Urząd dzielnicy Tempelhof-Schöneberg miasta Berlin
Oddział do spraw finansów, personelu i rozwoju gospodarczego
Burmistrz
Pozdrowienia pani burmistrz Angeliki Schöttler przy okazji wizyty partnerskiej z Koszalina na turniej z okazji
70-lecia sekcji tenisa stołowego w Olympijskim klubie sportowym OSC
Szanowne sportsmenki i szanowni sportowcy z Koszalina i Berlina,
szanowny Panie Risse, członkowie klubu i goście,
witam wszystkich Państwa z okazji otwartych mistrzostw OSC w hali sportowej Schöneberg i przesyłam
najserdeczniejsze życzenia z okazji 70-lecia istnienia sekcji tenisa stołowego.
Z dużą radością przyjęłam informację, że w zeszłym roku brali Państwo udział w turnieju sportowym w
naszym partnerskim mieście Koszalinie. Tym bardziej cieszę się, że nasi koszalińscy partnerzy odwiedzają
nas teraz w Tempelhof-Schöneberg. Zostali zaproszeni na 2 dni wspólnych zawodów sportowych i poznanie
naszej dzielnicy Tempelhof-Schöneberg i naszego miasta Berlina.
Od ponad 20 lat Tempelhof-Schöneberg i Koszalin są ściśle powiązane jako miasta partnerskie. To
partnerstwo dobrze się rozwinęło. W obszarach kultury, młodzieży i współpracy szkół istnieją już bliskie
kontakty. W przeszłości sportowcy OSC także wystąpili z sukcesami w biegu Wenedów w Koszalinie.
Z tego też powodu cieszę sie, że po pierwszym Państwa spotkaniu w Koszalinie odbędzie się teraz drugie
spotkanie w naszej dzielnicy. Mam nadzieję, że wasze partnerstwo się utrzyma i zaowocuje w przyszłości
dalszymi sportowymi wydarzeniami. Jestem pewna, że między Państwem istnieje nie tylko sportowa
współpraca lecz także powstały i dalej zawiązywać się będa przyjaźnie pomiędzy sportowcami klubów KTS
Koszalinianin i OSC.
Moje podziękowanie kieruję do wszystkich organizatorów, pomocniczek i pomocników OSC, którzy swoją
pracą nie tylko zapewniają dobrze przygotowane mistrzostwa, ale także przez cały rok troszczą o to, aby
członkowie OSC mogli uprawiać swój ulubiony sport.
Dla młodzieży właśnie ważne jest uprawianie sportu. Oprócz sportu razem z równowieśnikami w klubach
sportowych młodzież zbiera także doświadczenia w międzypokoleniowych interakcjach społecznych.
Nierzadko sport dla młodych ludzi stanowi pewną odskocznię od stresującej codzienności szkolnej.
Na koniec życzę wszystkim Państwu sportsmenkom i sportowcom oraz kibicom udanych i porywających
meczów i oczywiście bezproblemowego przebiegu mistrzostw.
Ze sportowym pozdrawieniem
Wasza pani burmistrz Angelika Schöttler
Berlin, 21-ego czerwca 2017

