EUROREGION SILESIA
Tytuł projektu

„TRANSGRANICZNE WYDARZENIA
SPORTOWE – NOWA WIEŚ - PÍŠŤ”

Wnioskodawca

Ludowy Klub Sportowy "Czarni"
w Nowej Wsi

Partner

TJ Slavia Píšť

Dotacja z EFRR

18 329,40 EUR

Termin realizacji

01.10.2008 - 30.09.2009

P

rojekt „Transgraniczne wydarzenia
sportowe – Nowa Wieś - Píšť” miał na celu
podniesienie świadomości regionalnej
wśród mieszkańców przygranicznych miejscowości
Nowa Wieś i Píšť. W obu miejscowościach działają kluby
piłkarskie, których obecność stała się impulsem do tego,
aby wspólnie z czeskim partnerem zorganizować
przedsięwzięcia umożliwiające rozwój współpracy
sportowej oraz wymianę doświadczeń, mające wpływ na
współpracę pomiędzy społecznościami zamieszkującymi
tereny przygraniczne, a także na przełamywanie barier
kulturowych oraz nawiązywanie ścisłych stosunków
międzysąsiedzkich.
W ramach projektu zorganizowano 3 działania.
Pierwsze polegało na zorganizowaniu w marcu 2009
siedmiodniowego obozu sportowego dla młodych
piłkarzy w Wiśle. W obozie uczestniczyło 30
zawodników polskich oraz 20 czeskich, a także trenerzy
z Polski i Czech. Uczestnicy wzięli udział we wspólnych
treningach, imprezach turystycznych oraz zajęciach
integracyjnych, a także naradach i dyskusjach
trenerskich co umożliwiło łagodzenie barier mentalnych
i językowych, integrację w ramach grup wiekowych oraz
nawiązywanie nowych przyjaźni. W ramach drugiego
działania, zorganizowano w czerwcu 2009 polsko-czeski
rodzinny rajd rowerowy po ścieżkach rowerowych
gminy Lyski zakończony wspólnym biesiadowaniem przy
ognisku. Impreza stała się kolejną szansą na integrację
pomiędzy uczestnikami, lepsze poznanie się

i zrozumienie, przełamywanie barier językowych
i likwidowanie uprzedzeń narodowościowych - tym
razem w kręgu rodzin mieszkających na pograniczu.
Ostatnim działaniem był zorganizowany na boisku
klubowym w Nowej Wsi dwudniowy turniej piłkarski.
Oprócz partnera czeskiego, który wziął udział w turnieju,
zaproszone zostały również inne drużyny piłkarskie
z sąsiednich gmin. Równolegle z turniejem odbywał się
festyn integracyjny z atrakcjami, z których skorzystała
liczna grupa zawodników, ich rodzin, przyjaciół oraz
pozostałych mieszkańców Píšť.
Głównym celem tego projektu było stworzenie
warunków do nawiązania długofalowej współpracy
pomiędzy społecznościami obu miejscowości, między
innymi poprzez realizację wspólnych inicjatyw
o charakterze sportowym, kulturalnym oraz
gospodarczym przy jednoczesnym propagowaniu idei
jedności europejskiej. Zaangażowanie społeczności
Nowej Wsi i Píšť we wspólną realizację projektu
umożliwiło transgraniczną integrację grup lokalnych
skupionych przy LKS „Czarni” Nowa Wieś i Slavia Píšť.
Poprzez przedsięwzięcia promujące sport możliwe stało
się zacieśnienie więzi pomiędzy sportowcami,
działaczami, trenerami oraz sympatykami obu klubów.
Uczestnictwo w imprezie sportowo-kulturalnej
pozwoliło na wspólne przeżywanie emocji sportowych
stwarzając szansę na poznanie kultury oraz zwyczajów
swoich zagranicznych sąsiadów.

