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Nowe drzewa już rosną!
Zakończyliśmy szczęśliwie akcję wycinki starych drzew na 

naszym sławięcickim cm entarzu. W szyscy pam iętam y wichury 
w m inionych latach i szkody, jakie te żywioły wywołały również 
na naszym cm entarzu. Większość starych drzew była w środku 
pusta. Inne pozornie tylko wydawały się bezpieczne. O grom ne 
suche konary ruszające się nad głowami ludzi stwarzały wielkie 
niebezpieczeństwo. Na szczęście, nie doszło do żadnego sm ut
nego zdarzenia. Cm entarz w Sławięcicach jest cm entarzem  
parafialnym co oznacza, że parafianie wraz z ks. proboszczem 
sami dbają o jego stan. Rada Parafialna zwróciła się do Urzędu 
Miasta z odpow iednim  wnioskiem, który przewidywał usunięcie 
niebezpiecznych drzew i jednocześnie zawierał plan posadzenia 
drzew nowych. Uzyskaliśmy odpowiednie zezwolenia i przed 
nam i w październiku 2016 stanęło wielkie wezwanie gospodar
cze. Jak wykonać tak wielką operację nie ponosząc ogromnych 
kosztów? Dziś już wiemy, że się udało. G rupy społeczników 
przez wiele sobót w ostatnim  roku pracowały na cm entarzu. Nie 
zawiedli ludzie posiadający odpowiednie upraw nienia i sprzęt. 
Nie zawiedli ludzie, którzy fundowali i przygotowywali śniada
nia pracującym. Trudno ich wszystkich wymienić z nazwiska. 
Pan Bóg zna ich wszystkich po imieniu! Jak widzimy, odw ie
dzając cm entarz, rozpoczęliśmy nasadzanie nowych drzew. Są 
to klony, które nie wyrosną zbyt wysoko, ale upiększą to ważne

Pan Gerard Golenia udowodnił, jak bardzo spróchniałe były drzewa

dla nas miejsce. Sławięcicki cm entarz wygląda coraz okazalej 
i dostojniej. Pielęgnujmy to miejsce! Nie jest to oczywiście ko
niec prac na cmentarzu. Tak jak przy domu, zawsze będzie jakaś 
konieczność poprawy istniejącego stanu. Pamiętajmy o tym! Na 
ostatniej stronie gazetki num eru zamieszczamy kilka zdjęć, które 
dokum entują wysiłek wielu osób przy operacji zmiany roślinno
ści na naszym cmentarzu.

Gerard Kurzaj

50. raz pieszo 
na Jasną Górę

Tak, tak -  jubileuszowa 50. piesza pielgrzymka ze Sła
więcic na Jasną Górę przeszła do historii. Jak przystało na 
Jubileusz, było nas w tym roku wielu. Wędrowało pieszo 
prawie 100 osób, a ponad drugie tyle dojechało na ostatni 
dzień do Częstochowy.

W  uroczystościach ostatniego dnia na Jasnej Górze 
wzięło udział ok. 250 osób.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki było wezwanie „Idź
cie i głoście”. Konferencje w drodze głoszone przez ks. 
proboszcza M ariana przybliżały nam  temat, a ich uzupeł
nieniem , o pow ołaniu było świadectwo siostry Alicji.

ciąg dalszy na str. 4 ►

W num erze  m.in.;

Jub ileuszowa Z ż y c ia  Ważna Wiadomości Muzyczne
pielgrzym ka Ochotniczej inwestycja z Miejsca wydarzenia
na Jasną Górę Straży Pożarnej przy świątyni  Kłodnickiego w Sławięcicach



..k ierm aszow e

...row erow e

Po uśmiechach widać, że tegoroczna majowa cyklostrada była udana. Przejechaliśmy 
szlakiem pięciu świątyń (Zalesie Śl., Klucz, Olszowa, Z im na Wódka i Stary Ujazd). 
Gdzie jedziemy w m aju 2018? Pierwsze propozycje już są ...

W  niedzielę kiermaszową, w  czerwcu, 
Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic zor
-ganizowało stoisko „Pchli targ”. W szyst

-kie zebrane fun-dusze przeznaczono na 
wsparcie inwestycji „Odwodnienie fu n 
dam entów  naszego kościoła”. Rozda

-waliśmy specjalne ulotki wyjaśniające 
konieczność tych prac oraz ich koszty. 
Z iarnko do z iarnka ...

...hand low e

...strażackie ...rekreacyjne

Nasi strażacy zawsze wymyślą coś orygi- 
nalnego, aby upiększyć uroczystość Bo- Jak niezwykle wypiękniał nasz park!
żego Ciała. Brawo! Dbajmy o niego wszyscy!

O d kilkunastu tygodni mamy w Sławię
-cicach nowy sklep oferujący smaczne 

i świeże wyroby mięsne. Jak zawsze, gdy 
ktoś zaczyna działalność w naszym osie

-dlu, życzymy właścicielom sukcesów 
w prowadzeniu biznesu.

Redakcja

Idę przez Sławięcice

Ze sklepu wyszło dwóch młodych 
mężczyzn mówiących po ukraińsku. Ku

-pili chleb, wodę, masło i trochę kiełbasy. 
Byli zmęczeni po całodziennej pracy...

Józef Komander prowadził rower po 
chodniku, ponieważ jazda ulicą była zbyt 
niebezpieczna...

Ciotka Krysia Szewerda czekała z gru
-pą mieszkańców na przystanku „piątki” 

koło ogrodu rodziny Manek. Za chwilę

dołączył pan Achim Stephan, niosąc dwie 
duże torby. Trzeba pojechać do Kędzie

-rzyna na zakupy, tam  jest taniej...

Ktoś zatrzymał samochód przy idącym 
chodnikiem  panu M arku Jochemie i pytał 
po niemiecku o drogę do autostrady.. .

Przez ulicę wołała do kogoś pani Beata 
Scheller. Zrozumiałem jedynie, że bardzo 
spieszy się do pracy i że przyjedzie jeszcze 
raz wieczorem...

G rupa mężczyzn wnosiła do sklepu 
świeżo przywieziony towar. Rozpakowy

-wali paletę z napojami i do wnętrza skle
-pu wszystko wnosili ręcznie...

Dwie młode panie szły stanowczym 
krokiem w kierunku parku z kijkami 
w rękach...

Pani H enryka roznosiła  po dom ach 
świeży list parafialny  zaw ierający in 

-tencje i ogłoszenia na  najbliższy ty 
dzień ...

Filip i W eronika stali ponad 15 m inut 
na przejściu dla pieszych na ul. Sławięcic- 
kiej, aby dostać się na ul. Wróblewskiego 
i dalej przez park do szkoły...

Pomyślałem, że ... jestem w domu!
Gerard Kurzaj

FOTO OKO



Gratulacje, 
Panie Tomku!
Tomasz Scheller, radny z Kędzierzy- 

na-Koźla, został wybrany przez czytelni
ków platformy internetowej PortalSamo- 
rzadowy.pl najlepszym samorządowcem 
Województwa Opolskiego w 2016 r. Por
tal ten zorganizował ogólnopolski ple
biscyt pt. „WYBIERZMY SAMORZĄ
DOW CA ROKU 2016”. Wyniki ogło
szono w lutym br. Radny reprezentujący 
w Radzie M iasta Kędzierzyna-Koźla, 
Sławięcice i Miejsce Kłodnickie znalazł 
się wśród 30 najlepszych działaczy sa
morządowych Polski. Na szczeblu krajo
wym, gdzie był jedynym reprezentantem 
Województwa Opolskiego. Oznacza to 
jednocześnie, że Tomasz Scheller okazał 
się w opinii głosujących Najlepszym Sa

-morządowcem Województwa O polskie
-go. Laureatów plebiscytu obdarowano 

okolicznościowymi dyplomami.
Serdecznie gratulujemy, Panie Tom

-ku! Życzymy sił i wytrwałości w pracy na 
rzecz mieszkańców.

Redakcja

Brawo, Panie 
Robercie!

Pan Robert Brzoza, mieszkaniec na
-szego osiedla, został wybrany NAJLEP
-SZYM STRAŻAKIEM ZAWODOWYM 

OPOLSZCZYZNY. Pan Robert zawo
-dowo pracuje w jednostce Państwowej 

Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koź- 
lu. Społecznie od wielu lat udziela się 
w działalności OSP Sławięcice. Widzimy 
też pana Roberta wszędzie tam, gdzie coś 
pożytecznego dzieje się w naszej spo

-łeczności. W spólnie z panem  Robertem 
cieszymy się z przyznanego wyróżnienia 
i serdecznie gratulujemy!

Redakcja

Drodzy 
Członkowie 
Towarzystwa 
Przyjaciół 
Sławięcic!

Dziękujemy ser
-decznie tym Członkom Towarzystwa, 

którzy już spełnili swój obowiązek i opła
-cili składki za cały 2017 rok i uregulowali 

zaległości. Koniec roku zbliża się coraz 
szybciej i mamy nadzieję, że wszyscy 
w tym czasie swoje składki opłacą.

Serdeczne podziękowania składamy 
wszystkim Darczyńcom, którzy stale 
o Towarzystwie pamiętają i w miarę 
swoich możliwości wspierają. Dzięki 
regularnie wpłacanym składkom i daro

-wiznom nasze Towarzystwo może ciągle 
działać. Dla ułatwienia wpłat podaję, że 
składki m ożna składać do mnie osobi

-ście lub bezpośrednio na konto bankowe 
Towarzystwa:
Bank Pekao SA 1/ Kędzierzyn-Koźle 
85 1240165911110000 2600 7126 
(SWIFT: PKOPPLPW) 
z dopiskiem „składki członkowskie”.

Na konto to m ożna oczywiście wpła
-cać także darowizny na cele statutowe 

Towarzystwa, w  tym także wydawanie 
„Gazety Sławięcickiej”. Za wszelkie wpła

-ty serdecznie dziękujemy.
Z życzeniami samych dobrych jesien

nych dni.
W  imieniu Zarządu TPS 

G rzegorz Białek  -  Skarbnik TPS

Dobrze, że jesteś, księże Henryku
W  czerwcu 2017 roku 50. rocznicę święceń kapłańskich ob

-chodził ks. dr H enryk Woliny, obecnie Proboszcz w parafii pw. 
W szystkich Świętych w Brożcu k/Krapkowic. W  roku 1967, 
bezpośrednio po święceniach, ks. H enryk rozpoczął pracę 
duszpasterską w Sławięcicach. Mieliśmy wtedy po 15 lat. D o

-piero co rozpoczęliśmy naukę w szkołach średnich. Ile pytań 
i myśli kłębi się w głowie piętnastolatka? Jak bardzo potrzebny 
jest m łodem u człowiekowi przewodnik, który wskaże Prawdę 
i jednocześnie potwierdzi ją własnym przykładem. Ks. H enryk 
posługiwał w naszej parafii do roku 1972. Z biegiem lat pytań 
nie ubywa, zmieniają się tylko problemy. Jak dobrze jest wie

-dzieć, że ktoś jest zawsze w pobliżu, że ktoś cię wysłucha i pora
dzi. Z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa życzymy naszemu 
Przyjacielowi i Nauczycielowi zdrowia, Błogosławieństwa Bo
żego oraz optym izm u na każdy nadchodzący dzień!

Helena, Krysia, Maria, Gerard, Jasiu 
oraz wielu innych uczniów
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50. raz pieszo na Jasną Górę

Wieczór wspomnień w kościele w Wielowsi zgromadzi) wielu ludzi

► cd. ze str. 1

Oczywiście, nieśliśmy ze sobą cały ba
-gaż naszych problemów osobistych, ro 

-dzinnych, zawodowych, czy ogólnospo
-łecznych. W szystkie te intencje polecali

-śmy w modlitwie różańcowej zanosząc je

Na jubileuszowym pielgrzymowaniu nie mogło 
zabraknąć Henryka Kluska i Ryszarda Popławskiego

do naszego Pana przez wstawiennictwo 
Jasnogórskiej Pani.

Jak jubileusz, to muszą być w spom nie
-nia. W ieczorem w Wielowsi, w  kościele, 

uczestniczyliśmy w nabożeństwie dzięk
-czynnym za 50 lat pielgrzymowania. Nie 
zabrakło weteranów, którzy 50 lat tem u 
zaczynali, jak  i ks. H enryka Wollnego, 
który patronow ał tym pierwszym piel

-grzymkom. W spom inanie dawnych cza
sów ułatwiały stare fotografie, które dzię
-ki współczesnej technice audiowizualnej 
pozwoliły wszystkim rozpoznawać stare 
znajome twarze i sytuacje. Była to też 
okazja, by młodzi pielgrzymi zapoznali 
się z historią pielgrzymki, jak i zachodzą

-cymi w niej zm ianam i. Gościliśmy także 
pielgrzymów z Teksasu, którzy pod prze
-w odnictwem  księdza Franka -  uczestni

-ka pierwszych pielgrzymek ze Sławięcic

-  zwiedzali Polskę. Teksańczycy przeszli 
z nam i pieszo symboliczne 200 m.

Pogoda nam  sprzyjała, chociaż 
w ostatn im  dniu  drogi upał dawał się 
we znaki. Zm ęczeni, ale radośni i szczę

-śliwi dotarliśm y wszyscy przed oblicze 
Naszej M atki.

W ostatni dzień, w m ocno powięk
-szonym składzie, gdyż bardzo licznie 

dołączyli ci, którzy nie mogli iść pieszo, 
kontynuowaliśmy nasze jubileuszowe 
uroczystości. N ajpierw  m sza św. w ka

-plicy Cudownego Obrazu, później D ro
-ga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. 

Świętowanie na Jasnej Górze zakończyło 
nabożeństwo do M iłosierdzia Bożego.

Potem  tylko autokar, k ierunek Sła- 
więcice, dziękczynienie Bogu za szczę

-śliwy pow rót, podziękow anie sobie n a 
-w zajem i życzenia, by spotkać się znow u 
na trasie za rok.

Za chwilę ruszamy! Przewodnik duchowy i zespół drogowy gotowi

Gra na gitarach i śpiewy to nieodłączny element 
pielgrzymowania

Jeszcze raz serdeczne podziękow a
-n ia Państw u Lesik za użyczenie sam o

-chodu, g rupom  „cateringow ym ” za d o 
-żyw ianie po każdym , ciężkim  i d ługim  
dn iu  pielgrzym ow ania, siostrze Euge

-n ii z hal noclegow ych na Jasnej G órze 
za uśm iech i cierpliw ość przy  uzgad
nian iu  noclegów, grupie śpiew nikow ej, 
k tó ra  nocam i popraw iała i p rzygo to 
w ywała now e w ydanie p ie lgrzym ko

-wego śpiew nika, gitarzystom  i gita- 
rzystkom  oraz solistom  za w ytrw ałość 
w  m uzykow aniu, ekipie k ierow ania ru 

-chem  za bezpieczne prow adzenie p ie l
-grzym ki po ruchliw ych drogach, księ

-żom  za głoszone konferencje i kazania 
i w szystkim  innym , k tórzy  w spierali 
nas pom ocą i m odlitw ą. D ziękujem y 
sobie naw zajem  za radosny  tru d  p ie l
-grzym ow ania. Serdeczne i gorące Bóg 
zapłać.

Do zobaczenia za rok -  jak Bóg da.
Pielgrzym G.
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Latojsie
Tak ze szczyrygo serca, jak kożdygo 

roku dziynkowali my Ponboczkowi za 
żniwo i za to, że doł nom  latoś dobroł 
pogoda, a zajś łom inoły nołs roztomajte 
ciynszke dyszcze i wielke wiatry.

Radujymy sie do kupy, że najsi gospo- 
dołrze ze pola chnet wszystko zebrali -  
jyno trocha dloł ptołkow i myszów zosta- 
wiyli -  bo to przeca tyż stworzynia Boże 
i jym fest pszajymy.

Choć tych blank wielkich bambrów za 
wiela u  nołs niy momy, to podug zwycza
ju na koniec lata przinoszymy ze proce

-sją do kościoła wielko! korona uplecio
-noł ze nojfajniejszych, latojsich kiosków, 

suchych kwiotków i ziorek. Czerwony 
lojfer przikludzioł naszych starostów ze 
pięknym chlebym i fajnym winem aż do 
oltołrza. M omy nadzieja, że u nołs ta zita 
nie zaginie, bo już łod połra lot dzieci ze 
przedszkola tyż przinoszą do kościoła 
swoja m ałoł dożynkowoł korona. Cojś

dożynki
takygo zrobić to jest wielki kunszt i cołki 
majstersztik. Ci zajś, co mieli szczynście 
cojś fajnygo na polu abo w zygrodzie 
ucichtować, prziniyśli to zawczasu do 
ustrojynioł kościoła.

Czygo tam wszystkygo nie boło: po 
połra zortów tomatow, fanzołli, cebuly, 
łogorków, kapusty, szałołtu i marchwiy. 
Banie -  take do futru, inksze na kompot 
ze skorzicą i nelkami, na zupa, no i take 
na ciyrda. Wtojś bardzo doncy podarował 
miod na wszystke bolejści, jajca łod swoj

-skich kur, zista ze ruzynkami, kołocz, tor- 
ta, kyjksy i nudle. Inkszi szpondabni dali 
marmylady, syry, zołfty krańce wusztu, 
szinka i cojś ze gołwiedzi. We kościele tak 
woniało, że niyjednymu jynzyk do brzu

-cha uciekoł. Pod filołrami stoły kosze ze 
kartołflami -  już na łoko boło widać, że 
bandą mieć mocka szkrobku. Na schod

-kach stoła i nołs witała ta nołwiynkszoł 
ćwikel ze pola (jyno szkoda, że kłaku 
już niy sadzą, bo za dziecka my go radzi 
chrupali). Perfekt wyglancowane jabka 
i gruszki stoły równo jak wojołki na ol-
tołrzach i ambonie. Kożdoł ławka na tyn 
dziyń boła do majści łobstrojonoł.

Na koniec, jak łorkestra zagrała in-
trada, ludzie -  a nołbarzi ci modzi ze 
dziećmi -  prziszli bliżi to wszystko jym 
pokołzać. Wiela boło uciechy jak w to-

Słowniczek śląski:
latojś -  tego roku
przecańś -  przecież
lojfer -  chodnik
bamber -  gospodarz
zita -  tradycja
ucichtować -  wyhodować
futer -  karm a
skorzica -  cynamon
nelki -  goździki
ciyrda -  ozdoba
zista -  babka
kyjksy -  ciasteczka
woniały -  pachniały
szkrobek -  krochm al
ćwikel -  burak pastewny
kłak -  brukiew
erbnąć -  dostać przypadkowo, 

znienacka
flyjgować -  pielęgnować
doncy -  ofiarny
szpondabny -  ofiarny
do majści -  do kompletu, wzoru
knipsować -  robić zdjęcia
naszkryfllać -  zanotować

ry ze bajtli cukerek erbnoł. Inksi zajś to 
wszystko knipsowali.

Parafianie, chwała Wom za to, że ta 
fajnoł tradycja flyjgujecie.

Zafilołrym  na wszystko paczała  
i wartko naszkryflała 

Irka Kwoczała

Pielgrzymka do Wambierzyc i Barda
D nia 06.09. br. parafianie wraz z ks. proboszczem M arianem  pielgrzymowali do Sanktuarium M atki Bożej Wambierzyckiej -  

Królowej Rodzin. W  Sanktuarium została odprawiona msza św. w  intencji rodzin naszej wspólnoty. Następnie pojechaliśmy do 
Matki Bożej Bardzkiej -  Strażniczki W iary Świętej. W  odprawionym nabożeństwie poleciliśmy Matce Bożej naszą parafię. Prze

-życia duchowe były wielkie, za co jesteśmy ks. proboszczowi bardzo wdzięczni. Bóg zapłać!
Uczestnicy

ag  ......
" ';T   "r-ir ;.1

Jesień 2017 nr 93 5



OBSERWACJE

Wypiękniał nam  sławięcicki park. 
Nowe alejki, ławki, oświetlenie, kosze. 
Tak pięknie jeszcze nie było. Wszystko 
dzięki decyzjom Rady M iasta oraz unij
- nym dotacjom . Czy uda nam  się utrzy

-m ać porządek w parku na światowym 
poziomie? Zależy to od nas samych, ale 
i od gości, którzy nas odwiedzają.

XX-lecie istnienia świętował sławię
-cicki D om  Pomocy Społecznej. 1 czerw
-ca 2017 roku uroczysta msza św. odpra

wiona w  kaplicy DPS rozpoczęła dzień 
jubileuszu. Potem były gratulacje i życze

-nia. W szystkich rozbawiły do łez występy 
pensjonariuszy. Z istnienia tej placówki 
wszyscy się cieszymy. Gdy przejeżdżam 
obok, często przychodzą m i na myśl 
słowa „Coście uczynili jednem u z Tych 
najmniejszych, M nie uczyniliście...” 
Serdecznie gratulujemy całemu persone

-lowi i dyrekcji placówki oraz wszystkim 
pensjonariuszom. Specjalne pozdrowie

-nia ślemy do pierwszego dyrektora tego 
ośrodka p. Andrzeja Kowalczyka!

Nowe drzewa na cm entarzu już ro 
s-ną! Usuwając stary drzewostan, zaże
gnaliśmy poważne niebezpieczeństwo, 
jakie groziło osobom odwiedzającym to 
miejsce. Puste pnie drzew oraz ogrom 

-ne suche gałęzie nad głowami to już, na 
szczęście, przeszłość. Teraz mamy nowe 
drzewa. Jest bezpiecznie i estetycznie. 
Więcej o tym ważnym temacie piszemy 
w ewnątrz numeru.

Kolejnym wielkim zadaniem , k tó
-re zdecydowaliśmy się realizować, to 

odw odnienie fundam entów  kościoła 
i budow a nowego systemu odprow adza

-n ia wody z placu przy naszej świątyni. 
Inwestycja ta jest konieczna, ponieważ 
zabezpieczy na  wiele lat m ury  naszej 
świątyni przed wilgocią. Czeka nas do 
zapłaty ponad 400 tys. zł. Ponad po ło 

-wę kwoty już nazbieraliśmy. Pam iętaj
-my o tym  zadaniu, ponieważ większość 

pieniędzy i tak m usim y zebrać sami. 
Liczymy m ocno na pom oc G m iny w za
-bezpieczeniu zabytku jakim  jest nasza 
świątynia z roku 1869. Z góry dziękuje

-my Radnym za zrozum ienie!

Będzie obwodnica północna Kędzie- 
rzyna-Koźla! Sprawa ta, to być albo nie 
być dla norm alnego życia naszego osie
dla. Ilość sam ochodów  ciężarowych 
(również z niebezpiecznymi ładunka

-mi) przejeżdżających w  każdej godzinie 
przez nasze osiedle dawno już przekro

-czyła granicę rozsądku. Teraz nowa d ro 
-ga zbudowana zostanie na północ od 

naszego osiedla. Mniej więcej 1 km  od 
cm entarza w kierunku Zalesia powstanie 
duże rondo. Nowa droga om inie również 
od północy Ujazd i za wsią Goj połączy 
się z drogą krajową n r 40.

Klinika NOVA, która m a swoją głów
-ną siedzibę w Kłodnicy, a w Sławięci- 

cach prowadzi teraz Ośrodek Zdrowia, 
otrzym ała kontrakty z NFZ w dziedzinie 
urologii. Świadczy to o wysokiej ocenie 
poziom u tej placówki na szczeblu woje
-w ództwa i kraju. Oznacza to również, że 
dostaliśmy się jako mieszkańcy Sławięcic 
pod opiekę dobrej instytucji medycznej. 
Dalej opiekuje się nam i dr A nna Białek 
wraz z dr. A ndrzejem  W ażowskim w ra

-mach Kliniki NOVA. Tak trzymać!

A g
Wiele osób pyta co dalej z D om em  

Seniora, który miał powstać w dawnym 
internacie przy ul. Sławięcickiej? Z infor
-macji, które posiadam y wynika, że cały 
czas trwają przygotowania projektowe 
przed rozpoczęciem prac adaptacyjnych. 
Budynek znajduje się na liście zabytków 
i każdy projekt (wnętrza, instalacje, przy

-łącza) m usi być podwójnie konsultowa
-ny (powiat oraz konserw ator zabytków).

Gdy pojawi się nowa informacja, posta
-ram y się o tym napisać w kolejnym nu 
-merze naszej gazetki. Na razie trzymam y 

kciuki za inwestorów, aby wszystko się 
udało. Obiekt taki jest bardzo potrzebny.

M istrz Polski w piłce nożnej Legia 
Warszawa gościł w Sławięcicach. W  ra

-mach 1/8 Pucharu Polski Legia rozegra
-ła mecz z Ruchem Zdzieszowice. Mecz 

odbył się w  O polu dnia 21.09.2017 roku, 
lecz noc przed meczem piłkarze Legii 
spędzili w hotelu HUGO. Ale się porobi

-ło w  tych naszych małych Sławięcicach!

W ystawa ŚLĄSCY TEKSAŃCZY-
CY W CZORAJ I DZIŚ przygotow ana 
w roku 2014 przez Towarzystwo Przy

-jació ł Sławięcic ciągle jest zapraszana 
przez różne instytucje i m iasta w Pol

-sce. W  lipcu wystaw a gościła w C h o 
-rzow skim  C en trum  Kultury. We w rze

-śn iu  zaproszono nas do G m iny Bojszo
-wy k/Pszczyny, a w m iesiącu listopa
-dzie planow ana jest prezentacja w ysta
-wy w Łubniańskim  O środku K ultury 

w Łubnianach k/O pola. Za każdym  
razem  grono w olontariuszy pracuje 
przy instalacji wystawy. Brawo! W ysta
wa od 2014 roku (p rem iera w M uzeum  
D iecezjalnym  w O polu) prezentow ana 
była już w praw ie 20 salach w ystaw o

-wych Polski łącznie z salą wystawową 
Senatu RP.

Uwaga na oszustów!! Czytamy o tym 
prawie we wszystkich gazetach oraz sły
-szymy w radio i telewizji. M im o to, ciągle 
ktoś zostaje okradziony przy zastosowa
niu cwaniackich metod. Pamiętajmy: Nie 
wpuszczamy do dom u osób, których nie 
znamy! Policja nigdy nie prosi o przeka

-zanie pieniędzy! Gdy mamy wątpliwości, 
czy sprawa jest czysta, nigdy niczego nie 
podpisujmy! Na telefoniczne oferty od
powiadajmy: Proszę m i przysłać zapro
-szenie na piśmie pocztą! Nigdy nie po 

-dajemy żadnych ważnych danych kom u
kolwiek telefonicznie! Z każdą wątpliwą 
sprawą zawsze możem y się zwrócić do 
zaufanej osoby!

Obserwator Gerard Kurzaj
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Co słychać u naszych 
strażaków?

W  styczniu odbyło się zebranie spra
-wozdawcze OSP za rok 2016, na którym 
zostały przedstawione sprawozdania: 
z działalności OSP, komisji rewizyjnej 
i finansowe oraz został odczytany plan 
działalności na bieżący rok. Uczestnicy 
zebrania m ogli usłyszeć o szerokim za

-kresie działania naszego stowarzyszenia 
nie tylko w dziedzinach, do których je 

-steśmy głównie powołani czyli ratowa
-nia życia i mienia, ale również aktywnej 

działalności kulturalnej, sportowej i wy
-chowawczej na terenie naszego osie

-dla i miasta. Ochotnicza Straż Pożarna 
Sławięcice na chwilę obecną liczy 72 
członków. W  2016 roku braliśmy udział 
w 69 działaniach ratowniczo-gaśniczych, 
z czego 17 to pożary, 46 to inne m iejsco

-we zagrożenia, w tym: komunikacyjne 4, 
chemiczne 5, silne w iatry 20, inne 18, 
oraz 6 alarmów fałszywych.

Od początku tego roku nasi straża
-cy uczestniczyli w licznych szkoleniach 

i ćwiczeniach takich jak: ćwiczenia 
z ratownictwa wysokościowego, ćwi

-czenia z ratownictwa lodowego, ćwicze
-nia w aparatach powietrznych, a także 
sprawdzaliśmy swoje umiejętności w ko
-morze dymowej w Opolu, która sym u

-luje prawdziwe w arunki podczas pożaru 
w budynku.

W  lutym  w raz z Radą osiedla zor
-ganizowaliśm y ferie zimowe dla dzieci 
i młodzieży. W  czasie ferii zaprezento

-waliśmy sprzęt ratownictw a lodowego 
oraz wysokościowego, wszyscy mogli 
na własnej skórze przećwiczyć schodze

-nie na linie. Przeprow adziliśm y zajęcia 
z podstaw  pierwszej pomocy, gdzie ćw i
-czyliśmy na fantom ach oraz tradycyjnie

już zorganizow ali
-śmy ognisko dla naj

-młodszych.
20 m arca w świe

-tlicy OSP zostały 
p r z e p r o w a d z o n e  
eliminacje do tu r

-nieju „O gólnopol
-ski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej”. Naszą 
jednostkę reprezento

-wał Tomasz Golenia 
w kategorii gim na

-zjalnej oraz Krzysztof 
Cedzich w kategorii 
ponadgimnazjalnej. Uczestnicy musieli 
rozwiązać test, po uzyskaniu odpow ied

-niej sumy punktów  zakwalifikowali się 
do następnego etapu, gdzie odpowiadali 
ustnie na wylosowane pytania. Tomasz 
w swojej kategorii zajął pierwsze miejsce.

22 kwietnia w  Zespole Szkół M iej
-skich n r 4 odbyły się Rodzinne M istrzo

-stwa Sportowe. Na boisku szkolnym 
zorganizowaliśmy krótki pokaz gaszenia 
pianą oraz zaprezentowaliśmy strażaków 
w specjalistycznych ubraniach żarood

-pornych wykorzystywanych podczas 
długotrwałych akcji w  bardzo wyso

-kich tem peraturach. Podczas imprezy 
„M otoserce” 14 maja, która odbyła się 
w Kędzierzynie-Koźlu, prezentowaliśmy 
pracę strażaków, wykorzystując w tym 
celu nam iot, w którym  panują w arunki 
zbliżone do tych panujących w kom o

-rze dymnej. 27 maja odbyły się zawody 
strażackie w  których nasza M łodzieżowa 
D rużyna Pożarnicza zajęła 1., a drużyna 
Seniorów 3. miejsce.

W  czerwcu w święto Bożego Ciała 
przygotow aliśm y jeden  z o łtarzy  oraz 
czuwaliśm y nad  bezpieczeństw em  
podczas przejścia procesji. 24 czerwca 
D rużyna M łodzieżow a w zięła udział 
w Turnieju Piłki Nożnej M DP w Dzier-
gowicach. Także tego sam ego dnia 
odbył się P iknik R odzinny z oficjal

-nym  pow itaniem  lata na placu zabaw 
„In tergol”. Przygotow aliśm y dla n a j
-m łodszych to r m ałego strażaka, gdzie 
zadaniem  było jak  najszybsze pokona

-nie przeszkód, zgaszenie pożaru  dom -
ku i uratow anie misia. D la ochłody 
oczywiście n iezastąpiona była kurtyna 
w odna. 16 w rześnia braliśm y udział

w  pokazie na festynie rodzinnym  dla 
pracow ników  firm y Cewe.

Chętnie spędzaliśmy czas na rekreacji 
wraz z rodzinam i i osobami zaprzyjaź
-nionym i z naszą jednostką. I tak zorga
-nizowaliśmy w okresie zimowym wyjazd 
na narty  do Czech, a w  wakacje wybrali

-śmy się na dw udniowy spływ kajakowy. 
Podczas jednego z czerwcowych wieczo

-rów bawiliśmy się na zabawie strażackiej 
na placu OSP. Zapraszamy szanownych 
czytelników Gazety Sławięcickiej do 
czynnego uczestnictwa w podobnych 
wydarzeniach organizowanych przez n a

-szych strażaków.
D ata 29 września br. z pewnością 

na długo zostanie w pamięci naszych 
strażaków i zaznaczy się w historii na

-szej jednostki. Tego właśnie dnia nasz 
52-letni wóz bojowy Mercedes o im ie

-niu „Anton” po przejściu na zasłużoną 
em eryturę znalazł nowe miejsce pobytu 
w M uzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. 
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania 
tego muzeum.

Zachęcamy również do „polubienia” 
naszej strony na Facebooku: Ochotnicza 
Straż Pożarna Sławięcice -  OSP Sławię
cice. M ożna tam  systematycznie obser

-wować nasze poczynania, oglądać zdję
-cia z akcji. Często można odnaleźć tam 

inform ację o wydarzeniach, które orga
-nizujemy, wspieramy i serdecznie na nie 
zapraszamy. Już dzisiaj zapraszamy na 
wycieczkę, która będzie orgaznizowana 
w grudniu. Plan wycieczki nie jest jesz

-cze znany, ale cel to Jarmark Świątecz
-ny. Więcej informacji wkrótce na naszej 

stronie facebook.
Zarząd OSP
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N a  p o
c z ą t - ku  
ch c ia łb y m  
p o d z i ę - 
kować za

wszystkie zgłoszenia z Państwa strony 
i stwierdzić, że cieszy m nie bardzo, iż 
telefonów jest coraz więcej, a w ostatnim  
czasie doszły do tego jeszcze sms-y i w ia
domości na facebooku. Z jednej strony 
mógłbym narzekać na zasypywanie m nie 
wieloma tem atam i (nieskoszona trawa, 
zniszczenie ławki, uszkodzone urządze

-nie na placu zabaw lub ciem na latarnia 
na ulicy osiedlowej). Patrząc z innej per
-spektywy, cieszy fakt, iż m ieszkańcy co

-raz bardziej interesują się w ydarzeniam i 
wokół nich. Najbardziej cieszy jednak 
to, że większość zgłoszeń m ieszkańców 
udaje się zrealizować poprzez in terw en

-cję w odpow iednich organach sam orzą
-dowych. Ludzie wierzą, że interw encja 
ma sens. Za wszystkie sygnały bardzo 
dziękuję.

D nia 27 kw ietnia 2017 roku po raz 
drugi m iałem  przyjem ność poprow a

-dzić lekcję w  Zespole Szkół M iejskich 
n r 4. Pełna klasa gim nazjalistów  (k tó 

-rym  niedaw no jeszcze byłem ), wiele 
interesujących pytań o wszystko było 
ciekawym dośw iadczeniem , za które 
m łodzieży bardzo dziękuję. Zaprosze

-nie na prow adzenie lekcji przyjęła rów 
nież pani Prezydent K ędzierzyna-K oź-
la Sabina Nowosielska. N a trwającej 
1,5 godziny lekcji n ik t nie pytał naw et
o przerw ę. O to kilka innych działań, 
które jako radny  pilotow ałem : Na p o 
czątku m aja br. rozpoczął się rem ont 
chodnika przy ulicy W róblewskiego. 
Podobnie obok przystanku przy u li
cy Sławięcickiej. W ybudow ano progi 
zw alniające przy  ulicy D ąbrow szcza
ków. W yrem ontow ano rów nież b etono 

-wy m ostek przy ulicy E ichendorffa na 
Górce i przy okazji dow iedziałem  się 
z istniejącej dokum entacji, że „rzeczka 
na górce” m a swą nazwę: rzeka Sławię-
cicki. Jeśli m acie Państw o jakieś infor

-m acje na  tem at kiedy i kto nadał taką 
niegram atyczną nazwę naszej „przy-
kopce”, proszę o telefon, bo spraw a jest 
dość ciekawa. Rzeka Sławięcicki zo
stała rów nież w tym  czasie odm ulona
1 w yczyszczona z chaszczy i krzaków

(n iestety znów  zarasta). W  tym  czasie 
w ykonane zostało rów nież uzupe łn ie

-nie ośw ietlenia przy ścieżce row ero
wej w zdłuż ul. Strzeleckiej w k ierunku  
Blachowni, od firm y D rew m ax do m o 
stu  na Kanale Gliwickim. O św ietlenie 
uzupe łn iono  rów nież przy przejściu dla 
pieszych pom iędzy kościołem  a cm en

-tarzem  obok daw nego baru  „D anka”. 
D odam , że wszystkie te działania to 
efekt pisanych przeze m nie in terpelacji 
form ułow anych po Państw a zgłosze

-niach. 17 m aja 2017 r. p rzeprow adzony 
został odb ió r końcow y prac zw iązanych 
w rew italizacją naszego parku. Efekty 
prac za praw ie 2 m ln zł, dzięki k tórym  
wycięliśmy sam osiejki i drzew a zagra

-żające życiu oraz w ykonane zostały 
nowe alejki w raz z ław kam i i la ta rn ia 

-m i, są napraw dę im ponujące i m am  
nadzieję że jak  najdłużej tak  zostanie. 
Całość prac na  terenie parku, k tó rym  
zarządza G m ina K-Koźle została w y

-konana. Z abrakło przysłowiowej k ro p 
ki nad  „i”. C hodzi o około 80 m etrów  
ścieżki obok ru in  zam ku, k tó ra należy 
do Powiatu. Sprawa -  choć bulw ersu

-jąca -  zw iązana jest jak  zawsze z p ie 
-niędzm i, a konkretn iej z ich brakiem  

w kasie pow iatu  n a  to  zadanie. N ie tracę 
jednak  cały czas nadziei i postaram  się 
zrobić wszystko, ażeby ścieżkę dokoń 
czyć. Zaraz po rew italizacji zap ropono 

-w ałem  pani Prezydent, żeby utw orzyć 
stanow isko „ogrodnika sławięcickiego”, 
k tó ry  będzie dbał o czystość ławek, ale

-jek  itp. spraw. Pom ysł się pani Prezy
-dent spodobał i od początku sierpnia 

dwie godziny dziennie przez siedem  
dni w tygodniu  w ykonywany jest go

-spodarczy obchód parku. D odam , że 
jeśli pom ysł się spraw dzi, chciałbym  
w przyszłości zwiększyć ilość godzin 
pracy  i zakres obow iązków  opiekuna, 
ale czas pokaże czy to  m a sens.

W raz z ostatn im  przedw akacyjnym  
dzw onkiem  w Szkole Podstawowej 
rozpoczęliśm y rem ont łazienek. P ra

-ce zakończono w  te rm in ie pod  koniec 
sierpnia. Łazienki przed  rem ontem  
swym w yglądem  i funkcjonalnością 
przypom inały  czasy „słusznie m in io 
ne”, o czym chyba nie muszę nikogo 
przekonywać, pani P rezydent rów nież 
nie została obojętna i dzięki w spólnym

staraniom  rodziców  i szkoły znalazły się 
pieniądze na kom pleksowy rem ont. Za 
kw otę około 300  ty s . zł w yrem ontow a

-nych zostało 6 łazienek uczniow skich, 
3 łazienki nauczycieli i 3 m ałe pom iesz

-czenia gospodarcze. W  czasie wakacji 
w yrem ontow any został rów nież dach 
szkoły, przez k tóry  w ciekała w oda do 
klas (ok. 7 0  tys. zł).

Na początku września 2017 roku roz
-poczęła się również długo wyczekiwana 
inwestycja budow y drogi przy ul. Po

-wstańca Filipa Pieli. W  ram ach tej inwe
-stycji w ykonane zostanie:

913 m drogi szerokości około 5,2 m  
(część od cm entarza do krzyża zostanie 
wykonana w asfalcie, część od krzyża 
do m ostku i przyległe uliczki w kostce 
brukowej). Co jeszcze zawiera ta ważna 
i tak  długo wyczekiwana inwestycja: 20 
miejsc parkingowych obok cm entarza 
(w tym  2 dla osób niepełnospraw nych), 
30 nowych ledowych latarni, 2 progi 
zwalniające, brakujące przyłącza w od
- no-kanalizacyjne, instalacja kanalizacji 
deszczowej, przebudow a sieci energe

-tycznej i teletechnicznej
Aby ta inwestycja m ogła dojść do 

skutku, potrzebne było przejęcie od  20 
mieszkańców  niewielkich części ich 
działek (w sum ie około 12,5 ara), nale

-żało zdem ontow ać 20 ogrodzeń o łącz
-nej długości praw ie 300 m , rozebrać 2 

budynki gospodarcze oraz wiatę, wyciąć 
18 drzew. Proszę się nie obawiać, krzyż 
stojący na rozstaju dróg postaw iony 
w roku 1946 przez śp. Stanisława S tru 

-żynę jako w otum  w dzięczności za p o 
-w rót z Syberii oraz drzew a obok niego 

stojące, nie zostaną naruszone. Koszt 
całej inwestycji to  2 988 900 zł, a w yko

-naw ca m a na jej realizację 120 dni. Jeśli 
zim a nas nie zaskoczy, a na budow ie nie 
będzie nieprzew idzianych u trudn ień , 
to  prace skończą się w  połow ie g ru d 

-nia. M ieszkańców  proszę o cierpliwość 
i w yrozum iałość, gdyż zdaję sobie sp ra

-wę, że inwestycja ta  jest bardzo trudna. 
W  razie problemów, proszę oczywiście 
o kontakt.

Jak zawsze dziękuję za poświęco
-ną chwilę na odczytanie mojego gło
-su oraz zachęcam do kontaktu (n r teł. 

601956084) i zgłaszania problemów.
Tomasz Scheller
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WAŻNE

Kolejne zwycięstwo -  kolejny rekord
W  dniach 1-2 lipca 2017 na stadio

-nie AZS AWF Kraków odbyły się XXVII 
M istrzostwa Polski W eteranów Lekkiej 
Atletyki, podczas których ponad 450 
zawodników walczyło o m edale w 20 
konkurencjach. Towarzystwo Przyjaciół 
Sławięcic m iało tam  swojego przedsta

-wiciela, o którym  już pisaliśmy w naszej 
gazecie -  H enryka Szymurę.

W  Krakowie H enryk Szymura po raz 
kolejny udow odnił, że w swojej koronnej 
konkurencji 100 m etrów  przez płotki nie 
m a sobie równych i ustanow ił rekord 
Polski, który obecnie w ynosi 15.96 s.

Kolejny zawodnik pochodzący z Lu
-bonia stracił do naszego M istrza 1.57s 

i choć na papierze wygląda to na niewie
-le (cóż to są niecałe dwie sekundy?), to 

wierzcie mi, że przekraczając m etę mógł 
się na niej czuć sam otnym  człowiekiem. 
Jego konkurenci zostali daleko w tyle.

Żeby uzmysłowić sobie, jakiego niesa
-mowitego wyczynu dokonał pan Henryk,

wystarczy zobaczyć inne rekordy Polski 
mężczyzn w tej samej konkurencji, lecz 
w  niższych kategoriach wiekowych. 
Mężczyźni 65 lat -15,96 sekund -  rekord 
Polski H enryka Szymury 
Mężczyźni 60 lat -  16,22 sekund 
Mężczyźni 55 lat -  16,37 sekund

Osiągając taki wynik, pan H enryk 
został najlepszym zawodnikiem M i

-strzostw  Polski i otrzym ał z rąk M inistra 
Sportu i Turystyki pam iątkowy puchar. 
Osobiście kibicowaliśmy naszem u M i

-strzowi oglądając jego bieg na ekranie 
laptopa 1500 km  od Krakowa (ach, ten 
Internet!), ale emocje były równie gorące 
jak tem peratura na zewnątrz w  ten w spa

-niały letni dzień.
Gratulujemy, Panie H enryku w spa

niałego osiągnięcia i życzymy kolejnych 
sukcesów, nie tylko sportowych, ale tak

-że w życiu osobistym (świeżo upieczone
go emeryta!).

Z.K.

To jest
Prace przy odw odnieniu fundam en

-tów naszego kościoła postępują dość 
szybko. Słyszymy o tym w inform acjach 
parafialnych oraz sami obserwujem y 
przychodząc do naszej świątyni. Trzeba 
odkopać wszystkie fundam enty. Praca 
ta  ze względów bezpieczeństwa musi 
być wykonywana etapami. U zupełnia 
się ściany fundam entow e i zakłada spe

-cjalne zabezpieczenia przed wilgocią. 
Projekt przewiduje również zupełnie 
nowy system odprow adzania wody. 
W oda z dachu świątyni będzie zbierana 
poprzez nowe rynny, a nie jak dotych

-czas spływać z tzw. rzygaczy. Na końcu 
m usim y przywrócić do porządku całą 
kostkę znajdującą się wokół kościoła. 
W  październiku stopień realizacji tych

W e t e r a n ó w

* « E k ARZY

potężna inwestycja
robót m ożna by określić na ok. 25%. 
Dużo działań zostało więc jeszcze przed 
nam i. Inwestycji tej nie da się wykonać 
społecznie, jak to czynimy w Sławięci
cach od lat przy wielu innych zadaniach, 
dlatego prace powierzyliśmy spraw dzo

-nej firmie K+D z Kędzierzyna-Koźla. 
Widzimy, że zarówno kierownictwo, jak 
i pracow nicy tej firmy z sercem podcho
dzą do zadania, którego się podjęli. N ie

-kiedy potrzebna jest nasza pom oc przy 
prostych pracach. Słuchajmy uważnie 
apeli naszego ks. proboszcza.

M amy nadzieję, że z Bożą pom ocą i za 
wstawiennictwem św. Katarzyny dotrze

-my do finału tych prac zabezpieczając 
nasz kościół przed wilgocią na kolejne 
dziesiątki, a może i setki lat. Teraz trochę 
o pieniądzach. Inwestycję rozpoczęli

-śmy mając ponad połowę z potrzebnych 
400 tys. zł. Liczymy na życzliwość naszej 
Rady Miasta, która ma prawo przezna

-czyć pew ne kwoty na ratowanie zabyt
-ków. Może to jednak nie wystarczyć. 
Pamiętajmy wszyscy o tej ważnej dla nas 
sprawie. To nie jest tylko sprawa nasze

-go proboszcza ks. M ariana Bednarka. To 
my, parafianie, m am y obowiązek dbać 
o budynek kościoła zbudowany przez 
naszych przodków. Jest to też D om  Boży 
dla wszystkich mieszkańców Sławięcic, 
którzy do nas przyszli.

W iem, że nie m usiałem przypominać 
tak oczywistych faktów. W iem również, 
że wielu obecnych i dawnych mieszkań

-ców Sławięcic myśli podobnie jak ja. 
Sprawdziło się to wielokrotnie w latach 
minionych. Pamiętajmy o tym, rozm a

-wiając przy rodzinnych stolach i planu
-jąc domowe finanse. Stare przysłowie 

„podarowane na Chwałę Bożą wraca do 
Ciebie powiększone stokrotnie” nic nie 
straciło na aktualności.

Gerard Kurzaj
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Bajkowe Przedszkole we wrześniu 
powitało w swych progach dzieci, które 
zaczynają przygodę z edukacją. Rok ten 
będzie obfitował w wiele atrakcji i cieka
-wych wydarzeń. W  najmłodszej grupie 
„Krasnoludki” czeka nas wkrótce paso

-wanie na przedszkolaka. Dzieci z grup 
„Smerfy” i „Tygryski” przygotowują się 
do parafialnego święta plonów, jak co 
roku przedszkolna korona zagości na 
dożynkach.

We wrześniu odbyły się zajęcia z po
-licjantami z Miejskiej Komendy Policji 
w Kędzierzynie-Koźlu. Dzieci uczyły się 
zasad ruchu drogowego, poznawały nu 

-m ery alarmowe. Pierwszy miesiąc m i
nął pod znakiem teatru. W  przedszkolu

gościł teatrzyk „Blaszany bębenek” z in 
-teraktywnym przedstawieniem „Alicja 
w Karinie Czarów”, dzieci obejrzały rów 

-nież spektakl pt „Pinokio”.
Przez cały rok w dwóch starszych 

grupach będą realizowane innowacje 
pedagogiczne: „Przygoda z przyrodą” 
autorstwa Natalii Lysy -  dzieci zgłębią 
tajniki świata przyrody oraz „Rozwijanie 
zdolności poznawczych u dzieci w wie

-ku przedszkolnym w oparciu o elementy 
pedagogiki F. Froebla” autorstwa Justy
ny Nowak -  przedszkolaki będą bawić 
się i uczyć korzystając z darów Froebla. 
Dzięki staraniom pani dyrektor udało 
się zakupić dwa komplety pom ocy n ie

-zbędnych do realizacji tej metody. Na

sze przedszkole uczestniczy w projekcie 
współfinansowanym przez Unię Euro
pejską „Podniesienie Jakości Edukacji 
Przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu”.

Jak i w roku poprzednim , podejm ie
-my współpracę z Czystym Regionem 

włączając się w zbiórkę puszek, m akula
-tury  oraz plastikowych zakrętek. Kolej
-ny już raz przedszkolaki będą chroniły 

naszą piękną przyrodę jako członkowie 
Ligi Ochrony Przyrody.

W  październiku odbędzie się Świę
-to Pieczonego Ziemniaka: gry, zabawy, 

konkursy oraz pieczenie ziemniaków 
i kiełbasek. Zapraszamy serdecznie dzie

-ci wraz z rodzicami.
Bajkowy obserwator przedszkolny
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ŚNIŁO Ml SIĘ, ŻE

Śniło mi się, że...
Pow stał zespół, k tó ry  postaw ił so 

-bie za zadanie przyłączenie Sławięcic 
do N ow ego Jorku. G rupa m ieszkań 

-ców  udała  się w  tym  celu do  b u r
-m istrza  tego m iasta. R ozm aw iano 

o konkretach . Jak kom un ikacja  m iasta  
N ow y Jork obsłuży  Sławięcice? Czy 
w  szkołach będzie m ów iło  się tylko 
po  angielsku? Czy jest szansa, aby co 
najm nie j dw óch m ieszkańców  nasze

-go osiedla zasiadało  w  Radzie M iasta 
N ow y Jork? R ozm ow y trw ają.

p ieniądze . W  u zasadn ien iu  podano , 
że zakończy to  raz na  zawsze wszelkie 
dyskusje o korzen iach , dziedzictw ie, 
tradycjach  i p a trio ty z m ie ...

D oszło do  p rzepychanek  w  sam o lo 
-cie pom iędzy  w szystkim i u czestn ika
-m i lotu. P otężna m aszyna znajdow ała 

się w tedy  na  w ysokości 10 tys. m etrów , 
d ok ładn ie  n ad  oceanem . P oróżniła  
się załoga m iędzy sobą oraz pow stały  
dw ie frakcje w śród  pasażerów. Jedni 
używ ali nag ło śn ien ia  sam olotow ego 
do  przekazyw ania sw oich racji, inn i 
m ieli m ałe g łośnik i batery jne. Ktoś 
szybko sklecił tu b ę  z pap ieru  i zaczął 
p rzem aw iać w  ogonie sam olotu . N ikt 
n ie  panow ał n ad  k ie ru n k iem  i w yso
kością lotu. W szyscy m ów ili o p rzy 

-szłości i poszanow aniu  drugiego. 
Potężny sam olo t zn iżał się coraz b a r
d z ie j...

Rząd Federacji Europejskiej przyjął 
pro jek t ustaw y o now ej definicji słow a 
„w artości”. D oku m en t w yraźnie zaka

-zuje ko ja rzen ia tego słow a z jakąko l
-w iek religią. W artością m oże być je d y 
-n ie w szelkie działanie  przeliczone na

Lokalne rad io  podało , że w  tym  
roku  n ie będzie zimy. T em peratu ry  
w  g ru d n iu  i styczniu  będą  w ynosiły  
około  10-12 stopn i w  plusie. W  zw iąz
ku  z tym  bark i n a  kanale G liw ickim  
będą kursow ały  cały okrągły  r o k . ..

Śnił Gerard Kurzaj

Pomogli 
wydać gazetę

Alicja Kruzel-Kupka 
Barbara i Wolfgang Lerch 

Hildegarda Scholz 
Ks. Franciszek Kurzaj 
Ks. Jan Piechoczek 
Ilona i Josef Milka 

Hildegarda i Wilhelm Mehlich 
Halina i Józef Kapolka 

Maria Rudner 
Janina i Jan Klose 

Gabriela i Werner Nahlik 
Werner Tkotsch 

Maria Loers 
Anna Janoschka 
Robert Szmandra 

Jadwiga i Helmut Mandla 
Barbara i Jerzy Latacz 

Urszula i Gotfryd Parusel 
Wanda i Henryk Smolka 
Wanda i Karol Kulodzik 
Angelika i Eugen Harnus 
Maria i Jerzy Siembida 
Regina i Johan Krugers 

Rodzina Berger 
Margarethe Burzan

W szystkim  Państw u 
serdecznie dziękujem y! 

Finansow e w sparcie um ożliw ia 
pokrycie kosztów  d ruku  

kolorow ej gazety 
na d o b ry m  papierze.

Redakcja

F OTO OKO

...zagadkowe
Pani M onika W loka 

przekazała do naszej re
-dakcji dawne zdjęcie na

-szego kościoła. Na zdjęciu 
widoczne są jeszcze zabu
-dowania, których dzisiaj 
już nie ma. Oceniamy, 
że fotografię wykonano 
w  latach 60. XX wieku. 
Najbardziej intryguje nas 
pytanie, kim  są te dwie 
panie spacerujące dostoj

-nie w kierunku kościoła 
oraz kto jedzie na rowerze 
w kierunku przeciwnym? 
Może ktoś wie? Dziękuje

-my pani Monice za ten h i
-storyczny dokum ent z m i
-nionych lat.

Redakcja
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

Dobre zmiany w Szkole Podstawowej
Od pierwszego września 2017 roku 

nasza placówka zmieniła profil. Ze szko
-ły podstawowej i gim nazjum ukształto

-wała się Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu. Ale to nie 
jedyna zm iana...

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy tra 
-dycyjnie od mszy św. odprawionej przez 
księdza proboszcza M ariana Bednarka, 
w której uczestniczyli uczniowie, rodzi

-ce, nauczyciele i mieszkańcy Sławięcic.
Po roku przerw y powitaliśmy z wielką 

radością szesnastu siedmiolatków, k tó
-rzy już w pierwszym dniu zostali przez 

panią dyrektor uroczyście pasowani na 
uczniów naszej szkoły. Jednak nie tyl

-ko pierwszoklasiści dołączyli do naszej 
społeczności. W  gronie pedagogicznym 
pojawiło się dwóch nowych nauczycieli. 
Pani Agnieszka Nowak objęła stanowi

-sko pedagoga i wychowawcy świetlicy,

a pani Patrycja Szymkowiak-Kluger jest 
nauczycielem języka polskiego.

Honorowym gościem naszej uroczy
-stości był przewodniczący Rady Osiedla 

Sławięcice pan Tomasz Scheller, któremu 
pani dyrektor serdecznie podziękowała 
za pom oc i ogrom ny wkład w rem ont 
naszej szkoły, na który złożyły się sani

-tariaty oraz dach budynku. Z dum ą m o
-żemy stwierdzić, że po wielu latach do
-czekaliśmy się nowych, pięknych łazie

-nek. Z tego faktu zadowoleni są przede 
wszystkim uczniowie, ale też nauczyci-e
le, pozostali pracownicy oraz rodzice.

Nowy rok, to nowe zadania. Będzie
-my realizować wiele projektów eduka

-cyjnych m.in. „Narodowy dzień rozwoju 
czytelnictwa”, „Przedszkolaku, w pro

-wadzę Cię w  świat książek” w ramach 
program u „Poczytajmy My”, „Dzień 
Patrioty”, „Nie jesteś sam” -  w ramach

program u „M łodzi w Akcji”, „Rozma
-wiajmy o uchodźcach”, „Dźwięk Powsta

-nia Warszawskiego będzie trw ał przez 
pokolenia” „Przedsiębiorczy gim nazjali

-sta”. „Od pierwszaka do strażaka”, „Czas 
na rower”.

Uczniowie rozwijają swoje pasje i za
-interesowania dzięki organizacji przez 
szkołę szeregu zajęć pozalekcyjnych. 
Swą działalność po wakacyjnej przerwie 
wznowiła także świetlica socjoterapeu
tyczna zapewniająca opiekę dzieciom 
w godzinach popołudniowych. Kolejny 
rok prężnie działa wolontariat pod kie

-runkiem  pani M ałgorzaty Witczak.
W szystkim nauczycielom życzy

-my owocnej pracy w bieżącym roku 
szkolnym, realizacji założonych zadań, 
a uczniom  samych sukcesów i wysokich 
wyników w nauce.

A.A.

-wami zapobiegającymi przewracaniu się 
znaków w czasie wiatru. A tutem takiego 
miasteczka jest jego mobilność i bezpie
-czeństwo, dzięki czemu będzie mogło 
być wykorzystywane do uatrakcyjnienia 
różnych wydarzeń i imprez lokalnych, 
organizowanych na naszym osiedlu.

W  ram ach projektu przez cały rok 
szkolny będzie realizowana innowacja 
pedagogiczna wdrażana przez nauczy

-cieli: Klaudię Zapotoczną, Pawła Wie- 
trzykowskiego i Dawida Napieracza. 
W  czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyj

-nych chcemy przekazywać uczniom  wie
-dzę i doskonalić ich umiejętności w za

-kresie przepisów i bezpieczeństwa w ru 
-chu drogowym. Nasze działania będą 
miały charakter teoretyczny i praktycz

-ny. Przy Publicznej Szkole Podstawowej 
założona została Sekcja Rowerowa, która 
zaspokaja potrzeby uczniów, rodziców 
i nauczycieli zakochanych w turystyce 
rowerowej. Będziemy organizować wy
-cieczki i włączymy się w pom oc przy 
organizowaniu cyklostrady w 2018 r. 
Kolejnym punktem  projektu jest orga

-nizacja Międzypowiatowego Konkursu 
Rowerowego pt. „Czas na rower” dla 
uczniów gimnazjów z terenu miasta Kę
-dzierzyn-Koźle i powiatu strzeleckiego. 
Konkurs odbędzie się etapami: w listo
-padzie, lutym oraz czerwcu.

Serdeczne podziękowania składamy 
wszystkim partnerom  i sponsorom.

Koordynator projektu 
Klaudiusz Bialik

CYKLOSTRADA

DODATKOWE ZAJĘCIA DLADODATKOWE ZAJĘCIA DL 
j UCZNIÓW Z PRZEPI$ÓW 
Y  RUCHU DROGOWEGO

I  BEZPIECZEŃSTWA

SEKCJA ROWEROWA

PARTNERZY PROJEKTU

Carrefour
SPONSORZY

Miasteczko rowerowe
„Czas na rower” to wspólny projekt 

Publicznej Szkoły Podstawowej n r 16, 
Rady Osiedla Sławięcic, Towarzystwa 
Przyjaciół Sławięcic i Ochotniczej Stra

-ży Pożarnej w Sławięcicach, zgłoszony 
w ramach konkursu o G rant z Woje-

wódzkiego O środka Ruchu Drogowe
-go w Opolu i Opolskiej Wojewódzkiej 

Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe
-go. Udało się nam! Wygraliśmy 9999 zł, 

które postanowiliśmy przeznaczyć na 
zakup mobilnego miasteczka ruchu d ro 

-gowego, które będzie służyło 
dzieciom i młodzieży w po 
-znawaniu przepisów ruchu 
drogowego i praktycznym 
doskonaleniu jazdy na rowe

-rze, w  warunkach zbliżonych 
do tych na drodze. Niestety, 
koszt w pełni wyposażone
go miasteczka to 15000 zł. 
Dzięki dofinansowaniu 
z Rady Osiedla Sławięcice 
i Towarzystwa Przyjaciół 
Sławięcic mogliśmy dokupić 
komplet znaków drogowych. 
Wciąż jednak brakuje nam 
dwóch z trzech sygnaliza

-torów świetlnych. M obilne 
miasteczko o wymiarach 
l lx l6 m  to zestaw m at gu

-mowych, które składają się 
na jezdnię dwukierunkową, 
skrzyżowanie w kształcie li

-tery T, skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym, drogę jednokie
-runkową, zakręty, przejście 
dla pieszych, sygnalizator 
świetlny i 25 znaków drogo

-wych z metalowymi podsta

CZAS NA
RO

BeW eczeńst

Turystyka
W  RAMACH PROJEKTU

WYCIECZKI ROWEROWE

MIEOZYPOWIATOWY 
KONKURS ROWEROWY DLA 
GIMNAZJALISTÓW

p  UÎ ZĄP MARSZAŁKOWSKI

SPONSOR NAGRODY GŁÓWNEJ

w ;
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List z Rady Osiedla Sławięcice
Rada Osiedla nadesłała list:
Witamy Państwa bardzo serdecz

-0nie. Chcielibyśmy Państwu zdać relację 
z działalności Rady Osiedla.
• W  kw ietniu rozstrzygnięta została te

-goroczna edycja budżetu obywatelskiego. 
W  tym roku zwyciężyły zadania: m oder

-nizacja terenu rekreacyjnego w Sławię-
cickim parku, zakup mebli i urządzeń do 
świetlicy osiedlowej oraz zakup dla OSP 
Sławięcice „fantomów szkoleniowych” 
do nauki udzielania pierwszej pom ocy 
oraz zakup i m ontaż „kasetonu świetl

-nego” z logo OSP Sławięcice. Zadania 
związane z świetlicą osiedlową oraz OSP 
zostały już zrealizowane, a na nowy plac 
zabaw przyjdzie nam  jeszcze poczekać 
do wiosny przyszłego roku (projekt p la-

cu zabaw jest w fazie uzgodnień z kon
-serwatorem zabytków).
• Dnia 22 kwietnia wraz z Zespołem 
Szkół Miejskich n r 4 w spółorganizow a

-liśmy „rodzinne mistrzostwa sportowe”. 
Musimy w tym miejscu pogratulować 
pomysłu i zaangażowania szkole, która 
to wszystko zorganizowała na „piątkę”. 
Rywalizacja sportowa, w której bra

-ły udział dzieci ze swoimi rodzicami to 
świetny pomysł na spędzenie soboty oraz 
możliwość wykorzystania hali sportowej, 
nie tylko do prowadzenia zajęć wycho

-wania fizycznego.
• W spólnie ze Szkołą Podstawową oraz 
OSP dnia 24 czerwca zorganizowaliśmy- 
festyn rodzinny „Powitanie lata 2017”. 
Pogoda, atrakcje, jak i frekwencja dopi-

Oto pierwsza wersja odtworzenia naszego pałacu 
w technice 3D. Gratulacje, Panie Damianie!

sały i mam y nadzieję, że za rok również 
powtórzymy tę imprezę.
• W  lipcu zgłosił się do nas pan D a

-m ian Mazur, który zafascynowany jest 
historią, a szczególnie dziejami naszego 
sławięcickiego zamku. Odtworzył on 
społecznie model 3D naszego pałacu lecz 
brakuje mu szczegółów/zdjęć, które ob
-razują zamek od tylnej strony. Daliśmy 
szybkie ogłoszenie do Internetu i, jak za
-wsze, znalazły się pom ocne osoby w tym 
temacie. Pan D amian dopracowuje już 
projekt i w najbliższym czasie poznamy 
jego pełną okazałość.
• Na przełomie sierpnia-września br. 
zorganizowaliśmy wraz z OSP Sławię

-cice przy wsparciu naszego radnego 
Tomasza Schellera akcję „Pomoc dla So

-śna”. Akcja miała na celu zbiórkę darów 
dla osób poszkodowanych w nawałnicy 
na północy Polski. O przyłączenie się do 
zbiórki zaapelował również nasz ks. p ro 

-boszcz M arian Bednarek. Przez tydzień 
każdego dnia do OSP m ożna było do

-starczyć dary. Skala pom ocy pozytywnie 
nas zaskoczyła. Darów było tak dużo, że 
do Sośna pojechał bus, który bezpłatnie 
został nam  udostępniony przez firmę 
Cewe. Za okazaną pomoc, zainteresowa

-nie oraz przyłączenie się do akcji wszyst
-kim  darczyńcom, jak i firmie Cewe bar
-dzo dziękujemy. My, jako Rada Osiedla 

Sławięcice włączyliśmy się w akcję nie 
tylko organizacyjnie, ale również m ate

-rialnie. Ze swojego budżetu przeznaczy
-liśmy około 900 zł na zakup wyprawek 

szkolnych dla dzieci z rodzin poszkodo
-wanych w nawałnicy.
• Pod koniec sierpnia, jak co roku, zor
-ganizowaliśmy imprezę „Zamek Party”. 
Była to już V edycja tego wydarzenia. Jak 
zwykle, frekwencja oraz zainteresowanie 
imprezą było bardzo duże. Młodzież, 
nie tylko z naszego miasta, bawiła się 
m im o deszczu prawie do 4 nad ranem. 
Za wszelkie problemy związane między 
innym i z głośną muzyką, przepraszamy.

Rada Osiedla SławięciceMieszkańcy Sławięcic nie zawiedli przy zbiórce dla poszkodowanych przez wichury. Bóg zapłać!

Nie ma to jak przywitać lato na świeżym powietrzu!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3__________________

Szkoły średnie im. Mikołaja Reja
Obserwator wydarzeń w Zespole Szkół 

nr. 3 im Mikołaja Reja przysłał do naszej 
redakcji garść informacji. Oto one:
• „Zaśpiewajmy w Sławięcicach” pod 
tym hasłem 23 marca w naszej szkole od

-był się II Konkurs Piosenki Polskiej dla 
gimnazjalistów. Profesjonalne jury w skła
-dzie dr Izabela Migocz -  przewodnicząca, 
Sylwia Gawłowska -  przedstawicielka M u
-zeum Polskiej Piosenki w Opolu, Marek 
Sołtysiak z Radia Opole, Agnieszka Hyla 
-  mgr sztuki w  zakresie edukacji muzycz

-nej, Rafał Pulkowski -  właściciel studia na
-graniowego 2K stwierdziło, iż wykonawcy 
zaprezentowali wysoki poziom zdolności 
i umiejętności muzycznych. W śród nagro
-dzonych zespołów i uczniów znalazła się 
Anna Szyndzielorz z Publicznego Gimna
-zjum n r 9 w Kędzierzynie-Koźlu. Organi
-zatorem konkursu była pani Jolanta Hyla 
oraz młodzież naszej szkoły.

Oliwia Gowin i Sandra Franecki zostały finalistkami 
ogólnopolskiego etapu Olimpiady Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości. Gratulacje!

• W  konkursie na spot filmowy orga
-nizowany przez M inisterstwo Spraw 
Wewnętrznych i A dministracji „Czad 
i ogień. Obudź czujność” w yróżnione zo

-stały prace Natalii Szefer, A nny Longosz 
oraz M arty Wielgan. Uczennice klas I 
otrzymały pamiątkowy dyplom od M i

-nistra Spraw W ewnętrznych i A dm ini
-stracji pana Mariusza Błaszczaka. Opiekę 

sprawowała pani Beata Bajer. Serdecznie 
gratulujemy.
• 27 marca odbył się turniej finałowy 
szkolnych rozgrywek w halowej piłce noż
-nej. Po raz kolejny najlepszym zespołem 
okazał się Mix Teachers, w którym grają: 
pan dyrektor Adam Kania, wuefiści Piotr 
Tokarczyk i Szymon Kupka oraz gościn

-nie Damian Wierzba z klasy II. Nauczy
-ciele ciągle czekają na pogromców.

• Na zajęciach wychowania fizycznego 
w Infiniti Fitness Club 36 uczniów pod

okiem wyspecjalizowanych in struk 
-torów  kształtowało swoją sprawność 

fizyczną w zajęciach indoor walking 
oraz indoor cycling. Po 45-m inutow ych 
ćwiczeniach na bieżniach oraz na ro 

-werkach stacjonarnych, niewielu z ćwi
-czących m iało jeszcze siłę, aby skorzy

-stać z urządzeń na siłowni. M im o bólu, 
zmęczenia i litrów wylanego potu, nowe 
form y zajęć przypadły do gustu naszym 
uczniom , którzy opuszczali salę ćwiczeń 
na czworakach. Wyjazd zorganizował 
pan Szymon Kupka.
• Julia Czarnecka i M arta Wielan oka

-zały się najlepsze w Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „M łodzież zapobiega Poża

-rom”. Serdecznie gratulujemy.
• C hem icy z klasy III po raz kolejny 
spróbow ali swoich sil w O lim piadzie 
Innow acji Technicznych i W ynalaz

-czości Blok A. Na elim inacje okręgowe 
zgłosiliśmy projekty: „M odel w ęzła in 
-stalacji przem ysłowej przedstaw iający 
operacje klasyfikacji, tran spo rtu  oraz 
m agazynow ania m ateriałów  sypkich” 
-  au toram i pracy są: O liwia G owin 
i Sandra Franecki; „Procesy katalitycz

-ne i enzym atyczne w m edycynie, p rze
-myśle oraz środow isku” -  autoram i 

pracy są: P io tr Prokop i Szymon Gorki. 
Prace te zostały zakwalifikowane do 
etapu ogólnopolskiego w Warszawie. 
Jury konkursow e doceniło  wkład p ra 

-cy i pom ysł przedstaw iony przez n a 
-sze uczennice. O liwia Gowin i Sandra 

Franecki zostały finalistkam i ogólno
-polskiego etapu O lim piady Innow acji 
Technicznych i W ynalazczości odb ie

-rając dyplom y 9 czerwca podczas u ro 
-czystej gali w W arszawie. Serdecznie 

gratulujemy. O piekunem  uczennic była 
pani A nna Ledwig.
• Patrycja Surmiak i Szymon Kabs che

-micy z klasy II zostali finalistami etapu 
centralnego XLIII edycji Olimpiady In 
-nowacji Technicznych i W ynalazczo

-ści -  Blok B. Zawody ogólnopolskie ro 
-zegrane zostały w dniach 2 -4  czerwca 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas 
trzydniowych zmagań uczniowie musieli 
wykazać się bardzo dobrą znajomością 
prawa patentowego, wykazać się wiedzą 
z zakresu historii wynalazczości oraz 
praktycznego zastosowania przepisów 
prawa patentowego. Tytuł finalisty ozna

-cza, że uczniowie są zwolnieni z części 
pisemnych poszczególnych kwalifikacji 
w swoich zawodach i otrzymują z egza

-m inu 100% punktów. Serdecznie gra-

Szymon Kabs i Patrycja Surmiak, chemicy 
z klasy II, zostali finalistami etapu centralnego 
XLIII edycji Olimpiady Innowacji Technicznych 

i Wynalazczości. Brawo!

tulujemy. Uczniów przygotowała pani 
Anna Ledwig.
• 5 kwietnia odbył się jubileuszowy 
X Turniej Języka Niemieckiego dla szkół 
zawodowych. 10 konkurencji, wspo

-m nienia zadań z poprzednich edycji, 
rywalizacja sportowa, wysoki poziom 
wyłoniły zwycięzcę Zespół Szkół Tech
-nicznych z Azot. Nasi uczniowie zajęli 
trzecie miejsce. Gratulujemy. Organiza

-torem  turnieju była pani Regina Hajduk.
• Dyrektorzy i uczniowie szkół ponad- 
gimnazjalnych odebrali złote, srebrne 
i brązowe tarcze jakości z rąk kuratora 
opolskiego M ichała Sieka. Uroczystość 
odbyła się w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Kazimierza 
Gzowskiego w Opolu. To efekt rankingu 
„Perspektyw 2017”. 9 szkół z wojewódz

-twa otrzymało złote tarcze, czyli najwyż
-szy znak jakości. W  tym gronie po raz 

pierwszy znalazł się Zespól Szkół n r 3 
z Kędzierzyna-Koźla. Dyrektor Adam 
Kania miał przyjemność odebrania za

-szczytnego wyróżnienia w  obecności 
dwóch uczennic klasy czwartej Julii Wol

-ny i Magdaleny Kamińskiej. Nasza szko
-ła zajęła 5 miejsce w  województwie, 91 

w kraju. Tak wielki sukces to efekt wspól
-nej pracy nauczycieli i uczniów. Serdecz

-nie gratulujemy.
• 28 kwietnia pożegnaliśmy kolejny 
rocznik maturzystów. Blisko setka abitu

-rientów przystąpiła w maju do egzami
-nów maturalnych i stanęła przed wybo

-rem dalszej drogi życiowej.
• 28 kwietnia odbyły się LVI woje

-wódzkie Zawody Strzeleckie „O Srebrne 
M uszkiety -  2017” organizowane przez 
K uratorium Oświaty w Opolu. Naszą 
szkołę reprezentowały uczennice z klas 
pierwszych: Julia Czarnecka, Roksana
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Frontczak, Claudia Kołsut. Dziewczęta 
zajęły II miejsce w województwie. W  kla

-syfikacji indywidualnej Julia Czarnecka 
zajęła IV miejsce. Serdecznie gratuluj-e
my. Trenerką była pani Beata Bajer.
• 27 kwietnia odbyły się Rejonowe M i
-strzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Reprezentowała 
nas drużyna w składzie: Gabriel Kamiń

-ski, M artyna Sofińska, Szymon Gorki 
oraz Piotr Prokop, która zajęła III m iej

-sce. Serdecznie gratulujemy. O piekuna
-mi były panie Anna Ledwig, Beata Bajer.

• 26 maja odbył się etap rejonowy 
„Olimpiady W iedzy o Czerwonym Krzy

-żu”. Katarzyna Tarasek z klasy III zajęła 
III miejsce w powiecie. G ratulujem y suk

-cesu! O piekunami były panie A nna Led
-wig i Renata Warner.

• 31 maja w auli naszej szkoły odby
-ło się „Spotkanie M łodych Chem ików” 

w trakcie którego nastąpiło podsum o
-wanie K onkursu „M łody Alchemik”. 

Organizatoram i K onkursu był Klaster 
Chem ii Specjalistycznej Chem-Ster, Kę-
dzierzyńsko-Kozielski Park Przemysło

-wy oraz Zespół Szkół N r 3 im. Mikołaja 
Reja w Kędzierzynie-Koźlu. Przedm io

-tem  K onkursu było zaprezentowanie 
ciekawego oraz oryginalnego pomysłu, 
w celu pokazania wszechobecności che

-mii w życiu człowieka oraz pozytywne-

go wpływu chemii na życie człowieka. 
Do konkursu przystąpiło 15 zespołów 
gimnazjalnych z całego województwa. 
W  Konkursie zwyciężyli gimnazjaliści 
ze Sławięcic za pracę „Wszechobecna 
chemia w życiu” odbierając czek na 2000 
złotych. O piekunem  była pani M ałgorza

-ta Smalec-Witczak, zaś zwycięski zespół 
tworzyły: W iktoria Rypa, M agdalena 
Wojton, M ałgorzata Pawliczek.
• 7 czerwca odbył się w Prószkowie 
XXIII Konkurs Recytatorski w języku 
niemieckim „M łodzież recytuje poezję -  
Jugend tragt Gedichte vor”. Naszą szko

-łę reprezentował uczeń klasy III A rtur 
Fiur. Przeszedł on brawurowo przez etap 
gminny, rejonowy i uzyskał tytuł finalisty 
XXIII K onkursu Recytatorskiego. O pie

-kunem  była pani Regina Hajduk.
• 14 czerwca rozstrzygnięto konkurs na 
Najlepszego Czytelnika w naszej szkole. 
Ocenie podlegała: liczba wypożyczo

-nych książek, dbałość i terminowość 
ich oddawania oraz kultura zachowania 
ucznia na terenie biblioteki. Zwyciężyła 
W iktoria M akusz z klasy I , drugie miej

-sce zajęła Katarzyna M artin z klasy III, 
trzecie miejsce zdobyła Oliwia Gowin 
z klasy III. Serdecznie gratulujemy i za

-chęcamy wszystkich do naśladowania. 
Konkurs przeprowadziła pani Agnieszka 
Hyż-Kaczmarek.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
• Wycieczki, wycieczki -  szkoła Poli

-cji w Katowicach, Specjalistyczna grupa 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 
działającą przy Jednostce Ratowniczo-
Gaśniczej n r 1 w Kędzierzynie-Koźlu 

(Azoty), Targi Książki N ad O drą na ko
-zielskim Rynku,
• Tak mijający rok szkolny podsumował 
szkolny samorząd: załatwiliśmy autom a

-ty z przekąskami i napojami, przeprow a
-dziliśmy otrzęsiny klas pierwszych, któ

-re przebiegły w bardzo miłej i zabawnej 
atmosferze, pojawił się cykliczny projekt 
„Dzień bez śniadania”, w którym zdrowe 
przekąski serwowali uczniowie, do koń

-ca tego roku mają być wymienione wiaty 
przystankowe przed naszą szkołą to efekt 
pism a do MZK i Urzędu Miasta, mamy 
swój szkolny kącik zrobiony wspólnym 
wysiłkiem wielu osób.
• W akacje to  oprócz w ypoczynku 
rów nież praca zw iązana z rekrutacją. 
O d w rześnia nasi now i uczniow ie tw o

-rzą cztery klasy w zawodach: technik 
technologii chem icznej, technik  h o te 

-larz, techn ik  spedytor z dodatkow ym i 
zajęciam i m undurow ym i, technik  o r

-ganizacji reklam y i technik  fo togra
-fii i m ultim ediów . Serdecznie witam y 

w nowej szkole i życzymy samych u d a
-nych dni.

Obserwator szkolny

Jesienne mgły na pola i łąki opadają. 
Spękaną letnim, gorącym słońcem 

ziemię nawilżają.
Aby wydała ponowny plon 

w żniwny czas.
Aby nakarmić w przyszłym roku 

wszystkich nas.
Ostatnie róże rozwijają się na krzewie. 

Cieszą nasze oczy 
a czas biegnie, biegnie, biegnie 

Myśli w strofy się układają. 
Wszechmocnemu dziękują 

i Jego moc podziwiają.
Koronę żniwną niesiemy w darze.

Boże z Twoich rąk żyjemy 
śpiewamy przed ołtarzem.

I tak od wieków historia ta je s t powtarzana. 
Przez naszych ojców i dziadków 

nam przekazywana.
Alicja M.

-  DIAMENTOWE GODY (60 la t po ślubie) EL 
obchodzili Państw o 

MAŁGORZATA i RUDOLF SCHELLER

ZŁOTE GODY (50 la t po  ślubie) 
obchodzili Państw o 

MARIA i GERHARD DŁUGOSZ
MARIA i GERHARD SCHÓNFELD

SZAFIROWE GODY (45 la t po  ślubie) 
obchodzili Państwo 

KRYSTYNA i JAN ŚLADCZYK

SREBRNE WESELE (25 la t po  ślubie) 
obchodzili Państwo 

IZABELA i KRZYSZTOF WILKOWSCY 
LENKA i KRYSTIAN BERGER

W szystkim  D osto jnym  Ju b ila to m  z okazji tak 
pięknych rocznic życzymy obfitych Łask Bożych, 

opieki Świętej Rodziny, zdrow ia i sam ych 
pogodnych dn i na dalsze lata w spólnego życia.

Redakcja
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60 lat służby Bogu i ludziom

23 czerwca 2017 roku w Katedrze 
Opolskiej, ks. proboszcz Jan Piechoczek, 
razem ze w spółbraćm i w kapłaństwie, 
świętował diamentowy jubileusz święceń 
kapłańskich.

Katedra w piątkowe przedpołudnie 
była prawie pełna. We mszy św. uczest

-niczyły rodziny i przyjaciele jubilatów, 
delegacje parafii, w których pracowali, 
współpracownicy, siostry zakonne, wier

-ni parafii katedralnej.
Oczywiście, nie zabrakło także de

-legacji z parafii św. Katarzyny Aleksan
-dryjskiej w Sławięcicach, gdzie Jubilat 
przez 35 lat był proboszczem. Przyje-

Ks. Jubilat Jan Piechoczek wśród dawnych parafian 

chaliśmy autokarem, wielu przyjechało 
samodzielnie samochodami.

-  Wspaniale, że jesteście dzisiaj 
z nami, kiedy nam  zostało dane m óc -  
choć w nieco zgrzybiałym już wieku 
-  młodzieńczo i radośnie złożyć Bogu 
dziękczynienie za ten dzień wyjątkowej 
łaski -  mówił w katedrze opolskiej abp 
Alfons Nossol (też jubilat) na zakończe

-nie mszy św. z okazji jubileuszu 60. rocz
-nicy święceń kapłańskich. W  tym rocz
niku święcenia otrzymało 57 księży die

-cezji opolskiej, świętowało już tylko 11.
N atom iast 2 dni później, czyli 25 

czerwca gościliśmy księdza proboszcza

Jana w Sławięcicach, gdzie podczas u ro 
-czystej mszy św. w spólnie dziękowali

-śmy Bogu za dar kapłaństw a i 60 lat po 
-sługi Jubilata oraz składaliśmy życzenia 

wielu łask oraz zdrowia i sił do dalszej 
posługi.

GB

Księdzu proboszczowi Janowi dzię
-kujemy za wszelkie formy wspierania 
naszej działalności i życzymy wielu łask 
Bożych, darów Ducha Świętego, dużo 
sił, dobrego zdrowia i energii w dalszym 
pełnieniu kapłańskiej posługi.

Redakcja „Gazety Sławięcickiej”

28 lat służby!
Tyle lat życia poświęcił pan Ginter K omander z Miejsca Kłodnickiego, służąc jako 

kościelny w  tamtejszej świątyni. Nie jest to funkcja łatwa. Wszystko musi być na czas 
i perfekcyjnie przygotowane. Nie jest łatwo znaleźć solidne osoby w  parafiach, aby 
służyły Panu Bogu na tym stanowisku. Wiedzą o tym  dobrze księża proboszczowie. 
W  Miejscu Kłodnickim się udało i mieliśmy tam  przez wiele lat pana Gintra. Dnia 
21 maja 2017 roku podczas uroczystej mszy św. dziękowaliśmy Bogu za jego wielolet

-nią służbę. Były kwiaty i padły ważne słowa. Życzymy Panu, Panie Ginter dużo zdro
-wia, jeszcze długich lat życia i radości płynącej z faktu, że kościół pw. Najświętszej 

M arii Panny Królowej W szechświata ciągle rozbrzmiewa modlitwą i nabożeństwami 
na Chwałę Bożą. Oby tak było zawsze! Obowiązki nowego kościelnego w Miejscu 
K łodnickim przejął pan Stanisław Jantos. Dziękujemy panu Stanisławowi, że zgodził 

się przejąć tę niełatwą służbę oraz życzymy satysfakcji z jej pełnienia.

Wszyscy dziękowali panu Gintrowi  
za lata służby w kościele Redakcja
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TELEGRAMY

TELEGRAM!

Z radością donosim y, że na ślubnym  
kobiercu s tanę li i przysięgę m iłości 

przed Panem  Bogiem złożyli:

M onika M iler i D aw id Płocica  

Agnieszka M ichałek i Robert Chodyniecki 

M arzena Krysik i Piotr Perkowski 

M agdalena W awrona i Dawid W róblewski 
Joanna Szeja i Paweł Zygm unt 

Ewelina A dam owicz i Adam Knedla 

Joanna W ołow ska i M ateusz Drzezga 

Anna W ojton i Patryk Sochacki 
D orota Synow iec i Jakub Pokorski 

M arta Chm iel i Grzegorz Kerner 

Ewelina Galla i Jerzy Fatyga 

Barbara Żak i R adosław  Rybak 

D om inika M ańka i Adrian Bodynek  

Natalia Koenig i Krzysztof Gola 

M agdalena Burda i Tomasz Pabian 

Agnieszka P łoskonka i Łukasz Kościelny

N ow ożeńcom  życzymy wszelkiej pom yślności!
Przysięga dana  drugiej osobie 

przed Panem  Bogiem to  gw arancja 
Jego B łogosław ieństw a i O pieki.

Redakcja

o T

-a-i

PIĘKNE ROCZNICE NASZYCH 
SENIOREK I SENIORÓW

85. urodziny obchodziły:

ŁUCJA KASPRZAK 
MAŁGORZATA LEWALD

80. u rodziny  obchodzili:

BARBARA OGAZA 
MAŁGORZATA BODYNEK 

ANNA G1SAAAN 
REGINA PABIAN 
AAARIA DYNIA 
IRENA BERGER 
ANNA KULOZ1K 
ANNA PAJĘCKA 
JÓZEF W1LNER 
HELENA RYPA 

KRYSTYNA BUJALSKA 
TERESA HAŃCZUK 
ROSA KOMANDER

W szystkim  naszym  D osto jnym  Solenizantkom  
i Solenizantow i przesyłam y w iązankę 
najserdeczniejszych życzeń, wszelkich 

potrzebnych  łask, Bożego B łogosław ieństw a 
i zdrow ia na dalsze la ta  życia.

Redakcja

Urodzinow e życzenia (nieco spóźn ione, ale szczere) dla naszych kapłanów :

KSIĄDZ PROBOSZCZ SENIOR JAN P1ECHOCZEK
dn ia  3 m aja św iętow ał swoje urodziny. Przesyłam y do O pola  bardzo gorące życzenia 

obfitości Bożych Łask, B łogosław ieństw  i zdrow ia oraz O pieki M atki Najświętszej.

KSIĄDZ PROBOSZCZ MARIAN BEDNAREK
dnia  6 czerw ca św iętow ał swoje urodziny. Życzymy, aby Jezus C hrystus Najwyższy i W ieczny Kapłan 

przez w staw ienn ic tw o  Królowej A posto łów  codziennie  Księdza w sp ierał i Błogosławił 
w  posłudze duszpastersk iej oraz zachow ał w  zdrow iu i pokoju.

KSIĄDZ PRAŁAT FRANCISZEK KURZAJ
dn ia  19 kw ietn ia  obchodził urodziny. Tą d rogą bardzo szczere i gorące życzenia przesyłam y do  Bandery 

w  Teksasie. Niech D obry Bóg obdarza  Cię zdrow iem , a Panna M ary ja  strzeże i m a w  swej opiece.

KSIĄDZ WALDEMAR JASKÓŁA
dnia  15 s ierpn ia  obchodził urodziny. Z tej okazji życzymy zdrow ia, obfitych Łask i B łogosławieństw . 

Niech Pan Jezus i M atka  Boża w spiera księdza w  posłudze, w  naszej w spólnocie parafialnej.

Redakcja
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Wiadomości z Miejsca Kłodnickiego
Pani Ania Schoengart przysłała do re

-dakcji garść informacji...
Witam serdecznie wszystkich Czytel

-ników Gazety Sławięcickiej. Jak zawsze, 
chciałabym się podzielić z Państwem na
szymi nowinkami. A wydarzyło się u nas 
ostatnio bardzo dużo.
• W  kwietniu 2017 r. odbyło się spo

-tkanie pani Starosty Powiatu i Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kędzie

-rzynie-Koźlu z naszymi mieszkańcami. 
Podczas dyskusji poruszono tematy do
-tyczące chodnika, m ostku na cieku w od

-nym „Młynówka”, ulicy Szpaków, a także 
ścieżki rowerowej.
• W  maju w Kłodnicy odbyły się G m in

-ne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. 
Nasze drużyny zajęły czołowe miejsca. 
KDP zajęło 1. miejsce, Seniorzy także 
weszli na 1. miejsce na podium . M DP nie 
udało się pokonać przeciwników i wejść 
na podium , ale i tak jesteśmy z nich bar

-dzo dumni. Największą atrakcją zawo
-dów, podobnie jak w roku poprzednim  

okazał się start naszych Smerfów. Ciężko 
było się przedostać przez tłum y widzów 
na murawę, aby zrobić zdjęcia lub nakrę

-cić film. Taką byli atrakcją!
• Na wiosnę uroczyście pożegnaliśmy 
przechodzącego „na emeryturę” wielolet
-niego (28 lat służby) naszego kościelnego 
pana Gintra Komandra, który swoją po

-sługę pełnił od początku istnienia świąty
-ni. Zastąpił go w pełnieniu tej funkcji pan 

Stanisław Jantos, któremu dziękujemy, iż 
przyjął na siebie ten niełatwy obowiązek. 
Podziękowania kierujemy też do pana 
Bernarda Kaszta, który w minionych la

-tach bardzo panu Komandrowi pomagał.
• Zorganizowaliśmy dla naszych m ilu
-sińskich Dzień Dziecka. Było wiele gier, 
zabaw i konkursów. Krótko mówiąc: 
miło, radośnie i wesoło.
• Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu 
panów: Mieczysława Ferdzyna z osiedla

Podziękowanie za żniwo w Miejscu Kłodnickim 
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Piastów oraz Jana Schoengart z Miejsca 
Kłodnickiego dzieci szkolne i gim nazjal

-ne z naszego osiedla mogły wziąć udział 
w zawodach wędkarskich w Januszkowi-
cach, gdzie oprócz zabawy i m ile spędzo

-nego czasu zdobyły wiele nagród.
• Po wielu latach na-reszcie udało się na
prawić odcinek ulicy Jaskółek od skrzy

-żowania z ulicą Szpaków do byłej żwi
-rowni. Dziękujemy!

• Wreszcie mamy wykonany odcinek 
chodnika w ciągu ulicy Szpaków. Zada

-nie musieliśmy sami sfinansować z bu
-dżetu Rady Osiedla. Przy okazji wyko
-nano też na tym odcinku kanalizację b u 
-rzową wraz ze studzienkam i chłonnymi.

• W  lipcu przeprowadzona została re
-nowacja m ostka na naszej głównej ulicy. 

Objęła ona najpierw  czyszczenie, a dalej 
malowanie balustrad oraz uzupełnienie 
ubytków w betonowej konstrukcji m ost

-ka. O d razu wypiękniało to miejsce przy 
kaplicy.
• Do trzech razy sztuka. W  ciągu pół 
roku w jednym  i tym samym miejscu 
mieliśmy awarię wodociągu na m ost

-ku przy D om u Pogrzebowym. Wygląda 
na to, że teraz jest to zrobione solidnie. 
M amy nadzieję, że w ytrzyma trochę d łu

-żej niż poprzednio.
• Naprawiono załamaną studzienkę ka
-nalizacyjną na drodze powiatowej. D o

-konano gruntownego rem ontu z wymia
-ną uszkodzonych kręgów i pokryw.

• W okół budynku strażnicy OSP -  sie
-dzibie Rady Osiedla zmodernizowaliśmy 

oświetlenie zewnętrzne. Lampy zapalają 
się teraz wieczorem i gasną rano. Za
-stosowaliśmy także żarówki LED, aby 
zaoszczędzić zużycie energii. Wszystkie 
te prace wykonaliśmy we własnym za

-kresie.
• Dzieje się dużo dobrego w naszym ko

-ściele pw. Najświętszej M arii Panny Kró
-lowej Wszechświata. Założyliśmy dodat

-kowe oświetlenie zewnętrzne -  będzie 
bezpieczniej podczas procesji. Z am onto

-wane zostały również nowe kropielnice. 
Wymalowano zakrystię, salkę kateche

-tyczną, a także pomieszczenia sanitarne. 
Trwają także dalsze prace konserw ator

-skie przy wieży kościelnej. Wszystkie te 
roboty wykonywane są przez naszych 
parafian, mieszkańców naszego osiedla. 
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom!
• Na placu zabaw zdemontowano „sta

-rą lokomotywę”, którą widocznie łatwiej 
było usunąć niż naprawić, ale za to na

-prawiono karuzelę.

Chodnik -  długo wyczekiwana inwestycja

• O d wiosny trwają prace przy boisku 
-  działce rekreacyjnej dla mieszkańców 
osiedla. Gotowe jest boisko do siatkówki 
plażowej oraz miejsce do spotkań przy 
ognisku.
• Nasza „siłownia” znajdująca się 
w Strażnicy OSP wzbogaciła się o nowy 
sprzęt przekazany przez pana M arka Le-
mińskiego. Dziękujemy, Panie Marku!
• Pierwszy raz wykoszono dokładnie 
pobocze przy drodze z Miejsca K łodnic

-kiego do Cisowej. Teraz jest właściwa wi
-doczność. Tak trzymać, Panowie!
• Zlikwidowano sklep „Aldi”, który słu

-żył mieszkańcom osiedla przez długie 
lata. W  jego miejsce powstały pokoje 
do wynajęcia. Trochę nam  tego sklepu 
b rak ...

Jak zawsze, niestety, nie ukrywamy, co 
nas boli:
• Liczymy, że podobnie jak na innych 
osiedlach M agistrat i Powiat dokończą 
130-metrowy odcinek chodnika w ciągu 
ulicy Szpaków. Nasz budżet osiedlowy 
jest za mały, aby zadanie dokończyć.
• Czekamy też na wykonanie insta

-lacji oświetleniowej na Kobylcu. Pod
-czas podłączania jednego z budynków 

pracownicy z „Tauronu” zdemontowali 
wszystkie lampy. Dlaczego?
• Czekamy na obiecaną ścieżkę rowe

-rową zgodnie z kilkukrotnym i zapew
-nieniam i ze strony Starostwa. W  tym 
roku ma być zakończony projekt tech

-niczny, a w  następnym roku realizacja. 
Z naszych obserwacji wynika, że nic się 
w tym temacie nie dzieje...
• W  dalszym ciągu od wczesnych go

-dzin porannych do nocy, m im o zakazu, 
przez nasze osiedle przetaczają się tabu

-ny ciężkich samochodów, niejednokrot
-nie mijając patrole policji dokonujące 

kontroli. Tego nie rozumiemy.
Anna Schoengart

Gazeta Sławięcicka



POŻEGNANIA

Zegnaj Mietku!
W  o statn ich  d n iach  kw ietn ia  2017 roku  zm arł nagle pan  M ieczysław  Zaczyk. W szyscy 

pam ię tam y  Jego uśm iech  i życzliwość. Ile to  w ażnych uroczystości rodz innych  i jub ile 
uszy przeżyw aliśm y w  restauracji państw a H uebner, gdzie p an  M ietek  p racow ał wiele 
lat. „N iech się szefowa n ie  m artw i, wszystko załatw im y” -  m ów ił często do  pan i Gabrieli. 
A nasze bale C aritasu? W szystk im  zawsze św ietn ie kierow ał. P raca w  gastronom ii nie 
należy  do  łatw ych. W szystk ie sobo ty  i n iedziele na  pełnych  obrotach . B ardzo różn i k lien 
c i... Późnym  w ieczorem , o s ta tn im  au tobusem  linii n r  5 w racałeś do  dom u. Już Ciebie nie 
w idzę n a  p rzystanku  ko ło  techn ikum . Ty już  do tarłeś  do Celu, chociaż m oże trochę  za 
szybko, pon iew aż m iałeś tylko 60 la t . .. D ziękujem y Ci za wszystko, M ietku!

N iech  D o b ry  Bóg p rzygarn ie  C ię na wieki!

Gerard i wielu Twoich przyjaciół, którzy prosili o napisanie kilku słów

Wspomnienie
W  poniedziałek 4 września zm arł nagle w Warszawie profesor Stanisław Bylina. Był jednym 

z najwybitniejszych polskich historyków średniowiecza (mediewistów), znakomitym uczonym 
i m istrzem dla wielu pokoleń historyków. M ial 81 lat.

Sławięcice odwiedzał często, gdyż mieszkali tu  jego śp. rodzice i brat. Rodzice -  Irena i Stefan 
Bylina spoczywają na sławięcickim cmentarzu.

GB.
PS. A kilka dni wcześniej ktoś ze Sławięcic m nie o niego pytał...

Serdeczne podziękow anie dla 
Pani d o k to r Anny Białek oraz wszystkich 

Pań pielęgniarek z Przychodni w  Sławięcicach 
za d łu g o le tn ią  opiekę 

m edyczną nad naszą Ciocią

ŚP. ADELAJDĄ BORTEL

składa rodzina Bortel ze Starego Ujazdu

Składam y serdeczne podziękow ania wszystkim  
Krewnym, Sąsiadom , Przyjaciołom  i Znajom ym  

za udz ia ł w  m odlitw ach  i pogrzebie

ŚP 
PAULA BURZAN

Bóg zapłać księdzu W aldem arow i Jaskóle za 
p rzew odniczenie całej cerem onii oraz wszystkim 

za przekazane kondolencje  i złożone kwiaty.

Żona i dzieci z  rodzinami

ODESZLI DO PANA
GERTRUDA GRZEGORCZYK lat 81
AAAR1A BOGACKA lat 70
ADELA)DA PIECZKO lar 96
HALINA BUDNER lat 68
KRZYSZTOF SIN1AKOWSKI lat 60
PAUL BURZAN lat 89
ANNA AAAR1A FOGEL lat 93
HELMUT BRYŁKA lat 82
WILHELM ZGRAJA lat

OCO

SYLWIA SZMOEKA lat 59
JAN KUPCZAK lat 70
ZBIGNIEW KONIECZNY lat 48
DARIUSZ PANDER lat 31
GERTRUDA WYGASZ la t

OO

KRYSTYNA BODYNEK lat 82
TERESA H1RSZ lat 84
KAROL KRAWIEC lat 74
ANDRZEJ SOTOR lat 62
JAN HYTREK lat 67
GERTRUDA SWACZYNA lat 86
ADELAJDA BORTEL la t

OO

W yrazy szczerego w spółczucia 
Rodzinom  Zm arłych

składa Redakcja
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SPORT

Osiedlowa piłka nożna

Pierwszy turniej Skrzatów w Koźlu 

Puchar zdobyty po raz trzeci
Po raz trzeci z rzędu piłkarze KS Sła- 

więcice wystąpili w finale terytorialnym 
Pucharu Polski. W  poprzednich dwóch 
finałach zwycięsko kończyli mecze fina

-łowe wywalczając Puchar Terytorialny 
powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego 
i głubczyckiego. W  dniu 15 czerwca na 
stadionie w Głubczycach nasza drużyna 
KS Sławięcice pokonała drużynę Polonii 
Ściborzyce Wielkie 9:1 i zdobyła Puchar 
już po raz trzeci z rzędu! Jest to wielki 
sportowy sukces naszego Klubu. Oprócz 
pięknego pucharu nasza drużyna wywal

-czyła nagrodę 1000 złotych oraz prze
-pustkę do występów w Pucharze Polski 
na szczeblu wojewódzkim. Do rozgry

-wek wyższego szczebla nasza drużyna 
przystąpiła 24 sierpnia goszcząc drużynę 
z klasy okręgowej Racławię Racławice 
Śląskie. Po bardzo dobrym  meczu d ru 

-żyna trenera Adama Kani pokonała ry 
-wala 7:0, a świetną formą błysnął napast

-nik Łukasz Mizak zdobywając 6 bramek. 
Kolejnym rywalem w pucharowej rywa
-lizacji był IV-ligowy zespól z naszego po
-wiatu Porawie Większyce. Po ciekawym 
i wyrównanym meczu przegrywamy 1:3 
i kończymy pucharowe boje, które udo
-wadniają po raz kolejny, że z zespołem 
KS Sławięcice muszą się liczyć uznane 
zespoły naszego województwa. Tradycja 
udanych pucharowych występów została 
podtrzymana, a kibice w tych meczach 
przeżyli wiele piłkarskich emocji.

Ligowa rywalizacja w A-klasie
Zakończony w czerwcu sezon ligowy 

w A-klasie drużyna KS Sławięcice ukoń
-czyła na 7. miejscu z postanowieniem 

poprawy miejsca w ligowej tabeli, by na 
stale usadowić się w czołówce drużyn 
walczących o awans do klasy okręgowej. 
Jednocześnie przed trenerem  Adamem 
Kanią stanęło zadanie odmłodzenia d ru 

-żyny i wprowadzenie młodych piłkarzy Drużyna KS Sławięcice po zdobyciu Pucharu Terytorialnego 15.06.2017.

z drużyny juniorów. Stworzona druży
-na będąca mieszanką młodości z ru ty
-ną bardzo ciekawie zaprezentowała się 

w pierwszych meczach ligowych, będąc 
długo drużyną bez poniesionej porażki. 
Trafnie do drużyny zostali wkom po

-nowani m łodzi piłkarze grający w ju 
-niorach w poprzednim  sezonie: Daniel 

Leszczyk, Mateusz Włodarczyk, Mateusz 
Płachetka, Damian Korbela czy M ar

-cin Alder. O sporym pechu może m ó
-wić m łody bram karz M arcin Kuliński, 

którego kontuzja wyeliminowała z gry 
w meczach rundy jesiennej. Życzymy 
M arcinowi szybkiego powrotu na boisko 
i do bramki KS-u. Cieszy fakt, kiedy wy
-chowankowie trenera Szymona Kupki 
powoli stanowią o sile drużyny senio

-rów. Serdecznie dziękujemy kibicom za 
wspieranie naszej drużyny podczas m e

-czów ligowych i zapraszamy na stadion 
przy ulicy Sadowej.

Dzieci i młodzież w KS Sławięcice
Ogromne braki piłkarzy w druży

-nach młodzieżowych, które już od paru 
lat mają niepokojące tendencje, również 
w nowym sezonie, odbiły się na ilości 
drużyn w naszym Klubie. Zaledwie po 
paru chłopców z każdego rocznika nie 
pozwoliło utworzyć i zgłosić do roz

-grywek zespołów juniorów, trampkarzy 
ani młodzików. Trenerzy Adam Kania 
i Szymon Kupka rozpoczęli w nowym 
sezonie pracę treningową z najmłodszy

-mi Skrzatami (2012 i młodsi) i Żakami 
(2009-2011). Rozpoczęte w ubiegłym 
sezonie treningi z najmłodszymi są dalej 
kontynuowane. Cieszy duża frekwencja 
na zajęciach oraz duże zainteresowanie 
i pom oc rodziców. Czynione są stara

-nia o utworzenie pełnej grupy Orlików 
(2007-2008). Serdecznie zapraszamy 
dzieci na treningi piłkarskie w utworzo

-nych grupach. Zajęcia jesienią i zimą

Trener Mateusz Knurowski z młodymi piłkarzami 

będą się odbywały w salach sportowych 
naszych sławięcickich szkół.

Odwiedziny w klubie
Podczas wizyty w Sławięcicach od

-wiedził nasz klub wieloletni piłkarz gra
-jący ostatnio we wszystkich meczach 

oldbojów Eugen Harnus. Podarował dla 
piłkarzy KS Sławięcice piłkę. Serdecznie 
dziękujemy!

Awans sędziego
Miło nam  poinformować że piłkarz 

KS Sławięcice, a jednocześnie sędzia pił
-karski Adam Kupka po zdaniu egzami

-nów przed nowym sezonem został awan
-sowany do grona sędziów IV-ligowych 
OZPN Opole!

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
wielu udanych meczów w roli arbitra.

Podziękowanie dla trenera
W raz z początkiem sezonu ze wzglę

-du na sprawy osobiste z pracy trenerskiej 
w naszym klubie zrezygnował Mateusz 
Knurowski. Trenujący 6 lat najm łod

-szych piłkarzy naszego klubu przeszedł 
z grupą przedszkolną od Żaka aż do O r

-lików, ostatnio trenując obydwie te g ru 
-py. Prawdziwy pasjonat z wielkim zaan
-gażowaniem kształtował u najmłodszych 
adeptów piłkarskie umiejętności. Zarząd 
KS Sławięcice składa serdeczne podzię

-kowania za lata trenerskiej pracy.
Opracował Zbigniew Tomik

20 Gazeta Sławięcicka



WYDARZĘ

Muzyczne Sławięcice
M iniony okres obfitował w naszym 

osiedlu w wydarzenia muzyczne.
Jeszcze przed Wielkanocą zorganizo

-wano koncert muzyki pasyjnej w wyko
-naniu Akademickiego Zespołu Muzycz

-nego Politechniki Śląskiej pod dyrekcją 
pani prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Ło-
boda.

23 kwietnia 2017 r. na w yrem onto
-wanych organach kościoła pw. św. Ka

-tarzyny Alek
-sandryjskiej grał 

prof. Stefan Baier 
-  Rektor Wyż

-szej Szkoły Ka
-tolickiej Muzyki 
Sakralnej i Peda
-gogiki Muzyki 
w Regensburgu. 
Jest on także wy

-kładowcą w In 
stytucie Muzyki Sakralnej Wydziału Teo
-logicznego na Uniwersytecie Opolskim. 
Koncert ten był zwieńczeniem trwające
go ponad rok rem ontu organów naszego 
kościoła. Licznie zgrom adzona publicz
ność nagrodziła wykonawcę gorącymi 
brawami. Koncert prowadził profesor 
Uniwersytetu Opolskiego ks. prof. Grze
gorz Poźniak.

4 czerwca br. przed licznie zgrom a
-dzoną publicznością ponownie wystąpił 

Akademicki Zespół Muzyczny Politech
-niki Śląskiej. Tym razem chór zaprezen

-tował się w bardziej różnorodnym  reper
-tuarze.

Trio Stroikowe wraz z Agnieszką Hyla 

-solisty w Filharmonii im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie.

Trójce solistów akompaniowała 
Agnieszka Hyla, absolwentka Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. W  latach 2008-2013 stu

-diowała na Wydziale Instrumentalnym, 
w klasie organów prof. Andrzeja Choro- 
sińskiego. W  2015 roku ukończyła Wy

-dział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki 
i Muzyki Kościelnej. Jest laureatką XXIV 
M iędzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskie-
go w Rumii. O d 2015 roku jest organist
-ką w kościele św. Katarzyny Aleksandryj
-skiej w Sławięcicach.

Program  koncertu obejmował utw o
-ry takich twórców jak: Georg Friedrich 

Haendel, Ludwig van Beethoven, Astor 
Piazzolla, Antonio Vivaldi, W ładim ir 
Wawiłow/Giulio Cacciini, Wolfgang 
Amadeusz Mozart, Rachmaninow, Ja-
cques Ibert. Trzeba tutaj podkreślić i go
-rąco podziękować Karolinie i Agnieszce 
Hyla za inicjatywę i zaangażowanie w o r
-ganizację tego koncertu.

Jeśli wspom nimy jeszcze stycznio
-wy koncert kolęd w w ykonaniu chóru 

i Sławięcickiej O rkiestry Dętej pod dy
-rekcją pana M elchiora Jochem, występy 

młodzieżowego zespołu „Szofar”, scholi 
o wdzięcznej nazwie „Katarzynki” i weź
-miemy pod uwagę, ile dzieci i młodzieży 
uczy się w szkole muzycznej, to śmiało 
m ożna powiedzieć o „muzycznych” Sła
-więcicach.

Należy dodać, że organizatorami kon
-certów było Towarzystwo Przyjaciół Sła
-więcic i Parafia pw. św. Katarzyny Alek
-sandryjskiej w Sławięcicach przy finanso
-wym wsparciu Gminy Kędzierzyn-Koźle.

G.B.

Nazwa „Trio Stroikowe” wzięła się 
z faktu, że zespół ten tworzą trzy instru 

-menty dęte drewniane, które do wydo
-bycia dźwięku potrzebują trzcinowych 
stroików. Wykonawcami byli młodzi 
muzycy, posiadający jednak już niemały 
dorobek artystyczny.

Patrycja K orniluk ukończyła w 2014 
roku Akademię Muzyczną im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach w kla

-sie oboju profesora Tomasza Miczki. Jest 
laureatką wielu nagród w konkursach so
-lowych, jak i kameralnych. O d maja 2005 
roku jest oboistką Polskiej Orkiestry Sin- 
fonii Iuventus w Warszawie.

Beniamin Lewi w 2014 roku ukoń-

Prof. Stefan Baier

Następnym dużym wydarzeniem 
muzycznym w Sławięcicach był koncert 
Tria Stroikowego, jaki odbył się w naszej 
świątyni dnia 20 sierpnia.

czył Akademię Muzyczną w Katowicach 
w klasie fagotu prof. Krzysztofa Fiedu- 
kiewicza oraz w Akademii Muzycznej 
w Stuttgarcie w klasie prof. Marca Engel- 
hardta. Jest laureatem konkursów  fago
-towych, a także uczestniczył w licznych 
kursach mistrzowskich. W spółpraco

-wał m.in. z Stuttgarter Philharmoniker, 
Narodową Orkiestrą Symfoniczną Pol

-skiego Radia w Katowicach, czy Orkie
-strą Kameralną AUKSO. O d sierpnia 

2013 r. pełni funkcję I fagocisty w  Filhar
-monii Warmińsko-M azurskiej w  Olsz

tynie, a od 2015r. jest I fagocistą O pery 
Bałtyckiej w Gdańsku.

Piotr W ybraniec ukończył Akademię 
Muzyczną w Katowicach w klasie klar

-netu prof. Arkadiusza Adamskiego. Za 
wybitne osiągnięcia podczas studiów 
otrzym ał stypendium M inistra N a

-uki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie 
kształcił się w Królewskim K onserwato

-rium  w Hadze, jednocześnie, będąc sta
-żystą Haskiej Filharmonii. Jest laureatem 

n a j w a ż n i e j s z y c h  
polskich konkursów 
klarnetowych i ka
-meralnych. W ystępo

-wał na wielu presti
-żowych festiwalach 
muzycznych, m.in. 
Warszawska Jesień, 
C hopin i jego Euro

-pa. Obecnie piastuje 
stanowisko muzyka-Akademicki Zespól Muzyczny Politechniki Śląskiej

W szelkie inform acje o życiu naszej parafii znajdują się na stronie

www.parafia-slawiecice.pl
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FOTO OKO

...urodzinow e

...w ypoczynkow e

Nie ma to jak dobry sen pod kapeluszem 
taty! Mały Karol Grzywocz jest na mszy 
św. w każdą niedzielę. Brawo!

P.K.

Miesiąc październik to czas nabożeństw 
różańcowych. Jedna z dziewczynek do
starczyła do redakcji takie oto zdjęcie 
różańca. Dziękujemy!

Redakcja

...zm ienne

...nadesłane

Pani Aniela M anek ukończyła 90 lat 
w dniu 16 kwietnia 2017 roku. Tego sa
mego dnia i roku urodził się papież Se
nior Benedykt XVI (Josef Ratzinger). Pa
nią Anielę znają prawie wszyscy miesz
kańcy Sławięcic. Wiele rodzin zapamięta 
do końca życia, jak pani Gejla prowadzi
ła modlitwy, gdy um ierał ktoś z naszych 
bliskich. Zawsze była i jest w dalszym 
ciągu blisko tych, którzy potrzebują 
wsparcia i pomocy. Ze względu na wiek, 
dzisiaj to wsparcie jest bardziej m odli
tewne, ale jakże zawsze ważne! Jeszcze 
raz życzymy naszej jubilatce dużo zdro
wia i Błogosławieństwa Bożego! Alles 
Gute, Tante Gejla!

Redakcja

Pod mój dom przyszła dość duża grupa m łodych ludzi, mieszkańców Sławięcic. Naj
pierw nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że j ak zwykle Maria wręczy każdemu po 
cukierku i będzie OK. Niestety, przynieśli pisem ną petycję i zażądali kategorycznie: 
załatwienia dodatkowego dnia wolnego w tygodniu w szkole, wybudowania basenu 
krytego przy szkole podstawowej, zwiększenia kieszonkowego o 70% dla chłopców 
a o 90% dla dziewcząt, przydzielenia każdemu, kto kończy 13 lat nowoczesnego lap
topa, zwiększenia przepustowości Internetu w Sławięcicach do 100 MB/s. Nie miałem 
wyjścia, wstępnie obiecałem, że będę się starał. Wtedy odblokowali mój sam ochód 
i mogłem wyjechać z dom u ...

G. Kurzaj

Co to za goście spacerują po naszym par
ku? Czyżby pan Piotr Październy chciał 
pokazać małżonce Danucie wejście do 
tajnego tunelu, który prowadzi od zam 
ku aż do Zalesia Śl.? Zapewniam Cię 
Piotrze, że wejścia, o którym  myślisz, nie 
ma. W  roku 1970 podałem Ci fałszywy 
trop. Prawdę o tunelu i skarbach tam 
umieszczonych zna tylko jedna osoba 
w Sławięcicach. To wcale nie jestem ja. 
Ukłony dla Ciebie i Małżonki!

G. Kurzaj

Niekiedy pogoda szykuje nam  takie niespodzianki. Fotografie z ogrodu państwa Ga
brieli i Zbigniewa Tomik wykonane zostały wiosną tego roku.

Maria

...żarto b liw e ...gościnnie



Na naszym cmentarzu wykonano wielką robotę!
Nie wszystkich wolontariuszy, którzy pracowali w minionym roku przy porządkowaniu 

drzew na naszym cmentarzu, przedstawiają te zdjęcia. Cieszy fakt, że gdy padnie prośba o po
moc, wielu z nas odpowiada na nią pozytywnie. Bóg zapłać wszystkim, którzy tak właśnie 
reagują!

Redakcja


