10 lat partnerstwa miast
STRZELCE OPOLSKIE HOLICE

2006 - 2016
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Kraje Czech
(Województwa)

Holice znajdują się
w Pardubickim Kraju
17 km od Pardubic

Najkrótsza trasa Strzelce Opolskie – Holice przez Jeseniki 211 km.
Opracowała Lidia Dawid - Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 04.2016 r.
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PARĘ SŁÓW O HOLICACH

Holice są siedmiotysięcznym miastem o charakterze przemysłowo-rolniczym,
które stanowi naturalne centrum wschodniej części powiatu Pardubice. Jest położone
przy głównej drodze między Hradcem Králové i Svitavami. Holice po raz pierwszy
zostały wzmiankowane w roku 1336 jako część składowa ziem Chvojnovskich,
należących do króla Jana Luksemburskiego.
W piętnastym wieku mówi się już o miasteczku, do którego nieodzownie należy
ratusz. Dwie pierwsze drewniane budowle pochłonął pożar, kamienny ratusz został
wzniesiony w 1824 roku. Został zniszczony podczas majowych dni 1945 roku.

Ratusz z 1824 r. i aktualny widok ratusza, który ukształtował się po rekonstrukcji w 2004 r.

Panorama Holic oraz Plac T.G. Masaryka - centrum miasta.
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Kościół św. Marcina w Holicach oraz ołtarz główny.

Kościół św. Marcina stanowi panoramiczną dominantę miasta i należy do jego
szczególnie godnych obejrzenia obiektów. Wzmianka o pierwszym kościele pochodzi
z 1350 roku. Kamienny kościół został wzniesiony w stylu barokowym w latach 17361739 według projektu budowniczego dworskiego Tomáša Haffeneckera. W kolejnych
dwóch stuleciach świątynia była udoskonalana, wielka rekonstrukcja kopuły i fasady
została przeprowadzona w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Niezliczone są
dekoracje we wnętrzu, przede wszystkim ołtarz główny z obrazem św. Mikuláše
(Mikołaja) oraz chrzcielnice kamienna i cynowa z XVI wieku.

Zabytkowa sala Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" (Sokolovna).
„Sokolovna” przyciąga godnym uwagi stylem architektonicznym. Zabytkowa

sala Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" została wybudowana w 1913 r. według
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projektu znanego czeskiego architekta Otakara Novotnego. Budowla w swoich
początkach służyła także jako ośrodek kulturalno-społeczny, obecnie służy miejskim
szkołom i klubom wyłącznie do uprawiania sportu i krzewienia kultury fizycznej.

Muzeum Afryki im. Doktora Emila Holuba i (po prawej) Dom Kultury.

Najbardziej znaną postacią pochodzącą z Holic jest „Afrykański podróżnik”
dr Emil Holub. Na jego cześć postawiono pomnik i otwarto Muzeum Afryki w 1966 r.

Muzeum Afryki im. Doktora Emila Holuba.

Pomnik doktora Emila Holuba na tle poczty.
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Muzeum Afryki im. Doktora Emila Holuba.

Podstawowa Szkoła Artystyczna im. Karla Malicha

Najnowszą i najnowocześniejszą budowlą w Holicach jest Podstawowa Szkoła
Artystyczna im. Karla Malicha, która została otwarta w 2014 r.
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DROGA DO PARTNERSTWA Z HOLICAMI
Z dniem 1 maja 2004 r. Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska, jako
pełnoprawni członkowie Unii Europejskiej stanęły przed historyczną szansą – szansą
rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego. Pojawiły się również nowe
perspektywy w zakresie relacji z sąsiadami, w tym niepowtarzalna szansa nadania
dotychczasowym kontaktom polsko-czeskim wymiaru – wszechstronnej współpracy,
m.in. na płaszczyźnie samorządowej, gospodarczej, poprzez nawiązanie kontaktów
między miastami i ich społecznościami.
W dniu 21 grudnia 2007 r. Republika Czeska i Rzeczpospolita Polska weszły
wraz z innymi państwami do Strefy Schengen. Polskie i czeskie samorządy miast i gmin
wymieniają informacje i doświadczenia w ramach wykorzystywania nowych
możliwości, które powstały od dnia 21.12.2007 r.

Pierwsza wizyta delegacji Strzelec Opolskich w Holicach – lipiec 2005 r.

Do pierwszego kontaktu pomiędzy naszymi miastami doszło w lipcu 2005 roku
podczas wizyty oficjalnej delegacji Strzelec Opolskich w Holicach, a we wrześniu
2005 roku przedstawiciele miasta Holice oraz Konsul Republiki Czeskiej Jiři Kubík
wzięli udział w Dożynkach Gminnych w Kadłubie.

Dożynki Gminne w Kadłubie 2005 r. – delegacja oficjalna Miasta Holice.
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Od nawiązania współpracy w lipcu 2005 r. do września 2006 r. odbyło się wiele
ważnych

projektów

pomiędzy

mieszkańcami

Holic

i

Strzelec

Opolskich.

Wśród najważniejszych należy wymienić:
➢

wizyta delegacji Holic i Konsula Czech w Strzelcach Opolskich w dniach
od 22 do 23.04.2006 r. podczas STRZELECKICH TARGÓW WIOSENNYCH
2006 r.,

➢

międzynarodowy projekt zrealizowany w dniach od 03 do 04.06.2006 r.
w Strzelcach Opolskich: „Przyjaźnie w Europie – spotkania integracyjne
i prezentacja kultury miast partnerskich podczas Dni Ziemi Strzeleckiej”
z udziałem miast partnerskich (Soest i Tyśmienicy) oraz delegacji oficjalnej Holic
i orkiestry dętej „Dechovka”.

➢

obchody 650-lecia Miasta Holice i „Dni Holic” od 24 do 25.06.2006 r.,
w których wzięła udział oficjalna delegacja Gminy Strzelce Opolskie, zespół Viva
la Musica i drużyna piłkarska z gminy Strzelce Opolskie,
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➢

VII MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKO – RZEŹBIARSKI z udziałem
artystów

z

miast

partnerskich

i

Holic,

który

odbył

się

w

dniach

od 10 do 18.08.2006 r. w Błotnicy Strzeleckiej,
➢ 30.09.2006 r. Międzynarodowy turniej piłki nożnej „Visegrad Cup”
w Strzelcach Opolskich z udziałem drużyny piłkarskiej z Holic oraz Węgier
i Słowacji.

Podpisanie umowy partnerskiej Strzelce Opolskie – Holice, w Holicach 11.09.2006 r.

Po tak intensywnej rocznej współpracy 11.09.2006 r. w Holicach Starosta
i Zastępca Starosty Holic oraz Burmistrz Strzelec Opolskich i Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich złożyli swoje podpisy pod umową o przyjaźni,
współpracy i partnerstwie pomiędzy Holicami i Strzelcami Opolskimi. Władze obu
miast zadeklarowały wymianę idei i doświadczeń, przede wszystkim w dziedzinach:
samorządności, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, opieki społecznej,
rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw, ochrony zdrowia, kultury,
oświaty, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej.
Przedstawiciele organów wykonawczych obu samorządów przypieczętowali
również zawarcie umowy poprzez złożenie swoich podpisów na tym akcie
w Strzelcach Opolskich w dniu 29 września 2006 r.
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Podpisanie umowy partnerskiej Strzelce Opolskie – Holice, 29.09.2006 r.,
od l. Przewodniczący Rady Miejskiej Gerhard Bartodziej, ówczesny Burmistrz Strzelec Opolskich
Krzysztof Fabianowski, Starosta Holic Ladislav Effenberk, zastępca Starosty Pavel Hladik.
W drugim rzędzie tłumacz i konsul Republiki Czeskiej Jiri Kupik.

Współpraca partnerska pomiędzy miastami Holice i Strzelcami Opolskimi
rozwija się ciągle bardzo intensywnie, w szczególności na płaszczyźnie sportowokulturalnej oraz pomiędzy strażakami OSP z Kadłuba i Holic, którzy 05.05.2007 r.
w Kadłubie podpisali umowę o współpracy pomiędzy jednostkami Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Odzwierciedleniem współpracy partnerskiej gminy Strzelce Opolskie są tablice
informacyjne widniejące na budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Ponadto w Sali Rady Miejskiej znajdują się charakterystyczne elementy owej
współpracy: herby, flagi, umowy partnerskie, mapy.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej HOLICE po podpisaniu umowy partnerskiej 29.09.2006 r.
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WSPÓŁPRACA

PO

PODPISANIU

UMOWY

PARTNERSKIEJ

STRZELCE

OPOLSKIE - HOLICE
Z przekonaniem możemy stwierdzić, że już od 10 lat sukcesywnie rozwija się
współpraca z Holicami. Spośród wielu projektów zrealizowanych przez Gminę Strzelce
Opolskie na szczególną uwagę zasługują corocznie organizowane projekty
o europejskim wymiarze realizowane podczas „Dni Ziemi Strzeleckiej”. Inicjatywy te
wyróżniają się wieloletnią wymianą kulturalną i sportową miast partnerskich.
Udział przedstawicieli miasta i zespołów muzycznych Holice na trwale wpisał się
w obchody uroczystości „Dni Ziemi Strzeleckiej”, a strzeleckich piłkarzy i strażaków
OSP w „Dniach Holic”.

Zespół „Na chwila” z Kadłuba z Burmistrzem Tadeuszem Gocem na Dniach Holic w 2007 r.

Czeska dziecięca orkiestra dęta ,, BaŠaPa '' podczas Dni Ziemi Strzeleckiej w 2009 r.
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Występy strzeleckiego zespołu rokowego „The Freaks.” na Dniach Holic w 2009 r.

Dzięki takim inicjatywom powstała regularna wymiana zespołów artystycznych
i sportowców (ze Strzelec Opolskich, Soest, Tyśmienicy, Druskininkai i Holic), które
uświetniają obchody różnych uroczystości nie tylko w kraju, ale także za granicą.
Bardzo ważnym wydarzeniem w Strzelcach Opolskich były uroczystości
związane z obchodami 200-lecia samorządu powiązane z 20-leciem RP, które odbyły
się 30.05.2009 r.
W

uroczystościach

wzięło

udział

wielu

gości

z

kraju

i

zagranicy.

Do Strzelec Opolskich przyjechały delegacje z wszystkich miast partnerskich: Soest,
Druskininkai, Tyśmienicy, Bandery i Holic.
Warto wspomnieć o tej uroczystości z dwóch ważnych powodów:
1. Przedstawicielom miast partnerskich wręczono odznaczenia Honorowego
Obywatela Strzelec Opolskich,
2. Wystąpienie władz gminy nawiązywało do historii i teraźniejszości samorządu
strzeleckiego.
Dla dobra przyjaźni międzynarodowej pracowało wielu wspaniałych ludzi
z miast partnerskich. W ramach Dni Ziemi Strzeleckiej 30.05.2009 r. w sali
widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość z okazji
200-lecia samorządu połączona z nadaniem tytułów Honorowego Obywatela Gminy
Strzelce Opolskie dla sześciu obywateli z miast partnerskich i miast zaprzyjaźnionych.
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30.05.2009 r. Honorowi Obywatele Strzelec Opolskich od lewej: Pavel Hladik – ówczesny starosta Holic,
Mykola Nagorny Przewodniczący Rejonu Tyśmienica, Krystyna Miszkiniene – Vice Mer Druskininkai,
Helmut Albers – kierownik VHS, Hrabina Margrit Strachwitz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej śp. Teresa Smoleń i Burmistrz Strzelec
Opolskich Tadeusz Goc wręczyli tytuły nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy
Strzelce Opolskie.
Te zaszczytne tytuły radni przyznali podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej:
Helmutowi Albers z miasta partnerskiego Soest,
Krystynie Miszkiniene z miasta partnerskiego Druskininkai,
Mykolajowi Nagornyi z miasta partnerskiego Tyśmienica,
Pavlovi Hladík z miasta partnerskiego Holice,
Hrabinie Margrit Strachwitz oraz Andreasowi Gundrum z Niemiec.
Pavel Hladík – od samego początku nawiązania kontaktów tzn. od 2005 r. był
zaangażowany w tworzenie i rozwój kontaktów partnerskich pomiędzy Holicami
i Strzelcami Opolskimi zwłaszcza w dziedzinie współpracy kulturalnej i sportowej
młodzieży obu miast, jak również pomiędzy strażakami. Zasłużył na uznanie za
dokonania na rzecz zgodnej współpracy mieszkańców Strzelec Opolskich i Holic, za
ogromny wkład i osobiste zaangażowanie w tworzenie fundamentów współpracy oraz
rozwój przyjacielskich kontaktów.
Najważniejszą rolę w rozwoju przyjaźni pełnią mieszkańcy miast, bo to jaka
będzie przyszłość Europy zależy od każdego człowieka. Samorządność i dokonania
ostatnich lat nie byłyby możliwe bez ludzi, którzy w trudzie ale i z rozwagą

14

i determinacją budowali nową rzeczywistość. Było ich dużo i nie sposób ich wszystkich
przypomnieć i wymienić. Wielu wspaniałych samorządowców pracowało i pracuje dla
dobra „małej ojczyzny”.
Gmina Strzelce Opolskie mając na względzie jak istotne bezpośrednie
sąsiedztwo Polski i Republiki Czeskiej dąży do ciągłego rozwoju współpracy
partnerskiej z Holicami.
Pavel Hladik opracował wspólnie z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich – Lidią Dawid dwujęzyczną polsko – czeską książkę składająca się z dwóch
części:
•

„Poznaj swoje miasto partnerskie Holice”,

•

„Poznaj swoje miasto partnerskie Strzelce Opolskie”.

Publikacja ta promuje oba miasta i współpracę partnerską Strzelce Opolskie – Holice.
Wydanie tej publikacji zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

11.09.2009 r. wręczenie Władzom Gminy Strzelce Opolskie wspólnej publikacji polsko-czeskiej
sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej „Poznaj swoje miasto partnerskie Holice-Strzelce
Opolskie”, której autorem są Pavel Hladik (Holice) i Lidia Dawid (Strzelce Opolskie).

W dniu 11.09.2009 r. Pavel Hladik dokonał uroczystego otwarcia w Strzeleckim
Ośrodku Kultury wystawy „Holub dla Strzelec Opolskich” poświęconej pamięci
znanego czeskiego podróżnika, przyrodnika Emila Holuba, podczas którego przekazał
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władzom Gminy Strzelce Opolskie 500 egzemplarzy tych książek. Wystawa „Holub
dla Strzelec Opolskich” trwała od 10 do 30.09.2009 r..
W swojej części książki „Poznaj swoje miasto partnerskie Holice” Pavel Hladik
tak podsumowuje współpracę Strzelec Opolskich i Holic:
„Nasza kooperacja trwa zaledwie pięć lat. Przez te kilkadziesiąt miesięcy nie
staliśmy jednak bezczynnie w miejscu, ale intensywnie rozwijaliśmy wzajemne
przyjazne relacje. Poza oficjalnymi wizytami delegacji w ramach Dni Ziemi Strzeleckiej
i Dni Ziemi Holickiej, opierały się one na kontaktach we wszystkich obszarach życia
obu miast. Organizowaliśmy regularne wymiany naszych zespołów artystycznych,
młodzieżowych drużyn piłkarskich i koszykarskich, zawiązała się też współpraca
pomiędzy strażakami z Holic i Kadłuba.”
Tradycyjnie już każdego roku w „Dniach Ziemi Strzeleckiej” uczestniczą miasta
partnerskie Strzelec Opolskich.

„Dni Ziemi Strzeleckiej” 2006 r. - orkiestra dęta z Holic.

Korowód przyjaźni miast partnerskich (flagi miast partnerskich: Soest, Tyśmienica, Druskininkai, Holice,
Bandera. Dni Ziemi Strzeleckiej 5.06.2010 r.
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Dni Ziemi Strzeleckiej 2013 r. – na scenie (w środku starosta Holic Ladislav Effenberk).

Podczas Dni Ziemi Strzeleckich 2015 odbyło się jak każdego roku wiele imprez
i wystaw. Jedną z nich było „10 lat Przyjaźni i Partnerstwa Miast Bandera i Strzelce
Opolskie”. Przyjaźń śląsko-teksańska trwa dłużej, ale w 2015 roku przypadła
10 rocznica podpisania umowy o współpracy i partnerstwie miast Bandera
w Teksasie (USA) i Strzelec Opolskich. Z Teksasu przyjechała ambasador współpracy
i partnerstwa Elenorę Dugosh-Goodley i Cynthia Anderson. Holicka delegacja
przyjechała na czele starosty Ladislava Effenberka. Część delegacji reprezentował
Holicki Klub Tenisa Stołowego „Jiskra Holice”. Delegacji z Tyśmienicy przewodniczył
Semaniuk Ivan - Przewodniczący Administracji Państwowej oraz Mykola Nagornyi
honorowy Obywatel Strzelec Opolskich. Miasto partnerskie Soest reprezentowała pani
Maria Luise Pepinghege oraz zespół muzyczny "Pumpernickel i Co”.

Uroczystości 25 lat samorządu w Strzeleckim Ośrodku Kultury 6.06.2015 r.

W sobotę, 6.06.2015 r. w sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury,
spotkali się samorządowcy i zaproszeni goście, aby wspólnie uczcić jubileusz
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ćwierćwiecza samorządu w wolnej Polsce. Uroczystość zgromadziła radnych
strzeleckiej Rady Miejskiej wszystkich kadencji od 1990 roku oraz zasłużonych
pracowników samorządu.

Delegacje miast partnerskich wzięły udział także w oficjalnym otwarciu wystawy
10 lat partnerstwa Bandera Teksas Wystawę otwarto poprzez przecięcie wstęgi przez
ambasador współpracy i partnerstwa Elenorę Dugosh-Goodley, ks. prob. parafii
Rozmierzy Andrzeja Kowolika i burmistrza Gminy Strzelce Opolskie Tadeusza Goca.

Przedstawiciele miast partnerskich ze swoimi dziecięcymi reprezentantami 7.06.2015 r.

W niedzielę przed południem odbyła się uroczysta „Msza partnerska” w kościele
pw. Św. Wawrzyńca, podczas której wystąpiły w barwach flag każdego miasta
partnerskiego dzieci. Odmówiły one w intencji miast partnerskich i w ich językach
krótką modlitwę.
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MIĘDZYNARODOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE OD 2009 ROKU Z UDZIAŁEM
MIASTA PARTNERSKIEGO HOLICE
Największym sukcesem dotychczasowej współpracy, to jej powszechność.
Przebiega ona na wielu płaszczyznach życia społecznego, nawzajem się przenikając.
Żyje własnym życiem. Uczestniczą w niej i prowadzą ją samodzielnie różne
środowiska, nadając jej zróżnicowany rytm i charakter. Szczególne zadowolenie
i dumę wywołują kontakty młodzieży obu miast, zarówno w ramach wymiany
międzyszkolnej, jak i te nieoficjalne. Wykonane wspólnie projekty, opracowania
zdobyły liczne dowody uznania i prestiżowe nagrody. Liczny udział młodzieży we
współpracy miast pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Do dziś współpraca
placówek oświatowych prowadzona jest najintensywniej, a jej efektem jest ożywiona
wymiana młodzieżowa oraz realizacja wielu interesujących, zróżnicowanych
tematycznie projektów, ukierunkowanych w głównej mierze na integrację młodego
pokolenia. Od 2009 roku w międzynarodowych obozach młodzieżowych uczestniczy
także młodzież z holickich szkół.
DATA/
MIEJSCE

Międzynarodowe obozy młodzieżowe

Międzynarodowy obóz „POZWÓLMY RUNĄĆ WSZYSTKIM MUROM" młodzieży
z Holic, Druskininkai, Soest i Strzelec Opolskich w Borowicach koło Karpacza.
Budowanie Europy bez podziałów, waśni i murów. Temat spotkania związany
z rocznicą 20-lecia ważnych wydarzeń dla Polski i Europy, m.in. Okrągły Stół,
Wolne Wybory, zburzenie Muru Berlińskiego.
II.
Realizacja projektu „Młodzież w działaniu” o temacie głównym „LIVING IN
24.07 – 01.08. EUROPE IN THE YEAR 2025”. Doskonalenie umiejętności językowe
2010 r.
i współtworzy nową rzeczywistość ukierunkowaną na tolerancyjne podejście do
Soest
kultur, wyznań i sposobu bycia
„Młodzież w Działaniu” -hasło projektu: "TOGETHER THROUGH THE WALL”
- spotkanie miast partnerskich.
III.
Integracja młodzieży z Litwy, Niemiec, Polski i Czech, obalenie stereotypów
14-20.07.2012 r.
myślenia o podziałach narodowościowych, burzenie murów dzielących narody
Holice
i budowanie na ich miejscu mostów porozumienia, poszerzenie umiejętności
aktywnego spędzania czasu wolnego i poszerzanie umiejętności językowych.
Międzynarodowa Wymiana Młodzieży miast partnerskich w ramach programu
IV.
„Młodzież w działaniu” „GREEN LIFE" („Zielone życie”, „Życie Eko”).
2–10 .08.2013 r. Utrwalanie nawyków „ekologicznego życia” i twórczej współpracy, szansa na
Druskininkai
lepszą przyszłość młodych ludzi. Warsztaty, wyjazdy tematyczne, wycieczki
krajoznawcze, dyskusje, rozwijanie umiejętności językowych.
Program Erasmus+ „W POGONI ZA ZDROWIEM” - międzynarodowa wymiana
V.
młodzieży. Propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie zajęcia outdoorwe 1-8.08.2014 r.
bazującego na doświadczeniu, rozwijanie kompetencji językowych, cyfrowych,
Niwki
multimedialnych.
I.
4-12.07.2009 r.
Borowice
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Międzynarodowa Wymiana Młodzieży „EUROPE TO GET TO KNOW – FOR
US, FOR OUR COUNTRIES, FOR EUROPE”. Realizacja zadań przyjętego
projektu, m.in.: poznanie i poszanowanie kultury, tradycji, języka i zwyczajów oraz
postaw Udział w grupowych zajęciach, warsztatach dziennikarskich, doskonalenie
umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wzbogacanie umiejętności
artystyczno – wokalnych, poznawanie tradycji, kultury, historii oraz przełamywanie
uprzedzeń i stereotypów utrudniających utrzymywanie poprawnych relacji między
krajami europejskimi a przede wszystkim uczenie się samorządności.

VI.
31.07. - 8.08.
2015 r.
Soest

I.

2009 r. - Międzynarodowy obóz „POZWÓLMY RUNĄĆ WSZYSTKIM

MUROM" w Borowicach
„Pozwólmy runąć wszystkim murom", to temat spotkania młodzieży z Holic,
Druskiennik, Soest i Strzelec Opolskich w Borowicach koło Karpacza. Przez 9 dni
(4 - 12.07.2009 r.) młodzi ludzie wspólnie zastanawiali się nad możliwościami
budowania Europy bez podziałów, waśni i murów. Temat spotkania został określony
już w lutym i nie jest przypadkowy, albowiem w 2009 r. minęło 20 lat od ważnych
wydarzeń dla Polski i Europy, m.in. Okrągły Stół, Wolne Wybory, zburzenie Muru
Berlińskiego. Uczestnicy warsztatów zwiedzili Wrocław, wystawę „Europa nasza
historia", zdobyli szczyt Karkonoszy - Śnieżkę, podziwiali wodospad Kamieńczyk
i poznawali okolice Karpacza. Podczas warsztatów dyskutowali o murach w kulturze i
historii własnych narodów a także w Europie i na świecie. Wspólnie bawili się na
dyskotekach

i

ogniskach.

Obóz

został

zorganizowany

przez

Strzeleckie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej przy współpracy z Gminą
Strzelce Opolskie, na który pozyskano środki z Programu Młodzież.

Międzynarodowa wymiana młodzieży w Borowicach 4 – 12.07.2009 r.

25.02.2010 r. w Opolu wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie
„Partnerstwo bez granic”, w którym o miano laureata walczyli organizatorzy inicjatyw
realizowanych w województwie opolskim w 2009 r. we współpracy z partnerami
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zagranicznymi. Ówczesny Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta
wręczył nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: samorządy lokalne, instytucje
publiczne oraz organizacje pozarządowe. Wyróżnienie w kategorii organizacji
pozarządowych przypadło Strzeleckiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji
Lokalnej za realizację projektu: LET THE LAST WALLS COLLAPSE” („Pozwólmy
runąć wszystkim murom”). Projekt realizowany był pomiędzy 4.05. a 30.09.2009 roku,
we współpracy z partnerami z Czech, Litwy i Niemiec. Działania upamiętniały
dwudziestą rocznicę upadku systemów totalitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej.
W ramach Programu Młodzież w Działaniu corocznie odbywa się
międzynarodowa wymiana młodzieży miast partnerskich: Polski, Czech, Litwy
i Niemiec. Młodzież realizuje ciekawe projekty współpracując w grupach różnych
narodowościowo, doskonali umiejętności językowe i współtworzy nową rzeczywistość
ukierunkowaną na tolerancyjne podejście do kultur, wyznań i sposobu bycia.
II.

2010 r. - Realizacja projektu „LIVING IN EUROPE IN THE YEAR 2025”

w Soest
W 2010 r. zrealizowano projekt o temacie głównym „Living in Europe in The
Year 2025” (Życie w Europie w 2025 r.). Organizatorem młodzieżowego obozu było
miasto partnerskie Soest, a spotkanie miało miejsce w terminie od 24.07. do 1.08.2010
r. Sześćdziesięciu młodych ludzi, reprezentujących poszczególne państwa, rozważało
zmiany klimatyczne i procesy zachodzące w środowisku naturalnym mając na uwadze
życie w miastach, państwach i całej Europie w 2025 roku. Zajęcia poświęcone
zmianom klimatycznym, ochronie środowiska naturalnego i możliwości życia w 2025
roku miały formę warsztatów. Każdy uczestnik mógł dołączyć do konkretnej grupy
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Młodzież ukazała swe talenty w grupie
muzycznej, komponując własną piosenkę ekologiczną „Love is in the air – but the
pollution killed it” oraz na warsztacie plastycznym, gdzie powstały obrazy i rzeźby
o zagrożeniach i możliwościach ochrony środowiska. Ponadto młodzież pracująca
w ramach warsztatu filmowego nakręciła zabawny film o życiu w 2025 roku, a grupa
„public relations” tworzyła na bieżąco czasopismo obozowe i stronę internetową
poświęconą tematyce tego programu (www.youthcamp-soest-2010.de).
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Międzynarodowy projekt młodzieżowy Living in Europe in the Year 2025 (Życie w Europie w 2025 r.)
w Soest. Młodzież z Soest, Strzelec Opolskich, Holic. 24.07-1.08.2010 r.

III.

Międzynarodowa wymiana młodzieży 2012 - „Pokonywanie Murów”

w Holicach
W ramach programu „Młodzież w Działaniu”, w okresie od 14 do 20.07.2012
roku, grupa młodzieży z gminy Strzelce Opolskie po raz kolejny spotkała się
z przyjaciółmi z miast partnerskich: Druskiennik (Litwa), Soest (Niemcy), Holic
(Czechy). Organizację projektu przejęło miasto Holice z Czech. Wymiana młodzieży
odbyła się w Horni Jeleni koło Holic, a temat przewodni brzmiał: „Together through
the wall".
Uczestnicy projektu oprócz wspanialej zabawy, mieli do wykonania szereg
zadań, których celem było „przewrócenie muru” podziałów między narodami. Młodzież
realizowała projekt - współpracując w różnych narodowościowo grupach oraz
doskonaliła umiejętności językowe. Podczas warsztatów dyskutowano o historii
własnych narodów, a także o Europie i świecie. Nie brakło także wspólnej zabawy
w czasie dyskotek i zabaw przy ogniskach.
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Międzynarodowy projekt młodzieżowy „Together through the wall" w Holicach - 14-20.07.2012 r.

Strzelecka młodzież i jej opiekunowie udowodnili, że dzielące narody mury,
które wybudowano w naszych głowach – trzeba i można zburzyć i że na ich miejscu
należy i można budować mosty radosnego porozumienia.
IV.

„Green

Life”

wymiana

młodzieży

miast

partnerskich

2013

w Druskiennikach
W dniach od 2 do 10.08.2013 roku, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”,
grupa strzeleckiej młodzieży wraz z opiekunami, już kolejny raz spotkała się ze swoimi
przyjaciółmi z miast partnerskich: Soest (Niemcy), Holice (Czechy) oraz Druskiennik
(Litwa), którym przypadła w tym roku organizacja wymiany.
„Green Life” („Zielone życie”, „Życie Eko”) jako szansa na lepszą przyszłość
dla młodych ludzi, to myśl przewodnia oraz temat spotkania międzynarodowego obozu
młodzieży w Druskiennikach. Podczas warsztatów, wyjazdów tematycznych,
prezentacji i paneli dyskusyjnych uczestnicy mieli okazję rozwinięcia umiejętności
językowych, zapoznania się z kulturą i tradycją poszczególnych krajów, pogłębienia
świadomości europejskiej oraz wzajemnej integracji.

„Green Life” wymiana młodzieży miast partnerskich 2-10.08.2013 r. w Druskiennikach.
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Trwające ponad tydzień spotkanie miało niezwykle bogaty program. Obok
wielogodzinnych

warsztatów

ekologicznych

oraz

wycieczek

krajoznawczych

organizowane były wieczory poświęconych kulturze, i tradycji poszczególnych krajów.
Polska grupa przygotowała degustacje typowych potraw naszego regionu, między
innymi bigos , ogórki kiszone, kiełbasę czy grochówkę.

„Green Life” wymiana młodzieży miast partnerskich 2-10.08.2013 r. w Druskiennikach.

Program obozu obejmował nie tylko tematy związane z ekologią, lecz również atrakcje
w parku linowym czy rekreację nad jeziorem i w największym parku wodnym we
Wschodniej Europie.
V.

Międzynarodowa

wymiana

młodzieży

miast

partnerskich

2014

r.

w Niwkach
Kolejne spotkanie młodzieży miast partnerskich z Holic, Druskienikai, Soest
i Strzelec Opolskich odbyło się w terminie od 1 do 8.08.2014 roku w Niwkach.
W projekcie uczestniczyło 57 młodych ludzi, którzy zgłębiali tajniki zdrowego żywienia,
sposoby walki z uzależnieniami, uczyli jak aktywnie spędzać wolny czas. Projekt
dodatkowo rozwijał kompetencje językowe, cyfrowe, multimedialne, czyli promował
wśród młodzieży pełnię obywatelstwa europejskiego. Działania projektu miały
pokazać, jak ważny wpływ na rozwój fizyczny i intelektualny człowieka ma jego styl
życia. W projekcie wykorzystano ćwiczenia integracyjne przełamujące lody, burzę
mózgów, kulę śnieżną oraz analizę SWOT. Połączono dyskusje i rozważania
teoretyczne z nauką przez praktykę. Przeprowadzono działania zmierzające do
nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zadania
realizowano w grupach wielonarodowościowych, a warsztaty prowadzono w języku
angielskim, co stwarzało młodzieży możliwość kontaktu wielojęzycznego i uczyło
współpracy w grupie oraz obligowało do nabywania umiejętności wypracowywania
kompromisów. Dzięki pracy w projekcie powstał przewodnik promujący zdrowe zasady
życia, który podsuwa sposoby rozwiązywania problemów społecznych, takich jak
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otyłość, uzależnienia, nerwice, stres. Uczestnicy projektu wypracowali film z badań
dotyczący otyłości i form spędzania wolnego czasu w swoich miastach.
Projekt „W pogoni za zdrowiem i…” zrealizowano ze środków programu ERASMUS+,
na który Strzeleckie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej pozyskało
środki w wysokości 25 976 euro.

Młodzież z miast partnerskich z Burmistrzem Strzelec Opolskich – Tadeuszem Gocem po
spotkaniu w ratuszu.

Międzynarodowa wymiana młodzieży miast partnerskich 1-8.08.2014 r. w Niwkach – zwiedzanie Opola.

VI.

Międzynarodowa wymiana młodzieży – Soest 2015

Stało się już tradycją, że w czasie wakacji młodzież z gminy Strzelce Opolskie
spotyka się z rówieśnikami miast partnerskich podczas międzynarodowej wymiany
młodzieży. Tegorocznym organizatorem i gospodarzem obozu międzynarodowego
było miasto Soest w Niemczech. Nastolatkowie z Soest (Niemcy), Strzelec Opolskich
(Polska), Holic (Czechy) i Druskiennik (Litwa), realizowali projekt, którego motto
brzmiało: „Czas się zapoznać - dla nas, dla naszych krajów i wspólnej Europy”.
Spotkaniu

młodych

przyjaciół

(31.07-07.08.2015

r.)

towarzyszyły

zajęcia

organizowane w grupach, w których doskonalili umiejętności posługiwania się

25

językiem angielskim, poznawali warsztat dziennikarza oraz wzbogacali swoje
umiejętności artystyczno – wokalne. Głównym celem każdej wymiany jest nawiązanie
bliższych kontaktów pomiędzy młodymi Europejczykami, poznawanie tradycji, kultury,
historii oraz przełamanie wciąż istniejących jeszcze uprzedzeń i stereotypów
utrudniających utrzymywanie poprawnych relacji między krajami europejskimi
a przede wszystkim uczenie się samorządności.

Wymiana młodzieży w Soest „Czas się zapoznać - dla nas, dla naszych krajów i wspólnej Europy” 31.07-07.08.2015
młodzież z Burmistrzem Soest Eckhardem Ruthemeyerem.

Wymiana młodzieży w Soest „Czas się zapoznać - dla nas, dla naszych krajów i wspólnej Europy”
31.07-07.08.2015 r.
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Młodzież odwiedziła delegacja Gminy Strzelce Opolskie, której przewodniczył
Józef Kampa – zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich i Gabriela Puzik –
Przewodnicząca Rady Miejskiej. Młodzież opowiadała o projekcie i swoich
przeżyciach.
Analiza form i dziedzin współpracy partnerskiej gminy Strzelce Opolskie
w latach 2009-2015 przekonuje, że dotychczasowe inicjatywy mają silną podstawę,
a zmiany w Europie służą ich rozwojowi. Można zauważyć więcej inicjatyw z partnerem
czeskim niż niemieckim. Jest to nowa tendencja potwierdzająca aktywność gmin
w pogłębianiu współpracy z południowym sąsiadem.
Wspieranie organizacji działających wśród młodzieży winno być ważnym
narzędziem oddziaływania wychowawczego. W 2016 roku młodzież spotka się
w Holicach. Ideą, która przyświeca kontaktom zagranicznym Gminy Strzelce Opolskie
z partnerami jest nawiązanie kontaktów i przyjaźni nie tylko pomiędzy młodzieżą
różnych krajów, ale również kontaktów różnych środowisk.
WYMIANA SPORTOWA HOLICE – STRZELCE OPOLSKIE
Cieszący

jest

także

fakt,

że

uczniowie

holickich

szkół

uczestniczą

w międzynarodowych turniejach piłki nożnej, koszykówki i siatkówki organizowanych
w Strzelcach Opolskich, natomiast młodzi sportowcy ze Strzelec Opolskich regularnie
wyjeżdżają z rewizytą do Holic.
Międzyszkolny Klub Sportowy oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Strzelcach Opolskich często organizują rozgrywki sportowe, w których biorą udział
nie tylko zawodnicy krajowi, ale także zagraniczni partnerzy. Wyjeżdżają także do
miast partnerskich walczyć o puchar dla Gminy Strzelce Opolskie. Bardzo intensywną
i regularną współpracę utrzymują, bo już od 2006 roku piłkarze i koszykarze ze
Strzelec Opolskich i Holic. Od 2010 roku do współpracy dołączyli siatkarze i tenisiści
tenisa stołowego.
Najważniejsze wydarzenia sportowe od 2006 r. w Strzelcach Opolskich i Holicach:
DATA/MIEJSCE
24-25.06.
2006 r.
Holice
29.09-01.10.
2006 r.
Strzelce Opolskie

CHARAKTER PRZEDSIĘWZIĘCIA
670-LECIE HOLIC – udział delegacji oficjalnej, zespołu Viva la Musica
i drużyny piłkarskiej z gminy Strzelce Opolskie.
Międzynarodowy Turniej Piłkarski, promocja muzyki i kultury Śląska.
PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH.
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ „VISEGRAD CUP”
z krajów Grupy Wyszehradzkiej – poznanie i zintegrowanie się młodzieży
miast partnerskich poprzez sport.
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23-24.06.2007 r.
Holice

29.09.2007 r.
Strzelce Opolskie
30.04-3.05.2008 r.
Strzelce Opolskie
20.06.2008 r.
Holice
2729.06.2008 r.
Holice
9 –10.05.2009 r.
Strzelce Opolskie
19-21.06.2009 r.
Holice
2628.06.2009 r.
Holice
9-11.10.2009 r.
Strzelce Opolskie

12-14.03.2010 r.
Strzelce Opolskie
01 – 02.05.2010 r.
Strzelce Opolskie
18 – 20.06.2010 r.
Holice
25-27.06.2010 r.
Holice
20 – 21.08.2010 r.
Strzelce Opolskie
5.02.2011 r.
Holice
12-14.03.2011 r.
Strzelce Opolskie
01-02.05.2011
r.Strzelce Opolskie
5.06.2011
Strzelce Opolskie
03-06.06.2011 r.
Strzelce Opolskie
24. – 26.6.2011 r.
Holice
12-13.08.2011 r.
Strzelce Opolskie
19-20.05.2012 r.
Strzelce Opolskie
03.06.2012 r.
Strzelce Opolskie
15-17.06.2012 r.
Holice
22-24.06.2012 r.

„Dni Holic” - udział delegacji oficjalnej Strzelec Opolskich, drużyny piłkarskiej
i zespołu artystycznego „Na Chwila” z Kadłuba.
Międzynarodowy Turniej „Victoria Cup – Memorial Ladi Vojire” -- udział
drużyny piłkarskiej z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Op.
Międzynarodowy turniej piki nożnej w Strzelcach Opolskich – wizyta
delegacji Holic i drużyny piłkarskiej w Strzelcach Opolskich.
Turniej Koszykówki "Wspólna Europa" z udziałem drużyny z Holic
w Strzelcach Opolskich.
Międzynarodowy Turniej koszykówki w Holicach
„Dni Holic” - udział delegacji oficjalnej, strażaków i 20 osobowej drużyny
piłkarskiej z gminy Strzelce Opolskie. Międzynarodowy Turniej „Victoria Cup –
Memorial Ladi Vojire”
„Wspólna Europa” - VI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodzików
w Strzelcach Opolskich. Majowy turniej koszykówki
Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Holicach Integracja młodzieży
poprzez sport i wspólne spędzanie czasu.
Dni Holic – udział zespołu muzycznego ze Strzelec Opolskich The Freaks”,
drużyny piłki nożnej i Władz Gminy Strzelce Opolskie w święcie miasta Holice.
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Holicach
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Strzelcach Opolskich
- Sportowa Wymiana Młodzieży Miast Partnerskich w Strzelcach Opolskich.
Turniej Piłki Nożnej. Wręczenie zawodnikom przez Władze miasta pucharów,
dyplomów i pamiątkowych koszulek.
IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
z udziałem 300 zawodników z kraju i zagranicy.
VII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodzików „Wspólna Europa” .
Międzynarodowy Turniej Koszykówki.- współzawodnictwo sportowe.
„Dni Holic” – Turniej piłki nożnej Strzelce Opolskie - Holice, udział
w programie kulturalnym, rozmowy samorządowców nt. dalszej współpracy.
V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - współzawodnictwo sportowe.
Międzynarodowy Turniej Weteranów Tenisa Stołowego Polsko-Czeskie
rozgrywki Sportowe o Puchar Starosty Holic.
IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
z udziałem 300 zawodników z kraju i zagranicy.
VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodzików „Wspólna Europa” .
Poznawanie kraju i ciekawych ludzi oraz współzawodnictwo sportowe.
Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - udział w Turnieju 6 drużyn.
Dni Ziemi Strzeleckiej – występy kulturalne zespołów lokalnych i z miast
partnerskich.
„Dni Holic” - Międzynarodowy Turniej „Victoria Cup – Memorial Ladi Vojire”
- udział drużyny piłkarskiej z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach
Opolskich. Występy zespołu muzycznego ze Strzeleckiego Domu Kultury.
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - chłopców - rocznik 96.
Udział Czechów w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Strzelcach
Opolskich - współzawodnictwo sportowe.
IX Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodzików „Wspólna Europa”
Współzawodnictwo i rozgrywki sportowe.
II Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego - Rywalizacja sportowa w tenisie
stołowym. Rozwój partnerstwa, współpracy i przyjaźni partnerskiej na bazie
wspólnych zainteresowań sportowych.
Międzynarodowy Turniej Koszykówki - udział 16 zawodników koszykówki
z sekcji młodzików Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach
Opolskich we współzawodnictwie i rozgrywkach sportowych.
42 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Victoria Cup memoriał Ladi Vojire
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Holice
28.08.2012 r.
Strzelce Opolskie
11–12.05.2013 r.
Strzelce Opolskie
14–16.06.2013 r.
Holice
21–23.06.2013 r.
Holice
16 – 18.08.2013 r.
Strzelce Opolskie

16-18.05.2014 r.
Strzelce Opolskie
20-22.06.2014 r.
Holice

- udział drużyny piłkarskiej z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Strzelcach Opolskich. Turniej Tenisa Stołowego.
VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Strzelce Opolskie
Współzawodnictwo i rozgrywki sportowe, poznawanie ciekawych ludzi.
X Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Wspólna Europa”.
Wymiana Sportowa Miast Partnerskich. Udział drużyn z Czech i Polski.
Projekt „Wspólna Europa”. Kontynuacja wymiany sportowej miast
partnerskich - Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Holicach.
43 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Victoria Cup – Memoriał Ladi
Vojire. Współzawodnictwo i rozgrywki sportowe pomiędzy 15 drużynami
z Czech, Słowacji, Chorwacji i Polski. Turniej Tenisa Stołowego
VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej juniorów młodszych - udział
w turnieju drużyn piłki nożnej z Czech i Polski. Rozgrywki sportowe „każdy
z każdym”. Wyłonienie króla strzelców, oraz najlepszych zawodników
poszczególnych drużyn.
Wymiana sportowa miast partnerskich; udział w turnieju drużyn z Holic
w Strzelcach Opolskich, zwiedzanie miasta i okolicy, integracja młodzieży.
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „VIKTORIA CUP” MEMORIAŁ LADI
VOJIRE - wymiana sportowa miast partnerskich.
Udział zawodników z sekcji piłki nożnej MOS. Turniej Tenisa Stołowego
Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców „WSPÓLNA EUROPA”.

12-14.09.2014 r. Wymiana sportowa; Drużyna młodzików MOS - MKS Strzelce Opolskie.
Holice
Udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki w Holicach.
15-17.05.2015 r.
Strzelce Opolskie
19-21.06.2015 r.
Holice

19–21.08.2015 r.
Strzelce Opolskie

12–14.09. 2015 r.
Holice

XII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodzików - „Wspólna Europa”
Turniej piłki koszykowej - udział drużyny z czeskich Holic, Wrocławia,
Wałbrzycha, Bytomia, Strzelec Opolskich oraz Rudy Śląskiej. Rozegranie 15
meczów koszykówki w systemie każdy z każdym.
45. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Viktoria Cup– memoriał Ladi
Vojire w Holicach Czechy. Udział drużyny MOS Strzelce Opolskie składającej
się z uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Strzelce Opolskie.
Udział strzeleckich tenisistów w Turnieju Tenisa Stołowego.
V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Strzelcach Op. z udziałem drużyny
SK Holice. Współzawodnictwo i rozgrywki sportowe. Wyłonienie króla strzelców,
oraz najlepszych zawodników poszczególnych drużyn.
Ósmy Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Holicach z udziałem drużyny
MKS, MOS Strzelce Opolskie w ramach wymiany miast partnerskich.
Zdobycie przez Strzelczan pucharu i złotego medalu za zajęcie I miejsca
w prestiżowym turnieju organizowanym dla kategorii młodzików w rozgrywkach
z drużynami BK Prelouc, TJ Jiskta Kyjov, BC Spartak Rychnov nad Kneznou
i z miejscową drużyną BVK Holice.

Już w czerwcu 2006 roku, podczas „Dni Holic” strzelecka drużyna uczestniczyła
w rozgrywkach piłki nożnej zdobywając medal.

Międzynarodowy Turniej Piłkarski 25.06.2006 r. w Holicach.
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We wrześniu 2006 roku z rewizytą do Strzelec Opolskich przyjechała drużyna
piłki nożnej z Holic na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „VISEGRAD CUP”.
W turnieju uczestniczyły kraje z Grupy Wyszehradzkiej w celu poznania
i zintegrowania się młodzieży poprzez sport.

30.09.2006 r. - Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Strzelcach Opolskich (z prawej starosta Holic
Ladislav .Effenberk).

30.09.2006 r. Drużyna Piłki Nożnej z Holic w Strzelcach Opolskich.

Intensywna współpraca pomiędzy sportowcami z gminy Strzelce Opolskie
i Holic jest realizowana z powodzeniem kilka razy w roku już przez 10 lat.
Dlatego trudno opisać wszystkie najważniejsze sportowe przedsięwzięcia wymienione
w tabeli. Na szczególną uwagę zasługują corocznie organizowane podczas „Dni Holic”
międzynarodowe zawody piłki nożnej i turnieje koszykówki „Wspólna Europa”
organizowane w Strzelcach Opolskich i Holicach.
Po raz pierwszy drużyna koszykówki z Holic wzięła udział w Turnieju
Koszykówki "Wspólna Europa" w Strzelcach Opolskich w dniach od 30.04 do
3.05.2008 r., a nasza drużyna pojechała z rewizytą do Holic 20.06.2008 r.
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W dniach 19-21.06.2009 r. odbył się w Holicach Międzynarodowy Turniej
Koszykówki z udziałem 15 chłopców z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Strzelcach Opolskich, a 26-28.06.2009 r. z okazji „Dni Holic” chłopcy ze szkół
gimnazjalnych wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej, a na scenie
zaprezentował się zespół rockowy ze Strzeleckiego Ośrodka Kultury „The Freaks”.
IV Międzynarodowy Turniej „Strzelce” Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
zrealizowano w dniach od 12 do 14.03.2010 r.. Na zaproszenie UKS KARO i MOS
Strzelce Opolskie przyjechały zespoły z kraju i zagranicy. Pod względem frekwencji
turniej był absolutnie rekordowy: w sumie, do Strzelec Opolskich przyjechało ponad
300 zawodników i osób towarzyszących.

VII Turniej Koszykówki Młodzików „Wspólna Europa” 1-2.05.2010 r. w Strzelcach Opolskich.

Współpraca sportowa dzieci i młodzieży Strzelec Opolskich oraz miasta
partnerskiego Holice stale się rozwija. W dniach 1 i 2 maja 2010 r., w hali sportowej
przy Publicznego Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich odbył się VII Turniej
Koszykówki Młodzików „Wspólna Europa” organizowany przez Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy oraz Międzyszkolny Klub Sportowy w Strzelcach Opolskich.
Do udziału w turnieju zgłosiło się sześć drużyn, w tym z miasta partnerskiego Holice.
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Dwunastu zawodników koszykówki z sekcji młodzików Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich na zaproszenie klubu sportowego BVK
Holice uczestniczyło od 18 do 20.06.2010 r. w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki
„Wspólna Europa”.
W dniach od 25 do 27.06.2010 r. osiemnastu zawodników piłki nożnej sekcji
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich na zaproszenie klubu
sportowego SK Holice wzięło udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej
„Victoria Cup – Memoriał Ladi Vojire” w Holicach. Turniej jest cykliczną imprezą
realizowaną w ramach wymiany sportowej pomiędzy miastami partnerskimi. Drużyna
piłki nożnej SK Holice gościła w Strzelcach Opolskich na Międzynarodowym Turnieju
Miast Partnerskich we wrześniu 2009 roku.
Drużyna

młodzików

MOS

MKS

Strzelce

Opolskie

wzięła

udział

w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki w Holicach, który się odbył 17-19.06.2011
roku. Jest to kontynuacja wymiany sportowej organizowanej przez Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy z miastami partnerskimi Strzelec Opolskich. Wcześniej czeska
drużyna gościła w Strzelcach Opolskich na majowym turnieju koszykówki „Wspólna
Europa”. W turnieju w Holicach udział wzięły drużyny: BSK Ceske Budejovice, Sparta
Praha, SK Pardubice, BVK Holice, i MOS MKS Strzelce Op. Turniej zorganizowany
został dla rocznika 1998. Ponieważ drużyna koszykówki MOS MKS Strzelce Opolskie
rocznik 1998 w tym samym czasie reprezentowała PSP 7 na Mistrzostwach Polski
w Elblągu, na turniej do Holic pojechał zespół składający się z dwóch dziewcząt
z rocznika 98, trzech zawodników rocznik 97, oraz chłopców z grupy naborowej rocznik
1999 – 2000.

Międzynarodowym Turnieju Koszykówki w Holicach - 17-19.06.2011 r.
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Podczas dwudniowej rywalizacji strzelecka drużyna rozegrała cztery mecze nie
odnotowując żadnego zwycięstwa. Dodatkową atrakcją turnieju były konkursy
indywidualne dla zawodników. Organizatorem i gościem honorowym turnieju był
zawodnik Jiri Welsch grający niegdyś w lidze NBA w drużynie Boston Celtics i Golden
State Warriors, obecnie reprezentujący barwy hiszpańskiego klubu Unicaja Malaga.
Oprócz koszykówki gospodarze zorganizowali dla drużyny ze Strzelec Opolskich
wycieczkę do miasta Hradec Kralove, gdzie młodzież zwiedzając stare miasto
zapoznała się z jego historią i zabytkami.
W dniach od 24 do 26.06. 2011 r. już po raz szósty drużyna MOS Strzelce
Opolskie składająca się uczniów wszystkich gimnazjów gminy Strzelce Opolskie
wzięła udział w 41 Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej – Viktoria Cup –
memoriał Ladi Vojire w Holicach. Jak co roku, turniej odbywał się w ramach
obchodów Dni Holic. W turnieju wzięło udział 15 drużyn między innymi z Chorwacji,
Słowacji, Czech i Polski. Drużynie kibicowała oficjalna delegacja Strzelec Opolskich,
której przewodniczył burmistrz Tadeusz Goc.

Kolejny Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej odbył się w dniach od 12 do
13.08.2011 roku na boiskach MOS Strzelce Opolskie i LKS „Jedność” Rozmierka.
W silnie obsadzonym turnieju kibice mogli podziwiać nie tylko drużynę z miasta
partnerskiego Holice, ale także bardzo dobre zespoły z rocznika 1996 z województwa
śląskiego i opolskiego. Drużyny grały systemem „każdy z każdym” w grupach
eliminacyjnych. Następnie rozegrano spotkania międzygrupowe i mecze finałowe.
Przez dwa dni turnieju odbyło się w sumie 20 spotkań. Na zakończenie wszyscy
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uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z logo turnieju. Król strzelców, najlepszy
bramkarz turnieju oraz najlepsi zawodnicy poszczególnych zespołów otrzymali
statuetki. Dyplomy i puchary za klasyfikację drużynową wręczał Dyrektor Gminnego
Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich Marek Życzyński w asyście
prezesa Stowarzyszenia Klub Sportowy „Piast” Strzelce Opolskie Ryszarda Bacelli.

Międzynarodowy Turniej Koszykówki - 14 – 16.06.2013 r. w Holicach.

Każdego roku strzeleccy koszykarze biorą udział w Międzynarodowym
Turnieju Koszykówki w Holicach, a holiccy sportowcy w majowym turnieju
koszykówki „Wspólna Europa”, i tak po raz kolejny 14 – 16.06.2013 r. drużyna
młodzików koszykówki MOS - MKS Strzelce Opolskie uczestniczyła w turnieju
w Holicach. Współzawodniczyła z drużynami: BSK Ceske Budejovice, Sparta Praha,
„Sokol” Nova Paka, BVK Holice. Podczas dwudniowej rywalizacji strzelecka drużyna
rozegrała cztery mecze zajmując ostatecznie V miejsce w turnieju.

Międzynarodowy turniej piłki nożnej „Victoria Cup – Memoriał Ladi Vojire” w Holicach
22.06.2013 r.
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W odpowiedzi na zaproszenie z klubu sportowego SK Holice w dniach
od 21 do 23.06.2013 r. 18 zawodników piłki nożnej z sekcji Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Strzelcach Opolskich uczestniczyło w międzynarodowy turniej piłki
nożnej „Victoria Cup – Memoriał Ladi Vojire” w Holicach. Turniej ten był kolejną
imprezą realizowaną w ramach wymiany sportowej pomiędzy miastami partnerskimi.
Drużyna piłki nożnej SK Holice gościła w Strzelcach Opolskich na Turnieju Miast
Partnerskich w sierpniu 2012 roku. Otrzymała również zaproszenie na turniej, który
MOS zorganizował w sierpniu 2013 roku. W turnieju w Holicach uczestniczyło
15 drużyn z Czech, Słowacji, Chorwacji i Polski. Drużyna MOS Strzelce Opolskie
zajęła V miejsce.

VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - 17.08.2013 r. w Strzelcach Opolskich.

VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej juniorów młodszych odbył się
17.08.2013 r. na boisku MOS Strzelce Opolskie.
Międzyszkolny Klub Sportowy oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w

Strzelcach

Opolskich

zorganizowali

w

dniach

16-18.05.

2014

r.

już

XI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców „Wspólna Europa”. W turnieju
udział wzięli chłopcy z rocznika 2001 i młodsi z klubów: Górnik Trans Wałbrzych,
MOSM Bytom, KS Pogoń Ruda Śląska, SKS Start Łódź, MKS MOS Strzelce Opolskie
oraz drużyna z partnerskiego miasta Strzelec Opolskich – BVK Holice. Zawody
rozgrywane były jak zwykle systemem każdy z każdym, tak więc zawodnicy podczas
trzech turniejowych dni rozegrali łącznie 15 spotkań. W trakcie turnieju prezes klubu
Dariusz Bizan oraz zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich Józef Kampa w asyście
najmłodszych zawodniczek MKS-u przecięciem wstęgi otworzyli galerię 20-lecia
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Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich. Klub swój jubileusz
obchodził 24.05.2014 r. w hali sportowej przy PG nr 2 w Strzelcach Opolskich.

XI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców „Wspólna Europa”. 16-18.05.2014 r.

Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Holicach 12 – 14.09.2014 r.
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Po

raz

ósmy

drużyna

MKS

MOS

Strzelce

Opolskie

wystąpiła

na

Międzynarodowym Turnieju Koszykówki w dniach od 12 do 14.09.2014 r. w Holicach
odbywającym się w ramach wymiany miast partnerskich, ale po raz pierwszy wygrała
ten turniej przywożąc do Strzelec puchar za I miejsce i złote medale. Podopieczni
trenera Wiktora Damaszka wygrali prestiżowy turniej organizowany dla kategorii
młodzików. Podczas turnieju zawodnicy rozegrali cztery mecze z drużynami BK
Prelouc, TJ Jiskta Kyjov, BC Spartak Rychnov nad Kneznou i oczywiście z miejscową
drużyną BVK Holice. Oprócz sportowej rywalizacji zawodnicy obejrzeli pokazowy
meczu z udziałem ekstraklasowej drużyny z Czech – BK JIP Pardubice i Austrii – BK
Dykes Klosterneuburg.
Międzyszkolny Klub Sportowy oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Strzelcach Opolskich zorganizowali już po raz XII Międzynarodowy Turniej
Koszykówki „Wspólna Europa” w dniach 15-17.05.2015 r. w hali sportowej przy PG
nr 2 z udziałem drużyn z czeskich Holic, Wrocławia, Wałbrzycha, Bytomia, Strzelec
Opolskich oraz Rudy Śląskiej. Rozgrywki prowadzone były systemem każdy z każdym,
tak więc kibice mogli podziwiać 15 meczów koszykówki. Podczas uroczystego
zakończenia przedstawiciele władz miasta i utytułowani zawodnicy wywodzący się
z klubu MKS Strzelce Op. wręczyli kapitanom drużyn puchary i dyplomy, wyróżnionym
zawodnikom statuetki a wszystkim zawodnikom pamiątkowe koszulki z logo turnieju.
Turniej współfinansowała Gmina Strzelce Opolskie.

Turniej Koszykówki „Wspólna Europa” 15-17.05.2015 r. w Strzelcach Opolskich.

37

45 Międzynarodowy Turniej
w Holicach 19 – 21.06.2015 r.

Tradycyjnie

od

Piłki

2006

Nożnej

roku

–

Holice

Victoria

Cup

organizują

–

memoriał

podczas

Ladi

„Dni

Vojire

Holic”

Międzynarodowe Turnieje Piłki Nożnej. W 2015 roku (19 – 21.06) drużyna MOS
Strzelce Opolskie składająca się z uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy
Strzelce Opolskie wzięła udział w 45 Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej –
Viktoria Cup – memoriał Ladi Vojire w Holicach Czechy. Strzelecka drużyna już
po raz dziesiąty uczestniczyła w tym turnieju, w którym udział wzięło 14 drużyn
z Czech, Słowacji i Polski. Wszyscy uczestnicy wrócili pełni wrażeń, nowych
znajomości i przede wszystkim sportowych doświadczeń.
W ramach sportowej współpracy miast partnerskich, drużyna z Holic
przyjechała do Strzelec Opolskich w sierpniu 2015 roku na Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej Miast Partnerskich.

Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Holicach 18 - 20.09.2015 r.
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Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Holicach 18 - 20.09.2015 r.

Po raz kolejny drużyna kadetów MKS/MOS Strzelce Opolskie przywiozła złoto
z Międzynarodowego Turnieju Koszykówki z Holic. Zawodnicy z gminy Strzelce
Opolskie na zaproszenie drużyny BVK Holice, w ramach wymiany miast partnerskich,
uczestniczyli w dniach od 18 do 20.09.2015 roku w Międzynarodowym Turnieju
Koszykówki. Podczas trzydniowego pobytu w Holicach podopieczni Wiktora
Damaszka rozegrali cztery mecze z drużynami: BK Prelouc, TJ Jiskta Kyjov, BSK
Ceske Budejovice i oczywiście z miejscową drużyną BVK Holice. Wszystkie
z rozegranych meczów zakończyły się zwycięstwem Strzelec Opolskich i zdobyciem
pucharu za I miejsce, dyplomu oraz złotego medalu.

Regularnie, bo już od 2009 roku podczas „Dni Ziemi Strzeleckiej” i „Dni Holic”
walczą o puchar drużyny tenisa stołowego obu miast.
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WSPÓŁPRACA

PARTNERSKA

STRAŻAKÓW

OCHOTNICZYCH

STRAŻY

POŻARNYCH OBU MIAST STRZELEC OPOLSKICH I HOLIC
Na uwagę zasługuje także współpraca strażaków z Gminy Strzelce Opolskie,
która efektywnie współpracuje ze wszystkimi miastami partnerskimi gminy Strzelce
Opolskie. W gminie działa 12 jednostek OSP. Działają one wyjątkowo prężnie w każdej
sytuacji.
Ważnym wydarzeniem było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy
strażakami Gminy Strzelce Opolskie i Holic, które miało miejsce 05.05.2007 r.
w Kadłubie.

5.05.2007 r. w Kadłubie podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy strażakami OSP Kadłub – Holice.

W dniach 5-6.05.2007 r. do Kadłuba przyjechała delegacja z Holic w składzie:
starosta Holic Ladislav Effenberk, przedstawiciele OSP Holice (Jiři Kerouš, Miroslav
Vaniš a Zdeněk Červinka). Głównym celem wizyty było podpisanie umowy partnerskiej
pomiędzy strażakami OSP Holice – Kadłub. Spotkanie zorganizowano podczas
uroczystości św. Floriana patrona strażaków.
W ostatnich 10 latach strażacka współpraca partnerska najlepiej układa się
z Czechami. Strażacy wymieniają między sobą doświadczenia, uczestniczą
w zawodach sportowo-pożarniczych, poznają swoich partnerów i nawiązują
przyjaźnie. Strażacy obu miast spotykają się każdego roku podczas świąt strażaków
w Strzelcach Opolskich i Kadłubie oraz uczestniczą w Dniach Holic i Kadłuba.
Ważnym wydarzeniem był udział strażaków z Kadłuba w 140-leciu Ochotniczej
Straży Pożarnej Holice w dniach 18-19.09.2015 r. (poniższe zdjęcia).
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Udział strażaków z Kadłuba w 140-leciu Ochotniczej Straży Pożarnej Holice w dniach18-19.09.2015 r.

Dzięki wieloletniej współpracy kontakty między Holicami i Strzelcami stają się
bliższe, a ludzie bardziej otwarci i tolerancyjni. Oba miasta aktywnie współpracują,
a współpraca stale się rozwija i zacieśnia.
Spotykają się także przedstawiciele władz miast partnerskich celem wymiany
doświadczeń, pogłębienia współpracy, opracowania programu dalszych kontaktów.
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