Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy po obu
stronach granicy między Unią Europejską i Rosją - odpowiada na wspólne wyzwania i problemy oraz promuje współpracę między sąsiadującymi społeczeństwami. W ramach Programu wdrażanych jest 60 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z polskich, litewskich i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

Zabytkowe Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie
zyskało nowy, odświeżony wygląd
W ramach jednego z wdrażanych przez Program projektów w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie dokonano wymiany prawie 300 okien. Nie było to proste zadanie ze względu na
fakt, że budynek znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków. Dzięki tej najwyższej jakości inwestycji szkoła zyskała nowy, odświeżony wygląd, stała się bardziej
oszczędna energetycznie, a co najważniejsze cieplejsza dla uczniów. W Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie przeprowadzono z kolei modernizację oświetlenia. Poprzez wymianę opraw znacznie poprawiła się jakość światła w klasach tej szkoły, a zużycie
energii elektrycznej jest w tej chwili o połowę niższe.
Podobne prace przeprowadzono z drugiej strony granicy - w przedszkolu Nr 9 w miejscowości Svetlyj w Obwodzie Kaliningradzkim miała miejsce kompletna modernizacja budynku. Oprócz wymiany okien renowacja objęła tu również wymianę starego
sprzętu grzewczego na nowy, energooszczędny, instalację lamp i fotokomórek do oświetlenia zewnętrznego, a także baterii słonecznych do ogrzewania wody.
Inwestycje te to przykłady działań przeprowadzonych wspólnie przez Gminę Miasta Kętrzyn i Administrację Miasta Swietlyj z Obwodu Kaliningradzkiego w ramach projektu
unijnego. Partnerzy pracowali nad sposobami redukcji zużycia energii w budownictwie komunalnym oraz użyteczności publicznej. Przygotowano także dokumentację
techniczną i ekonomiczną dla przyszłej termomodernizacji wybranych obiektów
społecznych po obu stronach granicy. Podczas realizacji projektu odbył się także szereg
szkoleń, które miały na celu wymianę wiedzy, a także podwyższenie kwalifikacji pracowników w zakresie oszczędności energetycznej.
Na realizacji projektu skorzystali mieszkańcy obu miast. Mieli oni okazję wziąć udział
w zorganizowanym w Kętrzynie festynie „Zielona Energia”, gdzie mogli zapoznać się
z różnymi metodami oszczędzania energii na co dzień. Wręczono nagrody w konkursie
plastycznym „Energooszczędny Kętrzyn” oraz literackim „Dlaczego warto oszczędzać energię?”. Podziwiać można było występy zespołów wokalnych i tanecznych z obu partnerskich miast. Podczas imprezy rozdawano różnorodne materiały informacyjne na temat
oszczędzania energii, a w kętrzyńskim kinie przed projekcją filmu emitowany był spot reklamowy promujący energooszczędny styl życia.
Miasta Kętrzyn i Swietlyj postawiły na energooszczędność. Powstała dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej dokumentacja techniczna stanowi podstawę kolejnych ekologicznych inwestycji sąsiedzkich rejonów Polski i Rosji. Projekt zakontraktowano na ponad 3,5 mln złotych (875 tys. EUR), wkład Unii Europejskiej wyniósł aż 90% tej kwoty.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

