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Ausbau der grenzüberschreitenden Mehrzwecksportstätten 

Einreicher 

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie 

Kategorie 

C - Verbesserung der grenzübergreifenden Erreichbarkeit 

Projektpartner 

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie 

Stadt Forst (Lausitz) 

Zielonogórski Klub Sportowy z siedziba w Drzonkowie 

PSV 1893 Forst (Lausitz) e.V. 

Ort/Region 

Drzonków, 

Forst (Lausitz) 

Projektlaufzeit 

April 2010 - Juni 2012 

Aktuelle Projektphase 

abgeschlossen 

EU-Förderung 

ja 

Anmerkungen 

- 

Kernbotschaft 

Das Projekt betrifft der Ausbau der bestehenden Sportobiekte auf dem Gebiet des Woiwodschaftszentrums für Sport und 

Erholung in Drzonków und auf dem Gebiet des Rad- und Reitstadions in Forst (Lausitz). 

Kurzbeschreibung 

Hauptziel des Projektes war die Ausbau der bestehenden Sportinfrastruktur von einem grenzüberschreitenden Charakter, 

was stimmt mit der Priorität 1 des Operationellen Programms (OP) zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen 

(Woiwodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013. Ausserdem weist das OP besondere Wirksamkeit im Bereich der 

Verbesserung der grenzüberschreitenden Infrastruktur, weil nur die Schaffung einer ausreichenden und qualitativ guten 

Infrastruktur zum optimalen Zusammenschluss beider Teile der Region beitragen wird. Gegenstand des Projektes ist die 

Sicherung der optimalen Bedingungen für die Entwicklung von verschiedenen Sportdisziplinen (Reiten, Fußball) auf dem 

Gebiet des Woiwodschaftszentrums in Drzonków und auf dem Gebiet des Rad- und Reitstadions in der Stadt Forst 

(Lausitz). Die entstandene sportliche Infrastruktur benutzen kostenlos die Vereine: Polizesportverein 1893 e.V. Forst und 

der Sportklub von Zielona Góra mit dem Sitzt auf dem Gebiet des Sportzentrums in Drzonków.  

Die Durchführung des Projektes hat den Einfluß auf die Entwicklung der sportlichen Infrastruktur, die zur Organisation von 

den grezüberschreitenden Veranstaltungen genutzt wird. Seit drei Jahre finden auf seinem Gebiet die größten Reitturniere 

in der deutsch-polnischen Grenzregion statt. Die beiden Sportstätten planen ein gemeinsames Konzept im Bereich der  

Nutzung der entstandenen Infrastruktur und der gekauften Ausstattung.  

Während der Durchführung des Projektes wurden die Konzepte zur Nutzung der Mehrzwecksportstątten bearbeitet. Auf 

dem Gebiet des Woiwodschaftszentrums in Drzonków wird der Sportkomplex zu den Reitwettbewerben modernisiert 

(Parcour und Trainingsplatz für das Reiten), dagegen in Forst das Areal des Rad- und Reitstadions wird saniert und an die 

Bedürfnisse des Fußballs und des Reitsports angepasst wird. In der Zwischenzeit werden die Anlagen zum Reitsport 

gekauft: die tragbaren Pferdeboxen mit dem Zelt, die dann zur Organisierung von gemeinsamen Wttbewerben und 

Beratungen zum Reiten sowohl in Forst als auch in Drzonków genutzt werden. Gemeinsame Ausbau der Sportinfrastruktur 

und ihre Erschließung für die Einwohner der Euroregion als auch die bei dieser Gelegenheit entwickelte überregionale 

Touristik hat zum Ziel beständig miteinander das grenzüberschreitende Beisammen der ganzen grenznahen Region 

verbinden. Die Durchführung der im Rahmen des Projektes geplanten Vorhaben wird die Probleme der Qualität der 

Infrastruktur zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit lösen. 
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Rozbudowa wielofunkcyjnych transgranicznych obiektów sportowych 

Zgłaszający 

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie 

Kategoria 

C - Poprawa dostępności transgranicznej 

Partnerzy projektu 

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie 

Stadt Forst (Lausitz) 

Zielonogórski Klub Sportowy z siedziba w Drzonkowie 

PSV 1893 Forst (Lausitz) e.V. 

Miejsce/Region 

Drzonków, 

Forst (Lausitz) 

Okres realizacji projektu 

kwiecień 2010 r. - czerwiec 2012 r. 

Aktualny etap rozwoju projektu 

zakończony 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

tak 

Uwagi 

- 

Główne przesłanie 

Projekt dotyczy rozbudowy istniejących obiektów sportowych na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Drzonkowie oraz na terenie Stadionu Kolarsko-Jeździeckiego w Forst (Lausitz). 

Krótki opis 

Głównym celem projektu była  rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej o charakterze transgranicznym, co jest 

zgodne z priorytetem 1 Programu Operacyjnego (PO) Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – 

Brandenburgia 2007-2013. Ponadto PO wskazuje na szczególną skuteczność w zakresie poprawy infrastruktury 

transgranicznej, gdyż tylko utworzenie wystarczającej i dobrej jakościowo infrastruktury może skutkować optymalnym 

scaleniem obu części regionu. Przedmiotem projektu jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju różnych dyscyplin 

sportowych (jeździectwo, piłka nożna) na terenie ośrodka WOSiR w Drzonkowie oraz na terenie Stadionu Kolarsko-

Jeździeckiego w mieście Forst (Lausitz). Z powstałej wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej korzystają  bezpłatnie 

stowarzyszenia Polizesportverein 1893 Forst oraz Zielonogórski Klub Sportowy z siedzibą na terenie ośrodka w 

Drzonkowie. 

Realizacja projektu wpływa  na rozwój infrastruktury sportowej, która  wykorzystywana jest w celu organizacji imprez o 

charakterze transgranicznym. Od trzech lat na terenie Ośrodka w Drzonkowie odbywają się największe na pograniczu 

polsko-niemieckim zawody jeździeckie. Oba obiekty sportowe planują rozwinąć wspólną koncepcję działania w zakresie 

wykorzystania powstałych w ramach projektu obiektów i zakupionego wyposażenia.  

W trakcie realizacji projektu opracowano koncepcje wykorzystania wielofunkcyjnych obiektów sportowych. Na terenie 

ośrodka WOSiR w Drzonkowie zostanie zmodernizowany kompleks sportowy do zawodów hipicznych (parcour i 

rozprężalnia), natomiast w Forst teren Stadionu Kolarsko-Jeździeckiego zostanie zrewitalizowany i dostosowany do potrzeb 

piłki nożnej oraz hipiki. W międzyczasie zakupiony zostanie sprzęt do zawodów hipicznych: przenośne boksy dla koni wraz 

z namiotem, które wykorzystywane będą do organizacji wspólnych zawodów i konsultacji jeździeckich zarówno w Forst, jak 

i w Drzonkowie. Wspólna rozbudowa infrastruktury sportowej i jej udostępnienie dla mieszkańców Euroregionu, jak również 

rozwijana przy tej okazji ponadregionalna turystyka ma na celu trwale scalić transgraniczne współistnienie całego 

przygranicznego regionu. Realizacja przedsięwzięć planowanych w ramach projektu rozwiąże problem jakości 

infrastruktury gwarantującej współpracę transgraniczną. 
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