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...sławięciccy strażacy ochotnicy 
są z nami. Kosztem wolnego czasu, 
szkolą się i doskonalą ciągle swoje 
umiejętności. W  roku 2017, aż 117 
razy wyjeżdżali, aby komuś pomóc, 
uratować m ienie lub nawet uratować 
czyjeś życie. Jak w idzimy na zdjęciu, 
Rodzinę Strażacką tworzy kilka po- 
koleń. Na ręce najstarszego strażaka 
pana Józefa Bijoka (siedzi w środku), 
który kończy właśnie 91 lat, składa- 
my wszystkim druhnom  i druhom  
najlepsze życzenia z okazji Świąt 
Wielkanocnych! Alleluja!

51. p ie lgrzym ka Nowy sezon List Coroczna Gdy
ze S ła w ięcic u naszych z Rady 1-m ajow a zadzw oni
na Jasną Górę p i łkarzy  Osiedla Cyklostrada św. Katarzyna

Radość, która jest prawdą, 

i prawdę, która jest radością, 

Zmartwychwstający -  wprowadź 

w nasz dom i kościół.

Józef Szczawiński 

Naszym Drogim Czytelnikom,
Przyjaciołom, Sympatykom
oraz członkom Towarzystwa Przyjaciół
Sławięcic tej prawdziwej radości wynikającej
z faktu, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał
oraz spokojnych i zdrowych
Świąt Wielkanocnych
życzy

Redakcja „Gazety Sławięcickiej"

Krzyż z Diecezji Opolskiej, 
który towarzyszył 

wydarzeniom Światowych 
Dni Młodzieży w roku 2016, 
przybył w marcu 2018 roku 

do Sławięcic



..koncertowe

...z groszkiem

Koledzy z „Górki" początek lat 50. Od lewej: Leo Grittner, 
Willi Dlugosz, Józef Strużyna, Franz Grittner.

M. Kurowska

...rowerowe

...z humorem

A ja myślałem, że cyklostrady w Sławięcicach rozpoczęliśmy 
dopiero w XXI wieku. A tutaj proszę ... sławięcicka młodzież 
już w latach 70. XX wieku szalała „na kołach” po okolicy i n a- 
wet dalej. Rozumiem, że jak Marysi M anek „spadła keta”, to 
panowie jako dżentelmeni szybko wszystko naprawili? Pani 
Mario, jak to było naprawdę?

G.K.

Pan Roland, mieszkaniec Sławięcic, tak się zdenerwował korka- 
m i ulicznymi, jakie ostatnio powstawały na odcinku Sławięcice- 
-Koźle, że ...kupił sobie amerykański helikopter! Do pierwszego 
lotu doszło 1 kwietnia 2018 roku. Był mały problem z garażowa- 
niem  tej nowoczesnej maszyny latającej. Sprawę szybko rozwią- 
zano i udostępniono p. Rolandowi pomieszczenie starej kotłow- 
n i w parku. Świetny pomysł, panie Rolandzie! Cena wcale nie 
jest tak duża w porów naniu do średniej klasy samochodu. M oż- 
liwość zapłaty ratalnej. Czas lotu ze Sławięcic na nowy parking 
przy Urzędzie M iasta w  Koźlu to tylko 8 minut. Nasza redakcja 
posiada od p. Rolanda upoważnienie do prowadzenia zapisów 
na bezpłatne przeloty do Koźla (z międzylądowaniem na par- 
kingu CEWE oraz przy Odrzańskich Ogrodach). Zapraszamy!

II pilot G. Kurzaj

Witamy w Sławięcicach sklep spożyw- 
czy sieci GROSZEK. Trochę zmian nazw 
na szyldach umieszczanych na tym bu- 
dynku już przeżyliśmy. Tak się toczy ży- 
cie gospodarcze. Nowym właścicielom 
sklepu życzymy powodzenia w biznesie, 
a klientom tej placówki zadowolenia 
z zakupów.

Redakcja

W  niedzielę 7 stycznia 2018 r. gościła w Sławięcicach orkiestra z niedalekich Poni- 
szowic. Koncert w sławięcickiej świątyni był dla słuchaczy prawdziwą ucztą. Świet- 
na akustyka naszego kościoła to argum ent, aby takich spotkań z muzyką organizo- 
wać jak najwięcej.

...eleganckie  

FOTO OKO



Za nam i kolejny, do- 
roczny, dobroczynny Bal 
Caritasu.

Przebiegł może trochę 
inaczej niż do tej pory, gdyż 
dołączyli do nas członko- 
wie Automobilklubu Kę- 
dzierzyn-Koźle. Wspólnie 
i zgodnie bawiliśmy się 
długo i dobrze.

Jak zwykle, były licyta- 
cje, fanty i inne atrakcje.
Poznaliśmy dwójkę no- 
wych prowadzących -  Klaudiusza i Ro- 
berta, którzy świetnie poradzili sobie 
z tą rolą i dobrze zastąpili weteranów. 
W  tym roku, w gościnnych salach „Night 
Club 2000” powitała nas nowa szefowa 
A drianna Krysiak. Dziękujemy serdecz- 
nie pani Adzi za kontynuowanie działal- 
ności rodziców.

Siedząc przy stoliku, zaczęliśmy zasta- 
nawiać się, który to już z kolei bal firm o- 
wany przez naszą parafialną „CARITAS”. 
Byliśmy zgodni, że jesteśmy blisko jakiejś

okrągłej rocznicy, ale pa- 
mięć nas zawodziła i z po- 
mocą przyszło archiwum 
„Gazety Sławięcickiej”. 
I tak w lutym roku 1992 
„Gazeta” donosiła że, trze- 
ci już Bal „Caritasu” odbę- 
dzie się 29 lutego w restau- 
racji „Diana”. Wynikałoby 
z tego, że teraz był bal nr 
29. Wprawdzie w 1995 od- 
były się, już w salach „Ni- 
ght Club 2000”, dwa bale 

w kolejne soboty (tylu było chętnych!), 
ale potraktujm y to jako jeden. Więc za 
rok będziemy się bawić po raz TRZY- 
DZIESTY!

To dopiero będzie BAL!
Dziękujemy wszystkim, którzy w ja - 

kikolwiek sposób przyczynili się do or- 
ganizacji tegorocznego balu i pomagali 
w  przygotowaniu. To wszystko po to, by 
pom óc tym, którzy pomocy potrzebują.

Zapraszamy za rok!
Zespół „CARITAS”

Jestem więc w  domu!

G erard Kurzaj
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Pani Regina Pabian śmiało śmiga rano 
na rowerze do sklepu po bułki i gazety. 
Jadąc, melduje mi, że ta dziura w asfalcie 
koło sklepu „Praktyk” jest coraz większa 
i trzeba coś z tym zrobić...

G rupa pensjonariuszy z DPS, p a - 
ram i, powoli porusza się chodnikiem  
koło budynku straży. N iektórzy mówią 
do m nie po im ieniu, a opiekunowie 
grupy są nieco zdziw ieni...

Cała rodzina Białków i Nowaków 
spacerkiem  idzie do kościoła przez park  
w niedzielne przedpołudnie. D r A nna 
nic nie mówi, ale w iem co myśli, p a - 
trząc na nas ruszających spod dom u 
sam ochodem , też do kościoła: Przecież 
tłum aczyłam , że trzeba dużo spacero- 
w ać...

G odzina 14:30. D wójka czw artokla- 
sistów wraca ze szkoły do dom u. M ijam 
ich sam ochodem  na ul. Sławięcickiej, 
na moście na kanale, obok bram y do 
parku. G odzina 15:30. Ta sam a dwójka 
uczniów  dotarła do drugiej części m o- 
stu i są już przy bram ie posesji państw a 
W eisser... zdążyli przejść m o s t... Gdzie 
tu  się spieszyć, gdy świat jest taki cie- 
kawy. ..

Pan A ndrzej Kurelowski wiezie ko- 
lejną dostawę paszy dla swojej fermy 
pod lasem przy ul. Asnyka i m acha mi 
zza kierownicy małej ciężarów ki...

Ktoś rozwalił um yślnie nowoczesny 
szklany ekran kiosku inform acyjnego 
dla turystów, znajdującego się przy b u - 
dynku OSP...

G rupa chłopców z plastikow ym i b u - 
telkam i w ypełnionym i w odą i małym  
dodatkiem  perfum , dźwigając nieco już 
w ypełnione prezentam i i kroszonkam i 
torby, idzie od dom u do dom u i m eldu- 
je, że „śmingus dyngus”. ..

Idę przez 
Sław ięcice

KOM UNIKATY

To był BAL!

Wielkopiątkowe zadumanie

Z Drogi Krzyżowej 
Stacja XI

J a  w  dłoni m iałem  młot! G w óźdź po gw oździu  
Wbijał się w  Twoje dłonie i ży ły  rozdzierał  -  

W lałem ogień w  Tw e ciało i łam ałem  kości,
B yś płonący cierpieniem na krzyżu  umierał.

J a  poiłem  Cię żółcią i octem, g d yś  wołał 
Konający z  pragnienia drżącym  głosem: „Pragnę!” 

I śledziłem, ja k  długo pierś oddychać zdoła, 
Zanim zgonem  zam ilkną wargi tw e pobladłe...

Co dzień pierś Twoją darłem, łam ałem  golenie,
I octem z  żółcią Twoje ciszyłem  pragnienie,

To j a  śledziłem , ja k  tw arz Twoja dogorywa...

I wiecznie gw óźdź mój ciało skrw aw ione rozdziera, 
I w łócznia moja piersi zsin ia łe rozrywa  -  

I wiecznie pod  ciosami moimi umierasz!

Wojciech Bąk z „Intencje serca”
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PIELGRZYMKA

Pomogli 
w wydaniu Gazety

Dziękujemy Szanownym 
Czytelnikom, którzy swoimi 
darowiznami wspomagają 

wydawanie „Gazety 
Sławięcickiej” oraz działalność 

Towarzystwa Przyjaciół 
Sławięcic. W  ostatnim  czasie 

byli to:

Barbara i Wolfgang Lerch 
Stanisław Wiński 

Paweł Rams 
Alicja i Hans Manek 
Ks, Jan Piechoczek 

Danuta Rausch von 
Traubenberg 

Ks. Henryk Woliny 
Helena i Jan Czepelak 

Rodzina Golly 
Barbara i Fryderyk Karkosz 

Krystyna Bujalska 
Helena Kozubek 

Johanna Marta Scholz 
Hildegarda Scholz 

Irena Kunert 
Sylwia Urbańczyk 

Józef May 
Irena i Ernest Zimmert 

Helene i Johann Golombek 
Monika i Joachim Bodynek 

Maria Loers 
Norbert Lasota 
Gabriela Nahlik 

Hedwig i Georg Albrecht 
Adela Langer 

Werner Tkotsch 
Monika i Józef Gabor

Wszystkim Darczyńcom 
i ich Rodzinom przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia 

Radosnych Świąt 
Wielkanocnych!

 Redakcja
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Tow arzystw o Przyjaciół 
Sław ięcic  zaprasza...

Doszła do m nie plotka, że aby zapisać się do Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, 
trzeba pokonać trudną drogę, a czasem jest to nawet niemożliwe. Nic bardziej b łęd
nego! Nasze stowarzyszenie jest otwarte dla każdego, kto tylko zgadza się z naszym 
statutem (zapraszam na naszą stronę www.naszeslawiecice.pl) i chciałby od czasu do 
czasu coś dobrego uczynić dla wspólnego dobra. Nie jesteśmy żadnym elitarnym, 
zamkniętym klubem. W  tej chwili nasze towarzystwo liczy 60 członków. Nasza skład
ka członkowska wynosi 5 zł na miesiąc. Czym się zajmujemy, to Państwo obserw uje
cie, czytając m .in. niniejszą gazetkę wydawaną już prawie 28 lat. Tak więc inform uję 
wszem i wobec: Nasze drzwi są otwarte!

Gerard Kurzaj  -  Prezes Towarzystwa
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51. raz pi eszo na J a s n ą  Górę

„Napełnieni Duchem Św iętym "
Pięćdziesiąta, jubileuszowa piel- 

grzym ka przeszła do historii i naszych 
wspomnień.

W  tym roku rozpoczynamy drugą 
pięćdziesiątkę naszego pieszego piel- 
grzymowania na Jasną Górę, do Czarnej 
Madonny. Tematyka tegorocznej piel- 
grzym ki wiąże się z hasłem  roku duszpa- 
sterskiego Kościoła w Polsce „Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym!”. W yru- 
szymy więc, by podczas czterech dni 
pielgrzymowania zastanawiać się nad 
tym  właśnie wezwaniem, odkrywać Oso- 
bę i dary Ducha Świętego, próbować na 
nowo zrozumieć sakram ent bierzmowa- 
nia i jego skutki w naszym życiu. Będzie 
to czas do zastanowienia się nad wła- 
snym życiem, własną wiarą, czas przeży- 
cia kilku dni na modlitwie i rozważaniu 
Bożych i ludzkich spraw.

Oczywiście, poniesiemy ze sobą cały 
bagaż naszychi problemów osobistych, 
rodzinnych, zawodowych, czy ogólno- 
społecznych. Wszystkie te intencje bę- 
dziemy polecać w modlitwie różańcowej 
zanosząc je do naszego Pana przez wsta- 
wiennictwo Jasnogórskiej Pani. Zapra- 
szamy starych stażem pielgrzymów, jak 
i tych, którzy pragną spróbować swych 
sił w trzydniowej wędrówce po raz 
pierwszy. Zapraszamy gorąco tych, co 
przygotowują się do przyjęcia sakram en- 
tu  bierzmowania i tych, co ten sakram ent 
niedawno przyjęli. Niech te dni będą dla 
nas okazją jeszcze bliższego poznania 
D ucha Świętego, jego darów i jego dzia- 
łania w naszym życiu.

Wyruszamy 25 czerwca po mszy św. 
w  kościele św. Katarzyny w Sławięcicach 
o godz. 7.00. A dalej przez Ujazd, Toszek, 
Wielowieś (nocleg), Tworóg, Brusiek,

Koszęcin, Boronów (nocleg), Konopiska, 
Częstochowę na Jasną Górę. W racamy 
28 czerwca ok. godz. 17.00 -  autokarem. 
Noclegi w szkołach, a w Częstochowie na 
Halach. Szczegóły zapisów będą podane 
w m aju na plakatach, w ogłoszeniach 
parafialnych, na parafialnej stronie inter- 
netowej www.parafia-slawiecice.pl i na 
stronie Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic 
www.naszeslawiecice.pl

O prócz norm alnego ekw ipunku 
pielgrzym a, zabieram y ze sobą „D ro - 
gę do N ieba”, różaniec i dużo radości. 
W ierzymy, że tradycyjnie już spo tka- 
m y się w Częstochow ie u stóp Jasnej 
G óry  w szerszym  gronie, że na  ostatn i 
dzień licznie dojadą na w spólną M szę 
Św. i w spólną D rogę Krzyżową inni 
m ieszkańcy Sławięcic. W zorem  lat p o - 
p rzedn ich  D rogę Krzyżową na W ałach 
Jasnogórskich odpraw im y przed  M szą 
świętą czyli ok. godz. 9.00, m sza św.
0 godz. 11.00, a o 15.00 nabożeństw o 
do Bożego M iłosierdzia w W ieczerni- 
ku. Serdecznie zapraszam y do udziału  
w  pielgrzym ce.

Chętnych do pom ocy w organizacji
1 przygotowaniu pielgrzymki zaprasza- 
my na spotkanie organizacyjne, k tó- 
rego term in zostanie podany w ogło- 
szeniach parafialnych. Bardzo gorąco 
prosim y o wcześniejsze zgłaszanie chęci 
uczestnictwa w pielgrzymce, szczegól- 
nie z podaniem  czy rezerwować noc- 
leg w Częstochowie i miejsce pow rotne 
w autokarze. Zgłaszać m ożna w zakrystii 
kościoła w Sławięcicach (w godzinach 
nabożeństw) lub mailem parafia@ para- 
fia-slawiecie.pl

Ksiądz proboszcz 
i starsi bracia pielgrzymi

Tow arzystw o Przyjaciół 
Sław ięcic zaprasza...

Doszła do m nie plotka, że aby zapisać się do Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, 
trzeba pokonać trudną drogę, a czasem jest to nawet niemożliwe. Nic bardziej b łęd- 
nego! Nasze stowarzyszenie jest otwarte dla każdego, kto tylko zgadza się z naszym 
statutem (zapraszam na naszą stronę www.naszeslawiecice.pl) i chciałby od czasu do 
czasu coś dobrego uczynić dla wspólnego dobra. Nie jesteśmy żadnym elitarnym, 
zamkniętym klubem. W  tej chwili nasze towarzystwo liczy 60 członków. Nasza skład- 
ka członkowska wynosi 5 zł na miesiąc. Czym się zajmujemy, to Państwo obserw uje- 
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po swym zm artw ychw stan iu  
wczesnym rankiem  
w  pierwszy dzień tygodnia 
Jezus ukazał się naprzód  
M arii M agdalenie.

Zofia Z aborow ska z  „Intencje Serca”

W ielkanoc

Najpierw ukazał się Magdalenie

...A kiedy jeszcze leżał w  grobie 
rozm yślali uczniow ie o zm artw ychw staniu :

M arzył Piotr:
W ie, jak  Go bardzo kocham ...
Pewno m nie ukaże się najp ierw  
nie pam iętając, że s tchórzy łem ...

Spodziew ał się Jan:
W yróżnił m nie na o s ta tn ie j wieczerzy 
i z krzyża przem ów ił...
Chyba i teraz ujrzę Go przed  innym i,  
skorom  tak  um iłow any...
Co p raw da bliższa M u m atka, 
w ięc m oże O na w cześniej zobaczy...

A Tomasz w  ogóle w ątp ił w  cud, 
bo nie był w ierny 
lecz niewierny.
Sądził jednak , że z tego pow odu  
pierwszy by og lądał Pana, 
gdyby Pan zm artw ychw stał.

I jeszcze inni ludzie snuli domysły:
-  Jeżeli zm artw ychw stanie , Klaudio, 
bądź spokojna, pierw si się dow iem y
-  m ów ił z ironią P iłat do żony -  
Przyjdzie tu  trium fow ać, 
m oże zem sty szukać na m nie?

-  Spoczywa w m o im  ogrodzie.
Nie pożałow ałem  M u  pięknego grobow ca. 
Jeżeli zm artw ychw stanie ,  
zjawi się tu  zaraz z podzięką.

-  O by tylko napraw dę n ie ożył.
Z nam i pierw szym i policzyłby się za bicie 
i krzyżowanie
-  m artw ili się żo łn ierze sto jący  przy grobie.

A O n był w śród nas po to  
by zbawiać
„pokutę czyniących grzeszników ”.

Wielkanoc 2018

NASI W  ŚWIECIE

Dyrektor Generalny  
Marek Bodynek

To poważne stanowisko zaj- 
muje w sieci handlowej „Ar- 
helan” nasz krajan, kojarzony 
przez wielu z nas z miejscem 
zamieszkania na ul. Asnyka 
w Sławięcicach. Sieć „Arhelan” 
to prawie 70 dużych marketów 
oferujących wysokiej jakości 
towary spożywcze i gospodar- 
cze. Istnieje na polskim ryn- 
ku już prawie 30 lat. Sklepy tej 
sieci rozmieszczone są głównie 
w rejonie Polski wschodniej
i północnej. Pan M arek Bodynek przed objęciem stanowiska 
D yrektora Generalnego w sieci „Arhelan” pracował na kie- 
rowniczych szczeblach w  innych dużych sieciach handlowych 
działających w Polsce. Pan M arek najpierw zdobył średnie 
wykształcenie jako technik elektronik, a następnie ukończył 
studia ekonomiczne na Uniwersytecie Opolskim. Pracując już 
zawodowo, doskonalił jeszcze swoją wiedzę m.in. na am ery- 
kańskim H arvard Business School oraz na francuskiej uczelni 
INSEAD. Obecnie Pan M arek ma 45 lat, jest żonaty i jest szczę- 
śliwym ojcem 7-letniego syna. Jak sam stwierdził w  biuletynie 
wydawanym przez sieć „Arhelan”, jego celem jest rozwój fir- 
my, ale jednocześnie, co wyraźnie podkreśla, stworzenie takiej 
atmosfery w sklepach, aby pracownicy przychodzili do pracy 
z uśmiechem na twarzy i dumą, że współtworzą dobrą i szano- 
waną organizację biznesową.

Cieszymy się, że „chopcy” z naszych sławięcickich podw ó- 
rek i jednocześnie absolwenci naszych szkół osiągają takie suk- 
cesy zawodowe. Gratulujemy, Panie Marku! Liczymy na to, iż 
m im o rozlicznych obowiązków od czasu do czasu znajdzie Pan 
czas, aby wpaść na ul. Asnyka. Proszę nie zapomnieć o naszym 
sławięcickim Festynie Kiermaszowym.

Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy na wschodnią stro- 
nę Polski dla Pana oraz całej rodziny radosne życzenia. Alleluja!

Mistrzowska  
passa trwa

Wszystko wskazuje na to, że w naszej gazecie na stałe zago- 
ściła już rubryka rekordów sportowych członka naszego Towa- 
rzystwa Przyjaciół Sławięcic, pana Henryka Szymury. Z ostat- 
nich Halowych Mistrzostw Polski, które odbyły się 24 lutego 
2018 roku w Toruniu, pan H enryk przywiózł dwa złote medale 
(60 m przez płotki oraz 200 m) i jeden m edal srebrny (60 m) 
w kategori M65. 60 metrów przez płotki pan H enryk przebiegł 
w czasie 9,54 s, poprawiając swój poprzedni rekord Polski
0 0,07 s. Czas ten jest najlepszym tegorocznym w ynikiem na 
świecie w  tej kategorii wiekowej.

Kolejne wyzwanie dla naszego mistrza to marcowe Halowe 
Mistrzostwa Europy w Madrycie. Trzymamy mocno kciuki
1 mamy nadzieję, że hiszpański w iatr poniesie naszego M istrza 
po kolejne rekordy.

D latego
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Kupię dom w Sławięcicach

Jestem  zain teresow any zakupem  d o m u  w  osiedlu  Sławięcice. Proszę osoby, k tó re m o g ą  udzielić 
in fo rm acji w  tej spraw ie o k o n ta k t pod nr telefonu  535 95 4  533. Z góry serdecznie dziękuję!

Gazeta Sławięcicka nr 95

Nasz Radny ma głos!

Szanowni Państwo!
i ustalimy, co zamiast wyciętych lip posa- 
dzimy i jak to miejsce upamiętnimy.

Będąc już przy temacie budowy uli- 
cy Filipa Pieli, z czego jestem niezm ier- 
nie dum ny i za co nieraz dziękowałem 
Pani Prezydent, chcę dotknąć punktów, 
które m nie bolą. Budowa ta, tak istotna 
dla wielu mieszkańców, prowadzona jest 
w sposób chaotyczny i nieterminowy. 
Wedle ustaleń z przetargu budowa miała 
zakończyć się pod koniec grudnia 2017 
roku, natomiast według najnowszego, 
trzeciego już podpisanego aneksu, za- 
kończyć się ma do 31 maja 2018 roku. 
Nie rozum iem , jak przy łagodnej zimie 
i ustalonym wcześniej na 120 dni czasie 
realizacji m ożna prowadzić inwestycję 
przez około 300 dni? Nie wspominając 
już o takich niedogodnościach jak n ie- 
zabezpieczone studzienki, ciemne ulice, 
problemy z wywozem śmieci i braku 
dojazdu do posesji. M am nadzieję, że 
mieszkańcy po tej budowie nie będą m u- 
sieli leczyć się z nerwicy! Ponieważ nie 
o to przecież chodzi przy prowadzeniu 
inwestycji, która docelowo ma m iesz- 
kańców uszczęśliwić i im pom óc w nor- 
malnym i cywilizowanym życiu.

W  ostatnim  czasie, na 
podstawie wniosków miesz-  
kańców napisałem również  
szereg innych interpelacji, 
w których wnoszę m.in. 
o doświetlenie i wybudowa- 
nie drogi od m ostu na Kanale  
Gliwickim do domów i kur- 
ników (końcówka ulicy Wró- 
blewskiego). Tu mam dobrą 
wiadomość. Most ma zostać 
w pełni wyremontowany, 
a przy okazji ma zostać wy- 
konane w spom niane oświe-  
tlenie oraz utw ardzony łącz- 
nik między mostem a ścieżką 
w parku. Szereg mniejszych 
rzeczy, takich jak wymiana 
latarni obok szkoły, wyko-  
nanie bezpiecznego wyjścia  
z placu zabaw przy ulicy 

aństwo!
Kołłątaja, łatanie dziur w ulicach, do- 
datkowe przejście dla pieszych na ulicy 
Sławięcickiej (obok Agencji Pocztowej), 
stacja z wypożyczalnią rowerów i dodat- 
kowy hot-spot w Sławięcicach w parku 
i na placu zabaw w miejscu Klodnickim, 
również zostaną wykonane w tym  roku.

O prócz tego, jesteśmy w trakcie 
opracow ania projektu zagospodaro- 
w ania placu przy Szkole Podstawowej 
i Przedszkolu (bieżnia, skocznia i w ie- 
lofunkcyjne boisko). Trwają też prace 
projektowe dotyczące rozbudow y Straż- 
nicy w  M iejscu Kłodnickim . M am na- 
dzieję że wszystko pójdzie dobrze i jesz- 
cze w tym  roku zaczniemy realizację 
powyższych projektów.

Na koniec chciałbym życzyć Państwu 
zdrowych, spokojnych Świąt W ielkanoc- 
nych, pełnych nadziei i rodzinnych spo- 
tkań w ciepłej, wiosennej atmosferze.

Jak zawsze dziękuję za poświęconą 
chwilę na odczytanie powyższego li- 
stu oraz zachęcam do kontaktu (nr tel: 
601956084) i zgłaszania Państwa p ro - 
blemów.

Tomasz Scheller

SAMORZĄD

 Na po-
  c z ą t k u

 chc ia łbym
         j a k  zawsze 

p o d z ię k o - 
wać za wszystkie zgłoszenia z Państwa 
strony i zachęcić Państwa do dalszego ze 
m ną kontaktu z w istotnych osiedlowych 
sprawach.

Swoje sprawozdanie z działalności 
chciałbym rozpocząć od opisania sytu- 
acji, w której pom im o naszego sprzeci- 
wu, wycięto dwie, bardzo ważne dla na- 
szej społeczności i historii, lipy przy ulicy 
Powstańca Filipa Pieli. Mimo, iż kilku- 
krotnie zgłaszaliśmy na spotkaniach, że 
lipy towarzyszące krzyżowi mają zostać 
(wyjaśnialiśmy dlaczego), pom im o tego, 
że w trakcie już prowadzonej inwestycji 
przy ul. Filipa Pieli sprawdzałem w urzę- 
dzie i m iałem  zapewnienia, że lipy zo- 
staną (na projekcie również były zazna- 
czone do pozostawienia). Niestety, lipy 
zostały wycięte dnia 5.01.2018 bez kon- 
sultacji z Radą Osiedla i radnym. Nie ma 
mojej zgody i zgody Rady Osiedla, którą 
kieruję, na to aby lekceważyć nasze zda- 
nie. W  sposób jasny przedstawiłem pro- 
blem Pani Prezydent wraz z zapytaniem, 
dlaczego doszło do tej sytuacji. Opisałem 
wszystko w  interpelacji radnego dnia 
6.01.2018 r. Mimo, iż Pani Prezydent
o wycince nie wiedziała, to uważam, że 
to pracownik jej podległy popełnił ol- 
brzymi błąd i jako jego zwierzchnik jest 
za to odpowiedzialna. Lipy, choć były 
chore, nie wymagały natychmiastowej 
wycinki, a i taką można było ostatecznie 
z nam i skonsultować, czego nie zrobiono. 
Rozgoryczenie i żal do Pani Prezydent 
pozostało we m nie do dnia dzisiejszego
I choć przeprowadziliśmy już kilka roz- 
mów wyjaśniających, nadal uważam, że 
zacząć tu  trzeba od słowa „przepraszam”, 
którego do dziś nie usłyszeliśmy. Dnia 
9 kwietnia 2018 r. Pani Prezydent zapo- 
wiedziała swoją obecność na zebraniu 
sławięcickiej Rady Osiedla, więc może 
wtedy nastąpi pewien przełom w sprawie



Państwo Grażyna i Paweł Bochynek z Wygody

znamy już od lat. Jak mi zdradziła pani 
Grażyna, nieruchomość przy drodze 
do Sławięcic (ul. Sławięcicka 1) kupił 
jej dziadek Franz Wilkowski dokładnie

Zaproszono  
nas...

Na adres Towarzystwa Przyjaciół 
Sławięcic otrzymujemy zaproszenia na 
różne ważne wydarzenia, które mają 
miejsce w Kędzierzynie-Koźlu lub w re- 
gionie. Za wszystkie zaproszenia ser- 
decznie dziękujemy. Serce podpowiada, 
że z zaproszenia zawsze wypada, a nawet 
należy skorzystać. Każde wydarzenie 
kulturalne czy społeczne poszerza naszą 
wiedzę i ubogaca jej uczestników. Życie 
jednak m a swoje prawa i niekiedy sko- 
rzystanie z zaproszenia nie jest możliwe. 
Liczymy więc na zrozumienie u gospo- 
darzy wydarzenia, na którym  zabraknie 
przedstawiciela naszego stowarzyszenia. 
W  ostatnim  czasie dotarły do nas listy:
• Od duszpasterza środowisk twórczych 
Diecezji Opolskiej, ks. profesora Piotra 
M aniurki na spotkanie noworoczne z or- 
dynariuszem, biskupem A ndrzejem Cza- 
ją. Spotkanie miało miejsce w M uzeum 
Diecezjalnym w Opolu
• Z Filharmonii Opolskiej na V Koncert 
„W tonacji Śląska”. Koncert organizuje 
corocznie Łubniański Ośrodek Kultury. 
Duszą i reżyserem tego radosnego i po- 
uczającego wydarzenia był, jak zawsze 
Krystian Czech, lider zespołu „Silesia”.
• Z M uzeum Śląska Opolskiego na 
promocję książki Jana Cofałki „Legen- 
dy sportu śląskiego”. Pozycja ta zawiera 
informacje o wielkich postaciach sportu 
znanych w całej Polsce. Zachęcamy ludzi 
interesujących się historią sportu do się- 
gnięcia po tę pozycję.
• Z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kędzierzynie-Koźlu na wernisaż wy- 
stawy z okazji Jubileuszu 70-lecia tej za- 
służonej placówki kultury.

Za wszystkie zaproszenia jeszcze raz 
pięknie dziękujemy!

Gerard Kurzaj

G .  Kurzaj

Drodzy Członkow ie  
Tow arzystw a  

Przyjaciół Sławięcic!

Właśnie mija I kwartał 2018 roku. Dziękuję serdecznie tym członkom Towarzy
stwa, którzy regularnie opłacają składki i już wpłacają na kolejny rok działalności. 
Bardzo proszę, by Ci, którzy poczuwają się do posiadania zaległości, jak najszybciej 
je uregulowali. M am nadzieję, że w  maju, na Walnym Zebraniu, nie trzeba będzie 
przypom inać o tym naszym dobrowolnym obowiązku. Do końca roku jest jeszcze 
dużo dni i wierzę, że wszyscy z nas swoje powinności uregulują.

Dziękuję serdecznie wszystkim ofiarodawcom -  tym  co regularnie wspomagają 
działalność Towarzystwa, jak i tym, co czynią to sporadycznie. Dzięki Wam Towarzy
stwo może ciągle działać. Dla ułatwienia wpłat podaję, że m ożna składać je do mnie 
osobiście lub bezpośrednio na konto bankowe Towarzystwa:

Bank Pekao SA Io/ Kędzierzyn-Koźle 85 1240 1659 1111 0000 2600 7126 z dopi
skiem „składki członkowslde” lub „darowizna na cele statutowe”. W  tym ostatnim  
mieści się oczywiście też wydawanie Gazety Sławięcickiej.

Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.
Z życzeniami Radosnych Świąt Zmartwychwstania.

Grzegorz Białek  -  Skarbnik TPS
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Z cyklu: spotkani w drodze do domu...

100 lat na W ygodzie!
Jadąc do Sławięcic od strony Zalesia 

Śl. i Strzelec Opolskich musimy przeje- 
chać obok pięknych i zadbanych zabudo- 
wań. Przy bram ie wjazdowej powiewają 
kolorowe flagi, a w podwórzu na ścianie 
budynku możemy dostrzec ogrom ną ko- 
lorową mapę Europy. Nasi dawni miesz- 
kańcy jadący z Niemiec do krewnych 
w Sławięcicach, mniej więcej w tym miej- 
scu mówią przeważnie „już niedaleko, 
widać wieżę kościoła”. Dopiero niedaw- 
no dowiedziałem się, że to miejsce na- 
zywane jest od ponad stu lat WYGODĄ, 
choć Państwa Grażynę i Pawła Bochynek

w roku 1918. Jak często powtarzał dzia- 
dek Franz „Tera bydymy żyć w y g o d - 
n i e . . . ” Czasy, które przyszły zaraz po 
roku 1918 (wielki kryzys gospodarczy 
w latach 20. XX wieku na całym świecie) 
wcale nie były takie łatwe i wygodne, ale 
słowo „wygoda” przylgnęło do tego m iej- 
sca może już na zawsze. Dzisiaj Państwo 
Bochynek mieszkają „na Wygodzie” 
z dwiema córkam i Aleksandrą i Agatą 
oraz mam ą pani Grażyny, Marią. Pan Pa- 
weł Bochynek prowadzi firmę „Arktika 
Elektro”, która specjalizuje się w budowie 
profesjonalnych instalacji elektrycznych 
oraz w szeroko pojętej automatyce prze- 
mysłowej. O d lat z usług tej firmy korzy- 
sta spółka Górażdże Kruszywa z grupy 
Heidelberg Cem ent Polska. Firma z WY- 
GODY jest partnerem  niemieckiej firmy 
„Woehwa”. Nic tylko się cieszyć, że takich 
mamy przedsiębiorczych sąsiadów. Nie 
mogę nie wspomnieć o bardzo dobrej 
współpracy rodziny Bochynek z naszym 
osiedlem i naszą parafią. Wielokrotnie 
mogliśmy się o tym przekonać szukając 
specjalistycznego sprzętu koniecznego 
do prac na naszym cm entarzu i w innych 
miejscach. Serdecznie pozdrawiamy na- 
szych sąsiadów i życzymy całej Rodzinie 
Bochynek Wesołych Świąt oraz kolej- 
nych 100 lat dla WYGODY!

Właśnie mija I kwartał 2018 roku. Dziękuję serdecznie tym członkom Towarzy- 
stwa, którzy regularnie opłacają składki i już wpłacają na kolejny rok działalności. 
Bardzo proszę, by Ci, którzy poczuwają się do posiadania zaległości, jak najszybciej 
je uregulowali. M am nadzieję, że w  maju, na Walnym Zebraniu, nie trzeba będzie 
przypom inać o tym naszym dobrowolnym obowiązku. Do końca roku jest jeszcze 
dużo dni i wierzę, że wszyscy z nas swoje powinności uregulują.

Dziękuję serdecznie wszystkim ofiarodawcom -  tym  co regularnie wspomagają 
działalność Towarzystwa, jak i tym, co czynią to sporadycznie. Dzięki Wam Towarzy- 
stwo może ciągle działać. Dla ułatwienia wpłat podaję, że m ożna składać je do mnie 
osobiście lub bezpośrednio na konto bankowe Towarzystwa:

Bank Pekao SA Io/ Kędzierzyn-Koźle 85 1240 1659 1111 0000 2600 7126 z dopi- 
skiem „składki członkowskie” lub „darowizna na cele statutowe”. W  tym ostatnim  
mieści się oczywiście też wydawanie Gazety Sławięcickiej.

Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.
Z życzeniami Radosnych Świąt Zmartwychwstania. www.radio-lenka.eu

WAŻNE

http://www.radio-lenka.eu
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Przysłowia m ądrością narodów
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Po siedem nastu latach nasza szkoła, 
w wyniku zm ian w  systemie edukacji, 
powróciła do pierwotnej nazwy. Zniknął 
Zespół Szkół Miejskich nr 4, a na jego 
miejsce powróciła ośmioklasowa szkoła 
podstawowa. Z każdym rokiem pracu- 
jemy intensywniej i realizujemy nowe 
projekty, aby oferta dla uczniów była jak 
najbardziej atrakcyjna i żeby nasi wycho- 
wankowie nie kojarzyli szkoły tylko ze 
żm udną nauką, ale także z zabawą i m i- 
łym spędzaniem wolnego czasu.

Bierzemy udział w wielu projektach 
edukacyjnych i zacieśniamy więzi ze śro- 
dowiskiem lokalnym. W  br. szkolnym re- 
alizujemy następujące projekty: M łodzi 
Przedsiębiorczy I; Nie Jesteś Sam; Dzień 
Patrioty i Patriotki XXI wieku; Trudny 
Temat -  Weź To Na Warsztat; Poczytaj- 
MY; Samorządy Mają Głos; Szkoła z Kla- 
są; Szkoła Demokracji; Rozmawiajmy
0 Uchodźcach; BohaterON; Całościowy 
Rozwój Szkoły.

W  wielu działaniach szkolnych 
uczestniczą również mieszkańcy nasze- 
go osiedla. Tak było m.in. przy realizacji 
ciekawego projektu o nazwie Patriota
i Patriotka XXI wieku.

W  D niu  Tolerancji, w raz z F un - 
dacją Edukacyjną im . Jacka Kuronia, 
zorganizow aliśm y Festiwal Patrioty 
i P atrio tk i XXI wieku. G łów nym i ce- 
lam i naszej pracy  było w zm ocnienie

obywatelskiego rozum ienia patrio ty - 
zm u, w skazanie przez uczniów  w śród 
członków  społeczności lokalnej osób, 
którym  bliskie są w artości i postaw y 
tak  rozum ianego patriotyzm u. Z a- 
stanawialiśm y się też nad  tym , kom u 
spośród naszych m ieszkańców  bliskie 
są te w artości. W szystkie klasy biorące 
udział w  projekcie jednogłośnie w ska- 
zały lokalnych patriotów . Zostali nim i: 
ksiądz proboszcz M arian Bednarek, 
pan  G erard  Kurzaj oraz pan  Tomasz 
Scheller. Przy dźw iękach „Gaudę M ater 
Polonia”, które w ykonała na skrzypcach 
Em ilia K luger z klasy VI, pani dyrektor 
M agdalena Szyndzielorz w ręczyła ty tu - 
ły Lokalnego Patrioty zwycięzcom n a - 
szego plebiscytu. W  czasie trw an ia  fe- 
stiw alu odbył się także konkurs „Pieśń 
patrio tyczna w obrazach”.

W  m arcu  2018 roku, po p rzepraco- 
w aniu w naszej szkole 31 lat odeszła 
na zasłużoną em eryturę pani Bożena 
Niedziałkow ska. W szyscy uczniow ie 
i pracow nicy serdecznie pożegnali p a - 
nią Bożenę, licząc na to, iż od czasu 
do czasu odw iedzi naszą sławięcicką 
placówkę. W szystkiego dobrego, pani 
Bożeno!

Nasz Szkolny Klub Wolontariuszy zor- 
ganizował w lutym 2018 roku spotkanie 
integracyjne z seniorami. Niespodzianek 
było wiele, a zabawa przednia.

 

Na ostatniej wielkiej gali „Ślązak 
Roku”, w Zabrzu, jedna z uczestniczek 
zaprezentowała m onolog oparty o różne 
przysłowia ludowe. W  komisji ocenia- 
jącej nie mogło, jak zwykle, zabraknąć 
specjalisty od słowa -  profesora Jana 
Miodka. Przepytując na końcu występu 
laureatki, profesor zwykle kończy podsu- 
mowanie swoją uwagą, bądź spostrzeże- 
niem. W  tym przypadku powiedział coś 
ciekawego. Na swoich zajęciach ze stu- 
dentam i nie zapytał ich o nic innego, jak 
właśnie o znajomość przysłów ludowych 
dotyczących... pogody. Jakież było jego 
zdziwienie, kiedy na sali, wśród studen- 
tów, zaległa cisza.

Po tym doświadczeniu pomyślałam 
sobie, że aby nie narazić naszych Czy- 
telników na brak orientacji w temacie 
i wywołać trochę wiosennego uśmiechu, 
poszperam  trochę w mądrości ludowej. 
Oto, na jakie mądrości się natknęłam:

Jak w gromnice z  dachów ciecze 
-  to się zim a długo wlecze.

Na świętego Grzegorza 
idzie zim a do morza.

Styczeń mrozem trzeszczeć musi, 
wtedy chłopa plon przydusi.

Bój się w styczniu wiosny, 
bo marzec zazdrosny.

Gdy Nowy Rok mglisty, 
zjedzą kapustę glisty.

Gdy w marcu deszcz pada 
wtedy rolnik biada, 
gdy słońce jaśnieje 

wtedy rolnik się śmieje.

W  marcu mgły, powódź za sto dni.

Święty Józef Oblubieniec, 
otwiera wiośnie gościniec.

Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść.

Na marzec narzeka każdy starzec.

Choć ju ż  w kwietniu słonko grzeje, 
nieraz pole śnieg zawieje.

Kwiecień gdy deszczem plecie, 
to maj wystroi w kwiecie.

Jaskółka i pszczółka lata, 
znakiem to wiosny dla świata.

Gdy przyjdzie wiosna hoża, 
pójdzie zim a do morza.

Na świętego Wojciecha  
pierwsza wiosny pociecha. 

Grzmot w maju nie szkodzi,  
sad dobrze obrodzi.

Od dwudziestego marca  
zagrzewa słońce nawet starca

Czego z całego serca życzy Wam 
(oczywiście słońca!)

M arik

Kochana
Bożenko!
W związku 

z przejściem na 
zasłużoną i upra- 
gnioną em erytu- 
rę, dziękujemy Ci 
za Twój profesjo- 
nalizm, za każdy

wspólnie spędzony dzień, niezliczone 
słowa pociechy i pomoc, jaką nam  
okazywałaś zawsze, gdy tego potrze- 
bowaliśmy. Życzymy Ci samych rado- 
snych dni, zdrowia, sukcesów w ży- 
ciu prywatnym, spełnienia w gronie 
rodzinnym. Zacznij zwiedzać świat 
i czerp z życia garściami, wszak życie 
zaczyna się na emeryturze!

Grono pedagogiczne PSP nr 16 
w Kędzierzynie-Koźlu

Bardzo energicznie działa nasz Samo- 
rząd Uczniowski pod przewodnictwem 
ucznia Krzysztofa Szczęsnego (w szkole 
podstawowej) oraz D om inika Cedzicha 
(w gim nazjum). Przygotowano między 
innym i ciekawą prezentację „Do dosko- 
nałości jeden krok” oraz podjęto wiele 
innych inicjatyw, o których m ożna szcze- 
gółowo poczytać na stronie internetowej 
szkoły o adresie: www.pspl6kkozle.pl

http://www.pspl6kkozle.pl
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nią. Oby 
w przyszłości 
takie obiekty

Kartka z 
przeszłości

Nasi Czytelnicy dostar
czyli do naszej redakcji 
ciekawą kartkę pocztową 
z roku 1912. Kartka za
adresowana jest do pałacu 
w Sławięcicach. Zwróćmy 
uwagę na wielojęzyczny 
stempel ze słowem „Kar
ta korespondencyjna”.
Główna strona pocztówki 
przedstawia zdjęcie młodej 
rodziny, związanej zapewne w jakiś sposób z naszą miejscowością. Może nasi Czytelnicy po 
trafią kogoś rozpoznać? Dziękujemy za dostarczenie tej ciekawostki!

Redakcja
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Piłka nożna
Z Klubu Sportowego „SŁAWIĘCICE” 

otrzymaliśmy następujący tekst:
Po przerwie zimowej przygotowania 

do wiosennej rundy w A-klasie rozpo- 
częli podopieczni trenera Adama Kani. 
Zajęcia treningowe w hali rozpoczęto 
pod koniec stycznia i kontynuowano 
w lutym, mając nadzieję na rozegranie 
kontrolnych meczów sparingowych. 
17 lutego nasza drużyna udała się do Bie- 
lan Wrocławskich na mecz z tamtejszą 
Polonią. W  drużynie tej grają byli piłka- 
rze ze Sławięcic: Tomasz Szałaj i Łukasz 
M ańturz. W  sierpniu gościliśmy drużynę 
Polonii w Sławięcicach i po nawiązaniu 
przyjacielskich kontaktów nadszedł czas 
na rewizytę i ponowny mecz. Spotkanie 
rozegrano na nowoczesnym obiekcie, 
na pełnowymiarowej płycie ze sztuczną 
murawą. Nasi piłkarze na razie mogą tyl- 
ko pomarzyć o takich warunkach tren in - 
gowych, tym większa była radość z roze- 
granego meczu. Wynik nie był korzystny 
dla naszej drużyny. Ponieśliśmy porażkę 
3:7, ale nie wynik był przecież najważ- 
niejszy. Po meczu gospodarze oprowa- 
dzili naszą drużynę po „pneumatycznej”

wybudowano i w naszym mieście. Na za- 
kończenie wizyty we Wrocławiu piłkarze 
Polonii przygotowali poczęstunek, który 
zakończył to niezapomniane spotkanie 
przyjaciół z piłkarskiej murawy. Dzięku- 
jemy Wam, koledzy!

M roźna lutowa pogoda oraz epidemia 
grypy pokrzyżowały plany sparingowe 
i po jednym  meczu sparingowym nasza 
drużyna rozpoczęła sezon roku 2018 już 
11 marca, rozgrywając mecz w ramach 
Terytorialnego Pucharu Polski, w Łęż- 
cach z tamtejszym LZS. Jak przystało na 
faworyta, odnieśliśmy zwycięstwo 4:2 po 
bram kach Rafała Gondka, Rafała Kapi- 
cy, Łukasza Mizaka i Marcina Paczulli. 
W  finale powiatowym zagramy 31 m ar- 
ca 2018 roku z zespołem TKKF Blacho- 
wianka na stadionie w  Blachowni. N a- 
tom iast pierwszy mecz ligowy zagramy 
18 marca u siebie z zespołem „Adamietz 
Kadłub”. Serdecznie zapraszamy kibiców 
na mecze rundy wiosennej na stadion 
przy ulicy Sadowej.

Treningi sekcji dziecięcych
Całą zimę w halach Szkoły Podsta- 

wowej n r 16 i sali Zespołu Szkół nr 3 
odbywały się zajęcia młodych adeptów 
piłki nożnej. Grupa Orlików trenowała 
pod okiem Ryszarda Bednarskiego, Żaki

z trenerem  Szymonem Kupką i Skrza- 
ty  z Adamem Kanią. Zapału i entuzja- 
zmu na zajęciach nie brakuje. Po okre- 
sie treningów w hali nadchodzi czas 
wiosennych zajęć na stadionie, na które 
serdecznie trenerzy zapraszają dzieci ze 
Sławięcic i nie tylko. Zajęcia piłkarskie 
przeznaczone są zarówno dla chłopców, 
jak i dziewczynek.

Piłkarskie p ożegn an ie
Na początku m arca 2018 roku dotarły 

do nas smutne nowiny z Niemiec. Zmarli 
nasi dawni piłkarze WERNER NAHLIK 
i JAN BONK. Obaj panowie wielokrot- 
nie byli uczestnikami naszych tradycyj- 
nych spotkań oldbojów Polska-N iem cy. 
Byli przyjaciółmi sławięcickiego futbolu, 
pozostawiając wielki smutek w sercach 
licznych przyjaciół. Niech odpoczywają 
w pokoju! Serdeczne wyrazy współczu- 
cia dla Rodzin zmarłych piłkarzy zasy- 
łają działacze, trenerzy i piłkarze Klubu 
Sportowego Sławięcice.

Życzenia zdrowych i wesołych Świąt 
W ielkanocnych dla kibiców  i przyja- 
ciół naszego klubu przesyła Zarząd 
KS Sławięcice oraz trenerzy  i piłkarze. 
Alleluja!

Zbigniew Tomik

Kartka z 
przeszłości

Nasi Czytelnicy dostar- 
czyli do naszej redakcji 
ciekawą kartkę pocztową 
z roku 1912. Kartka za- 
adresowana jest do pałacu 
w Sławięcicach. Zwróćmy 
uwagę na wielojęzyczny 
stempel ze słowem „Kar- 
ta korespondencyjna”. 
Główna strona pocztówki 
przedstawia zdjęcie młodej
rodziny, związanej zapewne w jakiś sposób z naszą miejscowością. Może nasi Czytelnicy po- 
trafią kogoś rozpoznać? Dziękujemy za dostarczenie tej ciekawostki!

Zadowolone miny naszych piłkarzy 
po zwycięstwie w tężcach i awansie 

w rozgrywkach o Puchar Polski

hali nam ioto- 
wej ogrzewa- 
nej, z oświe- 
t l e n i e m  
i sztuczną 
n a w ie r z c h - 
nią. Oby 
w przyszłości 
takie obiekty Po przyjacielskim meczu z Polonią Bielany Wrocławskie
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Ciągle nie m am y w Sławięcicach więk
szego spożywczego pawilonu handlowe
go typu „Biedronka”, „Lidl”, „Kaufland” 
lub...? O d czasu do czasu przez osiedle 
przebiegnie informacja, że już tam  albo 
tam  rozpoczyna się budowa podobnego 
obiektu. Na razie nikt nie ma zamiaru 
zainwestować w taki biznes. A szkoda... 
Nasze osiedle ciągle się rozwija, przyby
wa nowych domów. Słyszy się argument, 
że nie ma w Sławięcicach odpowiedniego 
miejsca, aby taki obiekt razem z park in
giem wybudować. Czy naprawdę?

* * *

D nia 28 lutego 2018 roku przebywał 
na Opolszczyźnie słynny piłkarz Mi- 
roslav Klose. Najpierw odbyła się u ro 
czystość w opolskim ratuszu, gdzie ten 
wspaniały zawodnik odebrał tytuł H ono
rowego Obywatela Opola. W  godzinach 
popołudniowych miało miejsce spo
tkanie z m łodym i piłkarzami z drużyn 
„M iro Deutsche Fussballschule”. Na tym 
spotkaniu w  Chrząstowicach była obec
na także delegacja ze Sławięcic w  skła
dzie trener oraz trzech młodych piłka
rzy. Dziękujemy Zarządowi Mniejszości 
Niemieckiej w Opolu za umożliwienie 
uczestnictwa sławięcickim sportowcom 
w tym  historycznym wydarzeniu.

*  *  *

Nasz mieszkaniec Tomasz Kieł został 
wybrany przez internautów  najlepszym 
trenerem  Powiatu Strzelce Opolskie. 
Plebiscyt (już po raz 50.) zorganizowała 
gazeta Nowa Trybuna Opolska. Tomek 
z pasją pełni obowiązki trenera w Szkół
ce Piłkarskiej LUKS STARY UJAZD, 
gdzie prowadzi zajęcia z młodymi adep
tam i piłki nożnej w wieku od 5 do 15 lat. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dal
szych sukcesów!

*  *  *

Temat ściętych lip przy historycznym 
krzyżu na Górce w Sławięcicach okazał 
się bardzo gorącym w wielu mediach 
lokalnych, a nawet wojewódzkich. Pisa
ła o tym  prasa, mówiło radio i nagrania 
przedstawiła telewizja. Znajomi pyta
li, dzwonili i pisali e-maile „Co tam  się 
dzieje w Sławięcicach z tym krzyżem?” 
Wszystkiego m ożna by uniknąć, gdyby

komunikacja pomiędzy Koźlem a Sła- 
więcicami była lepsza. I nie chodzi tu 
wcale o ilość autobusów MZK kursu- 
jących do naszego osiedla. Zasada jest 
prosta: ustalono coś z Radą Osiedla 
i Radnym, i trzeba tego dotrzymać. Jeżeli 
jest coś do zmiany, trzeba do zaintere- 
sowanych zadzwonić i ustalić wspólnie 
nowe rozwiązanie. To jest fundam ent do 
budowy zaufania pomiędzy obywatelem, 
a każdą władzą. Amen!

*  *  *

Dnia 3 lutego 2018 w naszej OSP od - 
było się roczne Zebranie Sprawozdawcze. 
Zawsze jestem pod w rażeniem spraw no- 
ści organizacyjnej przeprowadzania tych 
zebrań. Nasza OSP liczy ponad 70 człon- 
ków. W  tej liczbie jest wielu m łodych lu - 
dzi. Strażacy nigdy nie zapominają o za- 
proszeniu na takie spotkania strażaków 
seniorów. Gdy słyszę, że w roku 2017 na- 
sza straż uczestniczyła aż 117 razy w róż- 
nych działaniach ratowniczych, to tylko 
pow tarzam  sobie: „Dzięki Ci, Boże, że 
mamy w Sławięcicach strażaków!” I tak 
już jest od 118 lat!

Najbardziej rozkopana część Sławięcic 
to teren przy wejściu na nasz cmentarz. 
Trwa bowiem budowa (ponad 900 m) 
ulicy Powstańca Filipa Pieli. Długo cze- 
kaliśmy na tę inwestycję i teraz musimy 
wykazać trochę cierpliwości. Podob- 
no wykonawca m a czas do końca maja 
2018 r.

W  dniach od 4 do 7 marca 2018 roku 
przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje 
wielkopostne. Była okazja, aby ponownie 
przemyśleć najważniejsze sprawy naszego 
życia i zastanowić się nad jego sensem. 
Czy wszyscy skorzystali z tej okazji?

*  *  *

W  całej Polsce aż huczy od pom y- 
słów, jak zmniejszyć zapylenie w m ia- 
stach i wsiach. U  nas w Sławięcicach oraz 
w innych osiedlach takich jak  Cisowa, 
Miejsce Kłodnickie, Lenartowice p ro - 
blem jest naprawdę poważny. Może jed - 
nak poszukać trochę pieniędzy i dobrze 
policzyć na desce projektanckiej, czy nie 
byłoby możliwe ogrzewanie tych osie- 
dli z centralnej magistrali ciepłowniczej 
z Blachowni lub z Azot? W  latach 80. sły- 
szałem, że elektrownia Blachownia ma 
nadm iar ciepłej wody. Będę spokojny, 
gdy ktoś mi uczciwie wyliczy, że się mylę. 
A może nie?

*  *  *

Mocno rozwija się strefa gospodar- 
cza położona w rejonie węzła autostra-

dowego „Olszowa” w sąsiedniej gminie 
Ujazd Śl. Praktycznie nie m a dnia, aby
śmy w radiu nie słyszeli o poszukiwaniu 
pracowników do firm, które tam dzia
łają. Jedną z takich firm jest niemiecki 
holding IFA produkujący osie napędowe 
do samochodów. O statnio ukończono 
w tej okolicy budowę wygodnego ronda, 
a w  najbliższym czasie m a tam  powstać 
nowoczesna stacja benzynowa koncernu 
BP. Ze Sławięcic jest tylko 11 km  do tej 
strefy, może więc część z naszych miesz
kańców znajdzie tam  zatrudnienie?

Wystawa „Śląscy Teksańczycy Wczo
raj i Dziś” przygotowana przez sławię- 
cickie stowarzyszenie jest teraz prezen
towana w Centrum  Wystawienniczym 
w Pyskowicach. Kolejne miejsca prezen
tacji wystawy w roku 2018 już są zapla
nowane. W  Kędzierzynie-Koźlu zainte
resowani będą ją mogli oglądać jesienią, 
w liceum w Koźlu. Zapraszamy już dziś!

*  *  *

O d g rudn ia  funkcjonuje w naszym  
osiedlu sklep sieci „Groszek”. Nowym 
w łaścicielom  oraz personelow i życzy
my w ysokich obrotów  i zadowolenia 
klientów.

*  *  *

We wtorek 6 marca 2018 roku gościła 
w naszym osiedlu pani prezydent Sabina 
Nowosielska oraz jej zastępca pan Artur 
M aruszczak Spotkanie było jednym z wie
lu, które w ostatnim czasie władze miasta 
odbywały w kędzierzyńsko-kozielskich 
osiedlach. W  czasie spotkania poruszono 
wiele ważnych spraw dot. naszego osiedla. 
Była mowa o ukończonym remoncie par
ku, o budowanej ulicy Filipa Pieli, o walce 
ze smogiem, o niebezpiecznym skrzyżo
waniu „przy krzyżu”, o bezpieczeństwie 
i wielu innych istotnych dla mieszkańców 
kwestiach. Gdybym miał szczerze powie
dzieć co o tym spotkaniu myślę, to odpo
wiadam -  wspaniale, że takie spotkania 
corocznie się odbywają. Są niezwykle 
ważne dla budowy demokracji lokalnej. 
Dobrze by było, aby w przyszłości nie or
ganizować tych ważnych spotkań w dniu, 
kiedy trwają, zapowiadane od tygodni, 
rekolekcje parafialne. Myślę, że gdy ten 
postulat uwzględnimy to jest szansa, że na 
sali będzie obecnych ok. 100 mieszkańców 
(tak bywało), a nie jak to miało miejsce 6 
marca, tylko kilkanaście osób, w  tym kilku 
dziennikarzy lokalnych mediów, których 
zawsze w Sławięcicach serdecznie witamy.

Obserwacje spisał, głosy pozbierał
i życzy Wesołych Świąt 

Gerard Kurzaj
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Ciągle nie m am y w Sławięcicach więk- 
szego spożywczego pawilonu handlowe- 
go typu „Biedronka”, „Lidl”, „Kaufland” 
lub...? O d czasu do czasu przez osiedle 
przebiegnie informacja, że już tam  albo 
tam  rozpoczyna się budowa podobnego 
obiektu. Na razie nikt nie ma zamiaru 
zainwestować w  taki biznes. A szkoda... 
Nasze osiedle ciągle się rozwija, przyby- 
wa nowych domów. Słyszy się argument, 
że nie ma w Sławięcicach odpowiedniego 
miejsca, aby taki obiekt razem z park in- 
giem wybudować. Czy naprawdę?

D nia 28 lutego 2018 roku przebywał 
na Opolszczyźnie słynny piłkarz Mi- 
roslav Klose. Najpierw odbyła się u ro - 
czystość w opolskim ratuszu, gdzie ten 
wspaniały zawodnik odebrał tytuł H ono- 
rowego Obywatela Opola. W  godzinach 
popołudniowych miało miejsce spo- 
tkanie z m łodym i piłkarzami z drużyn 
„M iro Deutsche Fussballschule”. Na tym 
spotkaniu w  Chrząstowicach była obec- 
na także delegacja ze Sławięcic w  skła- 
dzie trener oraz trzech młodych piłka- 
rzy. Dziękujemy Zarządowi Mniejszości 
Niemieckiej w Opolu za umożliwienie 
uczestnictwa sławięcickim sportowcom 
w tym  historycznym wydarzeniu.

Nasz mieszkaniec Tomasz Kiel został 
w ybrany przez internautów  najlepszym 
trenerem  Powiatu Strzelce Opolskie. 
Plebiscyt (już po raz 50.) zorganizowała 
gazeta Nowa Trybuna Opolska. Tomek 
z pasją pełni obowiązki trenera w Szkół- 
ce Piłkarskiej LUKS STARY UJAZD, 
gdzie prowadzi zajęcia z młodymi adep- 
tam i piłki nożnej w wieku od 5 do 15 lat. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dal- 
szych sukcesów!

Temat ściętych lip przy historycznym 
krzyżu na Górce w Sławięcicach okazał 
się bardzo gorącym w wielu mediach 
lokalnych, a nawet wojewódzkich. Pisa- 
ła o tym  prasa, mówiło radio i nagrania 
przedstawiła telewizja. Znajomi pyta- 
li, dzwonili i pisali e-maile „Co tam  się 
dzieje w Sławięcicach z tym krzyżem?” 
Wszystkiego m ożna by uniknąć, gdyby

komunikacja pomiędzy Koźlem a Sła- 
więcicami była lepsza. I nie chodzi tu 
wcale o ilość autobusów MZK kursu- 
jących do naszego osiedla. Zasada jest 
prosta: ustalono coś z Radą Osiedla 
i Radnym, i trzeba tego dotrzymać. Jeżeli 
jest coś do zmiany, trzeba do zaintere- 
sowanych zadzwonić i ustalić wspólnie 
nowe rozwiązanie. To jest fundam ent do 
budowy zaufania pomiędzy obywatelem, 
a każdą władzą. Amen!

Dnia 3 lutego 2018 w naszej OSP od - 
było się roczne Zebranie Sprawozdawcze. 
Zawsze jestem pod w rażeniem spraw no- 
ści organizacyjnej przeprowadzania tych 
zebrań. Nasza OSP liczy ponad 70 człon- 
ków. W  tej liczbie jest wielu m łodych łu - 
dzi. Strażacy nigdy nie zapominają o za- 
proszeniu na takie spotkania strażaków 
seniorów. Gdy słyszę, że w roku 2017 na- 
sza straż uczestniczyła aż 117 razy w róż- 
nych działaniach ratowniczych, to tylko 
pow tarzam  sobie: „Dzięki Ci, Boże, że 
mamy w Sławięcicach strażaków!” I tak 
już jest od 118 lat!

Najbardziej rozkopana część Sławięcic 
to teren przy wejściu na nasz cm entarz 
Trwa bowiem budowa (ponad 900 m ) 
ulicy Powstańca Filipa Pieli. Długo cze- 
kaliśmy na tę inwestycję i teraz musim y 
wykazać trochę cierpliwości. Podob- 
no wykonawca m a czas do końca maja 
2018 r.

W  dniach od 4 do 7 marca 2018 roku 
przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje 
wielkopostne. Była okazja, aby ponownie 
przemyśleć najważniejsze sprawy naszego 
życia i zastanowić się nad jego sensem. 
Czy wszyscy skorzystali z tej okazji?

W  całej Polsce aż huczy od pom y- 
słów, jak zmniejszyć zapylenie w m ia- 
stach i wsiach. U  nas w Sławięcicach oraz 
w innych osiedlach takich jak Cisowa, 
Miejsce Kłodnickie, Lenartowice p ro - 
blem jest naprawdę poważny. Może jed - 
nak poszukać trochę pieniędzy i dobrze 
policzyć na desce projektanckiej, czy nie 
byłoby możliwe ogrzewanie tych osie- 
dli z centralnej magistrali ciepłowniczej 
z Blachowni lub z Azot? W  latach 80. sły- 
szałem, że elektrownia Blachownia ma 
nadm iar ciepłej wody. Będę spokojny 
gdy ktoś mi uczciwie wyliczy, że się mylę. 
A może nie?

Mocno rozwija się strefa gospodar- 
cza położona w rejonie węzła autostra-

dowego „Olszowa” w sąsiedniej gminie 
Ujazd Śl. Praktycznie nie m a dnia, aby- 
śmy w radiu nie słyszeli o poszukiwaniu 
pracowników do firm, które tam dzia- 
łają. Jedną z takich firm jest niemiecki 
holding IFA produkujący osie napędowe 
do samochodów. O statnio ukończono 
w tej okolicy budowę wygodnego ronda, 
a w  najbliższym czasie m a tam  powstać 
nowoczesna stacja benzynowa koncernu 
BP. Ze Sławięcic jest tylko 11 km  do tej 
strefy, może więc część z naszych miesz- 
kańców znajdzie tam  zatrudnienie?

Wystawa „Śląscy Teksańczycy Wczo- 
raj i Dziś” przygotowana przez sławię- 
cickie stowarzyszenie jest teraz prezen- 
towana w Centrum  Wystawienniczym 
w Pyskowicach. Kolejne miejsca prezen- 
tacji wystawy w roku 2018 już są zapla- 
nowane. W  Kędzierzynie-Koźlu zainte- 
resowani będą ją mogli oglądać jesienią, 
w liceum w Koźlu. Zapraszamy już dziś!

*  *  *

O d g rudn ia  funkcjonuje w naszym  
osiedlu sklep sieci „Groszek”. Nowym 
w łaścicielom  oraz personelow i życzy- 
my w ysokich obrotów  i zadowolenia 
klientów.

We wtorek 6 marca 2018 roku gościła 
w naszym osiedlu pani prezydent Sabina 
Nowosielska oraz jej zastępca pan Artur 
Maruszczak. Spotkanie było jednym z wie- 
lu, które w ostatnim czasie władze miasta 
odbywały w kędzierzyńsko-kozielskich 
osiedlach. W  czasie spotkania poruszono 
wiele ważnych spraw dot. naszego osiedla. 
Była mowa o ukończonym remoncie par- 
ku, o budowanej ulicy Filipa Pieli, o walce 
ze smogiem, o niebezpiecznym skrzyżo- 
waniu „przy krzyżu”, o bezpieczeństwie 
i wielu innych istotnych dla mieszkańców 
kwestiach. Gdybym miał szczerze powie- 
dzieć co o tym spotkaniu myślę, to odpo- 
wiadam -  wspaniale, że takie spotkania 
corocznie się odbywają. Są niezwykle 
ważne dla budowy demokracji lokalnej. 
Dobrze by było, aby w przyszłości nie or- 
ganizować tych ważnych spotkań w dniu, 
kiedy trwają, zapowiadane od tygodni, 
rekolekcje parafialne. Myślę, że gdy ten 
postulat uwzględnimy to jest szansa, że na 
sali będzie obecnych ok. 100 mieszkańców 
(tak bywało), a nie jak to miało miejsce 6 
marca, tylko kilkanaście osób, w  tym kilku 
dziennikarzy lokalnych mediów, których 
zawsze w Sławięcicach serdecznie witamy.



RADA OSIEDLA

na i zapisywana na
w id e o re js tr a to rz e  Wyprawa naszych dzieci do zabytkowej kopalni GUIDO w Zabrzu była

bardzo pouczająca 
co, wyniki podawane przez stację nie 
napawają optymizmem. Wyczuwamy to 
niestety wszyscy.

W  najbliższym czasie zorganizowany 
zostanie coroczny spływ kajakowy oraz 
festyn z okazji D nia Dziecka. Prosimy 
wypatrywać szczegółów na plakatach.

Z okazji Świąt W ielkanocnych życzy
my Państwu dużo zdrowia, szczęścia, 
wspaniałej rodzinnej atmosfery, bogate
go „zajączka” oraz mokrego dyngusa.

Tekst opracowała 
Rada Osiedla Sławięcice
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List z Rady Osiedla Sław ięcice
W itamy Państwa bardzo serdecznie! 

Na początku naszej relacji chcielibyśmy 
poinform ować, że zgodnie z obowią- 
zująca ustawą, Rada M iasta zmieniła 
nazwę ulicy Kruczkowskiego, którą po 
konsultacjach z mieszkańcami nazwa- 
no ulicą Bajkową. M amy nadzieję, że to 
koniec wymuszania na nas zmian nazw 
ulic, choć już dziś chcielibyśmy Pań- 
stwu przedstawić temat zmiany nazwy 
pom nika, który znajduje się w parku 
przy ulicy Wróblewskiego za m ostem 
na kanale. Obecnie znajduje się tam  ta - 
blica upam iętniająca formację ORMO, 
co również budzi zastrzeżenia Wojewo- 
dy. Póki co, proponujem y zdjęcie samej 
tablicy, ale docelowo chcemy na cokole 
kam iennym  umieścić inną informację. 
Będziemy się nad tym zastanawiać na 
zebraniu Rady Osiedla. Już dziś prosi- 
m y Państwa o przemyślenie tego tematu 
i zgłaszanie propozycji Przewodniczące- 
m u Zarządu Osiedla Tomaszowi Scheller 
(tel: 601956084). Za wszelkie sugestie 
z góry dziękujemy.

Opisując naszą działalność kultural- 
ną w ostatnich miesiącach, chcemy za- 
cząć od zorganizowanych w czasie ferii 
zajęć i wycieczek dla dzieci. W  tym roku 
zmieniliśmy nieco formułę: z codzien- 
nych spotkań w budynku OSP na trzy- 
krotne wyjazdy na basen i spotkanie 
przy smacznych lodach w  Hotelu Hugo 
(wszystko zostało zasponsorowane przez 
hotel, za co bardzo dziękujemy). Ponadto 
dzieci uczestniczyły w wyprawie do kina 
Chemik, wycieczce do sali zabaw Ar- 
kadia, a także wyjeździe do kopalni Gu- 
ido (w Zabrzu) oraz do Centrum  Nauki 
i Rozrywki. Mamy nadzieję, że zmiana 
ta została dobrze przez dzieci i rodziców 
odebrana. W  przyszłym roku planujemy 
podobną formułę.

w naszej siedzibie.
Jeśli kam era się sprawdzi, chcielibyśmy 
jeszcze w tym  roku, znów z własnych 
środków zakupić drugą kamerę, k tó- 
ra zainstalowana zostanie w okolicach 
„Placu przy Krzyżu”. W  ostatnim  czasie, 
dzięki miejskiemu systemowi m onito- 
ringu powietrza, zainstalowana została 
specjalna pom iarow a stacja w  okoli- 
cach sławięcickiej OSP. Urządzenie to 
na bieżąco m onitoruje stan powietrza 
w  Sławięcicach. Każdy z nas może sobie 
sprawdzić wyniki pomiarów na stronie: 
www.powietrze.kedzierzynkozle.pl. Póki

D nia 27 stycznia 
2018 roku zorga- 
nizowana została 
coroczna zabawa 
„Babski W ieczór”. 
Frekwencja, humor, 
zabawa i atmosfera
jak zawsze dopi- 
sały, za co bardzo 
dziękujemy uczest- 
niczkom imprezy. 
W  ostatnim  czasie, 
po wielokrotnych 
Państwa prośbach, 
ze środków Rady 
Osiedla zakupiliśmy 
kamerę, która na 
bieżąco monitoruje 
cały nasz plac zabaw 
przy ulicy Kołłąta- 
ja. M amy nadzieję, 
że rozwiąże to p ro - 
blemy „nocnych 
im prez” i aktów 
wandalizmu na tym 
placu. Całość terenu 
jest m onitorow a- 
na i zapisywana na 
w id e o re js tr a to rz e

bardzo pouczająca 
co, wyniki podawane przez stację nie 
napawają optymizmem. Wyczuwamy to 
niestety wszyscy.

W  najbliższym czasie zorganizowany 
zostanie coroczny spływ kajakowy oraz 
festyn z okazji D nia Dziecka. Prosimy 
wypatrywać szczegółów na plakatach.

Z okazji Świąt W ielkanocnych życzy- 
my Państwu dużo zdrowia, szczęścia, 
wspaniałej rodzinnej atmosfery, bogate- 
go „zajączka” oraz mokrego dyngusa.

Wyprawa naszych dzieci do zabytkowej kopalni GUIDO w Zabrzu była

http://www.powietrze.kedzierzynkozle.pl
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Grzegorzu, 
czego  
Tobie  

życzyć?
Nasz redakcyjny kolega 

Grzegorz Białek ukończył 
niedawno 70 lat. Z tej okazji 
pragniem y życzyć m u błogo
sławieństwa Bożego na każdy nowy dzień, dobrego zdrowia, 
radości z wnuków  i satysfakcji w  dalszej pracy na rzecz sławię- 
cickiej wspólnoty. Dziękujemy Ci, Grzegorzu za tyle lat trw ania 
i mrówczej pracy przy wydawaniu przez 28 lat naszego osiedlo
wego pisma. Bez Ciebie „Gazeta Sławięcicka” by nie istniała. 
Twoja skrupulatność i dokładność w prowadzeniu księgowości 
naszego stowarzyszenia to gwarancja naszych sukcesów w m i
nionych latach oraz dziś i jutro. Nie przejmuj się w iekiem ... 
Twoja Szanowna M ałżonka d r A nna Białek powtarza nam  

od łat, że wiek to sprawa umowna. 
Liczy się to, na ile lat się czujemy... W szy

scy śpiewamy Ci „dużo ponad sto la t...” 
Zdjęcie wybraliśmy bez Twojej zgody. 
Takiej pogody ducha życzymy Tobie 
każdego dnia!

Przyjaciele z  redakcji

Kraft Fiirst zu Hohenlohe-Oehringen 
und Ehefrau Katharina in Stawięcice.

Książę Kraft zu Hohenlohe-Oehringen 
z Małżonką Kathariną w Sławięcicach

Książę Kraft zu Hohenlohe- 
Oehringen obchodził 85. urodziny

Na początku 2018 roku książę Kraft zu Hohenlohe-Oeh- 
ringen, któremu nasze Sławięcice są bardzo bliskie, obchodził 
piękną, 85. rocznicę urodzin. Dzielimy się tą radosną wiado- 
mością ze wszystkimi Czytelnikami naszej gazety. Niech na 
południe Niemiec, do miejscowości Neuenstein dotrą nastę- 
pujące słowa:

Wielce Szanowny Książę Kraft 
zu Hohenlohe-Oehringen!

Z okazji urodzin proszę przyjąć serdeczne życzenia 
zdrowia i Błogosławieństwa Bożego. Niech każdy 
nowy dzień przyniesie tylko dobre wiadomości, 

a Wasza Rodzina niech będzie dla księcia źródłem 
radości i optymizmu. Prosimy o przekazanie 
również życzeń urodzinowych dla Księżnej 

Katharine, która ten ważny dzień obchodziła 
trochę wcześniej. Serdecznie pozdrawiamy 

ze Sławięcic!
Przyjaciele ze Sławięcic

Freunde aus Slawentzitz

Piękne rocznice naszych 
Seniorek i Seniorów

90. urodziny obchodziła

HELENA BIAŁAS
85. urodziny obchodziła

MAŁGORZATA SCHELLER
80. urodziny obchodzili

MARIA KOPIEC 
FRYDERYK KARKOSZ 

HENRYK BURZAN 
FRANCISZEK KONDZIOŁKA

Naszym Dostojnym Solenizantkom i Solenizantom 
przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych 

życzeń, wszelkich potrzebnych łask, Bożego 
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata życia.

Redakcja
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Nasz redakcyjny kolega 
Grzegorz Białek ukończył 
niedawno 70 lat. Z tej okazji 
pragniem y życzyć m u błogo-
sławienstwa Bożego na każdy nowy dzień, dobrego zdrowia, 
radości z wnuków  i satysfakcji w  dalszej pracy na rzecz sławię- 
cickiej wspólnoty. Dziękujemy Ci, Grzegorzu za tyle lat trw ania 
i mrówczej pracy przy wydawaniu przez 28 lat naszego osiedlo- 
wego pisma. Bez Ciebie „Gazeta Sławięcicka” by nie istniała. 
Twoja skrupulatność i dokładność w prowadzeniu księgowości 
naszego stowarzyszenia to gwarancja naszych sukcesów w m i- 
nionych latach oraz dziś i jutro. Nie przejmuj się w iekiem ... 
Twoja Szanowna M ałżonka d r A nna Białek powtarza nam

przecież od lat, że wiek to sprawa umowna. 
 Liczy się to, na ile lat się czujemy... Wszy-
 scy śpiewamy Ci „dużo ponad sto la t . ..” 

Zdjęcie wybraliśmy bez Twojej zgody. 
Takiej pogody ducha życzymy Tobie 
każdego dnia!

Kraft Fürst zu H ohenlohe-Oehringen feierte seinen 85. Ge- 
burtstag. Am Anfang dieses Jahres feierte Kraft Fürst zu Ho- 
henlohe-Oehringen - der mit Slawentzitz stets eng verbunden 
ist - seinen 85. Geburtstag. Wir m öchten diese frohe Nachricht 
allen Lesern unserer Zeitung kundtun. Mögen folgende Worte 
die süddeutsche Ortschaft Neuenstein erreichen:

Sehr geehrter Kraft Fürst 
zu Hohenlohe-Oehringen!

Nehmetn Sie bitte die herzlichsten 
Geburtstagswünsche guter Gesundheit und 

Gottessegen entgegen. M öge Ihnen jeder neuer Tag 
nur Gutes bescheren und Ihre Familie bleibe für Sie 
stets eine Q uelle vott Freude und Optimismus. Bitte 

richten Sie die besten Geburtstagswünsche auch 
Fü rstin Katharina aus, die ihren Geburtstag etwas 
früher feierte. Herzliche Grüße aus Slawentzitz!
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Są takie chwile w życiu, że spadnie na ciebie coś, 
czego nigdy się nie spodziewałeś. W  pierwszej 
chwili nie wiesz co masz robić i gdzie szukać 
pomocy. Pan Bóg jednak czuwa. Wszystkim 

ludziom dobrego serca, przyjaciołom, sąsiadom 
i krewnym , którzy okazali nam serce i pomogli 

naszej rodzinie znowu stanąć na nogi 
bardzo dziękujemy!

Jolanta i Tomasz Gac z dziećmi

Bukiet najpiękniejszych życzeń dla 
wyjątkowych Seniorek i Seniora, którzy w tym 

roku przekroczyli 90. rok życia.

Gabriela Tomik doradcą ministra
Pani Gabriela Tomik, mieszkanka naszego osiedla, zosta

ła pełnom ocnikiem  M inistra G ospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej do spraw kontaktu z samorządami. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy powodzenia w naprawie tej ważnej 
działki polskiej gospodarki, jaką jest żegluga. W  m inionych 
latach pani Gabriela pełniła funkcję doradcy prezydenta 
Kędzierzyna-Koźla do spraw Odry. Ostatnio była wicebur
mistrzem  Kuźni Raciborskiej. Być może uda się naszej re
dakcji przeprowadzić w przyszłości z panią Gabrielą Tomik 
rozmowę o jej pracy i wtedy podzielimy się z czytelnikami 
„Gazety Slawięcickiej” większą ilością szczegółów.

Redakcja
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Pamiętamy, 
Panie Fryderyku!

W  styczniu 2018 roku mieszkaniec sławięcickiej G órki pan 
FRYDERYK KARKOSZ skończył 80 lat. Z tej okazji życzymy 
Panu Błogosławieństwa Bożego na każdy nowy dzień, dobrego 
zdrowia, radości z dzieci, wnuków oraz prawnuczki Hani.

Jak na każdych urodzinach, musimy wrócić nieco do histo- 
rii. W  latach 80. ponad 40 pielgrzymów ze Sławięcic pojecha- 
ło autobusem firmy „Gromada” do Rzymu. Jakie to były czasy, 
wielu z nas jeszcze pamięta. Małżeństwa nie mogły jechać ra- 
zem, potrzebowaliśmy wiz do Austrii i Włoch, ostra kontrola 
na granicach, nie stać nas było na hotel, spaliśmy w nam iotach 
i w tanich halach noclegowych, nowością były dla nas butelki 
plastikowe, mało kto z nas znał smak bananów itd. Pan praco- 
wał wtedy w W iedniu na delegacji. Gdy dotarliśmy do hali noc- 
legowej w klasztorze pod W iedniem i każdy z nas liczył kromki 
chleba zapakowane w domu, aby posilić się wieczorem, stał się 
mały „cud”. U trudzeni po podróży, wchodzimy do klasztornej 
sali jadalnej, a tam stoły wypełnione po brzegi owocami, które 
w Polsce były dla nas niedostępne. Banany, pomarańcze, kiw i... 
i wiele innych. Radość pielgrzymów była ogromna. Taką nie- 
spodziankę Pan przygotował krajanom ze Śląska! Nigdy tego 
nie zapomnimy. Coś nam  się jednak wydaje, że za tym pom y- 
słem zaskoczenia pielgrzymów pod W iedniem  stała też pana 
małżonka Barbara, która przebywała wtedy w Sławięcicach. 
Dzisiaj, w roku Pana jubileuszowych 80. urodzin, kłaniam y się 
za ten gest również pani Barbarze. Wesołych Świąt dla całej Ro- 
dziny! Radości pod W iedniem nie zapomnimy!

Pielgrzymi do Rzymu z  lat 80. XX w.

Z cyklu: nasi w  św iecie

Gabriela Tomik doradcą ministra
Pani Gabriela Tomik, mieszkanka naszego osiedla, zosta- 

ła pełnom ocnikiem  M inistra G ospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej do spraw kontaktu z samorządami. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy powodzenia w naprawie tej ważnej 
działki polskiej gospodarki, jaką jest żegluga. W  m inionych 
latach pani Gabriela pełniła funkcję doradcy prezydenta 
Kędzierzyna-Koźla do spraw Odry. Ostatnio była wicebur- 
mistrzem  Kuźni Raciborskiej. Być może uda się naszej re- 
dakcji przeprowadzić w przyszłości z panią Gabrielą Tomik 
rozmowę o jej pracy i wtedy podzielimy się z czytelnikami 
„Gazety Sławięcickiej” większą ilością szczegółów.

92. urodziny obchodziły

ERYKA GRZYWOCZ 
HENRYKA ZIOBROWSKA 
JADWIGA PIOTROWSKA
91, urodziny obchodzili

ANIELA MANEK 
JÓZEF BIJOK

Naszym Dostojnym Solenizantkom 
i Solenizantowi życzymy, aby Dobry Bóg udzielał 

każdego dnia dużo sił i zdrowia oraz wszelkich 
potrzebnych łask i błogosławieństw 

na dalsze lata życia.
Redakcja

94. urodziny obchodziła

ADELAJDA JASKULSKA
93. urodziny obchodziły

MONIKA MANEK 
ELFRYDA MUSZYŃSKA

Bukiet najpiękniejszych życzeń dla 
wyjątkowych Seniorek i Seniora, którzy w tym 

roku przekroczyli 90, rok życia.

Są takie chwile w życiu, że spadnie na ciebie coś, 
czego nigdy się nie spodziewałeś. W  pierwszej 
chwili nie wiesz co masz robić i gdzie szukać 
pomocy. Pan Bóg jednak czuwa. Wszystkim 

ludziom dobrego serca, przyjaciołom, sąsiadom 
i krewnym, którzy okazali nam serce i pomogli 

naszej rodzinie znowu stanąć na nogi 
bardzo dziękujemy!

Podziękow anie

Szanownym Jubilatom

GRAŻYNIE i BERNARDOWI 
MARONDEL

Przesyłamy wiązankę pięknych życzeń i gratulacji 
z okazji Perłowego Jubileuszu (30 lat) po ślubie, 

życząc obfitych Łask Bożych, opieki Świętej 
Rodziny, zdrowia i samych pogodnych dni na 

dalsze lata wspólnego życia.
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Wieści z naszego przedszkola
Zim ą w przedszkolu wiele się działo. 

W  okresie przedświątecznym przygoto- 
wywaliśmy ozdoby oraz pierniki, dwie 
najstarsze grupy zorganizowały jasełka 
dla rodziców. Nowy rok przywitaliśmy 
z m nóstw em  pomysłów i planów. Już 
w styczniu odbył się huczny bal karna- 
wałowy. W  przedszkolu pojawili się ryce- 
rze, królewny, syrenki, smoki i nie tylko. 
Przed feriam i realizowaliśmy program

Bezpieczne Przedszkole (przy w spół- 
udziale OSP Sławięcice), uczyliśmy się 
jak bezpiecznie bawić się zimą. Na po - 
czątku lutego m iał miejsce finał dziewią- 
tej edycji akcji Miejskiej Biblioteki P u - 
blicznej „Przyjaciel Przyrody i Książek”. 
W  Miejskim D om u K ultury „Chemik” 
spotkali się laureaci, Tygryski uczestni- 
czyły w hucznym  podsum ow aniu akcji. 
W szystkie grupy bardzo uroczyście ob-

chodziły Dzień 
Babci i D ziad- 
ka, dzieci przy- 
gotowały pięk- 
ne program y 
a r t y s t y c z n e .  
Podczas zimy 
p r z e d s z k o l a - 
ki pam ięta- 
ją o swoich 
s k r z y d la ty c h  
p rz y ja c io ła c h . 
Dbaliśmy o to, 
aby w  czasie 
m rozów  nasze 
„p rze d sz k o ln e

Przedszkolaki zagrały staruszków... 

stołówki” były pełne smakołyków. Miło 
nam  również poinform ować, że nasza 
absolwentka Lilia Kotucz została laure- 
atką konkursu „Najpiękniejszej W ym o- 
wy Języka Ojczystego” organizowane- 
go przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w  Kędzierzynie-Koźlu. Dwie najstarsze 
grupy brały udział w rozdaniu nagród. 
Przedszkolaki z utęsknieniem  czekały na 
wiosnę. Gdy tylko nadeszła, szybko p o - 
żegnaliśmy zimę topiąc marzannę. Przed 
świętami odwiedzaliśmy mieszkańców 
naszego osiedla z życzeniami, podczas 
W odzenia Kogucika. W szystkim czyta- 
jącym  wieści z naszego przedszkola ży- 
czymy Wesołych Świąt!

Polski bajkopisarz i pedagog Sta- 
nisław  Jachowicz, który  żył w latach 
1796-1857, zapewne nigdy nie był 
w  Sławięcicach (chociaż kto wie?). To 
on jest autorem  tego m ądrego pow ie- 
dzenia „cudze chwalicie, swego nie 
znacie, sam i nie wiecie, co posiadacie”. 
Trzymając się tych słów, od lat jeździm y 
w spólnie na rowerowe wyprawy zwane 
CYKLOSTRADAMI. O rganizatorem  
jest Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic. 
W ypraw a ta zawsze jest zaplanow ana na 
dzień świąteczny i wolny od pracy, czyli 
1 maja. Staram y się, aby w czasie drogi 
poznać ciekawe miejsca, ludzi i in te-

resujące miejscowości. W  tym  roku 1 
maja przypadnie we wtorek. Oznacza 
to, że wcześniej w sobotę, niedzielę 
i poniedziałek m ożem y odpocząć oraz 
w ykonać niezbędne prace domowe, 
a we w torek ruszyć na cyklostradę. Nie 
pojedziem y zbyt daleko, ale trasa jest 
napraw dę ciekawa. N ajpierw  p rzebrn ie- 
m y przez bliski nam , ale m ało znany las. 
W  Rudzińcu zw iedzim y niezw ykłą per- 
łę architektoniczną, jaką jest tam tejszy 
zabytkowy kościół drewniany. Poznam y 
gospodarzy tej miejscowości. Przez las 
i N iezdrow ice zbliżymy się do Sławięcic. 
Po drodze, jak  zwykle liczne n iespo - 
dzianki, ognisko z kiełbaskam i, konku r- 
sy dla dzieci i dorosłych. Każdy uczest- 
n ik otrzym a okolicznościowy znaczek. 
W szystko oczywiście gratis pod  w aru n - 
kiem, że będziem y „posłuszni” po rząd - 
kowym ustaleniom  organizatorów. Cy- 
klostrada w spółorganizow ana jest także 
przez opiekunów  i uczniów  należących 
do sekcji rowerowej PSP n r  16 w K-Koź-

lu, działającej w ram ach naszego w spól- 
nego projektu „Czas na row er”. Znaczki 
okolicznościowe funduje Rada Osiedla. 
Osoby nieletnie uczestniczą w w ypra- 
wie za zgodą rodziców  lub opiekunów. 
O bok pokazuję szkic trasy. Pogoda tego 
dnia będzie piękna. Tem peratura ok. 
25 stopni, bez deszczu i w iatru (wiem 
to ze starego kalendarza znalezionego 
w daw nym  pałacu sławięcickim). Dla 
porządku organizacyjnego, proszę się 
zapisywać w sklepie PRAKTYK (Asny- 
ka 3, tel. 77-4833102), ale nie później 
niż do 27.04.2018 (inaczej zabraknie 
kiełbasek na ognisku). Co roku jadą 
z nam i entuzjaści rowerów spoza nasze- 
go osiedla. Będzie nam  m iło, jak  i w tym  
roku będą nam  towarzyszyć i w spólnie 
z nam i cieszyć się wiosną! D opuszczal- 
ny przedział wiekowy uczestników  od 
zera do 150 lat! Start, jak  zwykle, na 
p lacu „Przy Krzyżu” o godzinie 9:00. 
Do zobaczenia!

Gerard Kurzaj

CYKLOSTR AD A 2018

Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic zaprasza na swoją stronę:

www.naszeslawiecice.pl

PRZEDSZKOLE

http://www.naszeslawiecice.pl
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Idą święta

Nowe nazwy  
ulic

Myślimy, że warto w  naszej gazecie 
wspomnieć, że aż dwie sławięcickie u li
ce w  ostatnim  półroczu zm ieniły nazwę 
w efekcie tzw. ustawy dekomunizacyjnej. 
W ynika z niej, że nazwy dróg, ulic, m o
stów i placów nadawane przez jednost
ki sam orządu terytorialnego nie mogą 
upam iętniać osób, organizacji, wydarzeń 
lub dat symbolizujących kom unizm  lub 
inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób 
takiego ustroju propagować. Instytut Pa
mięci Narodowej wskazał listę patronów, 
którzy jego zdaniem  jednoznacznie koja
rzyli się z PRL-em i nazwy ulic związane 
z tym i osobam i wymagają zmiany.

I tak, w Sławięcicach ulicę Leona 
Kruczkowskiego przem ianow ano na u li
cę Bajkową, a ulicę Dąbrowszczaków na 
Zielną. Osoby mieszkające na tych uli
cach na pew no doskonale wiedzą o tym 
fakcie, ale inni, których to nie dotyczy 
mogą sie zdziwić, gdy przejeżdżający kie
rowca spyta np. jak  dostać się do D om u 
Pomocy Społecznej przy ulicy Zielnej.

Z.K.

Pytanie
Do naszej redakcji kilka razy dotarło 

już pytanie o zdjęcia w nętrz dawnego 
sławięcickiego pałacu. Podkreślamy, że 
chodzi o wnętrza pałacu, a nie w ido
ki zewnętrzne, których dość dużo jest 
znanych. Może, ktoś z naszych Czytel
ników coś wie, coś słyszał? Będziemy 
bardzo wdzięczni za wszelkie inform a
cje na ten temat.

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Redakcja
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Śniło mi się, że...
O 7:05 zaprosili m nie telefonicznie na 

pokaz nowej pościeli antybakteryjnej, 
o 7:23 prosili telefonicznie o przyjazd 
po odbiór nagrody pod warunkiem , że 
wysłucham wykładu o najnowszych dez- 
odorantach, o 8:15 zadzwonił telefon ko- 
mórkow y i m iła pani zawiadomiła m nie, 
iż podarują mi kilka worków do odku- 
rzacza typu ZZZXXYYY 21, gdy tylko 
przyjadę do sali w hotelu na pokaz siły 
ssącej nowych odkurzaczy... Nie wiem 
dlaczego słuchawka naszego telefonu le- 
żała rano pod  ścianą sypialni i była zła- 
mana?

Uroczyście otwarto nowe rondo na 
dawnym skrzyżowaniu ulic Sławięcic- 
kiej, Batorego, 8 M arca i Kołłątaja. Na 
środku nowego ronda stał nasz zabytko- 
wy krzyż. Przestało istnieć jedno z naj- 
bardziej niebezpiecznych skrzyżowań 
w Polsce. M ieszkańcy rozstawili stoły ze

Po długiej uciążliwej zimie, 
nic nie j e s t  w  stan ie  w  dom u nas zatrzym ać. 

J eszcze  szaro, je s zc ze  w ietrznie  
ale z  dom u trzeba ju ż  w yjść  koniecznie.

Rozejrzeć się  po okolicy 
i do p ierw szych  prom ieni słonecznych  

w ystaw ić  w yb la k ły  policzek.
Zdjąć czapkę, rozluźnić sza lik  i rozpiąć p łaszcz. 

Na d łu ższy  spacer j u ż  pora, j u ż  czas. 
Odwrócić tw arze  w  stronę słońca. 

Spacerować bez celu do horyzontu końca.
Na plecach poczuć przyjem ne ciepło i gorąco. 

Wracać do d o m u je szc ze  się  nie chce 
W iosna zrobi z  nam i dzisiaj co zechce.

Idę dalej przed  siebie  -  kurtka  do połow y rozpięta. 
Pierw szy przebiśnieg w ychyla  się z  ziem i 
choć ona je s zc ze  m rozem  s k u ta  -  pękn ięta  

M yślę z  uśm iechem  na  tw arzy  -  Idą  św ięta.
Alicja M.

śląskim kołaczem i napojami, dziękując 
dyrekcjom Zarządów  Dróg Krajowych, 
Powiatowych i Gminnych za tak szybkie 
załatwienie tej sprawy...

W  Niemczech, w imię „europejskich 
w artości”, w  trosce o odpoczynek ludzi,  
zakazano handlu  w  niedziele w super- 
marketach. W  Polsce w  imię tych sa-  
mych „europejskich wartości”, ale w  tro - 
sce o wolność wyboru, jak ludzie mają 
odpoczywać, żąda się, aby superm arkety 
były otw arte we wszystkie niedziele... 
Rano, gdy opowiedziałem to Marii, p o - 
radziła mi, abym nareszcie poprosił leka- 
rza rodzinnego o jakieś tabletki nasenne, 
w tedy nie będę m iał dziwnych snów ...

Ogłoszono ogólnoświatowy plebiscyt 
na najważniejsze wydarzenie w dziejach 
ludzkości. Zgłaszano różne propozycje, 
trw ały dyskusje we wszystkich kana- 
łach telewizyjnych i od rana do wieczora 
o plebiscycie mówiły rozgłośnie rad io- 
we. Pisano o tym  w gazetach lokalnych, 
regionalnych i krajowych oraz dyskuto- 
w aano na internetowych platform ach  
społecznościowych... Przyszedł m o- 
m ent ogłoszenia wyników i ...nagle się 
obudziłem , ponieważ zadzwonił budzik 
o 5:15 rano. O 6.00 rozpoczynała się 
msza św. rezurekcyjna...

Śnił Gerard Kurzaj
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ŚNIŁO Ml SIE, ŻE
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W iadom ości nadesłane z M iejsca Kłodnickiego

Wodzenie niedźwiedzia w Miejscu Kłodnickim
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W itam y serdecznie wszystkich czytel- 
ników Gazety Sławięcickiej. Jak w  każ- 
dym num erze, pragniem y podzielić się 
z Wami tym  co wydarzyło się w naszym 
osiedlu i co jest dla nas ważne:
• Na początku musim y niestety odno - 
tować w ydarzenie bardzo smutne, które 
przeżywa społeczność całego naszego 
osiedla. D nia 13 marca 2018 roku zgi- 
nął tragicznie na głównej ulicy Miejsca 
Kłodnickiego Pan JOACHIM GASZ. 
Został O n potrącony przez samochód 
osobowy. Śledztwo ustali przyczyny tej 
tragedii. Pana Joachima znała doskonale 
cała nasza społeczność. Zawsze były m u 
bliskie sprawy osiedla i parafii. Rodzinie 
składamy z serca płynące słowa w spół- 
czucia.
• Do wieczności w ostatnim  czasie 
odeszli ponadto mieszkańcy nasze- 
go osiedla: Pan JERZY KASZTA oraz 
Pani AGNIESZKA KAPICA. Rodziny 
wszystkich zm arłych prosimy o przyjęcie 
kondolencji z zapewnieniem, że w m o- 
dlitwie będziem y prosić Ojca Niebieskie- 
go o życie wieczne dla Nich.
• Z początkiem  roku, już tradycyjnie 
wzorem lat ubiegłych, na naszym osiedlu 
odbyło się coroczne spotkanie karna- 
wałowe dla osób starszych i samotnych. 
M ieszkańcy spędzili bardzo miło w spól- 
nie czas przy kawie i słodkościach. Przy- 
gotowano także ciepłą obiadokolację. 
M amy nadzieję, że i w przyszłym roku 
uda zorganizować się to cykliczne wyda- 
rzenie. Do zobaczenia niebawem!
• Kolejnym wydarzeniem na naszym 
osiedlu było zebranie sprawozdaw- 
cze OSP. M ówiono o tym, co działo się 
w roku ubiegłym oraz jakie plany są 
przewidziane na ten rok. Odbyło się tak- 
że spotkanie naszych strażaków i prze- 
wodniczącego osiedla z Kierownikiem 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
w sprawie możliwości rozbudowy naszej 
OSP. Temat ten podjęto na sesji Rady 
M iasta 28 lutego 2018 roku.
• 4 lutego chodziliśmy z tradycyjnym 
Niedźwiedziem. Orszak odwiedził każ- 
de domostwo. Podobnie jak w zeszłym 
roku, wieczorem odbyła się zabawa 
w strażnicy OSP.
• Z początkiem marca w ram ach co- 
rocznych spotkań z mieszkańcami Pre- 
zydent Sabina Nowosielska odwiedziła 
Miejsce Kłodnickie. Zebranie zdom ino- 
wały tem aty związane z infrastrukturą 
oraz bezpieczeństwem naszego osiedla.

Spotkanie rozpoczęło się od rozmów na 
tem at budżetu obywatelskiego oraz om ó- 
wienia miejskich inwestycji. Najważniej- 
szym zadaniem  przewidzianym do reali- 
zacji na terenie Miejsca Kłodnickiego bę- 
dzie rem ont rem izy OSP. Pani Prezydent 
obiecała także, że M agistrat postara się 
dokończyć również rozpoczętą przez nas 
inwestycję. Chodzi o budowę chodnika 
w ciągu ulicy Szpaków. Pieniędzy z bu - 
dżetu obywatelskiego zbieranych przez 
kilka lat nie wystarczyło na tyle, aby móc 
zakończyć te ważne prace. M amy nadzie- 
ję, że obietnice przerodzą się w rzeczy- 
wistość i do końca tego roku będziemy 
mogli przejść pięknym chodnikiem  od 
początku do końca ulicy Szpaków.
• Na spotkaniu z w ładzami m iasta p o - 
ruszano także tem at zbyt szybko p o ru - 
szających się główną drogą sam ocho- 
dów osobowych i ciężarowych. Jeden 
z mieszkańców, jako rozwiązanie tego 
problemu, zaproponował m ontaż sygna- 
lizacji świetlnej na wysokości przejścia 
dla pieszych. Zobaczymy, co z tego wyj- 
dzie i czy plan ten uda się wprowadzić 
w  życie. Mieszkańcy skarżyli się również 
na przyciągający się rem ont drogi z osie- 
dla Kuźniczki do osiedla Cisowa oraz na 
uciążliwe objazdy. Oby rem ont zakoń- 
czył się jak najszybciej i wszystko wróciło 
do normy!
• Gdy tylko pozwoli na to  pogoda, na 
naszym boisku osiedlowym zam ontow a- 
ne zostaną długo wyczekiwane bram ki. 
Zostały one dostarczone już pod koniec 
2017 roku, jednak z pewnych względów 
ich m ontaż odbędzie się dopiero teraz. 
Długo wyczekiwane przez młodych 
sportowców z naszego osiedla miejsce 
do uprawiania sportu, które w łasnymi si-

łami tworzyliśmy, nareszcie ruszy pełną 
parą!
• W zorem  lat ubiegłych panie z n a - 
szego osiedla zorganizowały spotkanie 
z okazji ich święta. W spólnie świętowały 
w  Restauracji N ight Club 2000 w  Sławię- 
cicach. W spaniałe towarzystwo, świetna 
atmosfera to  recepta na udaną zabawę.
• Na budynku OSP zamontowano czuj- 
n ik  antysmogowy. Dzięki niem u miesz- 
kańcy m ogą w każdej chwili zobaczyć, 
jaki jest stan powietrza. Bardzo dobrą 
inform acją z tym  związaną jest fakt, iż 
bardzo często czujnik świeci zielonym 
kolorem.
• Tegoroczne święta W ielkanocne będą 
dla nas szczególnie wyjątkowe. W  naszej 
świątyni pojawi się Boży Grób, który od 
początku do końca przygotowywany jest 
samodzielnie przez naszych M ieszkań- 
ców. Głowa pełna pomysłów, chętne ręce 
do pracy działają cuda!
• Na naszym osiedlu odbyło się już gło- 
sowanie na zadania zgłoszone do budże- 
tu  obywatelskiego. W  głosowaniu stacjo- 
narnym  w strażnicy, z dwóch propono- 
wanych zadań mieszkańcy wybrali „D o- 
posażenie zestawu medycznego posiada- 
nego przez OSP w M iejscu K łodnickim”. 
Zadanie to uzyskało 21 głosów. D rugim  
zgłoszonym zadaniem było „Oświetlenie 
placu zabaw” i uzyskało ono 17 głosów.
• Cieszymy się, że na naszym osiedlu 
przybywa mieszkańców. Nowe dom y bu - 
dowane są w  okolicach ulicy Kukułczej. 
Niestety, dojazd do posesji jest u tru d - 
niony, ponieważ każdy deszcz powoduje 
trudności z dostaniem  się do własnego 
domu.
• M im o wielu pozytywnych i bardzo 
dobrych rzeczy, które u nas się wydarzy-

MIEJSCE KŁODNICKIE
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Pracow nia w itraży  
w Starej Kuźni

W ielkie  w ydarzenie!

Nigdy jeszcze w  dziejach naszej miej- 
scowości nie nagrano w tak profesjonalny 
sposób brzm ienia organów w kościele św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w  Sławięci- 
cach. O d mniej więcej 110 lat istnieje na 
świecie technika zapisu dźwięków. Naj- 
pierw  dokonywano zapisu na specjalnych 
wałkach, potem na płytach winylowych, 
potem  na taśmach magnetofonowych. 
Dzisiaj standardowo zapisujemy dźwięk 
na płytach CD. Taka też płyta o tytule 
„Deo Gratias” zawierająca utw ory wyko- 
nane na sławięcickich organach, została

niedawno wydana. Stało się to dzięki sta- 
raniom ks. dr. hab. Grzegorza Poźniaka 
z Uniwersytetu Opolskiego, naszej pani 
organistki Agnieszki Hyla oraz ks. p ro - 
boszcza M ariana Bednarka. Jak pam ięta- 
my, nasze organy przeszły niedawno kapi- 
talny rem ont wykonany przez firmę pana 
Henryka Hobera z Olesna i ich brzm ie- 
nie znacznie się poprawiło. Remont 
ten był możliwy dzięki ofiarności wielu 
osób. Płyta zawiera kilkanaście utworów 
takich kompozytorów jak J.S. Bach,
F. Mendelssohn i R. Schumann. Do płyty 
dołączona jest broszurka w  językach 
polskim i niemieckim, która słuchaczowi 
przybliża wiele faktów dotyczących 
samego instrum entu, jak i muzyków. 
Z tego, co nam  wiadomo, ilość płyt 
jest ograniczona. Zachęcamy więc do 
szybkiego kontaktu ze sławięcicką para- 
fią. Gdybym miał głosować, to stawiam tę 
płytę na pierwszym miejscu ze wszystkich 
pamiątek sławięcickich, jakie dotychczas 
się ukazały!

Brawo, pani Agnieszko!
G. Kurzaj

Wszelkie informacje 
o życiu naszej parafii 

znajdują się na stronie

www.parafia-slawiecice.pl
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ły, niestety zawsze jest coś, co psuje nam  
nerwy. Głównym problem em  są zbyt 
ciężkie TIRy jeżdżące przez nasze osie- 
dle. Ich tonaż często znacznie przekracza 
dopuszczalną normę. Nie tylko to jest 
problemem... Samochody te poruszają 
się po naszej głównej drodze z zawrotny- 
m i prędkościami, tak jakby kierowcy nie 
zauważali ograniczenia prędkości, które 
jest z każdej strony osiedla. Problem ten 
jest nagm inny i interwencje policji na nic 
się zdadzą.
• Sprawą, która leży nam  na sercu od 
dawna, jest również brak  oświetlenia 
ulicy Jaskółek w  obrębie Kobylca. Panu- 
ją  tam  egipskie ciemności, a Tauron jak 
milczał, tak  milczy dalej, m im o naszych 
usilnych prób kontaktu.
• Naszą bolączką jest także ogranicze- 
nie ilości ozdób świątecznych na n a - 
szym osiedlu. Zwracaliśmy się z p ismem 
o zwiększenie ich ilości, jednak nie udało 
nam  się tego pozytywnie załatwić.
• W  lesie pom iędzy M iejscem Kłodnic- 
kim  a Sławięcicami prow adzona jest wy- 
cinka drzew i krzewów w pobliżu drogi 
powiatowej na ulicy Szpaków. M imo 
ciągłych m onitów  ze strony Przew odni- 
czącego Zarządu Osiedla i Radnego p o - 
wiatowego pana Lachowicza, nie m ożna 
doczekać się wycinki drzew i gałęzi bez- 
pośrednio zagrażających ruchow i sam o- 
chodów  i pieszych.
• Przez nasze głowy przewija się także 
obietnica wykonania projektu technicz- 
nego ścieżki rowerowej w kierunku osie- 
dla Cisowa. Ciekawe, czy obietnica Sta- 
rostwa pozostanie dalej tylko obietnicą, 
czy nasze usilne starania od kilkunastu 
lat przyniosą pożądany efekt? Zobaczy- 
my.
• Z okazji zbliżaj ących się Świąt W ielka- 
nocnych życzymy wszystkim owocnego 
przeżywania m isterium  Męki Pańskiej 
oraz radości ze Zm artwychwstania N a- 
szego Pana. Alleluja!

Opracowała Anna Schoengart

A rtystyczna Pracow nia W itraży i Szkła 
to  autorska pracow nia działająca na rynku 
od 1995 r. O d kilku lat jej w łaścicielka pani 
A gnieszka Ulewicz prow adzi swój artystycz- 
ny w arsztat w  niedalekiej Starej Kuźni. Śle- 
dząc najnowsze trendy  krajowego i św iato- 
wego w ystroju w nętrz stale rozwija swoje 
um iejętności i wiedzę w  tw orzeniu nowych 
artystycznych elem entów  szklanych. W y- 
roby tej ciekawej pracow ni to m .in. lampy, 
świetliki, ściany działowe, okna witrażowe 
w św iątyniach itp. Spod fachowych rąk  pani 
A gnieszki w ychodzą dzieła, które zdobią 
swoim nietuzinkow ym  w yglądem w nę- 
trza m ieszkalne oraz przestrzenie w obiek- 
tach użyteczności publicznej. Każdy wyrób 
jest inny, m a indyw idualny charakter, jest 
ręcznie wykonywany i form ow any w tem - 
peraturze ponad  800 stopni. Osoby zain te- 
resow ane w spółpracą lub indyw idualnym i 
zam ów ieniam i, zapraszam y do naszych są- 
siadów za lasem, do Starej Kuźni. W arsztat 
pani Agnieszki Ulewicz znajduje się przy 
ul. Jana Pawła II n r 18. Telefon kon tak to - 
wy: 604851214. O bok prezentujem y jedną 
z prac w ykonanych w pracowni.

Gerard Kurzaj

http://www.parafia-slawiecice.pl
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ten stały kontakt ze starym  
krajem, ze Śląskiem zdają 
się mówić, jaką perłą jest 
zawsze miejsce mojej m ło
dości, miejsce, gdzie się wy
chowałem i ukształtowałem. 
Na kilka dni przed śmiercią 
już bardzo słabego W ernera 
odwiedzili w Bensheim jego 
przyjaciele, dawni sąsiedzi ze 
Sławięcic. Poprosił ich wtedy 
słabym głosem, aby wszy
scy razem zamknęli oczy 
i w  myślach przeszli z nim  
przez Sławięcice zaczynając 
od krzyża przy skrzyżowaniu 
Batorego i Kołłątaja... I tak 

szli przez wiele m inut najpierw  koło Janika, potem  koło stare
go boiska i dalej... prawie przez całą miejscowość. Na końcu 
W erner powiedział, że jest bardzo spokojny i zadowolony, bo 
razem  z przyjaciółmi był znowu w Domu.

Wernerze! Jesteśmy pewni, że jesteś w Domu. Tym najpraw
dziwszym, najpiękniejszym i wiecznym D om u Naszego Ojca!

Gerard Kurzaj

Dziękujem y, 
Panie Otmar!

W  Niemczech zm arł pan O tm ar Piechoczek, brat naszego 
ks. proboszcza-seniora Jana Piechoczka. Wielu mieszkańców 
Sławięcic oraz Miejsca Klodnickiego nigdy nie zapomni, ile 
dobrego dla naszej parafii i nas wszystkich zdziałał śp. Pan 
O tm ar wraz ze swoją rodziną w N iemczech. Zawsze się cieszy
liśmy gdy państw o Piechoczek odwiedzali Sławięcice. Ile ra
dości przeżywaliśmy wspólnie na koncertach organizowanych 
na świeżym pow ietrzu na placu przykościelnym. Niech D obry 
Bóg wynagrodzi wszelką dobroć, którą śp. pan O tm ar uczynił.

M ałżonce pana O tm ara, pani Hannelore, całej Rodzinie 
oraz ks. proboszczowi Janowi składamy szczere kondolencje.

M im o tego sm utnego wydarzenia, prosim y całą rodzinę 
pana O tm ara, o przyjęcie życzeń, radosnych i błogosławionych 
Świąt W ielkanocnych 2018!

Redakcja

Zbyszek  odszedł 
do Mamy i Taty

D nia 8 grudnia 
2017 roku zm arł 
Zbyszek Biedroń. 
W  Sławięcicach 
znali Go wszyscy 
i wszyscy mówili 
na Niego Zbyszek. 
Wszędzie Go było 
pełno. Z każdym 
zawsze porozm a
wiał lub dzielił się 

w iadom ościam i. „Panie Geciku, moja ciocia z Limanowej 
serdecznie pana pozdrawia!”, „A czy pan wie, że mam y teraz 
nowego proboszcza?”, „Widział już pan nowe ławki w  naszym 
parku? Jakie ładne... nie?”, „ A w lany poniedziałek przyjdę 
do was po kroszonki!” Myślę, że wielu z naszych czytelników, 
mieszkańców Sławięcic miało podobne doświadczenia ze 
Zbyszkiem. Obserwowałem Zbyszka od wczesnego dzieciń
stwa. I uczyłem się od tego chłopca. Słuchaliśmy też wszyscy 
jego zatroskanej Mamy, pani Zofii: „Co to będzie, jak Zbyszek 
zostanie kiedyś sam?”. I nie wiedzieliśmy, co na to odpow ie
dzieć. Kiedy pani Zofia zm arła kilka lat temu, całe osiedle było 
zm artwione. Jednak natychm iast Pan Bóg zadziałał i Zbyszek 
znalazł się pod  opieką D obrych Ludzi. W tedy pomyślałem 
znowu o pani Zofii. Ile matczynych próśb i starań stało za tym i 
wydarzeniami!

Zbyszku! W  te Święta W ielkanocne nie zapukasz już do na
szych sławięcickich dom ów  w sprawie kroszonek. Ale co tam  
kroszonki, choćby były i najpiękniejsze na świecie. Najważ
niejsze, że jesteś zdrowy i szczęśliwy u M amy i Taty w niebie!

Gerard Kurzaj
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Werner jest już w Domu!
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Córki i synowa z rodzinami

ODESZLI DO PANA
WALTER WILCZOK lat 8 9 

AGNIESZKA KAPICA lat 88 

OTMA R  PIECHOCZEK lat 82 (w Niemczech) 

LEO GRITTNER lat 85 (w Niemczech)

ERICH GOLLY lat 85

KRISTINE SCHULZ lat 66  (w Niemczech) 

JERZY KASZTA lat 86

WERNER NAHLIK lat73 (w Niemczech) 

JAN BONK lat 65 (w Niemczech)

KRYSTYNA SZWAMEL lat 66  (w Niemczech) 

MIECZYSŁAW PIECZKA lat 70 

JOACHIM GASZ lat 6 5

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinom Zmarłych

składa Redakcja

Szanownej Małżonce Pani 
Małgorzacie Goczoł oraz 
całej Rodzinie składamy 

z serca płynące słowa 
pocieszenia w związku 

ze śmiercią

ŚP JANA GOCZOŁA
Kilka lat tem u mieliśmy zaszczyt gościć 

w Sławięcicach tego wielkiego poetę i wspaniałego 
człowieka. Wielu z nas nigdy nie zapomni 

wspólnej wyprawy z Panem Janem  do Teksasu, 
gdzie spotykaliśmy się z żywą historią Śląska. 

Opatrzność sprawiła, że mamy nagrany wywiad 
z Panem Janem w ramach wystawy o śląskich 
Teksańczykach. Jesteśmy pewni, że przez wiele 
jeszcze lat w  ten właśnie sposób będziemy Pana 

Jana słuchać i Go podziwiać.
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic

Wielkanoc 2018 19

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim Krewnym, Sąsiadom,

Przyjaciołom i Znajomym za udział 
w modlitwach i pogrzebie 

naszej Mamy

ŚP. MARGARETHE BURZAN
Księdzu Proboszczowi M arianowi Bednarek 

serdeczne Bóg zapłać za przewodniczenie 
mszy św. i ceremonii pogrzebowej.

Bóg zapłać także wszystkim za przekazane 
kondolencje i złożone kwiaty.

C órki i syn ow ie  z  rodzin am i

Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi 
M arianowi Bednarek za prowadzenie uroczystości 

pogrzebowej, za odprawioną Eucharystię 
Dziękujemy również wszystkim, którzy wzięli 

udział w modlitwach oraz ceremonii pogrzebowej

ŚP. ERICHA GOLLY

W  im ieniu mojego zmarłego w Niemczech brata

ŚP. LEONA GRITTNER

wielkie Bóg zapłać składam wszystkim, którzy 
uczestniczyli w modlitwach w naszej 

sławięcickiej świątyni,
M agdalen a  Kurow ska

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Krewnym, Znajomym, Sąsiadom 

i Przyjaciołom za słowa pociechy, jakie 
usłyszeliśmy od Was, 

gdy odszedł nasz mąż i ojciec

ŚP. WERNER NAHLIK
Księdzu Herbertowi Schega jesteśm y

wdzięczni za prowadzenie uroczystości 
pogrzebowych, a wszystkim ich uczestnikom 

za tak liczne przybycie, niekiedy po pokonaniu 
dużych odległości. Będziemy prosić Boga, aby 
każde dobro, którego w tych trudnych dniach 

doświadczyliśmy, szczodrze wynagrodził.
Ż on a G abriela  z  córką C lau dią  z  Bensheim
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• W  grudniu  kolejny raz uczniowie na- 
szej szkoły włączyli się do akcji „Rodacy 
Bohaterom” organizowanej przez Stowa- 
rzyszenie Patriotyczne Kędzierzyn-Koź- 
le. Celem akcji jest zbiórka świątecznych 
paczek żywnościowych dla polskich 
kom batantów  na Kresach W schodnich. 
Uczniowie zebrali 23 paczki, a całą akcję 
zorganizowały panie J. Cyba, J. Nedokis, 
H. Jastrzębowska. Dziękujemy.
• W  finale IV edycji O lim piady W iedzy 
i W artości w  Sporcie, w zm aganiach po- 
nad 400 uczniów z całej Polski, 9 miejsce 
i tytuł laureata przypadł P. Prokop z klasy 
IV chemicznej. Test finałowy to 35 pytań 
z historii piłki ręcznej oraz znajomość ży- 
ciorysów polskich zawodników. Uczest- 
nicy musieli wykazać się również znajo- 
mością życia bł. P iotra Jerzego Frassatie- 
go (1901-1925), studenta, członka wielu 
stowarzyszeń dla młodzieży katolickiej 
i zapalonego wielbiciela gór. W ażna była 
również wiedza uczestników olimpiady 
dotycząca wypowiedzi kilku ostatnich 
papieży n /t roli sportu w  życiu człowie- 
ka. Temat przygotował pan J. Kurzaj.
• 1 lg rudn ia  2017r. dyrektor Adam Ka- 
nia podpisał porozum ienie z Wojsko- 
wym K om endantem  U zupełnień w Kę- 
dzierzynie-Koźlu -  ppłk. Andrzejem 
M udrakiem . Zgodnie z zapisem szkoła 
i W KU będą podejmować wspólne dzia- 
łania m.in. na rzecz pozyskiwania spo- 
łecznej akceptacji dla polityki obronnej 
państwa, kształtowania pozytywnego wi- 
zerunku Sił Zbrojnych, prom ocji służby 
wojskowej i szkolenia wojskowego.
• Już od 15 lat Zespół Szkół n r 3 w Sła- 
więcicach nie zawodzi i jednoczy m iesz- 
kańców naszego m iasta goszcząc ich 
w swojej pięknej auli. W  grudniu 2017 
roku Sławięcickie Spotkanie A dwento- 
we odbyło się pod hasłem „Savoir-vivre 
wczoraj i dzisiaj”. Wszyscy stanęli na wy- 
sokości zadania. Jak zawsze, było pięk- 
nie, wesoło, radośnie i... czekamy na 
wszystkich znowu w grudniu.
• 19 grudnia 2017 roku uczniowie kla- 
sy 1 TS (spedycja m undurow a) zwiedzili 
Policyjną Izbę Dziecka. Uczniowie do- 
wiedzieli się, jakie są podstaw y prawne 
przyjęcia nieletniego sprawcy czynu ka- 
ralnego do izby. Poznali także pracę po - 
licjantów i w arunki, w jakich przebywają 
nieletni po dokonaniu przestępstwa.
• W  klasyfikacji generalnej w zawodach 
strzeleckich szkół ponadgimnazjalych 
„Liga Szkół -  2017” w konkurencji: ka- 
rabin pneum atyczny nasza szkoła zajęła

I miejsce. W  klasyfikacji indywidualnej 
I miejsce zajęła W. Rypa, II -  J. Czar- 
necka, III -  E. Miler, IV -  M. Pawliczek, 
M. W ojton, V -  W. Szkudlarek. Serdecz- 
nie gratulujemy! Uczennice przygotowy
wała pani B Bajer.
• Po raz drugi z rzędu jesteśmy najlep- 
szym technikum  w powiecie, w Rankin- 
gu Perspektyw. Srebrna Tarcza Jakości 
w Rankingu Perspektyw 2018 dała nam  
6. miejsce w  województwie opolskim 
i 132. miejsce w kraju (na 1740 techni- 
ków). Serdecznie gratulujem y uczniom  
i dziękujemy wszystkim nauczycielom, 
którzy przyczynili się do uzyskania przez 
naszą szkołę „Srebrnej Tarczy”.
• Srebrna Tarcza Perspektyw była oka- 
zją do otrzym ania dyplom u gratula- 
cyjnego oraz statuetki wręczonej przez 
kuratora oświaty w Opolu oraz wice 
starostę powiatu kędzierzyńsko-koziel- 
skiego. W  tych radosnych dla nas chwi- 
lach uczestniczyli najlepsi olimpijczycy: 
S. Franecki, O. Gowin, Sz. Kabs, P. Sur- 
miak.
• Telewizja Opole pokazała naszą 
przedsiębiorczą młodzież. Już ponad 
rok trw a akcja przygotowywania pożyw - 
nych śniadań przez poszczególne klasy. 
M łodzież z sam orządu szkolnego zbiera 
w ten sposób pieniądze na urządzenie 
kącika relaksu i pokoju gier.
• Nasze tenisistki stołowe A. Targos, 
B. Brysiak, O. H nida zajęły III miejsce 
drużynow o w mistrzostw ach powiatu. 
Indywidualnie II miejsce zdobyła A. Tar- 
gos, III -  B. Brysiak. Obie awansowały 
do półfinałów wojewódzkich. VI miejsce 
i awans do finału wojewódzkiego zapew- 
niła sobie A. Targos. Serdecznie gratu- 
lujemy. Uczennice przygotowała pani 
A. Hyż-Kaczmarek.
• Dwa razy srebro. Piłkarze ręczni oraz 
halowi piłkarze nożni pod kierunkiem

trenera Sz. Kupki zostali w icemistrzami 
powiatu. Gratulujemy!
• Sześć wykładów na 21 lutego -  Dzień 
Języka Ojczystego. „Wiem, co piszę 
i wiem, jak piszę”. Bądźmy świadomy- 
m i i odpowiedzialnym i użytkownikami 
języka polskiego, naszego dziedzictwa 
narodowego, również w jego in terneto- 
wej, elektronicznej formie, bo język ma 
znaczenie i mówi o nas więcej niż przy- 
puszczamy. To przesłanie towarzyszyło 
uczniom  i pedagogom.
• Podsum owano działania związane 
z D niem  Bezpiecznego Internetu , który 
odbywał się pod hasłem „Tworzymy kul- 
turę szacunku w sieci”. Przez cały miesiąc 
trw ały zajęcia dotyczące zagadnień zwią- 
zanych z w adam i i zaletami Internetu 
oraz najnowszymi zagrożeniami związa- 
nymi z siecią i mediam i społecznościo- 
wymi.
• 20 lutego odbyło się uroczyste ślubo- 
wanie uczniów klasy pierwszej o profilu 
technik spedytor. To oddział m unduro- 
wy, w ram ach którego młodzież zapozna 
się z pracą policjantów, strażaków i woj- 
skowych. Żeby zobaczyć, jak pięknie w y- 
glądają nasi m undurow i, zapraszamy na 
naszą stronę internetową.
• Przy okazji ślubowania podsumowano 
konkurs plastyczno-fotograficzny „Te- 
lefon komórkowy a bezpieczeństwo na 
drogach”. W  III edycji wpłynęło ponad 
50 prac plastycznych i fotograficznych. 
Nagrody wręczyła pani prezydent Sabina 
Nowosielska oraz sekretarz powiatu pani 
D orota Zasłonka. Serdeczne podziękowa- 
nia dla organizatorki Pani E. Kalus.

W szystkim czytelnikom „Gazety Sła- 
więcickiej” uczniowie i kadra Zespołu 
Szkół nr 3 życzą W esołych Świąt W ielka- 
nocnych!

M ateriał przygotował i przesłał 
Obserwator szkolny



PARAFIALNE

Gdy „zadzw on i"  św. Katarzyna...
Jak to zadzwoni? Skąd? Z jakiego nu 

meru? Takie pytania usłyszałem od kil
ku osób, gdy pytałem , czy św. Katarzy
na może do Ciebie „zadzwonić”, kiedy 
będzie w potrzebie. Po kilku sekundach 
rozm owy wszystko okazywało się jasne. 
C hodzi o pom oc ze strony panów  senio
rów, mieszkańców naszego osiedla, przy 
drobnych, ale jakże ważnych pracach na 
rzecz naszej sławięcickiej parafii pw. św. 
K atarzyny Aleksandryjskiej.

W  grudn iu  2017 roku oraz w  stycz
n iu  2018, ks. proboszcz M arian B edna
rek zwrócił się ze specjalnym apelem  do 
naszych seniorów. Fragm enty listu, który  
w yjaśnia istotę tej inicjatywy, drukujem y 
poniżej:

S zanow ni P anow ie Seniorzy!
„Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy za

niedbywali słowo Boże, a obsługiwali 
stoły” -  powiedziało D wunastu, zwo
ławszy wszystkich uczniów. „Upatrzcież 
zatem, bracia, siedm iu mężów spośród 
siebie, cieszących się dobrą sławą, peł
nych D ucha i mądrości! Im  zlecimy to 
zadanie. My zaś oddam y się wyłącznie 
m odlitw ie i posłudze słowa”. Dz. 6 ,2 -4

Już w  czasach Pana Jezusa A postoło
wie, aby służyć Kościołowi, potrzebowali 
do pom ocy innych członków wspólnoty. 
O ni służyli pom ocą w  różnych sprawach 
i pracach we w spólnotach chrześcijań
skich. Tak było w  kolejnych wiekach 
chrześcijaństwa, tak jest i dzisiaj. W szy
scy tworzym y jedną Rodzinę Parafialną, 
w której każdy m a swoje miejsce i zada
nie do w ypełnienia.

Część z nas mieszka w  Sławięcicach 
„od zawsze”. Część, z czego się wszyscy 
cieszymy, przeprow adziła się do nasze
go osiedla. Codzienne funkcjonowanie 
naszej w spólnoty parafialnej to przede 
wszystkim szeroko rozum iana działal
ność duszpasterska. Jako Parafia jeste
śmy również odpow iedzialni za cały 
szereg obiektów materialnych, które na 
co dzień służą tej działalności. Należą do 
nich nasz zabytkowy kościół i całe jego 
obejście oraz duży parafialny cm entarz.
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Jak Panowie doskonale wiecie, przy 
każdej nieruchom ości, której jesteście 
właścicielami, ciągle jest coś do zrobienia 
czy popraw ienia. Tak jest również przy 
naszym  kościele św. Katarzyny A leksan- 
dryjskiej, czy na naszym  cm entarzu. Nie 
chodzi tu  oczywiście o duże inwestycje, 
które z natu ry  rzeczy muszą wykonać 
specjalistyczne firm y (np. malowanie 
kościoła kilka lat tem u, czy obecne prace 
przy fundam entach itp.). Jest wiele d rob - 
nych, ale ważnych prac, które potrafimy 
wykonać sami. W  ostatnim  czasie były 
to  np. proste prace porządkow e po koń- 
czącej się inwestycji, prace przy sadzeniu 
nowych drzew  na cm entarzu, czy stawia- 
nie szopki bożonarodzeniow ej itp. N ie- 
które zadania pojawiają się nagle i wtedy 
rodzi się problem , do kogo zadzwonić 
z prośbą o pom oc. Jest kilka osób, które 
prawie zawsze są gotowe do pomocy. Ich 
liczba jest jednak  za mała.

Zwracam się do Seniorów naszej para- 
fii o przem yślenie tej sprawy.

Seniorów, którzy chcieliby pom óc 
zachęcam  do podania swojego num eru  
telefonu. Stworzymy specjalną listę Se- 
niorów  pt. „Telefon od św. Katarzyny”. 
Będziemy z niej korzystać, gdy pojawi się 
taka potrzeba. Jest sprawą zrozum iałą, że 
każdy może m ieć wcześniej zaplanowa- 
ną pracę lub może danego dnia nie czuć 
się najlepiej. W tedy poprosim y o pom oc 
inne osoby z listy. Gdyby udało się zor- 
ganizować w ten sposób 15-20  Seniorów 
to możliwe, że prace, które nas czekają, 
sprawnie wykonamy, nie angażując za- 
wsze tych samych osób.

Liczymy na Wasze zrozum ienie 
i z góry m ów im y „Bóg Zapłać” za zade- 
klarowaną pomoc!

Szczęść Boże!
Ks. Proboszcz M arian Bednarek 

wraz z  Radą Duszpasterską

Na apel ks. proboszcza odpowiedziało 
ponad 25 panów, którzy są już seniora- 
m i i którym  zdrowie jeszcze pozwala na 
dzielenie się swoimi talentam i i czasem 
na rzecz dobra wspólnego. W ydano spe-

cjalną książeczkę telefoniczną zawierają- 
cą dane kontaktowe wolontariuszy. N ie 
wszystkie rubryki tej książeczki są już za- 
pisane, co oznacza, że seniorzy, którzy nie 
zdążyli podać swoich danych lub w  przy- 
szłości przejdą na em eryturę, w  każdej 
chwili mogą dołączyć do tej grupy. Wtedy 
św. Katarzyna bez obaw, w  razie potrzeby, 
do nich również „zadzwoni”.

Na spotkaniu dnia 14 lutego 2018 n o - 
w opowstała grupa (przybyło prawie 20 
panów  seniorów) omów iła wspólnie z ks. 
proboszczem  najważniejsze prace, które 
społecznym wysiłkiem m ożna by wyko- 
nać. Czy to  oznacza, że wszelkie prace 
przy parafii będą teraz wykonywać tylko 
panowie seniorzy? Ależ nie! W  dalszym 
ciągu liczymy na zaangażowanie naszych 
pań starszych i młodszych, m łodzieńców  
i mężczyzn, zawsze niezaw odnych stra- 
żaków z OSP oraz wszystkich, którym  
leżą na sercu sprawy naszej wspólnoty. 
Jak działa „Telefon” od  św. Katarzyny 
w praktyce, będziem y się starali infor- 
mować naszych czytelników w kolejnych 
num erach naszej gazety.

W szystkim panom  Seniorom , którzy 
podchwycili tę ideę oraz ich Rodzinom  
życzę Wesołych Świąt!

Gerard Kurzaj

 Frohe und gesegnete Ostern
 wunscht die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesiett 

 der Vorstand Ortsgruppe Sławięcice.
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życzy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Zarząd Koła Sławięcice
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FOTO OKO

...budowlane

Ach, te nasze Ołmy! Kiedy to było? Kto rozpoznaje swoją babcię lub mamę? Dzięku- 
jem y naszej czytelniczce za dostarczenie tej archiwalnej fotografii.

Redakcja

W  taki piękny sposób dzieci z przed- 
szkola zaprosiły swoje babcie i dziadków 
na ich święto. W szystko p iękn ie... tylko 
dlaczego dyrekcja Przedszkola nie uprze- 
dziła babcie i dziadków, aby zabrali dużo 
chusteczek do wycierania łez? Przecież 
m ożna było przewidzieć wielkie w zru- 
szenie, jakie tam  będziemy przeżywać 
przy występach dzieci...

G. Kurzaj -  też dziadek

...z procesji

Tak w lutym 2018 roku wyglądała sytu- 
acja na budowie ul. Filipa Pieli (Górka). 
Czekaliśmy na porządną drogę w  tej oko- 
licy całe wieki (dosłownie). Może jeszcze 
wytrzym amy te kilka dni i potem  ją  u ro - 
czyście otworzymy. Proponuję otwarcie 
zorganizować niedaleko gniazda naszego 
bociana. Ja przynoszę trzy butelki szam - 
pana. Kto upiecze kołacz? Kto przygotuje 
stoły?

Gerard Kurzaj

Lata 50. XX wieku. Procesja Bożego Ciała główną ulicą Sławięcic. Kto rozpoznaje to 
miejsce? Jaką trasą pójdziem y w roku 2018?

Redakcja

FOTO OKO

...budowlane

...radosne

...przedszkolne



S krzyżow anie u lic  S ław ięcic- 
kiej, B atorego, 8 M arca  i K ołłą taja  
w  oko licy  zabytkow ego krzyża , to  
je d n o  z najbardzie j n iebezp iecznych  
m iejsc  w  naszym  m ieście . W  o s ta t- 
n ic h  la tach  w ydarzy ło  się w  ty m  re - 
jo n ie  w iele w ypadków , w  ty m  naw et 
śm ie rte lnych . K to m a  jak ieko lw iek  
w ątp liw ości, zapraszam y do  n asze- 
go o s ied la  i p ro szę  sp róbow ać jadąc  
ze s tro n y  S trzelec d o  K ędzierzyna 
sk ręcić w  ty m  m iejscu  n a  ul. B a to re - 
go, 8 M arca  lub  K ołłątaja. N aw et w y- 
traw n y  k ie row ca m a  duże  tru d n o śc i, 
aby  to  zadan ie  w  spoko ju  i bez  stresu  
w ykonać. P roszę sp róbow ać w y je- 
chać z ul. 8 M arca n a  g łów ną  drogę, 
ul. S ław ięcicką. Ile n iep o k o ju  je st

z ty m  zw iązane. K toś pow ie: P rze - 
cież są p rzep isy  i znak i d rogow e. M y 
o d p o w iad a m y  p y tan iem : to  p o  co są 
ro n d a , k tó re  likw idu ją  n iebezp ieczne  
i t ru d n e  k o m u n ik acy jn ie  m iejsca? Są 
tak ie  rozw iązan ia  d rogow e, gdzie p o - 
zo rn ie  w szystko  gra, są zn a k i i p rz e - 
pisy. To ty lko  pozory . R on d o  w  tym  
m iejscu  do p ro w ad z i do  u sp o k o jen ia  
ru c h u  o raz  w y m u si zm n ie jszen ie  
p ręd k o śc i p o jazdów  w  obręb ie  aż 
p ięc iu  ulic. P am ię tam y  o k ilku  już 
w yw ro tkach  dużych  tiró w  w  tym  
m iejscu . N a szczęście, te  o g ro m n e  
au ta  p rzew ró c iły  się n a  skw er zieleni. 
C o  będz ie  p rzy  n astęp n e j w y w ro t- 
ce? A pelu jem y do  w szystk ich  w ładz 
osied low ych , m ie jsk ich , p o w ia to -

w ych i k ra jow ych  o p rzem yślen ie  tej 
spraw y. M y p ro p o n u je m y  ro n d o . Z a - 
by tkow y  krzyż  m o ż n a  p rzen ieść  n a  
ś ro d ek  przyszłego  ro n d a . N a  zd jęciu  
w y k onanym  (z d ro n a )  p rzez  naszego  
w sp ó łp raco w n ik a  H e n ry k a  Szym urę 
w idać w yraźn ie , że nasza  p ropozycja  
je s t g o d n a  rozw ażen ia . Ten p om ysł 
n ie  je st now y. T em at tego  n ie b ez - 
p iecznego  m iejsca  od  la t p o ru szan y  
je s t w  S ław ięcicach. Jeżeli się m ylim y, 
to  chę tn ie  p o s łu ch a m y  log icznych  
i te chn icznych  a rg u m en tó w  za in - 
nym  rozw iązan iem . Kto m a  odw agę 
zobow iązać się p rzed  m ieszk ań cam i 
S ław ięcic, że n a  pow ażn ie  rozw aży 
te n  tem at?
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