Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 20072013 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy po obu stronach
granicy między UE 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.

Stadion sportowy
z prawdziwego zdarzenia
powstał w Łazdojach
pod Kętrzynem
Dzięki środkom z tego unijnego Programu gmina Kętrzyn ma
pierwszy stadion z prawdziwego zdarzenia. Częściowo zadaszone trybuny mieszczą ponad 250 osób, położono nową murawę, zainstalowano nagłośnienie. Ale to nie wszystko. Dla młodych
sportowców stworzono komfortowe warunki na zapleczu socjalnym z szatniami i prysznicami. Kibiców ucieszy również fakt, że
wybudowano tu parking.
Piękny stadion „Wilczków” jest bowiem efektem realizacji wspólnego
projektu „Edukacja sportowa na terenie transgranicznym przygotowanie i budowa stadionów sportowych w gminie
Kętrzyn oraz w Oziersku” - współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej. Po stronie rosyjskiej rozpoczęto pierwszy etap
podobnej inwestycji, tj. przygotowanie dokumentacji technicznej
do wybudowania szkoły sportowej i boiska do piłki nożnej.
Współpraca pomiędzy Ozierskiem i Kętrzynem – gminami
odległymi od siebie o 120 km, ale położonymi w dwóch państwach,
miała na celu nie tylko udostępnienie mieszkańcom nowoczesnych
obiektów sportowych, a również podniesienie jakości edukacji
sportowej. W praktyce oznaczało to zorganizowanie turniejów
sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkających po obu
stronach granicy, warsztatów dla nauczycieli, trenerów
i instruktorów sportu, a także zawodów piłki nożnej, tenisa
stołowego i siatkówki dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
W ramach projektu zakupiono też nowy sprzęt sportowy dla
szkół w Wilkowie, Karolewie i Oziersku.
Nowy stadion nie tylko poprawi wyniki sportowe mieszkańców
Kętrzyna i jego okolic, ale przyczyni się także do lepszej
integracji społecznej pomiędzy mieszkańcami obu gmin
zaangażowanych w projekt. Kętrzyn i Oziersk już dziś planują
kolejne przedsięwzięcia na tych terenach.

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.

