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Utworzenie międzynarodowych klas sportowych, wymiana młodzieży, wspólne działania
kulturalne - to tylko niektóre z form współpracy, które podejmują Grodno i Choroszcz. Umowę w
tej sprawie oba miasta zawarły 14 stycznia w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.

Jerzy Ułanowicz, burmistrz Choroszczy, oraz Irina Sienczenkowa, zastępca przewodniczącego
Grodzieńskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego, podpisali umowę o współpracy w
dziedzinie edukacji, kultury i sportu. Miasta nawiązały partnerstwo, aby otrzymać inwestycje z
Unii Europejskiej.

Jak powiedział Głosowi członek delegacji grodzieńskiej Kazimierz Znajdziński, prezes
Grodzieńskiego Oddziału Miejskiego ZPB, to była rewizyta. W ub.r. delegacja na czele z Jerzym
Ułanowiczem była zaproszona do Grodna, odwiedziła m.in. turniej halowej piłki nożnej o puchar
gazety „Głos znad Niemna”, a inicjatorem spotkania przedstawicieli władz Choroszczy i Grodna
był Oddział Miejski ZPB.

- Mam nadzieję, że współpraca między naszymi miastami będzie układać się bardzo pomyślnie
i że wszystkie założenia, zawarte w umowie, zostaną zrealizowane - powiedziała podczas
podpisania umowy Irina Sienczenkowa.

-Po raz pierwszy nawiązaliśmy współpracę z krajem Europy Wschodniej. Do tej pory
nawiązywaliśmy kontakty z Niemcami, z landem Nadrenii - Westfalii - głównie w ochronie
środowiska. Cieszymy się więc, że będziemy teraz budować wspólną Europę z naszym
wschodnim sąsiadem - mówił Jerzy Ułanowicz.

1/2

Otrzymać inwestycje unijne
Wpisany przez PORANNY/LB
piątek, 21 stycznia 2011 10:39

Obu stronom zarówno zależy na obaleniu stereotypów dotyczących Białorusinów i Polaków.
Liczą na wymianę kulturową, rozwój edukacji, a w przyszłości nawet na nawiązanie współpracy
biznesowej i stworzenie międzynarodowych firm.

- Chcemy utworzyć w naszej szkole podstawowej międzynarodową klasę sportową o profilu
badminton i w przyszłości poszerzyć ją o siatkówkę - mówi Jerzy Ułanowicz, burmistrz
Choroszczy. - Szkoła Średnia nr 37 w Grodnie stworzyłaby klasę sportową o profilu piłkarskim.

Tworząc te klasy miasta starałyby się o unijne pieniądze z programu transgranicznego
Polska-Białoruś. Choroszcz chciałaby wybudować halę sportową lub budynek dydaktyczny.
Szkoła w Grodnie liczy na boisko. Ponadto młodzież obu szkół skorzystałaby z wymiany
międzynarodowej. Projekt w tej sprawie jest już przygotowywany. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, klasa sportowa powstanie we wrześniu.

Irina Sienczenkowa również zaznaczyła, że możliwy jest również inny kierunek współpracy:
„Jeśli nasza współpraca zaowocuje, to rozszerzymy ją jeszcze o turystykę. W Grodnie na 200
hektarach mamy ponad 400 zabytków, miejsc historycznie atrakcyjnych zarówno dla
Białorusinów jak i Polaków”.

Delegacja z Grodna wręczyła władzom Choroszczy zaproszenie na pierwsze spotkanie
robocze. Już niedługo lokalny zespół folklorystyczny „Narwianki” wyjedzie na Kaziuki do
Grodna.
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