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„Tu jest moje miejsce” 
Te słowa zaczerpnięte ze znanej p iosenki w ypow iada niekiedy pan 

JÓZEF KRASÓWKA, m ieszkaniec ul. Asnyka w Sławięcicach. Pan Józef 
przez wiele lat pracow ał na kopalni. Dzisiaj, razem  z innym i senioram i, 
daw nym i górnikam i, chętnie niesie sztandar górniczy przy wszystkich 
większych uroczystościach. Pan Józef jest też skarbnicą w iadom ości 
o daw nych Sławięcicach, co wcale m u nie przeszkadza interesow ać się 
wszystkim , co aktualne jest dzisiaj. Tak m nie ujął ten  w idok Pana Józe- 
fa wracającego z kościoła na row erze, w górniczym  m undurze, że nie 
m ogłem  nie sięgnąć po aparat fotograficzny. Serdecznie pozdraw iam  
w szystkich sławięcickich górników, tych czynnych zawodowo, jak  i se- 
niorów. Szczęść Boże!

G. Kurzaj

Zmiany w parafii
Z dniem  26 sierpnia 2018 roku na podstawie dekretu księdza biskupa Andrzeja 

Czai nastąpiły zmiany w naszej parafii.
Po kilku latach pomagania księdzu proboszczowi jako rezydent, ks. Waldemar 

Jaskóła przeszedł do parafii w Kłodnicy. Na jego miejsce ksiądz biskup posłał do 
nas księdza wikarego, księdza Mateusza Wieczorka. Serdecznie dziękujemy księdzu 
Waldemarowi za posługę duszpasterską w naszej parafii i życzymy błogosławień- 
stwa Bożego w pracy na nowej placówce, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jednocześnie gorąco witamy u nas księdza Mateusza. W  ciągu kilku tygodni 
pobytu w Sławięcicach dał się poznać jako otwarty i ciągle uśmiechnięty kapłan. 
Ksiądz Mateusz, urodzony 31 maja 1990 roku, ma czworo rodzeństwa i pochodzi ze 
śląskiej, tradycyjnej rodziny z Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Zgodnie z ustale- 
niami z księdzem proboszczem, ksiądz Mateusz przejął opiekę nad ministrantami, 
m ariankam i i młodzieżą. Mamy nadzieję, że będzie się ksiądz u nas dobrze czuł.

W numerze m.in.:

W roku Koncert Nasz Tylko u nas              Co my downi
1918 „Power radny przebieg na wesele
w Sławięcicach of  winds" ma głos obwodnicy KK dostali 

str.  str. str. str.  str. 

Ks. Mateusz W ieczorek

Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Niech uśmiech nie znika z Twojej twarzy.
Rozmowę z księdzem Mateuszem planujemy przedstawić Państwu w grudniowym numerze „Gazety Sławięcickiej”.

GB



...z dziadkiem Józefem

Na nich możemy zawsze liczyć! Od 118 lat (Tak! tak! Zorga- 
nizowali się formalnie w roku 1900) są gotowi nam  pomóc 
w każdej sytuacji. To strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
Sławięcice. Pamiętacie Państwo niedawne akcje z suchymi 
drzewami na cmentarzu? Więcej informacji o działaniach 
OSP znajdziemy wewnątrz numeru. Na zdjęciu grupa straża- 
ków przy ważnych i pilnych pracach porządkowych w naszym 
kościele (by móc zrobić zdjęcie wszystkim, zrobili chwilowy 
odpoczynek). Pytanie tylko, czy strażakiem jest już nasz nowy 
wikary ks. Mateusz Wieczorek siedzący w pierwszym rzędzie 
z prawej? Tym tematem zajmie się specjalna komisja osiedlo- 
wa. .. Brawo, druhowie Strażacy!

G. Kurzaj

Festynowe wspomnienie? Ależ tak! Znowu się spotkamy dnia 
8 czerwca 2019 r. w ramach radosnych obchodów 150-lecia na- 
szego kościoła. Ten gość w środku z czarną dużą czupryną po - 
winien być przepytany na okoliczność rodzaju używanych szam- 
ponów. Dopilnuję tego osobiście w czerwcu!

G. Kurzaj

Wiele jest takich prac, które wymagają 
podzielenia się swoimi talentami. Prze- 
cież to jest nasz Dom Boży! Rozumie- 
ją to dobrze panowie Ryszard Kiełbasa 
i Adam Ziobrowski, których zastałem 
przy naprawie ogrodzenia naszej świąty- 
ni. Jak widać, „Telefon od świętej Kata- 
rzyny” działa!

G. Kurzaj

Zdjęcie dziadka opiekującego się m alut- 
kim wnukiem to dziś rzadki widok. Na- 
sze „służby specjalne” wyśledziły Pana 
Józefa Jaremko jak wspólnie z wnukiem 
Piotrusiem zwiedzał Sławięcice.

Foto: archiwum xyz

Wszędzie słyszymy o ekologii, czystości 
powietrza, ekologicznej żywności itp. 
Zapraszamy do Sławięcic. U nas wszyst- 
ko jest ekologiczne! Powiedziała nam 
o tym krowa państwa Jochem, która nie 
tylko mówi, ale i daje najlepsze mleko 
na świecie! Nie wierzycie? Zatrzymajcie 
się więc na chwilę przy ul. Staszica i po- 
patrzcie na ten niezwykle uspokajający 
widok!

G.K.

G. Kurzaj

...ekologiczne
...z fachowcami

...strażackie
FOTO OKO

...festynowe
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Jubileusz 150-lecia kościoła św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Sławięcicach

Rozpoczęliśmy rok przygotowań do 
jubileuszu 150 lat poświęcenia naszej 
sławięcickiej świątyni.

Przygotowania do tej uroczystości 
będą wielotorowe. Nadchodzące m ie- 
siące będą obfitowały w wiele zdarzeń.

Będą to wydarzenia o charakterze duchowym, kulturalnym, 
rozrywkowym i inne.

Jubileuszowe obchody rozpoczęliśmy 17 czerwca koncer- 
tem tria trąbkowego. 2 września mieliśmy wspaniały występ 
koncertowej orkiestry dętej „Power of W ind” z solistką Izabelą 
Migocz.

Poniżej przedstawiamy co nas czeka w jubileuszowym roku. 
Kalendarium 

Wydarzenia religijne
• 21 września 2018 r. -  Jubileusz Młodzieży
• 23 września 2018 r. -  Nowenna Jubileuszowa. W  ramach No- 
wenny Jubileuszowej w niedzielę 23 września na Mszy św. o godz. 
11:00 Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Jan Piechoczek.
• 14 października 2018 r. -  Jubileusz Małżonków
• 9 listopada 2018 r -  Spotkanie ze św. Marcinem
• 28 grudnia 2018 r. -  Jubileusz Dzieci
• 18 stycznia 2019 r. -  Jubileusz Babci i Dziadka
• 9 lutego 2019 r. -  Jubileusz Chorych
• 17-20 marca 2019 r. -  Rekolekcje parafialne
• 2 czerwca 2019 r. -  Kiermasz parafialny -  Jubileusz 150-le- 
cia kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Uroczysta Msza Święta, sprawowana pod przewodnictwem 
Ks. Biskupa w niedzielę o godz. 11:00

Wydarzenia kulturalne
• 2 września 2018 r. -  Koncert orkiestry „Power of winds”
• 21 października 2018 r. -  Koncert: „Zaginione Archiwum”
• Okres Bożego Narodzenia -  Festiwal Kolęd
• Okres Wielkiego Postu -  pieśni pasyjne

V Sławięcicki Festyn Kiermaszowy 
V Sławięcicki Festyn Kiermaszowy odbędzie się 8 czerwca 
2019 r.

Zapraszamy do śledzenia informacji o jubileuszu na stronie 
internetowej naszej parafii www.jubileusz.parafia-slawiecice. 
pl, gdzie w zakładce KALENDARIUM będzie można znaleźć 
szczegółowy plan wszystkich wydarzeń.

W  czerwcu 2019 roku przypada 150. rocznica konsekracji 
naszej parafialnej świątyni pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Chcemy w wyjątkowy sposób świętować to doniosłe wydarzenie.

W tym szczególnym Roku Łaski zapraszamy wszystkich 
parafian oraz gości do uczestnictwa w wielu inicjatywach 
duszpasterskich i kulturalnych, których zwieńczeniem bę- 
dzie uroczysta Msza Święta, sprawowana pod przewod- 
nictwem Ks. Biskupa w niedzielę 2 czerwca 2019 r. o godz. 
11:00, a także zabawa podczas V Sławięcickiego Festynu 
Kiermaszowego w sobotę 8 czerwca 2019 r.

Szczególną formą świętowania jubileuszu będzie dziewię- 
ciomiesięczna Nowenna Jubileuszowa, którą rozpoczynamy we 
wrześniu. Zaprosimy do wygłoszenia Słowa Bożego kapłanów, 
którzy posługiwali w naszej parafii. Będą msze św., nabożeń- 
stwa i rekolekcje.

Nowenna (łac. novem -  dziewięć) jest to dziewięciodnio- 
we, dziewięciomiesięczne lub dziewięcioletnie nabożeństwo 
błagalne. Nowenną rozpoczynają się zwykle obchody święta 
patronalnego. Nowenna jest to wytrwała modlitwa zanoszona 
albo za siebie, albo za bliźnich, albo w jakiejś innej intencji.

Nasza nowenna przed Jubileuszem wzorować się będzie na 
odprawianej co roku przed odpustem parafialnym dziewięcio- 
dniowej nowennie do św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Nowen- 
na jubileuszowa trwać będzie natomiast przez dziewięć miesię- 
cy. Każdy miesiąc poświęcony będzie jednej z dziewięciu cnót 
i chrześcijańskich postaw św. Katarzyny Aleksandryjskiej:

Mądrość świętej Katarzyny -  Wrzesień;
Świętość świętej Katarzyny -  Październik;
Męstwo świętej Katarzyny -  Listopad;
W iara świętej Katarzyny -  Grudzień;
Nadzieja świętej Katarzyny -  Styczeń;
Miłość świętej Katarzyny -  Luty;
Święta Katarzyna zwycięża świat -  Marzec;
Święta Katarzyna apostołką Bożej sprawy -  Kwiecień;
Co uczynił Bóg dla świętej Katarzyny? -  Maj;
Każdego miesiąca chcemy w ramach nabożeństw i mszy św. 

te postawy rozważać oraz wspólnie i indywidualnie modlić się 
o nie dla nas i dla całej parafii.

W  ramach duchowego przygotowania do Jubileuszu zapra- 
szamy na modlitwę różańcową w intencji naszej parafii w każ- 
dą środę pół godziny przed mszą św.

Duszpasterze i Rada Parafialna

100 lat temu w Sławięcicach
100 lat tem u w roku 1918 Polska odzyskała n iepod le- 

głość! To wielkie w ydarzenie w jubileuszow ym  roku 2018 
czczone jest na wiele sposobów. W ielu z nas uczestniczy 
w tych radosnych w ydarzeniach. Pojawiło się pytanie co 
wtedy, w roku 1918 działo się w naszej miejscowości? Sła- 
więcice nie były w tedy na terenie Polski. Byłby to ciekawy 
tem at na dłuższą rozprawę. W yszperaliśm y z różnych ź ró - 
deł kilka inform acji:
• W  m arcu 1918 roku zaświeciły pierw sze żarówki elek- 
tryczne w sławięcickim  pałacu  książęcym , w kościele oraz 
na plebani. W roku 1919 p rąd  doprow adzono do naszej 
szkoły.

• W śród ludności panowała ogromna bieda spowodowana 
wojną i jej skutkami. Odnotowano wiele kradzieży (z kroniki 
parafialnej). W  październiku 1918 roku wybuchła na wielką 
skalę grypa. Zmarło wtedy w krótkim czasie ponad 30 osób.
• Po abdykacji cesarza Niemiec w tutejszym szpitalu ranni 
żołnierze utworzyli „Radę Żołnierską”. W krótce dołączyła do 
niej „Rada Robotników i Rolników”
• W  roku 1918 ochrzczono 132 dzieci, udzielono 46 śluby 
oraz pochowano 191 osób

I jak tu nie dziękować Bogu za wygodne czasy, w jakich dziś 
żyjemy!

M. Kurowska i G. Kurzaj

św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w  Sławięcicach

http://www.jubileusz.parafia-slawiecice
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51. piesza pielgrzymka na Jasną Górę
Kolejna, 51. piesza pielgrzymka ze 

Sławięcic na Jasną Górę została za nami. 
Zaskoczeniem dla mnie była ilość piel- 
grzymów wyruszających w drogę w po- 
niedziałek rano 25 czerwca. Wyruszyło 
nas ponad 80, a dotarło do Częstocho- 
wy ponad 100. Drugie tyle dojechało na 
ostatni dzień, a na powrót trzeba było 
zamawiać drugi autobus.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki było 
wezwanie „Napełnieni Duchem  Świę- 
tym”. Konferencje w drodze głoszone 
przez ks. proboszcza M ariana przybliża- 
ły nam  Osobę Ducha Świętego, Jego da- 
rów i działania. Oczywiście, nieśliśmy 
ze sobą cały bagaż naszych problemów 
osobistych, rodzinnych, zawodowych, 
czy ogólnospołecznych. Wszystkie te 
intencje polecaliśmy w modlitwie ró- 
żańcowej zanosząc je do naszego Pana 
przez wstawiennictwo Jasnogórskiej 
Pani.

Z początku pogoda nam sprzyjała, 
ale w drugim dniu dostaliśmy taką por- 
cję oczyszczającej ulewy, że po dojściu na 
nocleg do szkoły w Koszęcinie wszystko, 
a szczególnie buty nadawały się suszenia. 
Nocowaliśmy w Koszęcinie, bo w tym roku 
ze względu na remont w szkole w Borono-

wie, musieliśmy szukać zastępczego miej- 
sca na nocleg.

Tutaj należy gorąco podziękować panu 
Wójtowi Gminy Koszęcin i Dyrekcji Ze- 
społu Szkół w Koszęcinie, że zgodzili się 
nas przyjąć. Serdeczne podziękowania 
także należą się personelowi szkoły za 
ciepłe przyjęcie i pomoc we wszystkich 
sprawach. Serdeczne Bóg zapłać.

Następnego dnia, wypoczęci i wysu- 
szeni, wyruszyliśmy o świcie w dalszą 
drogę. Zmęczeni, bo trzeba było przejść 
te 6 km więcej, ale radośni i szczęśliwi 
dotarliśmy wszyscy przed oblicze Naszej 
Matki. A później już tradycyjnie, wie- 
czorem zabawa na Rajskim Placu, Apel 
Jasnogórski i podsumowanie dnia pod 
wałami klasztoru. W  czwartek, wspólnie 
z pielgrzymami, którzy dojechali autoka- 
rem i samochodami wpierw Droga Krzy- 
żowa na Wałach Jasnogórskich, potem 
Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu 
i czas wolny na indywidualne modlitwy, 
zwiedzanie i rozmowy. Świętowanie na 
Jasnej Górze zakończyło nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego.

Pozostała tylko jazda powrotna do 
Sławięcic, podziękowanie Bogu za szczę- 
śliwy przebieg pielgrzymki, podziękowa-

nie sobie nawzajem i życzenia, by spo- 
tkać się znowu na trasie za rok.

Jeszcze raz serdeczne podziękowania 
dla Państwa Lesik za użyczenie sam o- 
chodu, grupom  „cateringowym” za do- 
żywianie po każdym, ciężkim i długim 
dniu pielgrzymowania, siostrze Eugenii 
z Hal Noclegowych na Jasnej Górze za 
uśmiech i cierpliwość przy uzgadnianiu 
noclegów, grupie śpiewnikowej, która 
nocami poprawiała i przygotowywała 
nowe wydanie pielgrzymkowego śpiew- 
nika, gitarzystom i gitarzystkom oraz so- 
listkom za wytrwałość w muzykowaniu, 
ekipie kierowania ruchem  za bezpieczne 
prowadzenie pielgrzymki po ruchliwych 
drogach, księdzu proboszczowi za gło- 
szone konferencje i kazania i wspieranie 
we wszystkich działaniach. Szczególne 
podziękowania należą się Feli, Achimowi 
i Gerardowi za trud  włożony w znalezie- 
nie noclegu i załatwienie wszystkich for- 
malności z tym związanych. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wspierali nas pomocą 
i modlitwą. I oczywiście, dziękujemy so- 
bie nawzajem za radosny trud pielgrzy- 
mowania. Serdeczne i gorące Bóg zapłać.

Do zobaczenia za rok -  jak Bóg da.
Pielgrzym G.

„Sławięcicki Brodway"
W  dniu 8 czerwca 2018 rok, już po raz 

drugi, w auli Zespołu Szkół nr 3 im. M. Reja 
swój występ dał „Sławięcicki Broadway”, 
czyli zespół aktorów amatorów, który two- 
rzą dzieci, młodzież oraz dorośli. Przed- 
stawienie pt. „Wiersze z naszego dzieciń- 
stwa” został specjalnie przygotowany dla 
przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola 
i dzieci z klas 1-3 z Publicznej Szkoły Pod- 
stawowej nr 16. W  repertuarze znalazły się 
interpretacje takich wierszy jak: „Rzepka”, 
„Kaczka Dziwaczka”, „Na straganie”, „Pan 
Kotek był chory”, „Paweł i Gaweł” oraz 
„Lokomotywa”.

Podczas występu nie zabrakło em ocji 
zarówno od strony aktorów, jak i o d - 
biorców przedstawienia. Spektakl opie- 
rał się na ścisłej współpracy widowni 
i grupy teatralnej. Były wspólne tańce 
i śpiewy. Uśmiechnięte twarze dzieci 
dodawały odwagi i otuchy strem owa- 
nym rodzicom.

Zarówno stroje i dekoracje były wy- 
konane własnoręcznie przez aktorów. Do 
współpracy zaproszono uczniów z Ze- 
społu Szkół n r 3 im. Mikołaja Reja, któ- 
rzy odpowiedzialni byli za nagłośnienie,

zdjęcia i wideo relacje. Zaproszony został 
także zespól muzyczny z wyżej wymie- 
nionej szkoły, który specjalnie wykonał 
piosenki nawiązujące do wiersza Jana 
Brzechwy „Lokomotywa”.

Grupa teatralna „Sławięcicki Broad- 
way” powstała w 2016 roku z inicjatywy 
rodziców przedszkolaków z Bajkowego 
Przedszkola. Jej założycielką jest Marta 
Głabuś-Kupka. Na scenie zadebiutowa-

li w 2017 roku wystawiając swoją wersję 
„Królewny Śnieżki i siedmiu krasnolud- 
ków”. Przedstawienie okazało się sukce- 
sem, dlatego grupa postanowiła kontynu- 
ować swoją działalność. Następny występ 
już w czerwcu 2019 roku. Prace nad reper- 
tuarem już trwają, a chętnych rodziców do 
podjęcia aktorskiego wyzwania „Sławięcic- 
ki Broadway” zaprasza do współpracy.

Justyna Grzywocz

Atmosfera na scenie była prawie taka sama jak  w  Nowym Jorku! (A może lepsza?)

Gazeta Sławięcicka nr 96



Koncert muzyki sakralnej u św. Katarzyny 
w Sławięcicach

Drodzy Melomani!
W  niedzielę, 2 września 2018 roku 

mogliśmy znów spotkać się w naszej sła- 
więcickiej świątyni i wspólnie wysłuchać 
koncertu. Cykl: „U św. Katarzyny w Sła- 
więcicach” po raz kolejny zgromadził 
bardzo wielu odbiorców. Kiedy osiem 
lat temu wymyśliłam ten rodzaj spotkań 
z muzyką w Sławięcicach, nie spodzie- 
wałam się, iż będzie cieszyć się on takim 
powodzeniem. Pamiętam, jak siedziałam 
w ławce, w naszym kościele, i pewna 
myśl przyszła mi do głowy, aby w szcze- 
gólny sposób wyróżnić naszą patronkę, 
św. Katarzynę Aleksandryjską, a także 
inne dwie święte kobiety, męczennice 
pierwszych wieków chrześcijaństwa -  
św. Małgorzatę i św. Cecylię. Te święte od 
zawsze są przy ołtarzu naszego kościoła.

Wykonawcą koncertu była Koncer- 
towa Orkiestra Dęta „Power of winds” 
z Bytomia pod dyrekcją Klaudiusza Jani, 
wybitnego muzyka, kompozytora i au- 
tora aranżacji muzycznych wszystkich 
utworów, które wysłuchaliśmy.

Koncert został objęty Honorowym Pa- 
tronatem Sabiny Nowosielskiej Prezydent 
Kędzierzyna-Koźla. Ja miałam wielki za- 
szczyt śpiewać wraz z orkiestrą i prowadzić 
moderacje. Kiedy jeszcze w czerwcu usta- 
laliśmy program utworów wraz z Klau- 
diuszem Janią, zależało nam, aby były one 
w większości znane i efektowne. Sądząc 
po aplauzie publiczności, ten zamiar się 
spełnił! Wysłuchaliśmy m.in. kompozycji 
M. A. Charpentiera „Uwertury z Te Deum”, 
G.F. Haendla „Suitę Sztucznych Ogni”, 
Bacha-Gounoda „Ave Maria”, G. Bizeta 
„Agnus Dei”, R. Wagnera „Chór Pielgrzy- 
mów”, W. Kilara „Polonez”, G. Verdiego 
„Marsz Triumfalny” i słynne „Va pensiero” 
na bis. Wykonaliśmy wspólnie ponadto
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piosenkę „Moon River” H. Manciniego 
oraz „Memory” A.L. Webbera. Wśród 
wielu gości byli z nami Sabina Nowosiel- 
ska Prezydent Kędzierzyna-Koźla, Mał- 
gorzata Tudaj Starosta Powiatu Kędzie- 
rzyńsko-Kozielskiego, Wojciech Jagiełło 
Zastępca Prezydenta Miasta, Katarzyna 
Dysarz Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta. 
W  imieniu organizatorów koncertu To- 
warzystwa Przyjaciół Sławięcic, Parafii pw. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, na czele 
z ks. proboszczem Marianem Bednarkiem 
pragnę podziękować wszystkim za przyby- 
cie i wspólne przeżycia muzyczne podczas 
tego niezapomnianego wieczoru! Koncert 
był dofinansowany ze środków Gminy Kę- 
dzierzyn-Koźle.

Szanowni Czytelnicy, chcę się jeszcze 
podzielić małą refleksją. Miałam okazję 
w swoim życiu artystycznym śpiewać

na wielu pięknych i ważnych scenach, 
w różnych miejscach na świecie. Cieszę 
się bardzo, że w miejscu dla mnie tak 
ważnym i bliskim, jakim są Sławięcice, 
skąd pochodzę i gdzie mieszkam, mogę 
organizować takie wydarzenia, dzielić się 
swoim scenicznym doświadczeniem, za- 
praszać zaprzyjaźnionych artystów, to dla 
mnie wielki zaszczyt! Całą pracę w przy- 
gotowaniu wydarzenia czynię non profit. 
Dziękuję również za organizację i pracę 
przy koncercie wszystkim Członkiniom 
i Członkom Towarzystwa Przyjaciół Sła- 
więcic (do którego też należę), a nade 
wszystko Księdzu Marianowi! Zdradzę 
jeszcze, że mamy już plany na przyszły, 
jubileuszowy rok konsekracji naszego ko- 
ścioła. Chcemy złożyć niezwykły muzycz- 
ny pokłon św. Katarzynie, ale pozostawia- 
my to jeszcze w ręku naszej Patronki!

Izabela Migocz
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Wieści z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16
W  naszej Szkole Podstawowej również działa „prasowy obserwator szkolny”. Właśnie przysłał 

do naszej redakcji poniższe teksty. Szczególnie wzruszył nas tekst skierowany do Pani Gizeli Burzan. 
Przyłączamy się z  całego serca do podziękowań skierowanych do Pani Gizeli. Pracować w szkole 
przez tyle lat to naprawdę wielkie osiągnięcie. Czynić to z  sercem i miłością dla wszystkich dzieci to 
przykład dla nas wszystkich. Dziękujemy, Pani Gizelo!

Kochana Gizelo!
Doczekałaś się! Po ponad trzydziestu latach pracy odchodzisz na zasłużoną emeryturę. W i- 

tałaś nas każdego dnia. Patrzyłaś jak dorastamy, zakładamy rodziny i przyprowadzamy nasze 
dzieci w progi szkoły. Zawsze mogliśmy liczyć na Twoją pomoc, uśmiech, życzliwość, a kiedy 
trzeba było, to na matczyne pogrożenie palcem. Gdy już będziesz odpoczywać na emeryturze, 
pomyśl o nas czasem ciepło! Dziękujemy Ci za wszystkie chwile i za Twoje pełne zaangażowanie 
w realizacji wszystkich zadań w pracy. Z tej okazji życzymy Ci, aby e m e ry tu ra  była dla Ciebie 
czasem, w którym  będziesz miała okazję na zrobienie tego, czego do tej pory nie zdążyłaś zrobić. 
Żeby tego okresu nie uprzykrzały Ci choroby i zmartwienia. Żebyś nie straciła chęci, siły i przede 
wszystkim sensu życia. Pamiętaj, że masz wokół siebie ludzi, którzy są w stanie zrobić dla Ciebie 
wszystko, którzy chętnie spędzają z Tobą czas.

Zmiany po wakacjach 
w naszej szkole

W  wakacje nasza szkoła nie świe- 
ciła pustkami. Po wyremontowanych 
w ubiegłym roku toaletach, przygotowa- 
niu sprzętu do wprowadzenia dziennika 
elektronicznego, w tym roku był czas 
na malowanie korytarzy na pierwszym 
i drugim  piętrze, gruntowny remont 4 sal 
lekcyjnych, w tym pracowni chemicznej, 
która została też wyposażona nie tylko 
w nowe ławki, krzesła, meble, ale przede 
wszystkim w dygestorium, niezbędne do 
przeprowadzania doświadczeń. Teraz 
lekcje chemii naprawdę będą ciekawe!

W  okresie letnim  zostaliśmy wyróż- 
nieni certyfikatem „Szkoły z klasą 2.0.” 
Tytuł ten nadany nam została przez C en- 
trum  Edukacji Obywatelskiej w Warsza-
wie i Polsko-Amerykań- 
ską Fundację Wolności 
im. prof. Brzezińskiego 
za aktywną działalność 
szkoły w budowaniu re- 
lacji, tolerancji, a przede 
wszystkim -  wzajemne 
wsłuchiwanie się w swo- 
je potrzeby oraz pracę na 
rzecz innych. Wspólnie 
włączyliśmy się w proces 
podejmowania, zgłasza- 
nia różnych pomysłów, 
potrzeb i inicjatyw.

Jedną z większych ini- 
cjatyw była ta, której pod- 
jęli się sami rodzice. Kąci- 
ki wypoczynkowe to ich 
pomysł i ich wykonanie. 
Spotykali się w wolnych 
chwilach aby ciąć, wkrę- 
cać, szyć i składać z palet

meble. Dzięki tem u powstały na koryta- 
rzach nie tylko wygodne, ale też piękne 
siedziska i stoliki dla uczniów.

W  maju rodzice, uczniowie i nauczy- 
ciele kolejny raz świetnie bawili się p o d - 
czas II Rodzinnych Mistrzostw Spor- 
towych. Był czas na sport, śpiew, taniec 
i ognisko.

Udanym projektem okazał się rów- 
nież program „Czas na rower”, mający 
na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży w ruchu drogowym. W  tym 
roku szkolnym będzie on kontynuowany 
pod hasłem „Czas na rower -  czas senio- 
ra”. Zakupiliśmy dodatkowy sygnaliza- 
tor świetlny do miasteczka rowerowego, 
defibrylator do ćwiczeń, alkogogle, ap- 
teczki turystyczne oraz kamizelki odbla- 
skowe dla naszych seniorów. Ten kolejny

projekt autorstwa pana Klaudiusza Bia- 
lika ma zwrócić uwagę na bezpieczeń- 
stwo nieco starszych uczestników ruchu 
drogowego. Ze swoimi i nie tylko swo- 
imi babciami i dziadkami ćwiczyć będą 
uczniowie należący do Sekcji Młodych 
Ratowników.

Kolejny sukces to projekt nauczyciel- 
ki biologii -  pani Małgorzaty Witczak. 
Wziął on udział w ogólnopolskim kon- 
kursie „Nauka dla Ciebie” organizowa- 
nym przez Centrum  Nauki Kopernik. 
Startowało w nim 58 szkół. Do finału 
przeszło tylko 10 szkół, a wśród nich 
znalazła się też nasza i przeszła do II eta- 
pu. Nagrodą główną będzie 6 tys. zł i wy- 
cieczka do Warszawy dla 50 uczniów. 
Trzymamy mocno kciuki.

Obserwator szkolny

W szystkiego najlepszego, 
Pani Gizelo!Pracownicy i uczniowie

Szkoła Podstawowa była współorganizatorem  Cyklostrady 2018
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W bajkowym przedszkolu
W iosna i lato obfitowały w wiele cie- 

kawych wydarzeń. Pod koniec kwietnia 
organizowaliśmy IX Teatromanię Przed- 
szkolaka pt. „Bajka z piosenką”. W  prze- 
glądzie uczestniczyło sześć przedszkoli 
z powiatu, przedstawiciele władz Kę- 
dzierzyna-Koźla oraz goście Wydziału 
Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta. 
Braliśmy udział w imprezach organizo- 
wanych przez miasto takich jak: O bcho- 
dy Dnia Unii Europejskiej oraz Projekt 
z okazji 100-lecia Odzyskania N iepod- 
ległości przez Polskę. Zaprzyjaźnione 
z nami Publiczne Przedszkole N r 10 
zaprosiło starszaki na I Igrzyska Spor- 
towe pt. „Żyjmy zdrowo na sportowo 
ze Skrzatem Zdrówko”. Nasze „Smerfy” 
zdobyły pierwsze miejsce.

Jak co roku, hucznie świętowaliśmy 
Dzień Mamy i Taty. Były tańce, śpiewy 
i wiele miłych chwil. Niezwykłą niespo- 
dziankę z okazji Dnia Dziecka zorgani- 
zowali rodzice naszych przedszkolaków 
zrzeszeni w grupie teatralnej „Sławię- 
cicki Broadway”. Dzięki zaangażowaniu 
mam i tatusiów, przedszkolaki odbyły 
niezapomnianą podróż przez świat naj- 
piękniejszych wierszy dla dzieci. Pod- 
sumowaliśmy projekty edukacyjne i in- 
nowacje pedagogiczne. Koniec roku to 
jak zwykle pożegnanie starszaków, które

dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu 
Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzie- 
rzynie-Koźlu, Adama Kani, odbyło się 
w auli Technikum. „Smerfy” pięknie się 
zaprezentowały. Dzieci, nauczyciele, ro - 
dzice, wszyscy byliśmy niezwykle wzru- 
szeni.

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecz- 
nie podziękować rodzicom i sponsorom 
za darowizny na rzecz naszej placówki. 
Dzięki ich uprzejmości zakupiliśmy in -

strum enty muzyczne oraz stroje sporto- 
we dla dzieci.

Po wakacjach z nowym zapałem za- 
braliśmy się do pracy. We wrześniu ru - 
szyliśmy z naszym sztandarowym pro- 
gramem „Bezpieczne Przedszkole”. Kon- 
tynuujemy innowacje pedagogiczne oraz 
projekt z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Liczymy, 
że dla nas wszystkich będzie to kolejny, 
udany rok.

Obserwator przedszkolny

Przedszkolaki w  Sławięcicach pam iętają o setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

FOTO OKO

...europejskie ...sławięcickie

...z Litwy

Są różne dziwne miejsca, które ptaki 
wybierają na budowę gniazd. To miejsce 
uchwyciłem na Litwie...

Foto: G. Białek

Teraz to mamy prawdziwą Europę na 
placu przed naszym cmentarzem. U koń- 
czono budowę ul. Powstańca Filipa Pieli 
i w ramach tej inwestycji nowego blasku 
dostało też to ważne miejsce. Trochę to 
trwało, ale jak mówi piosenka „warto 
było czekać...” Dziękujemy wszystkim, 
którzy przez lata starali się o wykonanie 
tych prac oraz tym, którzy doprowadzili 
je do końca.

G. Kurzaj

Niestety, to też Sławięcice! Rozbity ekran 
kiosku informacyjnego przy budynku 
naszej OSP na ul. Sławięcickiej to dowód, 
że są między nami osoby, którym  nie za- 
leży na niczym. A może to dzieło osób, 
które do nas tylko wpadły na chwilę? Tak 
czy inaczej, to ludzie zniszczyli pracę in - 
nych ludzi! Sm utne...

PRZEDSZKOLE
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Nasz Radny ma głos!
Szanowni Państwo!

C h c ia ł - 
bym po 
raz kolejny 
p r z e d s t a - 
wić Pań-

stwu, czym zajmowałem się w ostatnich 
miesiącach i w związku z końcem m o- 
jej 4-letniej kadencji radnego wykonać 
małe podsumowanie mojej działalności.

W ostatnim  czasie w interpelacjach 
opisałem i zgłosiłem problemy związane 
z bardzo złym stanem ulic Asnyka, Tet- 
majera, Kameralnej i Serdecznej w Sła- 
więcicach. Zastanawiałem się nawet, czy 
nie zrobić jakiegoś happeningu na tych 
ulicach typu: „Kto wjedzie w jak naj- 
mniejszą ilość dziur” lub „Sadzimy kwia- 
ty w dziurach na ulicach”. Póki co, Urząd 
w odpowiedzi na moje pisma gwarantu- 
je naprawę tych ulic w III kwartale tego 
roku i mam  nadzieję, że słowa dotrzyma.

W  moich interpelacjach prosiłem 
również Urząd Miasta o zwrócenie się do 
Policji z wnioskiem o zwiększenie ilości 
patroli oraz o przywrócenie posterunku 
dzielnicowego na naszym osiedlu. Ostat- 
nie włamania oraz duża odległość od 
centrum  miasta powinny być odpowied- 
nią przesłanką dla Policji, aby podjąć 
jakieś konkretne kroki, które poprawią 
bezpieczeństwo w naszych domach i na 
ulicach.

Zwróciłem się z pisemnym przypo- 
m nieniem  że obiecano nam remont 
chodnika przy ulicy Orkana oraz że wy- 
m ienione miały zostać wiaty autobuso- 
we. Uczniowie Zespołu Szkół nr. 3 zebra- 
li podpisy w całej szkole, ja od 3 lat piszę 
pisma, a Urząd wiecznie obiecuje i prze- 
kłada sprawę na później. Tak nie może 
być! Nie zgadzam się również na brak 
lokowania nowych inwestycji w Sławię- 
cicach. Mam nadzieję, ze nikt tego nie 
czyni celowo? Ciągle czekają na inwesto- 
rów działki na tzw. Polu Południowym. 
Nie ma tygodnia, abym nie dostał telefo- 
nu z pytaniem, czy wiem gdzie jest jakaś 
działka pod budowę domu na sprzedaż. 
I choć nasza Gmina ma właśnie u nas 
najwięcej działek na sprzedaż, to z ja - 
kiegoś niewiadomego mi powodu nie 
przygotowuje i nie wystawia tych działek 
na sprzedaż, blokując tym samym rozbu- 
dowę Sławięcic. Pani Prezydent obiecała 
mi, że przyjrzy się sprawie. Publicznie na

sesji przyznała mi rację i zobowiązała się 
do zmiany sytuacji. I w końcu coś drgnę- 
ło. Już przygotowywane są 3 działki na 
sprzedaż przy ulicy Szczęśliwej, a w kil- 
kunastu innych przypadkach ruszyły for- 
malności porządkujące dokumenty, żeby 
sprzedawać działki przy ulicach Serdecz- 
nej i Tetmajera. Mam nadzieję że dzięki 
temu w Sławięcicach przystanie ubywać 
mieszkańców, a nasze osiedle będzie się 
rozwijać.

Podsumowując moją kadencję, 
chciałbym wymienić pokrótce, czym się 
zajmowałem oraz co udało mi się zała- 
twić w ciągu minionych 4 lat. Przez ten 
czas co roku organizowałem spotkania 
radnego z mieszkańcami osiedli Sławię- 
cic i Miejsca Kłodnickiego (najczęściej 
były to spotkania organizowane wraz 
z Panią Prezydent). Uczestniczyłem 
w uroczystościach szkolnych, państwo- 
wych oraz szeregu różnych ważnych 
spotkaniach na naszych osiedlach oraz 
w Urzędzie Miasta. Napisałem około 150 
interpelacji, co czyni mnie w tej dziedzi- 
nie najbardziej aktywnym radnym tej 
kadencji. Każda Państwa sprawa (choć 
z niektórymi prośbami czy zgłosze- 
niami się nie zgadzałem) została zgło- 
szona pisemnie do Urzędu. Aktywnie 
uczestniczyłem również w sesjach Rady 
Miasta oraz pracowałem na początku 
w 3 komisjach problemowych, a przez 
ostatnie 3 lata w dwóch. Były to komisje 
Prawno-Administracyjna (której byłem 
wiceprzewodniczącym) oraz Finanso- 
wo-Gospodarcza. Przez całą kadencję 
współpracowałem aktywnie również 
z Panią Prezydent, często zapraszając ją 
do naszego osiedla. W spółpraca nie za- 
wsze była idealna, ale ostatecznie zawsze 
była owocna, za co Pani Prezydent rów- 
nież dziękuję.

To wszystko, co napisałem wcześniej 
było realizacją moich obietnic w ybor- 
czych z roku 2014. Oprócz tego, udało 
mi się również załatwić bądź przyczynić 
do realizacji takich inwestycji i spraw 
jak: budowa ulicy Powstańca Filipa Pieli 
(uważam tę inwestycją za mój najwięk- 
szy sukces), rem ont łazienek w Szkole 
Podstawowej, opracowanie projektu za- 
gospodarowania placu sportowego przy 
Szkole i Przedszkolu (w przyszłym roku 
pow inna ruszyć realizacja tego zadania

zakładająca budowę między innym i bo - 
isk, bieżni, skoczni), rewitalizacja parku 
(efekty widać gołym okiem), budowa 
progów zwalniających, dostawienie lu - 
ster na drogach, w miarę bieżące utrzy- 
manie stanu dróg, budowa chodnika 
przy ulicy Wróblewskiego, Szpaków, Ks. 
Droni, dostawienie latarni przy ścieżce 
rowerowej, budowa przejścia dla pie- 
szych obok cmentarza, budowa boiska 
w Miejscu Kłodnickim, postawienie 
stacji rowerowej oraz utworzenie punk- 
tu hot-spot, oświetlenie Sławięcic na 
święta Bożego Narodzenia, rem ont m o- 
stu przy ulicy Eichendorffa, utworzenie 
linii autobusowej nr 15 kursującej ze 
Sławięcic do Koźla, pozyskanie do ta- 
cji na rem ont fundam entów naszego 
zabytkowego kościoła św. Katarzyny. 
Aktywnie współpracowałem również 
z naszą OSP Sławięcice, Klubem Spor- 
towym, szkołami oraz Przedszkolem. 
Zawsze starałem  się w kilku słowach 
zdać Państwu relację ze swojej działal- 
ności, korzystając z gościnności „Gazety 
Sławięcickiej”. Jestem również aktywny 
na Facebooku. Starałem się zawsze o d - 
bierać Państwa telefony oraz przyjm o- 
wać Państwa w m oim  domu.

Ponieważ kadencja się kończy, 
chciałbym gorąco podziękować wszyst- 
kim  osobom, które przez ten cały czas 
m nie wspierały nie tylko duchem, ale 
również pom ocą merytoryczną. Dzię- 
kuję bardzo serdecznie redakcji „Ga- 
zety Sławięcickiej” za możliwość udo- 
stępniania moich sprawozdań w każ- 
dym num erze tego pisma. Chciałbym 
przede wszystkim podziękować Pań- 
stwu, m oim  wyborcom i wszystkim, 
którzy mi zaufali. Dziękuję za Wasze 
telefony, maile i wszystkie spotkania. 
To Państwa aktywność zbudowała moją 
aktywność. Mam nadzieję, że nie za- 
wiodłem Państwa oczekiwań i nie żału- 
jecie Państwo swojego głosu oddanego 
na m nie w poprzednich wyborach. Na 
koniec chciałbym Państwa poinform o- 
wać, iż ponownie kandyduję w w ybo- 
rach do Rady Miasta, które odbędą się 
dnia 21.10.2018. Zachęcam Państwa do 
wzięcia udziału w wyborach.

Jeszcze raz dziękuję za wszystko i po - 
zdrawiam serdecznie.

Tomasz Scheller

SA M O R ZĄ D
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Na wędrownym szlaku
Kiedy tak sobie wędrujesz latem. 

Podziwiasz góry, rzeki, pola i kwiaty.
Nie śpiesz się, nie przechodź zbyt szybko obok. 

Zatrzymaj się czasami na krótko i powiedz: 
Powiedz kwiatu, że piękny jest.

Wdychaj jego woń i poczuj jaka oszałamiająca jest.
Powiedz rzece, że bystra jest.

Pochyl się nad nią i zobacz jaki Twój wizerunek jest. 
Powiedz wiatrowi, że szybki jest.

Przytul do niego twarz 
i poczuj jaki orzeźwiający jest.

Powiedz deszczowi, że potrzebny jest. 
Wyciągnij dłonie i poczty jaki życiodajny jest. 

Powiedz górze, że wysoka, potężna jest.
Wejdź na nią i podziwiaj 

jaki piękny krajobraz wokół niej jest.
Powiedz ogniowi, że niezbadany jest.

Usiądź przed kominkiem 
i poczuj jak ciepło i przyjemnie jest.

Powiedz człowiekowi, że gościem na ziemi jest. 
Powinien po sobie zostawić wszystko 

tak jak  stworzone przez Boga jest.
Powiedz Bogu, że świat 

stworzony przez Niego wspaniały jest.
Że miejsca w nim dosyć na kwiaty, rzeki, wiatr, góry, 

deszcz, ogień i dla ludzi jest.
Podziękuj za to, że tak pięknie na ziemi jest.

Alicja Manek

Walne Zebranie Członków 
TPS

22 maja 2018 odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków 
Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic. W  tym roku porządek obrad 
oprócz przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej z pracy w roku 2017, zatwierdzenia bilansu 
Towarzystwa, przewidywał wybory nowych władz Stowarzysze- 
nia na nową pięcioletnią kadencję oraz zmiany w statucie.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w tajnych 
głosowaniach wybrało nowy Zarząd Towarzystwa w składzie:
1. Gerard Kurzaj Prezes
2. Paweł Kacperczyk Z-ca Prezesa
3. Felicja Kurzaj Sekretarz
4. Grzegorz Białek Skarbnik
5. Krzysztof Burdynowski Członek Zarządu
6. Joachim Kurzaj Członek Zarządu
7. Irena Kwoczała Członek Zarządu 

i Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Adam Ziobrowski Przewodniczący
2. Krystyna Kołodenna Sekretarz
3. Alicja Grzywocz Członek 

Jednocześnie zmieniono zapisy Statutu Towarzystwa przez
dodanie następujących zapisów:

W  paragrafie 31:
4. W  umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Za- 

rządu oraz w sporach z nim  Stowarzyszenie reprezentuje aktu- 
alny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

5. Za pracę w Zarządzie członkowie Zarządu nie pobierają 
wynagrodzenia.

W  paragrafie 33:
3. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

należy reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach i sporach 
pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem.

Jednocześnie, dla nowo przyjmowanych członków, zmie- 
niono ilość członków wprowadzających (rekomendujących) 
z trzech na dwóch.

Serdecznie zapraszamy do Towarzystwa Przyjaciół Sła- 
więcic. Dzisiaj grupa naszych członków liczy ponad 60 osób. 
W  ramach stowarzyszenia zawsze możemy więcej uczynić dla 
naszego środowiska. Więcej o naszym Towarzystwie można 
znaleźć na stronie www.naszeslawiecice.pl

Pozdrawiamy Czytelników „Gazety Sławięcickiej”.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic

Czy ktoś cokolwiek wie?
Do naszej redakcji wpłynęło zapytanie z Niemiec 

dotyczące kompozytora W. E. SCHOLZ, który 
w roku 1838 był kompozytorem nadwornym 

i dyrygentem orkiestry w rodzinie Hohenlohe 
w Sławięcicach. Rozumiemy, że to już odległe 

czasy, ale kto wie... Gdyby ktokolwiek z Państwa 
miał informacje na ten temat, to bardzo prosimy 

o kontakt z naszą redakcją. Dziękujemy z góry!
Redakcja

Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic 
zaprasza na swoją stronę:

www.naszeslawiecice.pl
W ypada, aby raz na kilka lat pokazać nasze tw arze. Na zdjęciu Zarząd 

Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic na kadencję 2018-2023 . Od lewej stoją: 
Joachim  Kurzaj, Paweł Kacperczyk, Irena Kwoczała, Gerard Kurzaj, 

Felicja Kurzaj, Grzegorz Białek oraz Krzysztof Burdynowski.
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Za kilka dni wybory samorządowe. 
Wybierzemy swoich przedstawicieli do 
Rady Miasta, Rady Powiatu oraz Sejmi- 
ku Wojewódzkiego. Ponadto wspólnie 
zdecydujemy, kto zostanie Prezydentem 
Kędzierzyna-Koźla na następne 5 lat. Nie 
będzie łatwo wybrać spośród tylu propo- 
zycji. Starzy ludzie zawsze mówili: „gdy 
nie wiesz kogo wybrać, wybierz porząd- 
nych ludzi!” Wyniki wyborów z naszego 
rejonu podam y w noworocznym num e- 
rze naszej gazetki.

W  dniach od 24 do 27 września 2018 r. 
przeżywaliśmy w Sławięcicach wizytację 
biskupa Pawła Stobrawy. Dla wielu z nas 
były to ważne dni. W  czasach, kiedy 
z każdej strony słyszymy o tzw. „warto- 
ściach”, ale nikt nie wyjaśnia dokładnie 
o co chodzi, słowa biskupa Pawła kolejny 
raz przypomniały nam  jasno kogo i cze- 
go warto się w życiu trzymać. Więcej 
o tych wyjątkowych dniach napiszemy 
w kolejnym wydaniu naszej gazetki.

17 czerwca 2018 roku mogliśmy ko- 
lejny raz uczestniczyć w koncercie „U Św. 
Katarzyny”. Wszystko w ramach przygo- 
towań do naszego jubileuszu 150- lecia 
naszej świątyni. Tym razem gościliśmy 
trio trąbkowe w składzie: Dariusz Banaś, 
Marcin Wrazidło i Rafał Poremba. Akom- 
paniowała i wszystko profesjonalnie pro- 
wadziła nasza mieszkanka Agnieszka 
Hyla. Młodzi artyści to absolwenci i stu- 
denci Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Słyszeliśmy utwory Bacha, Handla, Pur- 
cella i Charpentiera. Słysząc takie utwory 
jak „Ave Maria”, „Być bliżej Ciebie chcę” 
i wiele innych wykonane na trąbkach, 
w tak niezwykłej scenerii naszego kościo- 
ła pomyślałem, czy to naprawdę się dzie- 
je? Brawo, Pani Agnieszko!

Prawie w każdym numerze „Gaze- 
ty Sławięcickiej” zamieszczamy wiersze 
pani Alicji Manek. Pani Alicja (z domu 
Piziak) znana jest wielu czytelnikom na- 
szej gazety oraz mieszkańcom okolicy. 
Teraz Pani Alicja zsumowała swoje p i-

sanie i wydała piękny, kolorowo ilustro- 
wany zbiór swoich wierszy zatytułowa- 
ny „Cztery Pory Roku. Moje spotkania 
z przyrodą”. Rodzina Piziak od pokoleń 
związana jest ze Sławięcicami. Tata Pani 
Alicji śp. Franciszek Piziak przez wiele 
lat czynnie i bezinteresownie pracował 
w Radzie Osiedla dbając o nasze sprawy. 
Ja również miałem to szczęście uczyć się 
społecznej roboty właśnie od p. Fran- 
ciszka. W łaśnie swojemu tacie autorka 
zbioru zadedykowała swoje literackie 
przemyślenia. Gratulacje, Pani Alicjo! 
Dziękujemy za przekazanie naszej redak- 
cji kilku egzemplarzy tego wydawnictwa.

Mamy piękny park. Niedawno zain- 
westowano tam  miliony złotych. W szy- 
scy się cieszą. Niestety, proszę zobaczyć 
jak wygląda teren przy prawie każdej 
ławce? Butelki szklane i plastikowe, opa- 
kowania po słodyczach i cały wachlarz 
innych odpadów. Nie rozumiem, po co 
tam  są kosze? Zastanawiam się, jaki pro- 
ces wychowawczy prowadzi do sytuacji, 
że człowiek woli śmiecenie od porządku? 
Kto zawinił? Gdzie jest błąd?

Ale w naszej parafii rozwinął się ruch 
pielgrzymkowy! W  kwietniu młodzież 
pojechała do Rzymu; w czerwcu 51. pie- 
sza pielgrzymka na Jasna Górę; w sierp- 
niu pielgrzymka szlakiem sanktuariów 
maryjnych północy: Gietrzwałd, Święta 
Lipka, Szydłowo, Szawle, Wilno, Troki, 
Studzienniczna; we wrześniu do Kalisza 
i Lichenia oraz do Zlatych Hor. Czyżby 
rok jubileuszowy tak nas nakręcał?

Wydarzenia, które rozegrały się 
2 maja br. przed godz. 14 na ulicy O rka- 
na, w pobliżu hotelu HUGO przypom i- 
nają sceny z filmów amerykańskich. Za- 
grożenie było jednak prawdziwe. Ścigane 
auto osobowe wjechało na ulicę Orkana 
od strony mostu na kanale. Świadkowie 
mówią, że citroen jechał z wielką pręd- 
kością. Zaraz za nim  na ulicę wpadła 
skoda z policyjnym kogutem na dachu 
-  nieoznakowany radiowóz ze Strzelec 
Opolskich. W tym samym momencie 
od drugiej strony nadjechał TIR. Jego 
kierowca zachował zimną krew. Widząc, 
że chodnikiem idzie grupka dzieci, przy- 
blokował przejazd ściganemu autu. Męż- 
czyzna siedzący za kierownicą citroena 
nie zamierzał jednak odpuszczać. Posta- 
nowił przejechać przez lukę pomiędzy 
rosnącym przy ulicy drzewem a m urem

hotelu. Nie ocenił jednak dobrze szero- 
kości własnego auta i utknął. Z tyłu od 
razu podjechał radiowóz. Kierowca kilka 
razy cofał, taranując skodę, i ponownie 
próbował przecisnąć się przez lukę. Pod- 
dał się dopiero wtedy, gdy policjanci wy- 
ciągnęli broń. Wszystko prawda!

Wystawa „Śląscy Teksańczycy Wczo- 
raj i Dziś” przygotowana przez Towarzy- 
stwo Przyjaciół Sławięcic gościła ponad 
miesiąc w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Katowicach. Ciągle jest to interesująca 
historia dla wielu mieszkańców naszego 
kraju. Mamy kolejne zaproszenia.

Cyklostrada organizowana od lat 
przez Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic 
znowu miała rekordową liczbę uczest- 
ników. Ponad 100 rowerów przejechało 
leśnymi drogami do Rudzińca i przez 
Niezdrowice wróciło do domu. Ile atrak- 
cji było po drodze... Nie wierzycie? Za- 
piszcie sobie w kalendarzu datę 1 maja 
2019 -  „Cyklostrada”, to się przekonacie, 
że warto z nami pojechać.

Zniknął nam  salonik prasowy. Co 
dalej? Może wrócą kioski RUCH? Je- 
stem za!

Kiedyś organizowaliśmy w Sławięci- 
cach konkurs na najpiękniejszą posesję. 
Specjalna komisja przez kilka dni prze- 
mierzała całe osiedle i punktowała naj- 
piękniejsze miejsca. Potem rada osiedla 
przyznawała nagrody (kosiarki, sprzęt do 
pielęgnacji ogrodu i inne). Gdyby dzisiaj 
rozpisać konkurs na najlepszy porządek 
przed placówkami handlowymi w na- 
szym osiedlu, już nawet wiem, kto otrzy- 
ma pierwsze miejsce. Niestety, wiem rów- 
nież, gdzie jest jeszcze wiele do zrobienia.

Dnia 30 września 2018 roku znowu 
przeżywaliśmy uroczyste dożynki w na- 
szej parafii. Jak zawsze odprawiono uro- 
czysta mszę św. Była nasza niezawodna 
orkiestra i dwie piękne korony dożynko- 
we. Większą przygotowały nasze cierpli- 
we panie, które tygodniami szykowały to 
dzieło. Koronę mniejszą wykonali rodzi- 
ce razem z dziećmi naszego Przedszkola. 
Brawo! Więcej zdjęć z tej uroczystości 
przedstawimy w świątecznym numerze 
gazety.

Obserwował: Gerard Kurzaj
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Piłka nożna
NOWY SEZON W A-KLASIE

W  sierpniu 2018 roku meczem 
z LZS Izbicko zespół KS Sławięcice 
zainaugurował rundę jesienną se- 
zonu 2018/2019 w opolskiej klasie 
A w 5 grupie.

Najważniejszą zmianą, jaka do- 
konała się w drużynie przed nad- 
chodzącym sezonem to zmiana na 
stanowisku trenera. Adama Kanię 
zastąpił jego imiennik, były za- 
wodnik MEC Sławięcice, a ostatnio 
trener Śląska Reńska Wieś -  Adam 
Hołda.

W tym miejscu składamy trenerowi 
Adamowi Kani serdeczne podziękowa- 
nia za siedem wspólnie spędzonych lat. 
Dziękujemy za wszystkie mecze (zarów- 
no te wygrane, jak i te, z których scho- 
dziliśmy ze spuszczonymi głowami). 
Za wszystkie treningi, wskazówki, rady, 
a przede wszystkim za wiarę w możliwo- 
ści zawodników -  DZIĘKUJEMY!

Naszemu nowemu trenerowi życzymy 
powodzenia i... awansu naszych zawod- 
ników!

Do naszej drużyny dołączyli ostatnio: 
Roman Skrzypczak (LZS Łężce), Krzysz- 
tof Klimek (LZS Rożniątów), Michał 
Gniatkowski (Po-Ra-Wie Większyce), 
Jakub Krysiak i Kamil Krysiak (obaj Po- 
mologia Prószków)

Z klubu odeszli: Tomasz Konieczny 
(LZS Zim na Wódka), Mateusz Trzciń- 
ski (KS Cisowa), Mateusz Płachetka 
(Błękitni Jaryszów). W szystkim dzięku- 
jemy i życzymy powodzenia w nowych 
zespołach.

W  dotychczas rozegranych meczach 
KS Sławięcice wygrał w meczach u sie- 
bie z Jednością Rozmierka 2:0 i Unia II 
Krapkowice 4:0. W  meczach wyjazdo- 
wych poniósł porażki z LZS Izbicko 2:4 
i Unią Raszowa -  Daniec 1:2.

Serdecznie zapraszamy na mecze na- 
szej drużyny rozgrywane na stadionie 
przy ulicy Sadowej.

PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORA
Zarząd klubu oraz zawodnicy ser- 

decznie dziękują Panu Pawłowi Bochy- 
nek z firmy „Arktika Elektro” za pomoc 
finansową w zakupie kompletu dresów 
dla drużyny. Na jesienne chłody to rzecz 
wspaniała, nie mówiąc już o efektownym 
wyglądzie zawodników w czasie wystę- 
pów sportowych.

DRUŻYNY „ŻAKÓW" i „SKRZATÓW".
O drużynach dziecięcych w KS Sła- 

więcice kilka słów od Szymona Kupki 
trenera „Żaków”.

W  tym sezonie będziemy jako klub 
prowadzić dwie grupy będące kontynu- 
acją tego, co założyliśmy jakiś czas temu.

Grupa starsza -  roczniki 2010-2011 
-  „Żaki” -  trener Szymon Kupka -  tre- 
ning piłkarski. Grupa młodsza -  roczniki 
2012 i m łodsi (wszyscy młodsi) -  „Skrza- 
ty” -  trener Adam Kania -  gry i zabawy 
ruchowe z piłką.

Treningi: „Żaki” -  poniedziałki:
17.00, czwartki: 17.45, „Skrzaty” -  w tor- 
ki: 16.00. Wszystko odbywać się będzie, 
póki jest pogoda, na stadionie. W  póź- 
niejszym term inie zajęcia będą prowa- 
dzone w sali gimnastycznej.

Drużyna „Żaków” została zgłoszona 
do rozgrywek pt. „Bawi nas piłka” orga- 
nizowanych przez OZPN oraz do roz- 
grywek «Z podwórka na stadion -  o pu - 
char Tymbarka»

Terminy rozgrywek turniejów «Bawi 
nas piłka». Proszę rodziców o rezerwa- 
cję godzin porannych w tych terminach: 
30.09.18, 14.10.18, 21.10.18, 11.11.18, 
18.11.18 oraz 9.12.18

Na razie tyle inform acji. O wszel- 
kich zm ianach będziem y inform ować 
na bieżąco.

Na koniec, jak zwykle nasz apel. Za- 
praszamy kolejne dzieciaki i kolejnych 
rodziców do uczestnictwa w zajęciach 
sportowych. Niech będzie nas więcej 
i więcej.

Z jesiennym sportowym pozdrowie- 
niem

Zbigniew Tomik

Dziękujemy!
Właśnie trzymacie Państwo w ręku 

96 num er „Gazety Sławięcickiej” wy- 
dawanej bez przerwy od roku 1990. 
Jesteśmy szczęśliwi, że kilka razy 
w roku możemy gościć z naszymi tek- 
stami w Państwa domach. Nasza dzia- 
łalność nie jest działaniem komercyj- 
nym, lecz całkowicie społecznym. To 
nasi Darczyńcy umożliwiają pokrycie 
kosztów druku naszej gazetki.

W  ostatnim  okresie pomogli w wy- 
dawaniu „Gazety Sławięcickiej”:

Józef i M ałgorzata Kubicki 
Ilona i Josef M ilka 

Maria Rudner 
Joanna i Jan Klose 

Hildegarda i W ilhelm Mehlich 
Adam Przebięda 

Ks. Jan Piechoczek  
Maria Różyńska 
Rodzina Brym 

Maria i D ieter Loers 
Urszula i Gotfryd Parusel 
W anda i Henryk Sm olka  
Urszula i Józef Sadowscy  

Henryk Szendzielorz 
W erner Albrecht 

Joanna i Bronisław  Koop 
Rodzina Krugers 

Alfred Kaduk 
Irena i Ernest Z im m ert 

W eronika i Alfons Zim m ert 
Sylwia Urbańczyk 

Rodzina Foltys 
Elżbieta i Józef Glagla 

Barbara i W olfgang Lerch 
Gizela Burzan

Gorąco dziękujemy za wszystkie 
wpłaty i dobre słowa. Serdeczne po - 
zdrawiamy

Redakcja i Zarząd TPS

Po meczu należą się gratulacje!
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OBWODNICA PÓŁNOCN
(szkic wykonany z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół

- planowany pi

Kędzierzyn-Koź
O p r a c o w a l i :  G e r a r d  Kurza j ,  Kami l  K u c ha r



A KĘDZIERZYNA-KOŹLA
Sławięcic na podstawie informacji z GDDKiA Opole)

Będzie obwodnica północna 
Kędzierzyna-Koźla?

W szystko w skazuje na to, że tak  długo oczekiw ana inw estycja nareszcie 
dojdzie do skutku. N ie wszyscy zdaw aliśm y sobie do tej p o ry  sprawę, jak  
w ielkie to jest zadanie i wcale nie dotyczy tylko sam ego m iasta. N owa 
droga o długości praw ie 14 km  zasadniczo zm ieni system  kom unikacyjny  
w  całej okolicy. W ielu m ieszkańców  pytało nas, jak  to będzie napraw dę 
wyglądać? G dzie będą  skrzyżowania, ronda i w iadukty? W ychodząc n a - 
przeciw  tym  py tan iom  Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic, dzięki in fo r- 
m acjom  uzyskanym  w G eneralnej Dyrekcji D róg Krajow ych i A utostrad  
w O polu  w ykonało  nin iejszy  szkic poglądowy. Nie jest to oczywiście szkic 
w sensie technicznym  czy wykonaw czym , ale myślę, że w  dużym  stop- 
n iu  odpow iada na  rosnące w tej sprawie zainteresow anie m ieszkańców  
naszych okolic. Za w ykonaw ców  obw odnicy trzym am y kciuki i czekam y 
na uroczyste otwarcie! O sobom  z O ddziału  O polskiego G D D K iA  bardzo 
dziękujem y za inform acje, które um ożliw iły w ykonanie niniejszego p o - 
glądowego rysunku.

Gerard Kurzaj

rzebieg obwodnicy

le-Sławięcice
rz i D a m i a n  K u c h a r z ,  p a ź d z i e r n i k  2 0 i 8 r .



Wieści z OSP
Dużo się dzieje w naszej strażackiej 

rodzinie. Poprzez „Gazetę Sławięcicką” 
chcemy krótko opowiedzieć o wydarze- 
niach z ostatnich miesięcy:
• W  drugi dzień Świąt Wielkanocnych 
zostaliśmy zaproszeni do Hotelu Hugo, 
gdzie zaprezentowaliśmy nasz sprzęt, 
prowadziliśmy pokazy, a każdy z uczest- 
ników jak na „lany poniedziałek” przy- 
stało, mógł polać nieco wody.
• 9 kwietnia w naszej jednostce odbyły 
się eliminacje miejskie do Ogólnopol- 
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Nasz druh z Młodzieżowej Drużyny Po- 
żarniczej -  Tomasz Golenia zajął 1 miej- 
sce w swojej kategorii wiekowej.
• W  ramach współpracy z Zespołem 
Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja odwiedzi- 
ła nas klasa mundurowa, która odbyła 
lekcję instruktażową. Uczniowie poznali 
sprzęt ratowniczy, a także zwiedzili jed- 
nostkę.
• Na początku maja obchodziliśmy 
święto naszego patrona, św. Floriana. 
Najpierw uczestniczyliśmy w uroczystej 
mszy sw. w kościele. Później udaliśmy się 
na cmentarz, gdzie zapaliliśmy symbo- 
liczny znicz upamiętniający wszystkich 
zmarłych druhów  naszej jednostki. Jak 
tradycja każe, wspólnie z naszymi rodzi- 
nami, wieczorem zorganizowaliśmy gril- 
la, którym  zakończyliśmy nasze święto- 
wanie.
• 12 maja po raz kolejny wzięliśmy 
udział w Festynie organizowanym przez 
parafię św. Floriana w Azotach.

• Pod koniec maja braliśmy udział 
w ćwiczeniach w Szkole Podstawowej 
w Cisowej, które miały na celu doszko- 
lenie naszych druhów  i członków innych 
OSP naszego miasta. Celem szkole- 
nia było doskonalenie wiedzy z zakre- 
su udzielania pierwszej pomocy oraz 
wspólnego działania w przypadku m a- 
sowego zdarzenia z udziałem dużej ilości 
poszkodowanych. Scenariusz zakładał 
pożar kotłowni i eksplozję na sali gim na- 
stycznej.
• W  Dzień Dziecka nasze Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze (MDP) otrzymały 
prezent w postaci nowego tunelu zaku- 
pionego przez naszą jednostkę. Jest on 
jedną z przeszkód na torze podczas za- 
wodów pożarniczych.
• 3 czerwca braliśmy udział w zawodach 
sportowo-pożarniczych, które w tym 
roku odbyły się na boisku w Kłodnicy. 
Naszą jednostkę reprezentowały 2 M ło- 
dzieżowe Drużyny Pożarnicze Mix, które 
zajęły I i V miejsce oraz Drużyna Senio- 
rów, która uplasowała się na III miejscu.
• Podczas jednego z czerwcowych wie- 
czorów bawiliśmy się w tym roku już po 
raz trzeci, na naszej zabawie strażackiej 
na placu OSP. Zapraszamy czytelników 
do czynnego uczestnictwa w podobnych 
wydarzeniach organizowanych przez na- 
szych strażaków.
• 23 czerwca podczas Pikniku Rodzin- 
nego na „Intergolu” rozstawiliśmy mini 
tor Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
oraz szkoliliśmy młodzież z zakresu p od- 
staw pierwszej pomocy.

• Po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
dwudniowy obóz drużyn M DP W spólne 
nocowanie pod namiotem, różne zaba- 
wy, zadania, atrakcje oraz ognisko bar- 
dzo się podobało naszym młodym d ru - 
hom i mamy nadzieje, że w przyszłym 
roku spotkamy się znów.
• Wzięliśmy udział w ćwiczeniach prze- 
ciwpowodziowych, gdzie ćwiczyliśmy 
doskonalenie technik ratownictwa dro- 
gowego zarówno tych organizowanych 
przez nas, jak i przez komendę PSP oraz 
ćwiczeniach obiektowych na terenie za- 
kładów i instytucji na terenie naszego 
miasta.
• W  czasie M undialu w Rosji w świe- 
tlicy naszej remizy zorganizowaliśmy 
„strefę kibica”, aby razem wspierać pol- 
ską reprezentację.
• W  dniach 21-22 lipca zorganizowa- 
liśmy kolejny 2-dniowy spływ kajakowy 
rzeką Kłodnicą oraz Kanałem Gliwickim.
• Pod koniec lipca w Urzędzie Miasta 
Kędzierzyn-Koźle odbyło się oficjalne 
przekazanie sprzętu zakupionego w ra- 
mach Funduszu Sprawiedliwości. Nasza 
jednostka pozyskała dwie podpory do 
stabilizacji pojazdów, zestaw klinów sta- 
bilizujących oraz zestaw osłon na ostre 
krawędzie.
• Otrzymaliśmy również kamerę ter- 
mowizyjną zakupioną w ramach tego- 
rocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Dziękujemy za wszystkie oddane głosy 
na nasze zadanie.
• Pod koniec września odbyła się wy- 
cieczka rodzinna do ZOO we Wrocła- 

wiu.
• W ostatnim  czasie 
przybyło nam pięciu nowych 
czynnych strażaków, trójka 
z nich odbyła kurs podstawowy 
wraz z zaliczeniem kom ory dy- 
mowej w Opolu, a pozostała 2 
dołączyła do nas z innych jed- 
nostek OSP.
• Jeżeli Ty lub Twoje 
dziecko chcielibyście wstąpić do 
naszej jednostki lub wziąć udział 
w zawodach, serdecznie zapra- 
szamy w nasze szeregi i na na- 
sze treningi, które rozpoczną się 
wiosną. Zachęcamy również do 
polubienia naszej strony na Face- 
booku, można tam znaleźć aktu- 
alne informacje o wydarzeniach, 
które organizujemy lub wspiera- 
my. Serdecznie zapraszamy!

Kronikarz OSPCzas spędzony na zajęciach w  OSP nigdy nie jest stracony! Zapraszam y do nas!

O SP
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Co my downi na wysele dostali...
Genau momy terozki fajny czas do 

strojynioł wysel, a chnet 50 lołt tymu 
nołwiynci wysel bolo tyż na podzim, a to 
skuli tygo, że już bolo chodno i „na dwo- 
rze i w komorze”... Wszystko robioło sie 
na łostatni driker. Kajś tydziyń naprzód 
piykło sie w domu wyselnym kołocz, 
a potyn rozdołwoło po konsku som - 
siadom, przołcielom i zaproszonym na 
wysele. Moja siostra dobrze pamiyntoł, 
że rozdzieloła kajś 120 partów kołocza 
ze syrym i makym. Ci łobdarowani nie 
chcieli sie polompić i zawczasu przyniy- 
śli karta we kuwercie ze powinszowania- 
mi i mały geszynk.

Wiela piyrwy modzi mieli z tygo ucie- 
chy, chwolby, a i niyroz śmiychu. Wyselni 
- połtki i ci nołważniejsi dali przeważnie 
grubszy piniądz abo świynty łobroz nad 
łóżka, zac dobrych gołrnkow ciynszkoł 
brutfanka, tygel i inksze kastrołliki -  bo 
to przeca na cołke życie miało styknąć. 
Niykerzy się chwolyli, że dostali ze krysz- 
tału kronlojchter.

Moja mama boła potkom  dlo 15 dzie- 
ci i chnet kożdymu, po sprawiedliwojści, 
szynkła zygor -  taki do postawiynioł

na szrank abo komoda. Spominom tyż, 
że my sami dostali lampki na szrankcz- 
ki kole łóżek, żelołzko, połra ganiturów 
łobleczoł na łóżka i deka do przikrycioł, 
cołke sztaple biołych płachtów, rynczni- 
ków i badytuchów. Do dzisiej flyjgujymy 
zołcny krzyżyk, dwa świyczniki na kolę- 
da, a do tygo damasowoł deka na stoł.

Pamiyntom tyż, fto nom  podarowoł 
światłoł waniynka, co momy ją do dzisiej 
(jyno już ze łodskoczoną glyjtą), do tygo 
nołleżoł jeszcze cingowy dymfer, sznora 
i drzewiane klamry na praniy. Jedna ze 
moich siostrów moł do dzisiej emaliy- 
rowane we kwiotka dwa ajmry, dzbonek 
i waszpek do mycioł ze sztymplym na 
spodku „SILESIA RYBNIK”.

Drobnym geszynkym boła mietła 
i śmiatek ze koństygo wosa, łopatka i na 
szpas topek pod łożko. Wtedy na modzie 
boły zace szklonek, keliszków, kompot- 
szisli, tablety na torta i szipki do kołocza, 
a do robiynioł klosek -  tarło, tuczek, pre- 
sa i roztomajte miski.

Trocha zamożniejsi prziśli na wysele 
ze esserwisym, szolkami do kafeju abo 
szczybnym bysztekym. Czynsto sie do-

stało brotbiksa, młonek do kafeju abo 
kocher.

Jak sie to wszystko rozpakowało -  to 
boło uciechy, a piyrszoł kuchnia ze izbą 
boły połne. Zaroz szło już do kupy go- 
spodarzyć, a kożdy boł rod ze tygo, co 
dostoł. Nie boło takygo zwyczaju, że sie 
młodzi wyzwołlali, co chcieli dostać, 
a już nołlepi... piniądze.

Dzisiej zołcni jubilaci złoci abo dia- 
mentowi czynsto spominają: „pamiyn- 
tosz Józek, ta miska my dostali łod ciotki 
Elzy, a ta figurka m aryjnoł m omy łod 
twojy ołmy Trudy...”

To boły fajne czasy, jak my sie ze 
wszystkgo radowali, barzi my sie wszy- 
sko szacowali i do dzisiej m omy co spo- 
minać.

Irena Kwoczała
Od autorki:
Ten, kto w ciągu 2 tygodni napisze 

powyższy tekst w języku literackim, po 
polsku i prześle do redakcji, w nagrodę 
otrzyma komplet kolorowych widokówek 
sławięcickich, album o naszym kościele 
oraz świąteczny numer „Gazety Sławię- 
cickiej”.

Pozdrowienia ze słonecznej Italii

Od 28 kwietnia do 3 maja br. pielgrzymowaliśmy wspólnie ze sławięcicką młodzieżą do Padwy, Asyżu i Rzymu. W  tym roku prze- 
żywamy synod poświęcony m łodym pt. „MŁODZI LUDZIE, WIARA i ROZEZNANIE POWOŁANIA”. Nasze pielgrzymowanie 
było dla młodych okazją do um ocnienia wiary oraz pom ocą w rozeznawaniu własnego powołania. Był to także wspaniały czas 
wspólnego zwiedzania miejsc ważnych dla naszej wiary, modlitwy, a także niezapomniane chwile przeżyte na spotkaniu z papie- 
żem Franciszkiem na Placu Św. Piotra.

ks. proboszcz Marian Bednarek

PO ŚLĄSKU
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Bukiet najpiękniejszych życzeń 
dla wyjątkowych Seniorek, które w tym roku 

przekroczyły 90. urodziny.

95. urodziny obchodziła

ELŻBIETA KOCUR
94. urodziny obchodziła

MARIA GRABOWSKA
91. urodziny obchodziła

JÓZEFA POLAK
90. urodziny obchodziła

PAULINA WARZECHA
Naszym Dostojnym Solenizantkom 

życzymy, aby Dobry Bóg udzielał każdego dnia 
dużo sił i zdrowia oraz wszelkich potrzebnych łask 

i błogosławieństw na dalsze lata życia.
Redakcja

PIĘKNE ROCZNICE NASZYCH 
SENIOREK I SENIORÓW

85. urodziny obchodzili

EDELTRAUDA KUPKA 
MAŁGORZATA SZULC 

PAWEŁ BODYNEK
80. urodziny obchodzili

HELGA JOCHEM 
KRYSTYNA MUSIOŁ 

EDELTRAUDA BIELAK 
MAŁGORZATA JOCHEAA 

HELENA MROZIK 
HUBERT GRZYWOCZ 

JERZY BUJALSKI
Naszym Dostojnym Solenizantkom i Solenizantom 

przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych 
życzeń, wszelkich potrzebnych łask, Bożego 

Błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata życia.
Redakcja

Piękne rocznice
Państwo Barbara 
i Wolfgang Lerch 

obchodzili niedawno 
piękne rocznice 

urodzin. Pani Barbara 
ukończyła 80., a Pan 

Wolfgang 85. rok 
życia. Kto zna trochę 

bliżej to wzorowe 
małżeństwo, jest 
pełen podziwu,

że mimo upływu lat można być tak aktywnym 
i radosnym. Państwo Lerch są bardzo związani 
z naszą miejscowością, mimo iż od wielu już 
lat mieszkają w Niemczech. Są też aktywnymi 
członkami Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic. 
Państwo Lerch są rodzicami dwóch synów. 
Jeden z nich je st Proboszczem w Kościele 
Katolickim w Niemczech, a drugi wysoko 

cenionym fachowcem w branży IT w koncernie 
samochodowym.

Drodzy Przyjaciele, Basiu i Wolfgangu! 
Życzymy Wam Błogosławieństwa Bożego na każdy 

nowy dzień, wytrwałości w różnych trudach, 
które Was spotykają, zdrowia i optymistycznego 

spojrzenia na świat! Wasze małżeństwo i Rodzina 
są przykładem dla wielu z nas!

Redakcja

Żyjcie długo 
i szczęśliwie!

Nasza redakcyjna 
koleżanka Ania Schoengart, 
która od kilku lat dostarcza 

nam  cennych informacji 
o wydarzeniach w Miejscu 

Kłodnickim, wyszła za 
mąż. J e j  wybrankiem jest 
Pan Marek Lemiński. Z tej
okazji życzymy Młodej Parze tylko dobrych dni! 

Niech Pan Bóg Błogosławi Waszej młodej rodzinie!
Niech kłopoty Was omijają, a życzliwość ludzi 

otacza Was codziennie! Czego życzą z całego serca
Przyjaciele z  redakcji
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Jubilaci Państwo Dorota 
i Eryk Olszówka

Jubilaci Państwo Hildegarda 
i Jan Kupka

PIĘKNY JUBILEUSZ -  60 LAT RAZEM

DOROTA i ERYK OLSZÓWKA
oraz

HILDEGARDA i JAN KUPKA
OBCHODZILI DIAMENTOWE GODY

Z okazji tak 
szczególnego 
Jubileuszu 

życzymy Państwu, 
potrzebnych 
Bożych łask, 

opieki Świętej 
Rodziny, dużo 
zdrowia i sił 

na każdy 
dzień dalszych 
wspólnych lat 

życia.
Redakcja

Państwo Hildegarda i Jan Kupka w  dniu ślubu

Szanownym Jubilatom:

KRYSTYNIE i KAROLOWI SWOBODA 
ANNIE i DARIUSZOWI TANWIC 
BARBARZE i JACKOWI PASTURAK 

KARINIE i DAMIANOWI PAWELCZYK 
ANNIE i JACKOWI KOSNO

Przesyłamy wiązankę pięknych życzeń i gratulacji 
z okazji Srebrnych Godów, życzymy Państwu 
obfitych Łask Bożych, opieki Świętej Rodziny, 

zdrowia, radości z każdego dnia oraz kolejnych 
wspólnych Jubileuszy.

Redakcja

Szanownym Jubilatom

BARBARZE i JANOWI OGAZA 
oraz

ELŻBIECIE i JÓZEFOWI GLAGLA
Przesyłamy wiązankę pięknych życzeń i gratulacji 

z okazji Złotych Godów, życzymy obfitych łask 
Bożych, opieki Świętej Rodziny, zdrowia i samych 

pogodnych dni na dalsze lata wspólnego życia.
Redakcja

TELEGRAM!

Na podstawie cotygodniowych listów parafialnych 
uzyskaliśmy informacje, że na ślubnym kobiercu 
stanęli i przysięgę przed Fanem Bogiem złożyli:

ANNA GRZYWOCZ i SEBASTIAN SZYMAŃSKI 

MAGDALENA MIRGA i ADRIAN ELIAS 

ANNA SCHOENGART i MAREK LEM1ŃSKI 

JOANNA KRET i BRUNO ROMANUTTI 

MARTYNA GROŃSKA i MARCIN ERANC1SZK1EWICZ 

EWA KASZNIA i RAFAŁ FOJC1K 

MANUELA BLANA i PATRYK SZEWERDA 

KATARZYNA KRÓL i KAMIL KOPER 

AGNIESZKA WOJEWÓDZKA i MICHAŁ HARNUS 

ZUZANNA WACŁAWSKA i NIKODEM JASKULSKI 

EWA KOWALCZYK i DANIEL KOZŁOWSKI 

ANNA BĘBENEK i MATEUSZ GŁOWACKI 

NATALIA ŁYSY i SZYMON LESIK

Dzieląc się z Czytelnikami tą radosną nowiną 
życzymy Nowożeńcom wszelkiej pomyślności! 

Przysięga dana drugiej osobie 
przed Panem Bogiem to gwarancja 

Jego błogosławieństwa i opieki.
Redakcja

TELEGRAMY
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Niezwykłe odkrycie!

2 czerwca 2019 będziemy się cieszyć ze 150. urodzin naszej 
sławięcickiej świątyni, której budowę zakończono w roku 1869. 
Do tego jubileuszu przygotowujemy się już od dawna. Do na- 
szego ks. proboszcza M ariana Bednarka dotarła gazeta wydana 
w lipcu 1869 roku w Piekarach Śl. o tytule „Zwiastun Górnosz- 
lązki”. Znajdujemy tam niezwykle szczegółowy opis dotyczący 
naszego kościoła. Część tekstów była już publikowana w na- 
szych „Listach Parafialnych”, lecz całość jest tak interesująca, że 
warto ją przedstawić szerszemu gronu czytelników. Postaramy 
się to uczynić w świątecznym wydaniu naszej gazety.

Redakcja

Drodzy Członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół

Sławięcic!
Rok 2018 powoli zbliża się do końca. Tra- 

dycyjnie już, muszę przypomnieć o opłace- 
niu składek. Dziękuję serdecznie tym człon-
kom Towarzystwa, którzy regularnie opłacają składki i nawet 
już wpłacają na kolejny rok działalności. Bardzo proszę by Ci, 
którzy mają zaległości, jak najszybciej je uregulowali. Mam na- 
dzieję, że przed świętami Bożego Narodzenia nie trzeba będzie 
przypominać o tym naszym dobrowolnym obowiązku przez 
wysyłanie przypominających listów. Do końca roku jest jesz- 
cze dużo dni i wierzę, że wszyscy z nas swoje powinności ure- 
gulują. Dziękuję serdecznie wszystkim ofiarodawcom, tym co 
regularnie wspomagają działalność Towarzystwa, jak i tym co 
czynią to sporadycznie. Dzięki Wam oraz Darczyńcom Towa- 
rzystwo może ciągle działać.

Dla ułatwienia wpłat podaję, że można 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 dopiskiem „składki członkowskie” lub „daro- 
wizna na cele statutowe”. W  tym ostatnim  mieści się oczywiście 
też wydawanie Gazety Sławięcickiej.

Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Z życzeniami 
pogodnych jesiennych dni.

Grzegorz Białek -  Skarbnik TPS

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
krewnym, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym 

za udział w modlitwach i pogrzebie

ŚP. RUDOLFA SCHELLERA
Dziękujemy Pani dr Annie Białek oraz Pani 

Ewie W ojton za opiekę medyczną. Bóg zapłać 
księdzu proboszczowi Marianowi Bednarkowi 

oraz wszystkim szafarzom
Żona i dzieci z rodzinami

Bóg Zapłać mówimy Wszystkim, którzy pomagali 
nam  w ostatnich latach w opiece nad naszą 

Mamą, Babcią i Krewną

ŚP. NOTBURGĄ ZIMMERT
Jesteśmy wdzięczni ks. proboszczowi Marianowi 

Bednarkowi za odprawienie mszy św. 
i poprowadzenie uroczystości pogrzebowej. 

Wszystkim dziękujemy za modlitwę, 
za złożone kwiaty i tak wiele dobrych słów 

wypowiedzianych na Jej te m a t
Dzieci z rodzinami

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy 
uczestniczyli w pożegnaniu do wieczności

ŚP. PIOTRA JOŃCY
Dziękujemy ks. proboszczowi za poprowadzenie 

uroczystości pogrzebowych. Wszystkim krewnym, 
sąsiadom i przyjaciołom dziękujemy za modlitwę 

i złożone kwiaty. Wasze słowa pocieszenia 
pomogły nam bardzo w tych trudnych dniach. 

Bóg zapłać!
Żona z dziećmi i ich rodzinami

Droga Lenko! 
Drogi Krystianie!

Trochę czasu już minęło od momentu, gdy dotarła do nas ta 
sm utna wiadomość o śmierci Mamy naszej Lenki, Pani VIE- 
RY MAJERCIKOWEJ. Przyjmijcie proszę od naszego zespołu 
redakcyjnego przyjacielskie słowa pocieszenia. Jeszcze tak nie- 
dawno Wasza Mama przyjechała do Sławięcic ze Słowacji, aby 
uczestniczyć w Waszej pięknej rocznicy ślubu.

Mama miała tylko 66 lat i razem ze śp. mężem Janem pięknie 
wychowała swoje dzieci: córki Ivetę i Lenę oraz syna Miroslava.

Popatrzcie kochani, jak ten świat się kręci! Twoja, Lenko, 
rodzinna miejscowość na Słowacji Horna Stubna, a potem 
Krystian ze Sławięcic, ze Śląska. A potem, mały cud, razem 
wymyśliliście transmisje mszy św. ze sławięcickiej świątyni na 
cały świat! I tak to już jest tyle lat! Jesteśmy pewni, że ma w tej 
transmisji swój udział również mama śp. Pani VIERA. Niech 
Dobry Bóg otoczy Waszą Mamę opieką na wieki! S pozdravom 
z Polska!

Redakcja i słuchacze radia LENKA
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Serdeczne Bóg zapłać księdzu proboszczowi 
Marianowi Bednarkowi oraz ojcu Teodorowi 

Jochemowi za prowadzenie uroczystości 
pogrzebowej i odprawioną mszę świętą oraz 

wszystkim, którzy uczestniczyli w modlitwach 
i w pożegnaniu naszej Mamy

ŚP. ERYKI GRZYWOCZ
Dziękujemy również Pani dr Annie Białek 

i siostrze Ewie Wojton, opiekunkom - Paniom: 
Zosi, Weronice i Lisce za bycie przez lata na 

każde zawołanie, a także krewnym, sąsiadom 
i znajomym, za wieloraką pomoc okazaną 

naszej Mamie
Córka i syn z  rodzinam i

Dziękujemy wszystkim z całego serca za to, 
że byliście z nami w tych trudnych dniach, gdy 

odszedł od nas do wieczności tak nam drogi

ŚP. PAWEŁ FOLTYS
Dziękujemy ks. proboszczowi za odprawienie mszy 
św. i słowa pocieszenia. Dziękujemy całej służbie 

liturgicznej obecnej w czasie pogrzebu. Sąsiadom, 
krewnym i przyjaciołom jesteśmy wdzięczni 

za modlitwę i uczestnictwo w pogrzebie.
Żona oraz córki z  rodzinam i

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
krewnym, sąsiadom, przyjaciołom i znajomym za 

liczny udział w modlitwach i pogrzebie

ŚP. KRYSTYNY PRZEBIĘDY
Pani doktor Annie Białek za troskliwą opiekę. 
Księdzu proboszczowi M arianowi Bednarek 

serdeczne Bóg zapłać za przewodniczenie mszy 
świętej i ceremonii pogrzebowej.

Bóg zapłać także wszystkim za przekazane 
kondolencje i złożone kwiaty.

M ąż z  synam i i synową

Składamy serdeczne podziękowania rodzinie, 
krewnym, sąsiadom i znajomym za złożone 

kondolencje oraz udział w modlitwach i pogrzebie

ŚP. WILHELMA KUPKI
Księdzu proboszczowi M arianowi Bednarkowi 

dziękujemy za odprawienie ceremonii 
pogrzebowej. Jesteśmy wdzięczni 

pani dr Annie Białek oraz całej służbie zdrowia 
za opiekę medyczną.Żona, córka, wnuk oraz wnuczka z  mężem

ODESZLI DO PANA

ERYKA GRZYWOCZ lar 92
EUGENIUSZ WOLNY lat 57
PIOTR JOŃCA lat 66
URSZULA CYRIS lat 56
W ILHELM  KUPKA lat 88
ANNA DUDA lat 80
WANESSA BEDNAREK lat 24
HENRYK BURZAN lat 80
ARNOLD WILLNER lat 87
EDYTA PYKA lat 75
KRYSTYNA PRZEBIĘDA lat 68
STANISŁAW SOJKA lat 70
INGA MAJCHER lat 75
TOMASZ LANGIEWICZ lat 29
KRYSTYNA JANTOS lat 66
LIDIA ABRAMIUK lat 70
CZESŁAW GÓRA lat 42
WIESŁAW KONIECZNY lat 52
NOTBURGA ZIMMERT lat 88
EWA KULOZIK lat 45
JERZY DIETRICH lat 81 (w Niemczech)

M AŁGORZATA JOHN lat 85 (w Niemczech) 

PAWEŁ FOLTYS lat 76
RUDOLF SCHELLER lat 83
SIGRID STANIETZ lat 78 (w Niemczech)

RITA MUHM EL lat 90 (w Niemczech)

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinom Zmarłych

składa Redakcja
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Informacje z Zespołu Szkół Średnich nr 3
Szkoły średnie w Sławięcicach to od 

dziesięcioleci trwała i ważna dziedzina 
życia naszego osiedla i miasta. „Obserwa- 
tor szkolny” działający w tych placówkach 
przysłał do redakcji poniższe informacje 
przedstawiające wydarzenia w tych szko- 
łach w ostatnich miesiącach:
• Pierwszy Dzień Wiosny przywitaliśmy 
w wyjątkowy sposób. Cała społeczność 
szkolna zaangażowała się w organizację 
Dnia Subkultur. Szkolna Aula została 
wypełniona po brzegi przez punków, ku- 
jonów, metalowców, hipisów, raperów, 
dresiarzy, skejtów, emo, lolitki, pin-up, 
a nawet przez Grażyny i Januszów. Każda 
z klas zaprezentowała się na scenie przed 
resztą szkoły. Super zabawa, stroje, zaan- 
gażowanie. Dziękujemy.
• 15 marca 2018 r. w Miejskim Ośrodku 
Kultury odbyła się gala podsumowująca 
działania w ramach II Festiwalu Praw 
Człowieka, którego tematem były Prawa 
Dziecka. Przygotowaliśmy formę teatral- 
ną, spot reklamowy, piosenkę o prawach 
dziecka, a także uczestniczyliśmy w tu r- 
nieju debat oksfordzkich na temat praw 
dziecka. Michalina Turczyniewicz otrzy- 
mała I nagrodę za plakat „Jestem dziec- 
kiem, nie żołnierzem”. Koordynatorem 
projektu była Pani J. Hyla.
• 13 marca 2018 r. uczniowie klas trze- 
cich szkół gimnazjalnych uczestniczyli 
w VII edycji międzyszkolnego konkursu 
dla gimnazjalistów „Chemiczna Głowa”. 
Przyjechali do nas uczniowie z Nysy, 
Brzegu, Baborowa, Jemielnicy, Rudzień- 
ca, Ujazdu, Solami, Pawłowiczek, Gościę- 
cina oraz Kędzierzyna-Koźla. Zwyciężyła 
drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu, przed -  Szko- 
łą Podstawową nr 5 w Nysie i Szkołą Pod- 
stawową w Rudzińcu. Gratulujemy.

• Uczniowie klasy pierwszej (technik 
spedytor) gościli pracowników Wojsko- 
wej Komendy Uzupełnień w Kędzie- 
rzynie-Koźlu, komandosów z jednostki 
wojskowej z Lublińca oraz brali udział 
w zajęciach w 10 Brygadzie Logistycznej 
w Opolu i Lublinieckich Wojskach Spe- 
cjalnych. Wszystko dzięki Pani E. Kalus.
• Julia Czarnecka -  uczennica klasy 
II chemicznej została finalistką etapu 
ogólnopolskiego XLIV edycji Olimpiady 
Innowacji Technicznych i Wynalazczo- 
ści -  Blok B. Zawody rozegrane zostały 
w dniach 25-27 maja 2018 r. w Nisku. 
Podczas trzydniowych zmagań ucznio- 
wie musieli wykazać się bardzo dobrą 
znajomością prawa patentowego, wy- 
kazać się wiedzą z zakresu historii wy- 
nalazczości. Tytuł finalisty oznacza, że 
Julia jest zwolniona z części pisemnych 
poszczególnych kwalifikacji, otrzymując 
z egzaminu 100% punktów. Gratuluje- 
my i zachęcamy pozostałych uczniów do 
uczestnictwa w olimpiadzie.
• W ramach program u „Wspieramy 
najlepszych II” za wybitne osiągnięcia 
w nauce w roku szkolnym 2016/2017 
trzech uczniów naszej szkoły otrzymało 
Stypendium Marszałka Województwa 
Opolskiego. Są to: Iwona Jewtuch, Rafał 
Jewtuch oraz Katarzyna Tarasek. Gratu- 
lujemy!
• W  czasach, kiedy wszyscy narzekają 
na młodzież, nasi uczniowie wykazali się 
ogromną pomysłowością, przedsiębior- 
czością w samodzielnym remoncie kilku 
pomieszczeń w szkole, które mają im słu- 
żyć jako „Kąciki relaksu”. „Kawiarenka” 
i „Siesta Rej” zostały uroczyście otwar- 
te i pięknie służą wszystkim uczniom. 
Szkoda tylko, że nie można tam spędzić 
całego szkolnego dnia.

• Po zwycięstwie w etapie rejonowym 
Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzy- 
żu rewelacyjnie spisała się w finale wo- 
jewódzkim uczennica Aneta Turyńska 
zajmując IV miejsce. Serdecznie gratu- 
lujemy. Uczennice przygotowały panie
A. Ledwig, B. Bajer.
• W  maju nasze laboratorium che- 
miczne gościło wychowanków Pu- 
blicznego Przedszkola nr 18 w Sławię- 
cicach. Uczniowie klasy II ciekawymi 
doświadczeniami pokazali, że „Chemia 
jest piękna”. Następnie maluchy ubrały 
fartuchy, okulary, rękawice i zmienili się 
w prawdziwych naukowców. Wiele w ra- 
żeń, wspaniałych chwil zapewniły panie 
S. Hanak i  J. Nowak. Możemy dodać, że 
laboratorium  jest całe i czeka na kolej- 
nych przedszkolaków.
• Wielkie gratulacje dla V. Szafarczyk 
z I klasy za zdobycie srebrnego medalu 
(flaga solo) i złotego medalu (flaga se- 
niorki) na XX Mistrzostwach Polski Ma- 
żoretek. Życzymy dalszych sukcesów.
• Uczniowie „mundurówki” uczestni- 
czyli w Dniu Otwartym Szkoły Policji 
w Katowicach. Wiele efektownych poka- 
zów, pokazy sprzętu różnych służb m un- 
durowych pozostawiło mnóstwo wrażeń. 
Dobrze, że można było odpocząć i posi- 
lić się przy grochówce.
• Po spełnieniu 7 kryteriów, nasza 
szkoła otrzymała w imieniu Centrum  
Edukacji Obywatelskiej zaszczytny ty- 
tuł: „Szkoła Demokracji” do końca 2019 
roku. Wszystkie działania koordynowała 
Pani J. Hyla.
• Jeszcze przed końcem roku szkolne- 
go trójka naszych uczniów otrzymała 
Stypendia Starosty Powiatu Kędzierzyń- 
sko-Kozielskiego. Stypendium naukowe 
zdobyła J. Czarnecka, stypendium za 
osiągnięcia sportowe V. Szafarczyk oraz
B. Kaczmarek. Serdecznie gratulujemy!
• Nowy rok szkolny rozpoczęliśm y 
od dobrego naboru. Cztery nowe k la- 
sy to efekt wytężonej pracy wszystkich 
nauczycieli i uczniów. M ieliśmy rów - 
nież zaszczyt być organizatorem  Po- 
wiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 
2018/2019. Z tej okazji przybyło do n a - 
szej szkoły wielu gości, a ciekawy p ro - 
gram  artystyczny rozpoczął czas nauki 
żegnając na rok wakacje. Przed nam i 
wiele pracy, projektów, konkursów. 
Życzę wszystkim pracow nikom  szko- 
ły oraz m łodzieży samych sukcesów 
w nowym roku szkolnym.

Obserwator szkolny

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Oto kandydaci ze Sławięcic do Nagrody Nobla w  dziedzinie chemii!
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Pielgrzymka na Litwę
W  dniach 20-25 sierpnia 54 pielgrzy- w W ilnie, Studzieniczna. Był krótki

mów z naszej parafii wzięło udział w wy- pobyt w Kownie, naw iedzenie Góry
cieczce-pielgrzymce na Litwę. Zapro- Krzyży w Szawlach. W  W ilnie pozna-
ponował ją ks. proboszcz Marian razem wanie ciekawych historycznych miejsc,
z Biurem Podróży „Tempo” z Olesna. Po dom ek św. Faustyny, m uzeum  Ada-
drodze mieliśmy odwiedzić oraz poznać m a Mickiewicza, cm entarz na Rossie
historię kilku maryjnych sanktuariów z grobem  m atki Piłsudskiego i jego ser-
w Polsce i na Litwie. cem. Piękne zabytki ze w spaniałym  ba-

Trudno w kilku słowach opisać rokowym  wystrojem . Przewodniczka,
w rażenia z tej pielgrzymki. Każde od- pani Łucja, z wielkim zaangażowaniem
wiedzane miejsce to masa inform acji, pokazywała nam  najważniejsze obiekty
ciekawe historie, nowe doznania, prze- i zabytki, podkreślając w ielokrotnie ich
życia duchowe i artystyczne. Przez pięć związek z Polską. Może w następnych
dni odwiedziliśm y pięć sanktuariów  num erach poświęcim y trochę więcej
maryjnych: Gietrzwałd, Święta Lipka, miejsca na opisanie poszczególnych
Szydłowo (na Litwie), O stra Brama odwiedzanych miejsc.

Nasza parafia zawiozła swój krzyż na słynna Górę 
Krzyży w  m iejscowości Szawle na Litw ie

Dzięki serdeczne ks. proboszczowi, 
biuru podróży „Tempo” i wszystkim 
uczestnikom za naprawdę dobrą atm os- 
ferę podczas tego wyjazdu.

GB

Śniło mi się, że...
Szukałem pomocnika do przygoto- 

wania drewna opałowego na zimę i ucie- 
szyłem się gdy w rubryce „Towarzyskie” 
jednej z gazet przeczytałem, że jeden pan 
reklamował się jako „Facet do wynajęcia

na każdą okazję”. Nawet napisał, że jest 
dobrze zbudowany i młody. Zadzwoni- 
łem pod podany num er i zacząłem m ó- 
wić o trzech metrach mojego drewna, 
które chcę przenieść do piwnicy. Nie 
pozwolił mi skończyć i się rozłączył nie- 
grzecznie. Przecież chciałem dobrze za- 
płacić...

Pojechałem na grecką wyspę RODO-s, 
aby nareszcie wyjaśnić, o co chodzi z tym 
całym szumem o RODO . Stary Grek mi 
wyjaśnił po Śląsku (byłem w szoku, że 
mówił naszą gwarą), że są takie okresy 
w dziejach cywilizacji, gdy człowiek nie 
musi słuchać tego, co ogłoszono na ryn-

ku. Nalał mi wina i powiedział całkiem 
poprawnie, tym razem po polsku „myślę, 
więc jestem”. ..

Nie doszło jednak do połączenia Sła- 
więcic z Ujazdem Śl. mimo, iż nasze 
chodniki na ul. Batorego praktycznie się 
stykają. Poszło o dużo ważniejsze sprawy. 
Referendum w Sławięcicach potwierdzi- 
ło już prawo, że mamy nie tylko chłop- 
ców i dziewczynki (jak w nowoczesnej 
Europie). Mieszkańcy Ujazdu szykują się 
dopiero do takiego referendum. Termin 
głosowania i jego wynik jest na razie nie- 
znany. I jak tu się łączyć?

Śnił Gerard Kurzaj

Pielgrzym ka ze Sławięcic pod Ostrą Bramą

PARAFIALNE
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FOTO OKO
...nostalgiczne

...z 1960 roku

Chciało by się powiedzieć „Komu to 
przeszkadzało”. Taka swojska nazwa. 
Firma działała w całej Polsce od bardzo 
dawna. Niekiedy dla niektórych 2x2=5. 
Przekonuję się o tym coraz częściej...

G.K.

...ze Starej Kuźni

Dobrze widać, że idąca grupa panów znajduje się na moście na Kanale Gliwickim. 
Są to uczestnicy procesji Bożego Ciała. Pytanie jest zasadnicze: czy ktoś rozpoznaje 
swoich znajomych czy krewnych? Dziękujemy naszej czytelniczce za dostarczenie tej 
ciekawej fotografii.

G. Kurzaj

Wiemy, że „Gazeta Sławięcicka” dociera 
też do naszych sąsiadów w Starej Kuźni. 
Naszymi stałymi czytelnikami są tam 
między innymi Państwo M aria i Jan Ja- 
nas. Państwo Janas obchodzili niedawno 
piękny jubileusz 60-lecia małżeństwa. 
Z tej okazji serdecznie Panią Marię i Pana 
Jana pozdrawiamy zza lasu... ze Sławię- 
cic. W  dzisiejszych trudnych dla rodziny 
czasach, Wasz przykład wiele znaczy dla 
nas wszystkich. Niech Pan Bóg błogosła- 
wi Wam każdego dnia!

Redakcja

Nasz czytelnik Pan Gabriel Gralka, pochodzący z Miejsca Kłodnickiego, a miesz- 
kający obecnie w Niemczech, dostarczył do naszej redakcji ciekawy widok pałacu 
uwieczniony w roku 1887. Tak starej widokówki ze Sławięcic jeszcze nie oglądaliśmy. 
Dziękujemy, Panie Gabrielu!

Redakcja

...z XIX wieku



...o księciu Auguście
. ..pielgrzymkowe

...dożynkowe

Nagrobek księcia Augusta Hohenlohe 
wrócił na swoje miejsce. Może warto za- 
trzymać się kiedyś w tym miejscu i po - 
czytać, co ma wspólnego ten potomek 
rodu Hohenlohe z Napoleonem, bitwą 
pod Jeną, czy z dzisiejszym hotelem 
HUGO działającym w Sławięcicach? 
Może dowiemy się też, czy anioł z harfą 
z roku 1903 stojący dziś przy naszej ple- 
banii jest jakoś związany z tym księciem? 
Naprawdę ciekawe!

Ten właśnie krzyż zabrali sławięcic- 
:y pielgrzymi na Litwę w sierpniu tego 
roku. Krzyż postawili na słynnej Górze 
Krzyży w miejscowości Szawle w pół- 
nocnej Litwie. Krzyż i tablicę wykonali 
nasi parafianie panowie Gerard Golenia 
i Józef Kapolka.

Tylko wtajemniczeni wiedzą ile pracy 
i czasu włożyły nasze panie w stworzenie 
tak pięknej korony! Brawo!


