i domków, 

 wykonanie sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych do domków letniskowych, 

  wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do  domków letniskowych,  

 budowa mostku przez rów, 

 budowa chodników, ścieżki z kostki brukowej, 

 modernizacja parkingu przez ułożenie płyt typu „MEBA”, 

 zakup sprzętu pływającego, 

 zakup i montaż pomostu pływającego o dł. 12 m. 
 

Lp. Nazwa sprzętu Ilość /szt./ 

1. kajak dł. 5,80m, 2 os, 
  

1 

2. kajak dł. 5,60m, 2- os., 
 

1 

3. kajak dł. 4,3m, 1 os., 
 

1 

4. canoe dł. 4,90m, 1- os. dł. 4,9m, 
 

1 

5. łódź dł. 2,75m , 2-os. dł. 2,75m, 
 

1 

6. łódź dł. 2,45m, 2- os. dł. 2,45m, 
 

1 

7. rower wodny dł. 2,30m, 
 

1 

8. rower wodny dł. 2,31m, szr. 1,5m, 
 

1 

9. rower wodny dł. 3,00m, szer. 
1,62m, 
 z daszkiem, 2 osoby + 2 dzieci 

2 

10. ponton wodny dł. 2,50m , 2- os. 
 

1 

   

 


