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.

Mieszkańcy Górowa Iławeckiego
i okolic doczekali się nowego
Stadionu Miejskiego
W ramach jednego z wdrażanych w ramach Programu projektów w Górowie Iławeckim na miejscu starego, zniszczonego stanął nowoczesny Stadion Miejski. Pierwotny bardzo skromny projekt uległ gruntownym zmianom – obiekt sportowy zyskał
nową murawę z naturalnej trawy, a dookoła bieżnię poliuretanową. Stare drewniane ławki zastąpiono zadaszonymi trybunami dla 800 osób, a dla sportowców
zbudowano nowy budynek zaplecza z szatniami i parkingiem. Po remoncie znalazło się też miejsce na zainstalowanie wyposażenia do skoku w dal, wzwyż oraz do
pchnięcia kulą. Najmłodsi korzystają również z bezpiecznego placu zabaw zlokalizowanego na terenie kompleksu. Podczas ceremonii otwarcia stadionu odbyły się tu
zawody sportowe, festyn i aukcja dobroczynna dla mieszkańców, na scenie wystąpiły
znane zespoły muzyczne.
Zaraz po otwarciu stadionu rozpoczęto budowę szlaku uzdrowiskowo-rekreacyjnego okalającego Zalew Miejski w Górowie. Nowe, bezpieczne ciągi rowerowe i piesze połączone są ze stadionem, a na ich trasie położony jest również Park
Kinezoterapeutyczny, gdzie na różnych przyrządach siłowych na świeżym powietrzu mogą ćwiczyć nawet najstarsi. Całości dopełniają urokliwe mostki wokół kąpieliska.
Podobna inwestycja w ramach projektu miała miejsce z drugiej strony granicy.
W rosyjskiej miejscowości Bagrationovsk w Obwodzie Kaliningradzkim w pobliżu
szkoły sportowej wybudowano nową wielofunkcyjną halę sportową wraz z zapleczem techniczno-biurowym. Posiada ona bezpieczną nawierzchnię oraz trybuny na 200 miejsc siedzących. Na zapleczu kompleksu znajdziemy m.in. szatnie
z łazienkami, pokoje dla sędziów i trenerów, pomieszczenia gospodarcze. Wokół hali
zagospodarowano tereny zielone, pomyślano również o parkingu. Hala ta jest jedną
z najnowocześniejszych w regionie, dzięki czemu dzieci i młodzież będą mogły trenować w profesjonalnych warunkach.
Wszystkie te działania są efektem wieloletniej współpracy między Gminą Miejską Górowo Iławeckie a Rejonem Bagrationovsk. Zwieńczeniem tych inwestycji
były zorganizowane, również w ramach projektu, w obu partnerskich miastach trzydniowe zawody sportowe dla młodzieży. Z Polski wzięli w nich udział uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim.
Wybudowane dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej obiekty sportowe po
obu stronach granicy pozytywnie wpływają nie tylko na rozwój fizyczny młodzieży
i mieszkańców tych przygranicznych rejonów, ale także na integrację pomiędzy
społecznościami Polski i Rosji. Nowa infrastruktura wykorzystywana jest do organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych rozgrywek sportowych oraz innych imprez na świeżym powietrzu. Projekt zakontraktowano na ponad 15,5 mln
złotych (3,8 mln EUR), z czego 90% stanowiło dofinansowanie Unii Europejskiej.

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.

