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Od 2005 roku bardzo intensyw-
nie rozwija siê wspó³praca partnerska
pomiêdzy dzieæmi i m³odzie¿¹ z Ho-
lic (Czechy) i Strzelec Opolskich, w
szczególno�ci na p³aszczy�nie spor-
towo-kulturalnej.

W ostatni weekend czerwca od-
by³y siê obchody �wiêta naszego mia-
sta partnerskiego �Dni Holic� � pro-
jekt polsko-czeski wspó³finansowany
ze �rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Glacensis z
udzia³em delegacji Gminy Strzelce
Opolskie, której przewodniczy³a Pani
Maria Feliniak � zastêpca Burmistrza
Strzelec Opolskich, a tak¿e dru¿yna
pi³ki no¿nej oraz zespó³ rockowy �The
Freaks�. Grupa m³odych sportowców
z Miêdzyszkolnego O�rodka Sporto-
wego w Strzelcach Opolskich wziê³a
udzia³ w Miêdzynarodowym Turnie-
ju Koszykówki w Holicach.

W programie przygotowanym
przez Czechów dla naszej delegacji
by³a pi¹tkowa uroczysta sesja Rady
Miejskiej w Holicach, podczas której
wrêczono najbardziej zas³u¿onym

mieszkañcom odznaczenia. Serdecz-
ne pozdrowienia dla mieszkañców
Holic przekaza³a wszystkim uczest-
nikom imprezy Pani Maria Feliniak �
Z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich.
Delegacja Strzelec Opolskich uczest-
niczy³a tak¿e w programie kultural-
nym i sportowym, jak       i podziwia-
³a wystawê �Holub dla Strzelec Opol-
skich� w Muzeum dra Emila Holuba.

�Dni Holic� by³y tak¿e doskona³¹
okazj¹ do prowadzenia rozmów na
temat dalszej wspó³pracy, jak i opra-
cowania wspólnej publikacji o Holi-
cach i Strzelcach Opolskich �Poznaj
swoje miasto partnerskie�, która zo-
stanie sfinansowana ze �rodków eu-
ropejskich.
W wrze�niu Czesi przygotuj¹ wysta-
wê Holuba w Strzeleckim O�rodku
Kultury. W tym czasie zaplanowano
tak¿e Miêdzynarodowy Turniej Pi³-
ki No¿nej w Strzelcach Opolskich,
którego Organizatorem jest Miê-
dzyszkolny O�rodek Sportowy w
Strzelcach Opolskich.

Lidia Dawid

Z rewizyt¹
u naszych s¹siadów

Ich organizatorami byli: Burmistrz
Strzelec Opolskich, Komendant Po-
wiatowy PSP i Zarz¹d Oddzia³u M-
G ZOSP RP.
Zawody ocenia³a Komisja Sêdziow-
ska powo³ana Rozkazem Komendan-
ta Powiatowego PSP, której przewod-
niczy³ m³. bryg. Wojciech Lisowski.
W zawodach wziê³o udzia³ 26
dru¿yn: w Grupie A - Seniorzy OSP
- 11; w Grupie C - Kobiece Dru¿y-
ny Po¿arnicze - 4; w Grupie B -
Oldboye - 3; MDP Ch³opców - 5 i
MDP Dziewcz¹t - 3 dru¿yny.

Wyniki:
- Grupa A:
I OSP Kad³ub
II OSP Osiek
III OSP Grodzisko

- Grupa C:
I OSP Kad³ub
II OSP B³otnica Strzelecka
III OSP Warm¹towice

- Grupa B:
I OSP Kalinowice
II OSP Rozmierka
III OSP Grodzisko

- MDP Ch³opców:
I OSP Kad³ub
II OSP Osiek
III OSP Kalinowice

- MDP Dziewcz¹t:
I OSP Kad³ub
II OSP Rozmierka
III OSP Grodzisko

Zawody odbywa³y siê w mi³ej i sportowej atmosferze. Nagrody dla zwyciêz-
ców wrêczy³ Burmistrz Tadeusz Goc, Zastêpcy Burmistrza Maria Feliniak
oraz Józef Kampa, a tak¿e Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Teresa Smoleñ.

Marian W¹cha³a

Na stadionie MOS 20 czerwca br. odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze OSP.

W dniach 4 � 12 lipca 2009 r. w
Borowicach k. Karpacza spotykaj¹  siê
15 osobowe grupy m³odzie¿y z Czech
(Holice), Litwy (Druskinnikai), Nie-
miec (Soest) i Polski (Strzelce Opol-
skie), nad którymi czuwaæ bêdzie po
2 opiekunów � wychowawców z ka¿-
dego pañstwa i czuwaj¹cy nad ca³o-
�ci¹ kierownik obozu. Spotkanie jest
mo¿liwe dziêki wieloletniej wspó³pra-
cy miast partnerskich , du¿emu zaan-
ga¿owaniu wielu ludzi i �rodkom
pozyskanym z programu �M³odzie¿�.

W ramach projektu czestnicy po-
znaj¹ przyczyny powstawania barier
i �murów� w dziejach Europy oraz
zastanowi¹ siê jak te bariery likwido-
waæ lub os³abiaæ codziennym swoim
¿yciu. We wszystkich czterech pañ-
stwach w historii istnia³y ró¿ne
�MURY� � berliñski, ¿elazna kurty-
na czy jak w Czechach mur oddziela-
j¹cy w jednym z miast mniejszo�æ
romsk¹. Wspó³praca m³odzie¿y i bez-
po�rednie dzia³anie w trakcie spotka-
nia s¹ szans¹ do zatarcia ró¿nic i os³a-
bienia stereotypów. Projekt stanowi
okazjê do u�wiadomienia m³odzie¿y,
¿e jest ona obywatelem Europy. Wy-

korzystany w temacie termin �mur�
zosta³ zaczerpniêty z utworu zespo-
³u Pink Floyd � The Wall, ballady ka-
taloñskiego barda Louisa Llacha � L�Es-
taca oraz barda polskiej opozycji an-
tykomunistycznej Jacka Kaczmar-
skiego � Mury. Miêdzy innymi te
utwory bêd¹ pretekstem do dyskusji
na temat kszta³tuj¹cego siê spo³eczeñ-
stwa europejskiego i jego warto�ci.
Poznawanie innych pañstw ich miesz-
kañców zwiêksza mobilno�æ a wspó³-
praca w trakcie przygotowañ oraz
samego spotkania bêdzie okazj¹ do
prze³amywania barier i stereotypów
przez edukacjê miêdzykulturow¹.

Wspó³praca m³odzie¿y z naszych
pañstw jest okazj¹ do pog³êbiania zro-
zumienia. Wspó³praca m³odzie¿y,
partnerów zagranicznych i Strzelec
Opolskich oraz w samej gminie orga-
nizacji pozarz¹dowych i samorz¹du
terytorialnego przyczyni siê do wzro-
stu jako�ci dzia³alno�ci m³odzie¿owej
(wiedza i umiejêtno�ci m³odzie¿y i
doros³ych). A to z kolei przyczyni siê
do lepszego funkcjonowania spo³e-
czeñstwa obywatelskiego.

Miêdzynarodowa wymiana m³odzie¿y

�Pozwólmy run¹æ
wszystkim murom�

W dniach 19-21 czerwca 2009
roku dru¿yna m³odzików MOS MKS
Strzelce Opolskie wziê³a udzia³ w
Miêdzynarodowym Turnieju Koszy-
kówki w Holicach. Jest to kontynu-
acja wymiany sportowej organizowa-
nej przez Miêdzyszkolny O�rodek
Sportowy z miastami partnerskimi
Strzelec Opolskich. Wcze�niej czeska
dru¿yna go�ci³a u nas na majowym
turnieju koszykówki �Wspólna Eu-
ropa�.

W turnieju udzia³ wziê³y dru¿y-
ny: MOS MKS Strzelce Op., BSK
Ceske Budejovice, Sparta Praha, Spar-
ta Chocen, i BVK Holice. Strzelecki
klub rozegra³ cztery mecze i ostatecz-
nie zaj¹³ IV miejsce w turnieju. Naj-
lepszym zawodnikiem naszej dru¿y-
ny okaza³ siê £ukasz Gazda. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ turnieju by³y konkur-
sy indywidualne dla zawodników, w
rzutach wolnych pierwsze miejsce
zaj¹³ zawodnik naszej dru¿yny Ra-
dek Hreczkowski.

Organizatorem i go�ciem honoro-
wym turnieju by³ zawodnik Jiri We-
lsch graj¹cy w lidze NBA w dru¿ynie
Boston Celtics i Golden State War-
riors, obecnie graj¹cy w barwach hisz-
pañskiego klubu Unicaja Malaga.

Sk³ad dru¿yny MOS MKS
Strzelce Op.: Ada Bratek, Kinga Sa-
mól, Pawe³ Szendzielorz, Micha³
£uczak, Szymon Krawiec, £ukasz
Gazda, Denis Flejter, Arek G¹ska,
Adam Grinert, Rados³aw Hreczkow-
ski, trener: Krzysztof Fija³kowski.

Andrzej Damaszek

Gminne zawody OSP

Turniej
koszykówki
w Holicach


