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30 lipca 2009 roku, otwarciem ofert
potencjalnych wykonawców bu-
dowy sali sportowej przy ulicy Ko-
ściuszki 23 na terenie Zespołu Szkół
Kształtowania Środowiska i Agrobiz-
nesu, zostały zainicjowane działania
w projekcie Powiatu Giżyckiego,
Szkoły dla dorosłych i młodzieży w
Alytus (Litwa), Centrum Sportu i
Kultury w Jurbarkas (Litwa) oraz Sa-
morządu Rejonu Varena (Litwa) pn.
„Rozwój infrastruktury i współ-
pracy w zakresie sportu i eduka-
cji”, realizowanego w  ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007 –
2013.
Współpraca transgraniczna oznacza współpracę między regio-
nami państw członkowskich Unii Europejskiej położonymi wzdłuż
jej wszystkich wewnętrznych i niektórych zewnętrznych granic
lądowych lub granic morskich, które dzieli, co do zasady, odle-
głość do 150 kilometrów. Współpraca ta jest wspierana przez
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), ze szczegól-
nym uwzględnieniem rozwoju transgranicznej działalności o wy-

miarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym.
Główne kierunki wsparcia z EFFR w tym programie to:
• wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju MŚP,

turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego;
• wspieranie i poprawa wspólnej ochrony zasobów naturalnych

i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, jak również zapo-
bieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym; 

• wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiej-
skimi;

• zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci
transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także
transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii
oraz zagospodarowania odpadów;

• rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzysty-
wania infrastruktury, w szczególności w sektorach takich jak
ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja.

Instytucją Zarządzającą tym Programem jest Departament Polityki
Regionalnej Litewskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Projekty do realizacji zatwierdza Wspólny Komitet Monitorujący i

Sterujący. Województwo Warmińsko–Mazurskie jest reprezento-
wane przez  Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w
Olsztynie.
Sprawami bieżącymi zarządza Wspólny Sekretariat Techniczny
w Wilnie, który zatrudnia pracowników polskich i litewskich.
Beneficjentami Programu (otrzymującymi dofinansowanie) mogą
być między innymi władze lokalne, przedsiębiorcy, instytucje kul-
tury, organizacje pozarządowe.
Powiat Giżycki wykorzystuje  możliwości tkwiące w tym progra-
mie i wraz z partnerami litewskimi złożył kilka projektów, z których
dwa uzyskały dofinansowanie tj. możliwość zwrotu do 85% po-
niesionych wcześniej kosztów.
Projekt „Rozwój infrastruktury i współpracy w zakresie sportu
i edukacji” jest jednym z tych dwóch. Bezpośredni cel  niniej-
szego projektu to - wzmocnienie współpracy transgranicznej
między Powiatem Giżyckim a Alytusem, Jurbarkasem i Vareną
poprzez edukację spor tową, wymianę młodzieży, integrację,
wzajemne poznawanie kultury i rozwój infrastruktury sporto-
wej.
Działania, które zostaną zrealizowane  w ramach projektu:
• Budowa  sali sportowej w Giżycku.
• Zakup dokumentacji technicznej na budowę sali sportowej w

Alytus.
• Organizacja w Giżycku turnieju sportowego w grach zespoło-

wych.
• Pokaz sztuk walki w Alytus, Jurbarkas i Varenie w wykonaniu

młodzieży z Giżycka.
• Organizacja międzynarodowego seminarium szkoleniowego

dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów ze szkół i
partnerów projektu na temat wychowawczej roli sportu.

• Organizacja obozów sportowych w Giżycku na rzecz młodzieży
Alytus, Jurbarkas i Vareny.

• Spływ kajakowy po rzece Merkys w pobliżu Vareny dla mło-
dzieży ze szkół partnerów.

Po zrealizowaniu tego projektu  poprawi się jakość zajęć sporto-
wych w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
oraz w innych szkołach  Powiatu  Giżyckiego, szkoła w Alytus
będzie posiadała dokumentację na podobną salę sportową (jest

to dobry wstęp do następnego projektu), polscy i litewscy nau-
czyciele wychowania fizycznego i trenerzy wymienią się do-
świadczeniami na temat roli sportu w wychowaniu młodzieży,
nastąpi integracja poprzez sport i rekreację znacznej grupy mło-
dzieży polskiej i litewskiej.
Projekt, na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Giżyckiego, rea-
lizuje Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych,
którego pracownicy redagowali wniosek o dofinansowanie (Ka-
zimierz Ambroziak, Dariusz Grądzki, Katarzyna Pawliczuk).
Oferty na budowę sali sportowej złożyło dziewięć firm z Giżycka,
Olsztyna, Kętrzyna, Ełku i Ostródy. 
Przy otwarciu ofert uczestniczyli partnerzy z Litwy  z Jurbarkas
– dyrektor Centrum Kultury i Sportu pan Antanas Domeika, z Aly-
tus dyrektor Szkoły dla młodzieży i dorosłych Ginautas  Draugu-
lis.
Spotkanie partnerów było okazją do szczegółowego omówienia
następnego działania tj: organizacji turnieju sportowego w grach
zespołowych, jaki się odbędzie w Giżycku w dniach 17–19
września 2009.
Najkorzystniejszą ofertę na budowę sali przedstawiła firma „Prze-
mysłówka” z Olsztyna (ok. 4 200 tys. zł) wyprzedzając nie-
znacznie Spółdzielnię  Wielobranżową „Niegocin” z Giżycka. Po
przeprowadzonej procedurze przetargowej w dniu 25 sierpnia
2009 została podpisana umowa na budowę tej Sali.

Widok przyszłej sali sportowej w Giżycku

Budowa nowej sali sportowej w Giżycku

Prezesi „Przemysłówki” podpisują umowę. Obserwuje przyszły 
użytkownik, dyrektor Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska 
i Agrobiznesu.
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