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P

rojekt „Czerwiec miesiącem przyjaźni na
spływie Odry i Olzy” był wspólnym
przedsięwzięciem Gminy Krzyżanowice
oraz czeskiego miasta Bohumin. Miał on na
celu integrację zasobów drzemiących w społecznościach
lokalnych przygranicznych terenów - ich aktywności
w sferze sportowo-rekreacyjnej z technicznymi
rozwiązaniami, które dają możliwość wykorzystania
potencjału sportowo-twórczego.
Swoją genezą inicjatywa nawiązywała do
projektu „Śląsk Północnomorawska Wenecja - łódką po
rzece Olzie” i poniekąd stanowiła jego kontynuację,
w ramach której opracowano dokumentację technicznoprojektową dla budowy urządzeń przystani kajakowych
trasy Věřňovice – Kopytov. Dodatkowo, w ramach
projektu przedłużono ten szlak wodny aż do spływu Odry
z Olzą, a także połączono go z żeglugowym odcinkiem
Odry od spływu Odry z Ostrawicą po spływ Odry z Olzą
i dalej po Odrze. Ponadto, zrealizowane działania
projektowe umożliwiły wydanie przewodnika wodniaka
z dokładną mapką Olzy i Odry (1:50000), wydanie
publikacji „Graniczne Meandry Odry”, zainicjowanie
tradycji „Czerwiec miesiącem przyjaźni” oraz
propagowanie polsko-czeskich akcji pływackich,
kajakarskich, wraz z treningami kajakarskimi oraz
szkoleniami pierwszej pomocy, potrzebnymi nie tylko do
spływu kajakowego, ale także podczas wszelkiego
rodzaju innych akcji sportowo-kulturalnych.
Wspólne pływadło miało na celu
rozpropagowanie oraz rozwijanie współpracy pomiędzy

partnerami, mieszkańcami, turystami oraz organizacjami
i instytucjami zaangażowanymi w czynne spędzanie
czasu wolnego. Dodatkowe korzyści płynące z inicjatywy
to ukazanie światu w jaki sposób można korzystać
z atrakcyjnych zasobów wodnych przygranicznych
terenów, propagowanie zdrowego stylu życia,
pogłębienie świadomości sportowo-zdrowotnoekologicznej, wspieranie i promowanie działań
wodniackich, promowanie walorów dziedzictwa
przyrodniczego obszaru pogranicza, znoszenie barier
społecznych, wykorzystanie infrastruktury rzeki Odry,
Olzy i byłego przejścia granicznego dla integracji
społecznej, asymilacja poprzez sport polsko-czeskich
aktywistów, animatorów i sportowców różnych
organizacji i instytucji.
Grupami docelowymi projektu byli:
- wodniacy, kajakarze z terenu raciborszczyzny i powiatu
wodzisławskiego, rybnickiego, morawskośląskiego,
- mieszkańcy przygranicznych terenów ziemi
krzyżanowicko-hulczyńskiej i bogumińskiej,
- osoby zainteresowane Meandrami i rzekami Odrą
i Olzą, mające możliwość łatwego dojścia i obserwacji
Meandrów, a także zaznajomienia się z rekreacyjnym
warsztatem pływadeł poprzez wynajęcie kajaków
w Bohuminie,
- rodziny z dziećmi terenów przygranicznych,
- młodzież szkolna,
- osoby bezpośrednio zaangażowane tj. trenerzy,
sportowcy, instruktorzy ze Stowarzyszenia Posejdon itd.

