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Odwiedzili przyjació³

Grupa 19 Strzelczan odwiedzi³a
partnerskie hrabstwo (odpowiednik
naszego powiatu) Bandera w Teksasie. Przez prawie dwa tygodnie przebywali oni w USA, gdzie poza zwiedzeniem Nowego Jorku, mieli mo¿liwoæ spotkania siê z mieszkañcami
najstarszych polskich osad w Ameryce, takich jak Pana Maria, Cestohowa czy Kosciusko. O tym, jak ¿yj¹
potomkowie l¹zaków, którzy w
XIX wieku wyjechali za chlebem do
Nowego wiata, pisalimy ju¿ na naszych ³amach 3 tygodnie temu.
Strzelecka grupa przez ponad tydzieñ goci³a w partnerskim miecie
Bandera. Amerykanie, a raczej amerykañscy l¹zacy, przygotowali na
ten czas wiele atrakcji. Oczywicie
nie mog³o zabrakn¹æ typowo amerykañskiego rodeo z uje¿d¿aniem byków, grupa widzia³a te¿ bizony czy
uczy³a siê sma¿yæ steki. Nie by³ to
jednak wyjazd stricte turystyczny.

Przede wszystkim nawi¹zywane
by³y kontakty z mieszkañcami hrabstwa. Piotr Smyka³a, historyk-amator, przywióz³ specjalnie przygotowane mapy l¹ska z czasów, gdy ich
przodkowie podejmowali decyzjê o
emigracji. Prawnik rozmawia³ z sêdzin¹, dentysta z amerykañskim koleg¹ po fachu. Wojciech Lisowski,
zastêpca komendanta pañstwowej
stra¿y po¿arnej, odwiedza³ remizy w
Banderze i Vanderpool.
W czasie wizyty mieszkañców
gminy w Banderze, dwa momenty nale¿a³y do najwa¿niejszych i chyba
najbardziej wzruszaj¹cych. Grupa zawioz³a do Teksasu drewnian¹ p³asko-

Dziêkujemy serdecznie Panu Burmistrzowi Gocowi, Panu Starocie Swaczynie, p. Marsza³kowi Kotysiowi za ¿yczliwoæ i okazan¹ pomoc.
By³ to dla nas ogromny zaszczyt móc promowaæ nasz¹ ma³¹ ojczyznê.
Uczestnicy wyjazdu

Tradycje
nie znaj¹ granic

Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddzia³ Rejonowy w Strzelcach Opolskich zorganizowa³ dnia 14 czerwca piêkn¹ imprezê kulturaln¹ w restauracji Z³oty
Ba¿ant w Ligocie Czamborowej 

rzebê przedstawiaj¹c¹ widok na
Górê w. Anny i figurkê w. Anny
Samotrzeciej. Ofiarowali j¹ parafianom z drugiego najstarszego polskiego kocio³a w USA  kocio³a w. Stanis³awa w Banderze.  Ci, którzy
wyemigrowali z okolic Strzelec, ¿eby
osi¹æ w Teksasie, modlili siê do w.
Anny tak jak i my to dzisiaj robimy 
mówi³ ks. Tomasz Rehlis, duszpasterz z kocio³a pw. w. Wawrzyñca.
Uroczyst¹ chwil¹, na któr¹ wszyscy
czekali by³a polska gala  przyjêcie, na którym spotkali siê wszyscy,
którzy s¹ zaanga¿owani we wspó³pracê Bandery i Strzelec Opolskich.
By³a tu kulminacja tygodnia Strzelec Opolskich w Banderze. W czasie tej gali pokazana zosta³a prezentacja przedstawiaj¹ca Strzelce dawniej i dzi oraz pozdrowienia dla
przyjació³ z Teksasu od burmistrza i
przewodnicz¹cej rady a tak¿e b³ogos³awieñstwo bpa Alfonsa Nossola.
19-osobowa grupa sama sfinansowa³a ca³¹ podró¿ do USA. Urz¹d miejski przekaza³ materia³y promocyjne
o naszym regionie oraz poniós³ koszta
wys³ania ich do Teksasu. Na stronie
internetowej www.strzelczaniewbanderze.blox.pl mo¿na przeczytaæ zapis ca³ej podró¿y oraz zobaczyæ zdjêcia z pobytu w USA.
Kolejna grupa, tym razem
uczniów gimnazjów, wylatuje do Teksasu w sierpniu, ¿eby wzi¹æ udzia³ w
dorocznym wiêcie Bandery.
pos

Ró¿norodnoæ kulturowa drog¹ do
jednoci. Impreza dofinansowana
by³a ze rodków Powiatu Strzeleckiego w ramach zadania Tradycje nie
znaj¹ granic  poznanie wielokulturowoci w Powiecie Strzeleckim.
Wziê³o w niej udzia³ ok. 200 osób,
które w ci¹gu kilku popoudniowych
godzin mog³y obcowaæ z muzyk¹
mniejszoci narodowych mieszkaj¹cych w naszym powiecie. Wyst¹pi³
zespó³ romski Z³ote dzieci prowadzony przez pani¹ dyrektor ZSS
Dorotê £akis, znany strzelecki zespó³
wokalny Sen oraz chór Centavia
z Centawy, który zaprezentowa³
utwory polskie, l¹skie, niemieckie,
a nawet czeskie. Uczestnicy mogli
równie¿ zasmakowaæ lokalnych potraw  ko³acza czy bigosu. Pogoda
dopisa³a i impreza zakoñczy³a siê
zabaw¹ taneczn¹. Imprezy takie pokazuj¹ jak ró¿norodny jest nasz powiat i s³u¿¹ integracji mieszkañców.

10 lat obrony województwa
Od 18 do 21 lipca
2008 na Placu
¯eromskiego w
Strzelcach Opolskich mo¿na by³o
obejrzeæ wystawê powiêcon¹
10 rocznicy obrony istnienia Województwa Opolskiego. Wystawa
przygotowana
przez Galeriê
Sztuki Wspó³czesnej w Opolu przy wspó³pracy Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego,
Urzêdu Miasta Opola i Nowej Trybuny Opolskiej.

pieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹
zostan¹ po nich buty i telefon g³uchy
tylko co niewa¿ne jak krowa siê wlecze
najwa¿niejsze tak prêdkie ¿e nagle siê staje
potem cisza normalna wiêc ca³kiem nieznona
jak czystoæ urodzona najprociej z rozpaczy
kiedy mylimy o kim zostaj¹c bez niego
ks. Jan Twardowski

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Rodzinie oraz wszystkim Bliskim
naszego kolegi i przyjaciela
p. Teodora

Fot. Teodor Mróz
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Zarz¹d i pracownicy starostwa strzeleckiego

