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ROZWÓJ GMINNEJ BAZY SPORTOWEJ
CEL GŁÓWNY PROJEKTU :

ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY, POPRAWA
ZDROWOTNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ STWORZENIE
WARUNKÓW DO ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ REKREACYJNYCH I
WYDARZEŃ KULTURALNYCH
OPIS PROJEKTU:
1. Budowa hali sportowej w Teresinie
W roku 2002 oddano do użytku nowy budynek szkoły podstawowej w Teresinie
Szkoła nie posiada niezbędnego zaplecza sportowego. Projektowana hala sportowa, o
wymiarach boiska 45x 24 m , będzie służyła zarówno Szkole Podstawowej im. O.M. Kolbego
jak i Gimnazjum. Sala ta będzie połączona ze szkołami łącznikami. Planuje się, aby hala poza
funkcjami dydaktycznymi spełniała cele rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców gminy.
Docelowo w hali sportowej planuje się wykonanie zaplecza gastronomicznego. Docelowo
obiekt ten ma stanowić miejsce wypoczynku mieszkańców.
Finansowanie projektu zostało założone z udziałem finansowym w postaci dotacji udzielanej
przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie
Założona struktura finansowania przedstawia się następująco:
• Ok.70 % środki własne
• Ok.30 % środki UKFiT
( środki UKFiT mogą stanowić dopłatę w wysokości ok.30-40% kosztów kwalifikowanych inwestycji)

2. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich
Szkoła w Budkach Piaseckich posiada niewystarczające zaplecze sportowe. Planuje się
budowę sali sportowej o wymiarach boiska max. 12x 24 m z wyposażeniem. Sala ma służyć
uczniom oraz mieszkańcom.
Struktura finansowania projektu zakłada wybudowanie obiektu ze środków gminnych. Wójt
Gminy planuje również podjęcie starań o pozyskanie środków finansowych z Programu
Rozwoju Bazy Sportowej dofinansowywanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

3. Przebudowa boisk służących
ul. XX-lecia 32 w Teresinie
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Rozległy teren stadionu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (GOSiR) obecnie
wykorzystywany jest tylko w nieznacznej części (boisko do piłki nożnej). Pozostała
część terenu jest niewykorzystywana i niezagospodarowana.
Brak boisk sportowych, miejsca do rekreacji dla dzieci i młodzieży, wskazywany był
wielokrotnie przez mieszkańców miejscowości jako główna wada i najdotkliwiej
odczuwana bolączka w miejscowości i całej gminy. Projekt przewiduje urządzenie
boiska wielofunkcyjnego, do gry w koszykówkę, kortów tenisowych, skatepark’u oraz
toru łuczniczego. Finansowanie projektu zaplanowano z udziałem 450 tys. ( w formie
refinansowania) z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.3
„Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

