
 
 

Projekt nr. NEB/PL/PDK/1.3/05/108  pt. "Budowa Przygranicznego Centrum Kultury  

i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie"  

 

 

 

1. Tytuł;  

    "Budowa Przygranicznego Centrum Kultury  i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie"  

2. Partnerzy Projektu;  

   a) Partner Wiodący i Główny Partner Finansowy po wewnętrznej stronie granicy UE:   

         Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów,    

    b) Partner zagraniczny: Żółkiewska Rada Miejska, ul. Płaszczawiczewa 1,  80300 Żółkiew,  

         Lvwiwska Obłast. 

3. Budżet projektu;  

    Całkowity koszt Projektu – 2 868 130,98 zł., przy dofinansowaniu w ramach  

    Programu INTERREG IIIA 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  

    Regionalnego w wysokości 2 150 811,42 zł., co stanowi 74,99%. 

4. Czas i miejsce realizacji projektu;  

    Projekt zrealizowany został w terminie od listopada 2005 r. do końca sierpnia 2007 r.,  

    natomiast rozliczenie finansowe do kończ października 2007 r. 

    Powstałe w wyniku realizacji Projektu obiekty zlokalizowane są na terenie Gminy   

    Cieszanów w miejscowości Nowe Sioło Osiedle 15, 37-611 Cieszanów. 

5.Idea powstania projektu (w celu rozwiązania jakich problemów lub w wyniku jakich   

    potrzeb powstał projekt);  
    Głównym celem projektu było  stworzenie bazy materialnej dla rozwijania współpracy    

    transgranicznej. Stworzenie trwałej struktury współpracy dla szkół w zakresie wymiany uczniów,   

    organizowania obozów, kolonii dla dzieci w okresie letnim, wymiany w zakresie sztuki ludowej,  

    prezentacji dorobku etnicznego i kulturalnego, wymiany sportowców i ich udział w zawodach  

    międzynarodowych. 

    Celem bezpośrednim projektu było znoszenie barier w kontaktach społeczności przygranicznych jak  

    również przyczynianie się do ochrony dziedzictwa kulturowego.  

    Wybudowanie kompleksu kulturalno – sportowego rozwinie infrastrukturę okołobiznesową  

     i turystyczną, przez co region przygraniczny stanie się bardziej atrakcyjny, podniesiony zostanie  

    poziom życia oraz nastąpi społeczno – gospodarcza integracja regionu cieszanowskiego  

    z żółkiewskim na Ukrainie.  

 

6. Znaczenie projektu dla regionów, efekt transgraniczny projektu; 
     Współpraca miast poprzez budowę nowych obiektów kulturalnych i sportowych, jako bazy dla  
     współpracy pomiędzy partnerami w rejonie pogranicza przyczyni się do poznania dwóch różnych  
     kultur. Liczne spotkania młodych ludzi, wymiana kulturalna z przedstawieniem dorobku    
     kulturalnego pozwoli na bliższe poznanie się, a także zachowanie zabytków dziedzictwa  
     kulturowego. Turystyka, wzajemne poznanie, nawiązanie trwałych kontaktów przyniesie skutek  
     pojawiania się nowych inicjatyw w celu rozwiązywania różnorodnych przygranicznych problemów  
     Lub realizacji innych wspólnych transgranicznych projektów kulturalnych i świata biznesu. Miasta  
     Cieszanów i Żółkiew /Ukraina/ są miastami partnerskimi od 2000 roku, a brak obiektów 



     sportowych i bazy kulturalnej ogranicza kontakty obu narodów początkowane prezentowaniem  
     dorobku. 

 

7.  Osiągnięte produkty oraz rezultaty;  
      W wyniku realizacji Projektu powstały nowe obiekty kulturalne i sportowe z zapleczem, które 

      będą częścią składową Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie.    

      W skład kompleksu wchodzą też istniejące obiekty: boisko do piłki nożnej; Zespół Szkół  

      Publicznych w Cieszanowie, w którym działa kuchnia, stołówka oraz Szkolne Schronisko  

      Młodzieżowe, zespół dworsko – pałacowy w Nowym Siole, oraz ośrodek wypoczynkowy  

      z kąpieliskiem. 

 

      Realizując Projekt wybudowano: 

      - obiektów sportowych - 8 o łącznej powierzchni 3149,5 m2, w tym: boisko do piłki ręcznej  

          – 968m2, bieżnia– 1714,5 m2, rzutnia – 209 m2, budynek socjalny – 211 m2,  

          dwa korty tenisowe  – 1300 m2, boisko do siatkówki – 570 m2, siedziska  dla 500 widzów przy  

          boisku do piłki nożnej, 

      - obiekty infrastruktury kulturalnej – 2 o łącznej powierzchni 938 m2, w tym: scena – 216 m2,  

         amfiteatr na 1000 widzów – 722 m2,  

      - liczba miejsc parkingowych – 167. 

     Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu zapewni rozwój infrastruktury okołobiznesowej  

     i turystyki, przez co podniesiony zostanie poziom życia i społeczno – gospodarcza  

     integracja regionu cieszanowskiego z żółkiewskim na Ukrainie. 
 

 

 

8. Główne cele i działania projektu, grupa docelowa; 
    Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie społeczność regionu cieszanowskiego,  

    a w szczególności uczniowie szkół, młodzież sportowcy oraz animatorzy kultury. Szerszym  

    oddziaływaniem objęte zostaną grupy podmiotów z obszaru pogranicza. Młodzież, sportowcy oraz  

    instytucje kulturalne z Żółkwii prezentować będą swój dorobek kultury ludowej oraz sportowy na  

    bazie wybudowanych urządzeń i obiektów. Wymiana młodzieży i pratnerów z obszaru pogranicza,  

    oraz ich czynny wypoczynek możliwy będzie na bazie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz  

    kompleksu rekreacyjnego z kąpieliskiem. Społeczność ukraińska zyska też możliwośc poznania  

    mieszkańców miast parterskich Cieszanowa z Diósd /Węgry/, Capannoli /Włochy/, Argenbūhl  

    i Berbisdorf /Niemcy/, Kaluża /Słowacja/.  

 


