
ISSN 1234-4540 

> 

Gazeta 
SŁAWIĘCICKA 
Pismo Przyjaciół Sławięcic 
Nr 49 Grudzień 2002 cena 2 zł 

„POKŁON PASTERZY" ok. 1534; Musei Civici cTArte e Storia, Brescia. 

Wszystkim 
Mieszkańcom Sławięcic, 

a także przyjaciołom 
i sympatykom naszego osiedla 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego 

Nowego Roku 2003 
składamy serdeczne życzenia 

Radosnych i Spokojnych Świąt, 
radości, pokoju i szczęśliwych dni 

w nadchodzącym roku. 

Samorząd Mieszkańców 
Rada Osiedla Slawięcice 

nie było za górami, za lasami, to nie 
było dawno, przed wiekami, tak dawno, że nie 
wiadomo kiedy. To było w bardzo określonym 
miejscu i dość precyzyjnie określonym czasie: 
• w roku 2015 od narodzenia Abrahama, 
• w roku 1510 od Mojżesza i od wyjścia ludu 

izraelskiego z Egiptu, 
• w roku 1032 od namaszczenia Dawida na 

króla, 
• w roku 194 Olimpiady wg kalendarza grec-

kiego, 
• w roku 752 od założenia miasta Rzymu, 
• w roku 42 panowania Oktawiana Augusta, 

rzymskiego cesarza, 
gdy na całym świecie nastał pokój, zechciał 
Jezus Chrystus, wieczny Bóg i syn wieczne-
go Ojca - świat uświęcić przez swoje błogo-
sławione przyjście. Święcimy Narodzenie Pana 
naszego Jezusa Chrystusa według Ciała! 

Cieszmy się więc i weselmy! 

„PYTASZ SKĄD JA MAM TEN EN-
TUZJAZM?" Czy to chciał powiedzieć 
Czytelnikom „Gazety Sławięcickiej" Pan Eu-
gen Harnus przekazując pozdrowienia z Ma-

j°rki?
 czytaj na str. 14 

Najlepsze życzenia pokojuserca, 

pokoju w rodzinach,, 

pokoju w kraju,pokoju w świecie 

i Błogosławieństwa Bożego 

na każdy dzień nadchodzącego Roku 2 0 0 3 Drogim Czytelnikom i Przyjaciołom iGazety Sławięcickiej składa Redakcja 



„Bo do nas należy świat... 
Sławięcice naszych marzeń 

Chcielibyśmy, żeby w Sławięcicach mieszkali dobrzy ludzie i żeby 
nikt nie był dla nikogo nieżyczliwy. Żeby każdy mógł zyć w spokoju, 
bezpieczeństwie i dostatku. 

Naszym marzeniem jest również, by Sławięcice były zadbane i wyglą-
dały jak parę wieków temu. Żeby działał szpital, były piękne parki, pałace 
i ogrody, i... równe chodniki. Marzymy, by w naszej miejscowości orga-
nizowano zawody sportowe. 

Chcielibyśmy także mieć w Sławięcicach posterunek policji i mądrych 
stróży prawa. 

Żebyśmy mogli chodzić wieczorem po oświetlonym parku, a w nie-
dzielę usiąść na ławkach i odpoczywać. 

A dzieci bawiłyby się na basenie i ogromnym placu zabaw, zimą zaś na 
lodowisku; oglądałyby filmy w kinie sławięcickim. Oprócz historii świa-
ta, uczyłyby się historii Sławięcic. 

Bardzo chcielibyśmy też dużą kawiarnię z pysznymi lodami, kawą 
i deserami, i... Mini - Dysneyland w Sławięcicach! 

Opracowali: 
Katarzyna Zielińska 

Angelika Przesdzing, 
Sławek Jadwiszczok 

* * * 

Przemówienia o tolerancji 
Koledzy i koleżanki! 

Musimy szanować drugą osobę, niezależnie czy jest to nasz rówieśnik, 
czy osoba starsza, zdrowa, chora, czy na wózku inwalidzkim. Szacunek 
należy się każdemu. 

Kolegę czy koleżankę powinniśmy traktować tak, jak byśmy chcieli 
sami być traktowani. A więc z uznaniem i kulturą. Jeżeli zaś chodzi o 
osoby starsze, to chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że należy im się 
szacunek, choćby ze względu na wiek i na doświadczenie życiowe. Wiele 
moglibyśmy się od nich nauczyć. 

Chciałbym wam jeszcze zwrócić uwagę zwłaszcza na ludzi chorych, 
którzy często nie mogą żyć bez pomocy drugiej osoby. Oni szczególnie 
zasługują na nasze wsparcie, akceptację, dobre słowo i zwyczajne trakto-
wanie, liczenie się z nimi i ich zdaniem. 

Dawid Klemens 

Szanowni Słuchacze! 
Śmiejemy się niekiedy z innych, bo jesteśmy na przykład źli na nich. 

Czasami jesteśmy nietolerancyjni, bo mamy podły nastrój. Chcemy wte-
dy komuś dokuczyć (aby nam „ulżyło") i jesteśmy niemili. 

Śmiać się z innych nie jest dobrze. Naturalne jest, gdy uśmiechamy się 
do kogoś, niemądre i niewłaściwe, gdy śmiejemy się złośliwie. Gdy 
wyśmiewamy czyjś wygląd, ubiór, kolor skóry... Powinniśmy akcepto-
wać innoś każdego człowieka. Pamiętajmy, że jesteśmy istotami rozum-
nymi i jako takie powinniśmy myśleć nad tym, co mówimy i robimy. 
Nikt nie powinien myśleć, że jest lepszy od drugiego, bo właściwie: 
dlaczego?... 

Dominik Sus 
* * * 

Boże, proszę Cię 
Spraw, żeby wojny się skończyły, 
żeby ludzie byli dobrzy dla siebie, 
żeby bezdomne dzieci znalazły rodziny. 
Żeby nikt nigdy nie miał kłopotów, 
żeby powietrze było czyste 
a słońce świeciło jasno. 
Żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi. 

Mariusz Krzyżanowski 

Nasze p r z e d s z k o l e 

- Nasze przedszkole tętni życiem. Nie może być inaczej skoro przeby-
wają w nim mali, żywotni ludzie, którzy najbardziej na świecie nie tole-
rują nudy! 

Po wrześniowych protestach niektórych dzieci przeciwko rozstaniu z 
mamą, zaczął się okres obfitujący w ciekawe wydarzenia i uroczystości. 

Po ważnym dla przedszkolaków "pasowaniu" odbyły się "Andrzejki". 
Dzieci razem z rodzicami uczestniczyły w tej zabawie. Były wróżby, 

przepowiednie i najważniejszy moment - lanie wosku. 
W związku z tym, iż głównym kierunkiem planu rocznego jest pozna-

wanie, kultywowanie oraz kontynuowanie tradycji związanych z regio-
nem Śląska Opolskiego - przedszkolaki wcześniej już poznały historię 
powstawania niektórych obrzędów np. "dożynki", "andrzejki". 

Po krótkim "oddechu" andrzejkowych szaleństw - następna niespo-
dzianka - najprawdziwsi GÓRNICY w górniczych strojach; a więc były 
czapki - czako, "aszklapa", kitel, kask z latarką i bardzo ciekawe opowie-
ści o ciężkiej i niebezpiecznej pracy górników. Dzieci mogły przymierzyć 
górniczą czapkę ozdobioną młotem i "Pyrlikiem", założyć okulary chro-
niące oczy, maski na usta i nos. A wszystko to dzięki panom, którzy bez 
wahania zgodzili się na wizytę w naszym przedszkolu: J. Krasówka, 
B. Ignacek, R. Rudner, H. Warzecha. 

Nie dość, że dwoili się i troili, aby zaspokoić ciekawość maluchów - to 
jeszcze obdarowali dzieci słodkościami, których starczy nam chyba do Świąt, 
oraz piękną górniczą latarenką, która na pewno zajmie "najważniejszą" przed-
szkolną półkę. Od tego dnia (4.XII.) dzieci wiedzą już, że górnik pracuje w 
kopalni, a nie jak dotąd sądzili "jest to ktoś, kto chodzi po górach". 

* * # 

"...Siedzę cichuteńko, 
patrzę na okienko, 
pomszyły się zasłonki... 
Chyba już go widzę, 
chyba już słyszę... 
Zabrzęczały Jego sanek dzwonki..." 

Zaprzyjaźniony ze wszystkimi sławięcickimi dziećmi (i nie tylko dziećmi) 
- Mikołaj - zebrał już listę prezentów i 6 grudnia o godz. 10.00 stawił się 
punktualnie. Buzie wszystkich dzieci rozjaśnił radosny uśmiech. 

Teraz to już tylko pozostało przygotować świąteczne ozdoby, stroiki. 
Potem wyprawimy najprawdziwszą śląską wigilię, na której nie może 
zabraknąć pysznych makówek. 

Przy kolędach i podczas dzielenia się opłatkiem, będziemy życzyć 
sobie Wesołych Świąt. 

Wszystkim czytelnikom, mieszkańcom naszej dzielnicy, dzieci oraz 
personel przedszkola również przekazują najserdeczniejsze, z głębi serca 
płynące życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz optymistycz-
niejszego Nowego Roku 2003. ^ Ostrowska 
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Co dzieje się w szkole? 
(z życia uczniów klas I-III) 

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było 
pasowanie na ucznia pierwszoklasistów z dwu 
klas pierwszych. Uroczystość miała miejsce 16 
października. Dostarczyła dużo wrażeń i przeżyć 
nie tylko najmłodszym uczniom, ale również ich 
rodzicom, którzy licznie przybyli do szkoły. 

Jednym z zadań tegorocznego planu pracy szko-
ły jest zachęcanie dzieci do czytania książek. Raz 
w miesiącu zaproszeni goście czytają bajki. Do tej 
pory dzieci wysłuchały bajek w interpretacji pani 
I. Szafarczyk - bibliotekarki szkolnej, pani A. Ga-

brysz - dyrektora przedszkola oraz pani B. Nie-
działkowskiej - pedagoga szkolnego. Dzieci wy-
konują ilustracje do wysłuchanych bajek, zbierają 
informacje o pisarzach, same próbują pisać książ-
ki. Uczniowie klasy III (pod kierunkiem wycho-
wawczyni - pani E. Rutkowskiej) przygotowali 
przedstawienie pt. "Jaś i Małgosia", na które za-
prosili wszystkich uczniów klas I - HI oraz przed-
szkolaków. Uczniowie klasy drugiej i trzeciej byli 
w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora na spektaklu 
"Smok Kuba". 

Szkoła nie jest tylko miejscem nauki, ale rów-
nież zabawy. Dzieci przeżyły andrzejkowy wie-
czór wspólnie bawiąc się i wróżąc sobie przyszłość. 

6 grudnia odwiedził szkołę Mikołaj. Przyniósł 
grzecznym (tzn. wszystkim) dzieciom prezenty. 

tekst i foto Elżbieta Rutkowska 

"Jaś i Małgosia" - spektakl przygotowany przez uczniów klasy trzeciej. 
Na zdjęciu od lewej: Kamil Tanwie, Jagoda Matias, Przemek Bohn, Patrycja Niezgoda, Marta 

Kucharczyk. Beata Żurek, Łukasz Sotor, Krzysztof Rudzki, Piotrek Szendzielorz. Występowali 
również Maciek Wantoch i Kuba Gajewski. Niestety nie widzimy ich na zdjęciu. 

Ze szkolnego korytarza 
Pierwszy semestr roku szkolnego 2002/03 

zbliża się do końca. W minionym czasie, od 
początku roku szkolnego, miało miejsce wiele 
wydarzeń. 

W klasach IV - VI odbył się już szósty raz 
konkurs na najciekawszą suchą kompozycję. 
Tym razem rywalizowało między sobą trzyna-
ście zespołów klasowych. Jednak bezkonku-
rencyjne okazały się trzy drużyny z klasy IV a. 
Wszystkie prace można jeszcze obejrzeć na 
szkolnej ekspozycji. 

Odbyło się już kilka wycieczek edukacyjnych 
- do Planetarium w Chorzowie, Ojcowskiego 
Parku Narodowego, Palmiarni w Gliwicach 
oraz do Muzeum Chleba w Radzionkowie. 
Uczniowie uczestniczyli też w spektaklu teatral-
nym pt. "Alicja w Krainie Czarów" w opol-
skim teatrze im. Jana Kochanowskiego. 

W grudniu miał także miejsce konkurs na 
najoryginalniejszy list do Św. Mikołaja. W kon-

kursie uczestniczyło 45 uczniów. Nagrodzone 
zostały te listy, w których uczniowie prosili nie 
tylko o prezenty, ale przede wszystkim pomy-
śleli o innych: kolegach, rodzicach, biednych i 
pokrzywdzonych przez los. Jednak najważniej-
szym zadaniem w tym roku szkolnym jest re-
alizacja projektu edukacyjnego "Książka moim 
przyjacielem". Uczniowie poznawali aforyzmy 
związane z książką, odkrywali historię książki, 
papieru i pisma, wykonywali ekslibrisy. Na 
wycieczce do "Zielonej Księgami" poznali pra-
cę księgarza i uświadomili sobie, jaką drogę 
musi pokonać książka, by dotrzeć na ich do-
mową półkę. W ramach realizowanego projek-
tu, uczniowie również poznają życie i twórczość 
wybranych pisarzy i poetów tworzących dla 
dzieci i młodzieży. Jeszcze w grudniu, nauczy-
ciele będą czytać uczniom fragmenty swoich 
ulubionych książek z dzieciństwa. Akcję tę za-
tytułowaliśmy "Nauczyciele czytają dzieciom". 

Małgorzata Witczak 
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Witamy w naszej szkole 
26 listopada 2002 r. z krótką wizytą przeby-

wał w naszej szkole Paul Fuhr, gość z Idar 
Oberstem - miasta leżącego w Nadrenii - Pala-
tynacie w Niemczech. Towarzyszyli mu zastęp-
ca prezydenta miasta Kędzierzyna-Koźla - Piotr 
Gabrysz oraz kierownik Wydziału Oświaty -
Stanisław Biernat. Szanowny gość zwiedził 
naszą szkołę. Bardzo mu się podobał wystrój 
szkoły - szczególnie prace plastyczne wykony-
wane przez dzieci w ramach zajęć kółka pla-
stycznego. Żywo interesował się tym, co w 
naszej szkole dzieje się, jacy są uczniowie, na-
uczyciele, jakie mamy sukcesy i jakie proble-
my. Zachwycony był również tym, że informa-
cje o życiu szkoły przedstawili uczniowie w 
języku niemieckim. Bardzo wzruszył się, kiedy 
usłyszał, że dzieci naszej szkoły poznawały 
życie i twórczość Josepha von Eichendorffa -
poety, którego twórczość jest mu bardzo bli-
ska. Wpis do księgi pamiątkowej, w którym 
dziękował za przyjęcie i wyrażał nadzieję, że 
kiedyś będziemy mieszkać w Zjednoczonej 
Europie, zakończył fragmentem wiersza poety. 
Miejmy nadzieję, że wizyta pana Paula Fuhr 
zaowocuje współpracą naszej szkoły i jednej ze 
szkół z Idar Oberstein, co przyczyni się do lep-
szego poznania przyszłych mieszkańców 
Wspólnej Europy, a dzieci z naszej szkoły zmo-
tywuje do nauki języków obcych. 

M. Dąbrowski 

Z cyklu: 

mlodzi próbują pisać... 

Euro 
Posłuchajcie wszyscy, weszła zmiana nowa: 
Na świecie istnieje UNIA WALUTOWA 
Wspólny pieniądz EURO, wszyscy o tym wiecie 
Funkcjonuje w dwunastu państwach na świecie 
Nowe pieniądze nie robią kłopotów, 
Występują w postaci monet i banknotów. 
Na banknotach EURO gwiazdy się znajdują, 
Dynamikę i haimonię Europy obrazują. 
Na nowych pieniądzach trzy motywy mamy, 
A są nimi okna, mosty i bramy. 
Okna i bramy - zobaczcie sami, 
To duch współpracy między państwami, 
Mosty - metafora komunikacji, 
Europy i reszty cywilizacji. 
Banknoty mają też różne odcienie, 
Co ułatwia ich szybkie rozróżnienie, 
Na każdym styl architektoniczny, 
Symbolicznie łączący rozwój histoiyczny. 
Oprócz banknotów monety też mamy, 
Których nominały zapewne już znamy. 
W miarę jak nominały wzrastają, 
Wspólną Europę bez granic pizedstawiają. 
Dzięki temu, że EURO wpaństvi>ach funkcjonuje, 
Jednoczy je ze sobą i bariery likwiduje. 

Małgorzata Gac, Katarzyna Eszyk 
(uczennice Liceum Ekonomicznego) 

Szkoła Podstawowa 



Od 01 września 2002 r. została zmieniona 
nazwa szkoły. Zespół Szkół Chemicznych prze-
kształcił się w Zespół Szkół nr 3. W ramach 
Zespołu funkcjonują stare szkoły oraz nowo 
powołane: 4-letnie Technikum, 3-letnie Li-
ceum Profilowane oraz 3-letnie Liceum Ogól-
nokształcące. W 8 klasach Gimnazjum uczy 
się 182 uczniów, a w 23 klasach szkoły Ponad-
gimnazjalnej 577 uczniów. 

Dyrektorem szkoły jest 
mgr Jan Król. W szkole za-
trudnionych jest 61 nauczy-
cieli. 

Młodzież kształci się w następu-
jących zawodach: technik ekonomi-
sta, technik handlowiec, technik ana-
lityk, technik technologii chemicz-
nej, technik ochrony środowiska, 
pracownik ekonomiczno-admini-
stracyjny, mechanik pojazdów samo-
chodowych. 

Wykwalifikowana kadra pedago-
giczna, dobra baza lokalna, coraz le-
piej wyposażone pracownie przed-
miotowe pozwalają bardzo dobrze 
przygotować przyszłych specjali-
stów w poszczególnych zawodach. 
Uczniowie osiągający najwyższe 
wyniki w poszczególnych typach 
szkół otrzymali stypendia Prezesa 
Rady Ministrów. W Liceum Ekonomicz-
nym wielu uczniów osiąga bardzo wyso-
kie wyniki w nauce, ale tylko jedna osoba 
może być typowana do tego stypendium. 

Stypendia dla uczniów woj. opolskie-
go zostały wręczone przez przedstawicie-
la Ministerstwa Edukacji Narodowej i 
Sportu. Stypendystami w roku szkolnym 
2002/2003 zostały uczennice: Karolina 
Bartnicka (Liceum Ekonomiczne) , 
Agnieszka Bednarek (Liceum Ogólno-
kształcące), Bożena Kuźmik (Liceum 
Techniczne), Agnieszka Świtała (Tech-
nikum Chemiczne) Małgorzata Wi-
śniowska (Liceum Handlowe). 

Szczególne gratulacje składamy uczen-
nicom: Agnieszce Bednarek i Bożenie 
Kuźmik, które otrzymały stypendium po 
raz drugi. 

Chętni uczniowie biorą udział w zaję-
ciach pozalekcyjnych. Oferta zajęć jest 
bogata. Mogą uczestniczyć w kółku ma-
tematycznym, chemicznym, fizycznym, 
ekologicznym, geograficznym, informa-
tycznym, muzycznym, strzeleckim. 

Prężnie działa klub europejski. 
W ramach SKS działają sekcje piłki siatko-

wej, koszykowej, tenisa stołowego. 
Dla dysortografików prowadzone są zajęcia 

specjalistyczne. 
Dla uczniów Gimnazjum uruchomiliśmy 

świetlicę, która znajduje się w budynku inter-
natu. Początkowo świetlica była otwarta raz w 

tygodniu, od połowy listopada czynna jest dwa 
razy w tygodniu. W świetlicy znajdują się: dwa 
komputery, szachy, puzzle, gry planszowe, farb-
ki, kredki, bloki. 

Doposażenie świetlicy zawdzięczamy spon-
sorom: Radzie Rodziców oraz Nadleśnictwu 
K-Koźle, a przyjemny wystrój uczennicom 
Samorządu Uczniowskiego. 

Ze szkolnego podwórka 

Na Turnieju Gier Planszowych było tłoczno.. 

Konkurs „Nie palę" obfitował w ciekawe prace... 

20.11.2002 r. w świetlicy Młodzieżowa Rada 
Miasta zorganizowała dla uczniów Gimnazjum 
turniej gier planszowych. Młodzież grała w 
warcaby, scrablle i quizy. Organizatorzy po-
myśleli o słodkim poczęstunku. Najlepsi w po-
szczególnych konkurencjach otrzymali cenne 
nagrody: słowniki PWN, kalkulatory, pióra, 
długopisy. 

- Z okazji dnia bez papierosa dla gimnazjali-
stów zorganizowaliśmy konkurs plastyczny. 
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Plakaty oceniały dwie niezależne komisje, 
przedstawiciele uczniów Gimnazjum oraz Sa-
morządu Uczniowskiego. Najlepsze prace zo-
stały nagrodzone. 

W szkole brakuje siłowni. Dzięki Fundacji 
"Wspólna Inicjatywa", która organizuje i wspie-
ra działania związane z pozyskiwaniem środ-
ków finansowych na rzecz edukacji i kultury 

fizycznej postanowiliśmy przy-
stąpić do akcji "Pomóż szkole" 
i przez rozprowadzenie cegie-
łek - kubków mamy nadzieję, 
że wyposażymy siłownię, któ-

ra będzie służyła uczniom naszej 
szkoły jak i mieszkańcom Sławię-
cic. 

20 listopada 2002 r. odbyło się 
uroczyste przekazanie pamiątkowej 
urny z prochami powstańców 1919-
1921 z powiatu rybnickiego do zbio-
rów Muzeum w Rybniku. 

27 listopada 2002 r. szkoła była 
gospodarzem III Powiatowych Spo-
tkań Europejskich. 

W dniach 5 i 6 grudnia odbył się 
w szkole Mikołajkowy Turniej Sza-
chowy. 

I semestr to pierwsze etapy wielu 
konkursów i olimpiad przedmioto-
wych. Wielu naszych uczniów za-

kwalifikowało się do kolejnych etapów 
następujących olimpiad i konkursów: 
XXIX Olimpiady Historycznej, VII edy-
cji Olimpiady o Unii Europejskiej, Olim-
piady Wiedzy o Unii Europejskiej (temat 
specjalny: Unia Gospodarcza i Waluto-
wa), X Olimpiady Wiedzy o Prawach 
Człowieka, XVI Olimpiady Wiedzy Eko-
nomicznej, XXXIX Olimpiady Chemicz-
nej, Konkursu "Parlamentaryzm w Pol-
sce", Konkursu historycznego "Krąg", 
Konkursu plastycznego z historii "Moja 
Mała Ojczyzna", Konkursu "Rola i zada-
nia Narodowego Banku Polskiego". 

Drużyna Gimnaz jum w składzie: 
Krzysztof Franciszkiewicz, Sebastian 
Gębala, Elżbieta Prokop i Rafał Bujak 
wzięła udział w etapie wojewódzkim kon-
kursu EURO-QUIZU. Po zeszłorocznych 
dwukrotnych występach uczniów naszej 
szkoły w telewizji apetyt na dostanie się 
do etapu ogólnopolskiego był duży. Nie-
stety do szczęścia zabrakło kilku punk-
tów. Są trzecią drużyną w województwie, 
a najlepszą w powiecie. 

Szkoła aktywnie włącza się do życia osiedla 
Sławięcice. Braliśmy udział w akcji "Sprząta-
nie Świata" i akcji zadrzewiania parku. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sła-
więcic na Jasełka, które wspólnie przygotowują 
uczniowie Gimnazjum, szkoły średniej i miesz-
kańcy Domu Pomocy Społecznej. 

J.K. 
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Sport w Zespole Szkół nr 3 

W VIII Powiatowej Licealiadzie szkół po-
nadgimnazjalnych startowała drużyna dziew-
cząt - zajmując III miejsce oraz chłopców - VII 
miejsce. 

W ramach licealiady dziewczęta uzyskały na-
stępujące wyniki: 

- sztafeta 4 x 100 m I miejsce 
- piłka siatkowa II miejsce 
- piłka koszykowa II miejsce 
- piłka ręczna II miejsce 
- piłka nożna III miejsce 

W tenisie stołowym w zawodach 
powiatowych reprezentowali naszą szkołę 

następujący uczniowie: 
- Magdalena Adamska -1 miejsce, indywi-

dualnie Łukasz Jaciuk - II miejsce. 
- debel Łukasz Jaciuk, Arkadiusz Waw-

rzyniak - II miejsce, Magdalena Adamska, 
Patrycja Kazimierczak - II miejsce. Ucznio-
wie ci zakwalifikowali się do zawodów półfi-
nałowych w Prudniku. 

Wyniki zawodów półfinałowych 
02.12.2002 r. Prudnik 

- indywidualnie Magdalena Adamska - II 
miejsce, Łukasz Jaciuk - IV miejsce 

- debel Łukasz Jaciuk, Arkadiusz Waw-
rzyniak -1 miejsce 

Uczniowie ci zakwalifikowali się do zawo-
dów finałowych w Nysie, które odbędą się w 
późniejszym terminie. 

W mistrzostwach powiatu w piłce nożnej 
chłopców nasza drużyna zajęła IV miejsce. W 
Mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej 
dziewcząt nasza drużyna zajęła III miejsce. 

10.10.2002 r. odbyły się powiatowe indywi-
dualne biegi przełajowe szkół gimnazjalnych. 
Nasi uczniowie zostali sklasyfikowani w swo-
ich rocznikach na następujących miejscach: 
Rocznik 1989 

Bartek Kiebzak - III miejsce 
Marcin Szyszkowski - IV miejsce 

Rocznik 1987 
Rafał Botwina - V miejsce 

Rocznik 1987 
Barbara Hoy - VII miejsce 
Sabina Mielich - IV miejsce 

Rocznik 1989 
Monika Koehler - III miejsce 
Alicja Tomaszewska - VIII miejsce 

Trener 

Bo do nas należy świat... 

Boże, proszę Cię 
Spraw, abym Boże był zdrów 
i nigdy nie cierpiał głodu. 
Spraw, by mój dom był bezpieczny 
i życie na świecie było spokojne. 
Żeby ludzie się nawzajem lubili 
i się nigdy nie kłócili. 
Spraw, bym dobry był 
i kochał Ciebie z całych sił. 

Patryk Harwat 

Przedświąteczne porządki.. . 

Telewizja z Bawarii 
o Sławięcicach 

Dnia 9 grudnia 2002 roku zespół telewizji z 
Bawarii realizował program o Śląsku Opolskim. 
Jak się dowiedziałem, wywiadu udzielał m.in. 
nasz Arcybiskup Alfons Nossol, filmowano 
Sanktuarium na Górze św. Anny, radiostację 
w Gliwicach, klasztor w Trzebnicy. Nie wiem 
skąd, ale dziennikarze niemieccy wiedzieli o na-
szym sławięcickim meczu piłki nożnej Oldboy-
ów z czerwca 2002, Polska - Niemcy i poprosi-
li o kasetę z tej imprezy. Podobno chcą tę naszą 
"Sławięcicką atmosferę przyjaźni" - jak stwier-
dzili - wpleść do scenariusza filmu. Co z tego 
wyniknie? Wszystkich zainteresowanych zachę-
cam do oglądania niemieckiego Kanału "Ba-
waria" dnia 24 lutego 2003 roku o godz. 22.45 
lub 26 lutego 2003 r. o godz. 13.30. Proszę nie 
mieć do mnie pretensji, jeżeli daty podane w 
grudniu przez dziennikarzy okażą się nieścisłe! 
Miłego oglądania! 

Gerard Kurzaj 

Zaproszenie 
Wsi spokojna, wsi wesoła, 
Który głos twej chwale zdoła? 
Pragniesz czytać teksty różne, 
Chwyć za pióro dotąd próżne! 
Miast sarkać na jednostajność, 
Podnieś szybko swą wydajność 
Twórczą, i bez zbędnych sporów 
Dołącz do grona autorów! 
Jak nie skreślisz kilku linii, 
Zrobią to za ciebie inni. 

BIKA 

Mistrzostwa Szkół Kędzierzyna-Koźla 
"Liga szkół" 

Tegoroczne Mistrzostwa Szkól Kędzierzyna-Koźla w 
broni pneumatycznej znane pod nazwą "Liga Szkól" 
przeprowadzone zostały w Slawięcicach na strzelnicy 
KS LOK "Sparta". Walczono o tytuły mistrzowskie w 
konkurencji - karabin pneumatyczny, oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców w poszczególnych szkołach. 

Wśród chłopców szkół ponadgimnazjalnych: 
I miejsce zajął Łukasz Jońca - ZS nr 4 Azoty 
II miejsce Mateusz Szala - ZS nr 4 Azoty 
III miejsce Marcin Foltys z ZS nr 3 

Wśród dziewcząt: 
I miejsce zajęła Małgorzata Drobina przed Małgo-
rzatą Saduniowską i Patrycją Fedurko - wszystkie z 
ZS nr 2 Kędzierzyn 

Wśród chłopców szkół gimnazjalnych: 
I miejsce Marek Szala 
II miejsce Piotr Damaszek, a dalej Marcin Szysz-
kowski, Andrzej Kufel, Mariusz Szip - wszyscy z 
Gimnazjum nr 8 w Slawięcicach. 

Wśród dziewcząt: 
I miejsce Marta Klimek PG nr 4 
II miejsce Monika Szala, a dalej Angelika Przesdzing 
i Karolina Jabłońska wszystkie z PG nr 8. 

Wśród uczniów szkoły podstawowej: 
Najlepiej strzelające dziewczynki to: Małgorzata To-
mik, Joanna Jaskuła i Kasia Wietrzykowska. Najle-
piej strzelający chłopcy klas IV to Krzysztof Kufel, 
Tomek Pabian, Sławek Sawkiewicz, Adam Polak i 
Jacek Wojton (pozycja z podpórką). Najlepiej strzela-
jący chłopcy klas V i VI to Mateusz Krieger, Marcin 
Tannenbaum, Radosław Śliwka i Paweł Karpeta. 
Mistrzostwa przeprowadził KS LOK "Sparta" przy 
pomocy MOS Kędzierzyn-Koźle. Zwycięzcy otrzy-
mali medale i dyplomy ufundowane przez MOS. 

I MIĘDZYWOJEWÓDZKI PUCHAR 
NIEPODLEGŁOŚCI 

"Sprawdzian formy" 
W Krakowie na strzelnicy Klubu Strzelec-

kiego TS "Wisła" przeprowadzone zostały za-
wody strzeleckie "Puchar Niepodległości". Za-
wody przeprowadzone z okazji święta narodo-
wego były sprawdzianem formy strzelców w 
konkurencjach broni pneumatycznej. Kędzie-
rzyn-Koźle reprezentowali zawodnicy z sekcji 
strzeleckiej MMKS i KS LOK "Sparta". Za-
wodnicy ze Sławięcic spisali się dobrze zajmu-
jąc czołowe lokaty. W konkurencji karabin 
pneumatyczny 30 strzałów Marta Klimek wy-
nikiem 274 pkt. zajęła trzecie miejsce, Monika 
Szala była jedenasta wynikiem 244 pkt. Wśród 
chłopców szóstą lokatę wystrzelał Mateusz 
Szala - wynik 367 pkt. na 40 strzałów, a Piotr 
Damaszek i Marcin Szyszkowski byli odpo-
wiednio 10 i 14 za wyniki 240 i 224 pkt. W 
pistolecie pneumatycznym 40 strzałów Łukasz 
Jońca wynikiem 365 pkt. zajął drugie miejsce, 
a w pistolecie 30 strzałów Karolina Jabłońska 
zajęła szóstą lokatę - wynik 221 pkt. Marek 
Szala wystrzelał 216 pkt., co dało mu dopiero 
19 miejsce. Na wyróżnienie zasługują wyniki 
młodzików, którzy są kandydatami na strzel-
ców, a zawodnikami zostaną z nowym rokiem. 
W klasyfikacji drużynowej nasi młodzicy zajęli 
7 miejsce - startowało 11 zespołów, a juniorzy 
młodsi 6 miejsce - startowało 12 zespołów. 

Andrzej Starostka - Sędzia zawodów 

13 

Strzelectwo sportowe 



SPORT • SPORT • SPORT Do redakcji 
przyszedł list... 

Bremerhaven 10.10.2002 r. 

Szanowny 
kolego Gerardzie! 
Od piłkarskiego meczu Polska - Niemcy mi-

nęło już trochę czasu. Trzy dni po tym wyda-
rzeniu byłem na Majorce: ubrany w koszulkę z 
nr 9 szalałem na plaży wspominając Sławięci-
ce. Zawsze chciałem do "Gazety Sławięcickiej" 
napisać parę słów, ale jak zwykle brakowało 
czasu. Teraz po tej imprezie na stadionie wresz-
cie się zdecydowałem. Całe to spotkanie Pol-
ska - Niemcy - USA było dla mojej żony Anieli 
i mnie ogromnym przeżyciem. Było to dziwne 
uczucie spotkać niektórych ludzi po 15 czy 20-
stu latach... Niektórych trudno było rozpoznać. 
Ale ten problem był szybko i przeważnie bar-
dzo wesoło rozwiązany. Organizacyjnie impreza 
była dopięta na ostatni guzik, tylko Kapolik miał 
pecha, bo grał w koszulce bez orła...! Ale prze-
cież On tego wcale nie zauważył. Ile śmiechu 
było z tego... Wieczorem na spotkaniu w re-
stauracji u Państwa Hübner też było pięknie. 
Jak modliliśmy się na czele z ks. Frankiem po 
niemiecku i po polsku to mnie osobiście ciarki 
przechodziły po plecach. Wesoło było gdy ra-
zem z Jankiem Klose śpiewano te stare piosen-
ki o piłkarzach. Człowiekowi "z mety" przypo-
minały się lata 70-te, wyjazdy na mecze i wspól-
ne śpiewanie. 

Otrzymałem też do Niemiec wycinki z gazet 
mówiące o tym sportowym spotkaniu. Kaseta 
wideo to też coś fajnego. Oglądam ją bardzo 
często. 

Teraz coś z innej beczki. W 35-tym wydaniu 
„Gazety Sławięcickiej" zamieszczono zdjęcie 
drużyny oraz zapytanie czy ktoś rozpoznaje za-
wodników. Dla mnie to żaden problem, ponie-
waż byłem wtedy kapitanem drużyny. Był to 
rok 1969 i zdobyliśmy wtedy Puchar Tramp-
karzy Powiatu Kozielskiego na własność. Do 
dziś znajduje się on u Pana Galii. Na tym zdję-
ciu stoją od lewej: 

Edek Borgiasz (Czorny), Sotor Edmund 
(Handza), Norbert Filusz, Tadeusz Radłowski 
(Długi), Eugen Harnus (Bubi), Krystian Alder 
oraz Josef Galla - kierownik drużyny. Na dole 
zdjęcia widzimy, że stoją: Janek Piziak, Her-
bert Kozubek (Koza), Jerzy Wilczok (Lobo) 
Bernard Parusel (Bend) oraz Gerhard Bonk 
(Deta). Na tym chciałbym zakończyć, przesy-
łając serdeczne pozdrowienia dla znajomych 
kibiców naszej drużyny oraz Czytelników "Ga-
zety Sławięcickiej". 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Eugen Harnus z Rodziną 

P i ł k a n o ż n a 
Remanenty piłkarskiej jesieni 

15.08.2002 
Radosław Grądkowski wystąpił po raz 75-

ty w barwach KS-u w meczu mistrzowskim 
(KS - Silesius Kotórz Mały 4:1). 
18.08.2002 

Grzegorz Chojnowski po raz 50-ty (Tor 
Dobrzeń Wlk. - KS 1:1). 
14.09.2002 

Mariusz Kapłon po raz 75-ty (KS - Mała 
Panew Ozimek 4:2). 
12.10.2002 

Janusz Zalewski po raz 100-ty (KS - For-
tuna Głogówek 6:0). 
26.10.2002 

Dariusz Zawalniak po raz 75-ty (KS - Włók-
niarz II Kietrz 2:1). 

12.11.2002 
Po prawie rocznej przerwie wznowiono roz-

budowę pawilonu klubowego na stadionie przy 
ul. Sadowej. 
16.11.2002 

Na zakończenie rundy jesiennej nasze rezer-
wy poniosły pierwszą porażkę w meczu wy-
jazdowym, przegrywając derby miasta z Odrą 
K.-Koźle 0:4. 
1.12.2002 

WI rundzie Pucharu Polski na szczeblu okrę-
gu cenny sukces odniosły nasze rezerwy wy-
grywając z włókniarzem II Kietrz 1:0. Strzel-
cem bramki był Damian Burzan. 
1.12.2002 

Nasz I zespół nie dojechał na pucharowy mecz 
z Unią Lukas Reńska Wieś. Spotkanie zostanie 
rozegrane wczesną wiosną lub walkowerem 
wygrają gospodarze (decyzję podejmie Wydział 
Gier i Dyscypliny OZPN). 

Tabele rundy jesiennej 
IV liga 

1. KS Kędzierzyn-Koźle 17 38 
2. Swornica Czarnowąsy 17 35 
3. OKS Olesno 17 32 
4. Włókniarz II Kietrz 17 31 
5. Start Pamax Namysłów 17 30 
6. Tor Dobrzeń Wlk. 17 29 
7. Polonia Nysa 17 27 
8. MKS Gogolin 17 26 
9. LKS Kuniów 17 26 

10. Silesius Kotórz Mały 17 25 
11. Polonia Głubczyce 17 22 
12. Małapanew Ozimek 17 22 
13. Victoria Cisek 17 19 
14. Fortuna Głogówek 17 18 
15. Śląsk Łubniany 17 17 
16. Hetman Byczyna 17 15 
17. Odra II Unia Opole 17 10 
18. Sudety Burgrabice 17 3 
Strzelcy bramek dla KS-u: 
12- Krzysztof Mazur 
8 - R. Grądowski, T. Rabanda 
5 - D. Zawalniak 
4 - G. Chojnowski 
2 - M. Kapłon 
1 - M. Bachor, P. Dyczek, P. Grochla, J. 
1 - samobójcza 
Opolska liga juniorów 

1. Odra Opole 15 34 
2. OKS Olesno 15 31 
3. LZS Domaszkowice 15 28 
4. BTP Brzeg 15 27 
5. Start Namysłów 15 27 
6. Włókniarz Kietrz 15 27 
7. Polonia Nysa 15 25 
8. Małapanew Ozimek 15 23 
9. MKS Gogolin 15 23 
10 KKS Kluczbork 15 18 
11. PO-RA-WIE Większyce 15 18 
12. Ruch Zdzieszowice 15 17 

44 :20 
30 :24 
38 :18 
48 :24 
32 :16 
33 :21 
41 :29 
37 :26 
33 :31 
37 :37 
31 :20 
33 :48 
21 :22 
20 :31 
3 0 : 3 7 
22 :32 
22 :61 
16 :65 

13. Odra Kędzierzyn-Koźle 
14. Polonia Głubczyce 
15. KS Kędzierzyn-Koźle 
16. ZKS Górażdże 
Klasa okręgowa 

1. Unia Krapkowice 
2. Odra Kędzierzyn-Koźle 
3. Unia Tułowice 
4. Elkon Goświnowice 
5. Czarni Otmuchów 
6. Unia Lukas Reńska W. 
7. Pogoń Prudnik 
8. LZSGościęcin 
9. Sparta Paczków 

10. Orzeł Polska Cerekiew 

Jakoniuk 

4 8 : 1 5 
37 :19 
33 :24 
33 :13 
36 :22 
24 :16 
36 :18 
28 :31 
42 :33 
20 :22 
43 :49 
20 :32 

15 16 21 :28 
15 13 15:38 
15 8 14 :32 
15 1 6 :64 

15 34 32 :12 
15 29 28 :16 
15 27 31 :18 
15 26 30 :16 
15 25 40 :24 
15 25 27 :21 
15 24 24 :21 
15 24 19 :17 
15 23 28 :24 
15 22 22 :24 

11. KS II Kędzierzyn-Koźle 15 19 27:28 
12. Orzeł Branice 15 18 31 :42 
13. Olimpia Lewin Brzeski 15 14 27 :41 
14. Czarni Korfantów 15 10 15:29 
15. LZS Biała Nyska 15 9 20 :34 
16. Polonia Przylesie 15 8 17:51 
Strzelcy bramek dla KS-u: 
6 - Tomasz Mikłasz 
5 - LM izak 
4 - L.Jaciuk 
2 - M. Kuchajewicz, S. Klemens, J. Jakoniuk, 

R. Czopek 
1 - B. Wołany, P. Dyczek, P. Grochla, R. Kapica 
Liga trampkarzy 

1. Odra I Kędzierzyn-Koźle 9 27 9 5 : 3 
2. Zawisza Kotlarnia Str. Kuźnia 9 24 52 : 4 
3. Odrzanka Dziergowice 9 18 20 :22 
4. Victoria Cisek 9 16 26 :23 
5. LZS Stare Koźle 9 14 22 :23 
6. KS Kędzierzyn-Koźle 9 13 26 :26 
7. TKKF Blachowianka 9 8 10:31 
8. KS Cisowa 9 5 11 :50 
9. KTS Kłodnica 9 4 5 :45 

10. PO-RA-WIE Większyce 9 1 6 :46 
Opracował: Jerzy Nurski 
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Z cyklu: 
NASZE KRZYŻE OKOLICZNE... 

Krzyż przy drodze z Ujazdu do Jaryszowa. 

Ciekawe kostiumy, pomysły in-
scenizacyjne np. historia rolnictwa, 
czy postacie sportowców wywoła-
ne za pomocą seansu spirytystycz-
nego nagrodzono rzęsistymi brawa-
mi. Atmosferę dobrej zabawy "pod-
grzał" do wrzenia występ gospoda-
rzy imprezy. 

Klub "EUROP" przypomniał do-
konania wielkich odkrywców-pod-
różników: Marco Polo, Vasco da 
Gamy, Krzysztofa Kolumba. Nie 
zabrakło w tym gronie Polaków: Ed-
munda Strzeleckiego i Ignacego Do-
meyki. Doskonałą grą aktorską po-
pisywał się uczeń kl. Ilł LOB Prze-
mek Małolepszy. 

Zabawa była przednia. Zaprosze-
ni goście - przedstawiciele władz 
miasta i powiatu, prasy, radia i TV 
mieli okazję zapoznać się z działal-
nością i dorobkiem Klubu istnieją-
cego na terenie naszej szkoły. 

Imprezę zorganizowano z rozma-
chem i na dużą skalę. 

Wraz ze wszystkimi uczestnika-
mi wiedzę chłonęła, wspaniale się 
bawiła, podziwiała zaangażowanie 
i ogrom pracy włożonej przez mło-
dych ludzi, co niniejszym opisuje 

Halina Fogel 

ski "EUROP" przy Zespole Szkół nr 3 w Sła-
więcicach zorganizował III Kędzierzyńskie 
Spotkania Europejskie. 

Klub "EUROP" powstał 27.02.2001 r. z ini-
cjatywy uczniów i dyrekcji szkoły. Skupia obec-
nie 25 uczniów. Opiekunką jest Ewa Kalus. 
Klub jest jednym z dwunastu Klubów Rady 
Szkolnych Klubów Europejskich w powiecie. 

Działalność tych klubów polega między in-
nymi na organizowaniu imprez międzyszkol-
nych. Każda szkoła organizuje te imprezy pod 
różnymi hasłami, i tak dwa lata temu przedsta-
wiano kuchnie różnych krajów europejskich. 

Ważne wydarzenie 
w ubiegłym roku mówiono o programie unij-
nym Socrates-Comenius. W tym roku była im-
preza pod hasłem "Wielcy ludzie Europy". 
Przygotował ją nasz „Zespół Szkół". 

W auli szkolnej goszczono blisko 300 osób 
reprezentujących gimnazja i szkoły średnie z 
powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

W holu auli prezentowano ciekawe ekspozy-
cje przygotowane przez Szkolne Kluby Euro-
pejskie. Ekspozycje te tematyką korespondo-

wały z programami artystycznymi wykonany-
mi na scenie przez młodych aktorów poszcze-
gólnych klubów. Przy dowcipnej, wierszowa-
nej konferansjerce każda grupa prezentowała 
swój krótki program artystyczny, w którym z 
dużą dawką humoru przybliżała sylwetki wiel-
kich postaci Europy: sportowców, pisarzy, pod-
różników-odkrywców, kompozytorów, twór-
ców malarstwa i rzeźby, a także twórców Zjed-
noczonej Europy. 

0 Jezu niech po śmierci 
Ciebie oglądamy. 

0 Marya uproś nam 
czegjo pożądamy. 

Proszę o pobożne zdrowaś 
Marya za dusze w czysciu. 

Fundatorem 
A.F. Gaida. 

1922. 
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Piłkarze KS Kędzierzyn Koźle zakończyli rozgrywki rundy je-
siennej na I miejscu w IV-ligowej tabeli. Szczególnie dobrze spisy-
wali się na własnym stadionie przy ul. Sadowej, gdzie wygrali wszyst-
kie spotkania (8 zwycięstw, bramki 28-8). 

Drużyna rezerw, debiutująca w klasie okręgowej, po słabym po-
czątku z meczu na mecz grała coraz lepiej i w efekcie zajęła miejsce 
w środku tabeli. 

Poniżej oczekiwań grali występujący w opolskiej lidze juniorów 
nasi młodzi piłkarze. Z 15 rozegranych spotkań zdołali wygrać zale-
dwie 2 i wiosną będą się bronić przed spadkiem do II ligi. 

W kratkę grali trampkarze, co wynikało z różnicy poziomu pre-
zentowanego przez poszczególne zespoły. Wygrali m.in. z KTS Kłod-
nica aż 12:0, ale przegrali z Odrą K.-Koźle 0:13. 

Mówią trenerzy: 
MAREK MAJKA - IV liga 

Zespół przejąłem po spadku z III ligi rozbity 
ilościowo i psychicznie. Przede wszystkim ode-
szli obaj bramkarze oraz M. Sierpiński, W. Woj-
dyła i L. Kawała. Udało się pozyskać trzech 
piłkarzy Piasta Gliwice, z których K. Mazur 
zdobył w jesieni najwięcej bramek dla druży-
ny, P. Bajcer zapełnił lukę po Sierpińskim, 

a bramkarz R. Górnik, który jest jeszcze mło-
dzieżowcem również spełnił swoje zadanie. 
Kadrę uzupełnili młodzi zawodnicy: P. Dyczek 
i P. Grochla, duże postępy zrobił M. Bachor. 

Z miejsca w tabeli jestem zadowolony, ale 
zdobycz punktowa mogła być większa. Z trzech 
porażek w rundzie jesiennej, dwóch spotkań 
nie powinniśmy przegrać, gdyż byliśmy dru-
żyną lepszą (w Byczynie i Czarnowąsach). 

Ok. 5 stycznia rozpoczniemy przygotowania 
do rundy rewanżowej z nadzieją, że z 
drużyny nikt nie odejdzie. 

ADAM KANIA 
- klasa okręgowa 

Przygotowania do pierwszego sezo-
nu w klasie okręgowej rozpoczęliśmy 
w połowie lipca. Jednak, ze względu 
na wakacje 3/4 zespołu przebywała bądź 
na wakacjach, bądź pracowała za gra-
nicą. Dlatego efekty treningowe począt-
kowo były bardzo mizerne. Wiedzia-
łem, że potem może być trochę lepiej, 
choć koniec rundy również owocował 
spadkiem formy. Ubytki kadrowe, któ-
re dotknęły nas po awansie, spowodo-
wały, że rozpoczynaliśmy sezon jako 
zupełnie inny zespół. Trzeba było prze-
budować całą linię ataku, zmiany do-
tknęły również formacje pomocy i obro-
ny. Po zapłaceniu "frycowego" w 
pierwszych meczach zaczynaliśmy po-
woli ciułać punkty, niestety prześlado-
wało nas dziwne fatum. Punkty zdo-
bywaliśmy na wyjeździe - 14, zaś u 
siebie tylko 5. 

Najsłabszy mecz, który przegraliśmy 
,to pojedynek z Pogonią Prudnik (1:3). 
Dwa pojedynki to nasz popis: z Czar-
nymi Otmuchów i derbowy mecz z LZS 
Gościęcin. 

Praktycznie nowy zespół potrzebuje jeszcze 
czasu, aby dobrze się zrozumieć. Mam nadzie-
ję, że prawidłowo przepracowany okres zimo-
wy usunie większość braków. 

GRZEGORZ BELLA - juniorzy 
Uważam przebieg rundy jesiennej za moją oso-

bistą porażkę, ale nie czuję się winnym. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest "utracenie" w Sławięcicach 
jednego pokolenia młodych piłkarzy. Na odbudo-
wanie piłki "juniorskiej" potrzeba ok. 2-3 lat. Obec-
nie zespół oparty jest na wychowankach Koksow-
nika Zdzieszowice. Niezbędna jest zmiana priory-
tetów w szkoleniu piłkarzy. W klubie istnieją 2 
drużyny seniorów, 1 juniorów i 1 trampkarzy -
powinno być więcej drużyn młodzieżowych. Je-
stem przekonany o słuszności obranej drogi szko-
leniowej. Pierwsze efekty powinny być widoczne 
na wiosnę, ale mam wątpliwości, czy to wystarczy 
do utrzymania drużyny w I lidze juniorów. 

WIESŁAW BOTWINA 
- trampkarze 

Jeżeli chodzi o ocenę moich podopiecznych, 
to jestem w sumie zadowolony, nie ukrywam, 
że liczyłem na wyższe miejsce w swojej grupie. 
Po bardzo dobrym początku sezonu przyszła 
kolej na porażki, a szczególnie dotkliwa była ta 
z Odrą K-Koźle. Najważniejsze jest to, że chłop-
cy się nie załamali, nasza drużyna jest b. zgra-
nym zespołem. Pomimo że dokuczają nam bra-
ki zawodników, jestem dobrej myśli. Cały czas 
szukamy nowych zawodników, ponieważ po 
rundzie wiosennej odejdzie aż 6 chłopców i to 
tych, którzy tworzą trzon zespołu. 

Jest mi wstyd za Zarząd naszego klubu, któ-
ry zapomniał o swoich najmłodszych zawodni-
kach na koniec rundy jesiennej, a to przecież 
oni zasilą juniorów, a w przyszłości również 
drużyny seniorów. 

Oprać. Jerzy Nurski 
Marek Majka trener sławięcickich piłkarzy 

jako zawodnik SC FREIBURG w 1990 roku. 
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NOC 
Noc, ze wszystkich nocy najważniejsza, 
Noc, ze wszystkich nocy najbogatsza, 
Cały świat w stajence się zmieścił, 
Wieczność mniejsza jest niż strzała światła 

Przed kamiennym zimnem nie uchroni 
Dziecka miłość najczulszej z matek. 
W chłodzie żłobu - cień pierwszej agonii. 
Niemowlęcia płacz jak biel opłatka. 

Noc - ze wszystkich nocy najważniejszą, 
Noc - ze wszystkich nocy najbogatszą 
Wypełnili śpiewami pasterze, 
Najubożsi o Bogu świadczą. 

Umilknęli aniołowie święci, 
Usnął Mały, już chłód go nie zbudzi, 
Od tej chwili - proszę zapamiętaj -
Bóg najbardziej potrzebuje ludzi. 

(J. Szczawiński, Legenda) 

Die Sozial Kulturelle 
Gesellschaft der Deutschen 
wünscht allen Mitgliedern, 
Einwohnern und Lesern 
der "Gazeta Slawi^cicka" 

Fröhliche We ihnachten 
und ein glückliches 

neues Jahr 2 0 0 3 
Der Vorstand DFK Sfawi^cice 

Towarzystwo 
Społeczno - Kulturalne Niemców 

życzy wszystkim członkom, 
mieszkańcom Sławięcic 

oraz czytelnikom 
"Gazety Sławięcickiej" 
Wesołych Świąt 

Bożego Narodzen ia 
oraz Szczęśliwego 

N o w e g o Roku 2 0 0 3 
Zarząd Koła DFK Sławięcice 

J 

Piękny jubileusz 100-lecia kościoła Św. Mikołaja obchodzili nasi sąsiedzi z Kędzierzyna. 

gfońce w znaku gtrzefca blado świeci, 
'Wszystko wokóf zanurza sif w ciemność 
c]ecz wnet 'ßoże narodzi sif 'J)ziecif 
Cflfy Świat sif rozjaśni fcoCędą. 

•-ßarwne famj>ki, opłatek i siano... 
(l\iech przy stole radość zagości, 
^ fo ta gwiazda niechaj rozświetli 
(Pifkny świat. jtefen <-ßozej ^Mjlości. 

'W^Npwym fj^oktł niech szczęście nam sjn-zyja, 
'ßoza (^aska niech mocą ogarnie, 
(i\iechaj (J)obro uwzniośfa nam dusze 

nayefni materialny garniec. 

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pomyślności, szczęścia 

i dostatku z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz nadchodzącego 
Nowego Roku 2003 

wszystkim Emerytom i Rencistom 
Sbrw,. składa 

Zarząd Koła 
PZERil 

iv Sławięcicach 



Od Rady Osiedla 

Kończy się kolejny rok naszego życia, nasta-
je czas podsumowań, bilansów - oceny tego co 
zrobiliśmy a co planowaliśmy zrobić. Najczę-
ściej jest tak, że liczyliśmy na więcej, ale z róż-
nych powodów się nie udało. Tak jest i w Sła-
więcicach. 

Generalne podsumowanie i rozliczenie nie 
tylko minionego roku, ale całej czteroletniej 
kadencji Rady Osiedla zostanie zrobione na 
początku przyszłego roku, kiedy odbędzie się 
ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na-
szego samorządu. 

Tutaj chciałbym zwrócić uwagę czytelników 
naszej gazety na kilka aktualnych spraw. Do-
brze się stało, że władze naszego miasta potra-
fiły wygospodarować fundusze na zwiększe-
nie zakresu wykonywanej w bieżącym roku ka-
nalizacji. Przewidziane jest wykonanie kolek-
tora i przyłączy z ulicy Sławięcickiej aż do mo-
stu na Kłodnicy. 

Jeśli sprawdzą się wcześniejsze obietnice 
władz miasta, to w przyszłym roku może być 
wykonana główna sieć kolektorów i przepom-
powni na całym naszym Osiedlu - oby tak się 
stało. Wykonywana jest również kanalizacja 
burzowa od ulicy Gojawiczyńskiej przez Sła-
więcicką, Wróblewskiego do kanału. Kanaliza-
cja ta jest pierwszym i niezbędnym etapem bu-
dowy ulic Ujejskiego i Gojawiczyńskiej - więc 
może w nadchodzącym roku mieszkańcy tych 
ulic doczekają się miasta koło swych domów. 

Od 1.09.2002 r. przy naszej Szkole Podsta-
wowej działa "Świetlica Socjoterapeutyczna". 
W dni powszednie od godz. 15.00-19.00, czte-
rech wykwalifikowanych pedagogów prowa-
dzi zajęcia z około dwudziestoma dziećmi wy-

Pomogli 
wydrukować gazetę 

$ EUGENHARNUS 
# WILHELM JOHN 
* ANDRZEJ SLADCZYK 
Dziękujemy Wam Przyjaciele! Od czasu do 

czasu przypominamy naszym Czytelnikom, że 
"Gazeta Sławięcicka" od 12 już lat wydawana 
jest wyłącznie społecznie. Zespół redakcyjny 
oraz osoby współpracujące z nami nie pobie-
rają żadnych wynagrodzeń. Największą naszą 
nagrodą jest radość Naszych Czytelników. Ale 
oczywiście musimy zapłacić za druk gazety. 
Pieniądze na to mamy ze sprzedaży poszcze-
gólnych numerów. Częściowego wsparcia 
udziela nam Rada Osiedlowa Sławięcic oraz 
Wy Drodzy Czytelnicy! I tak to się kręci! 

Weso łych Świąt 

Redakcja 

magającymi pomocy w nauce i będącymi w trud-
nej sytuacji finansowej. "Świetlica ma niezbęd-
ne fundusze na opłatę wychowawców, zakup 
sprzętu i materiałów, ale nie otrzymuje fundu-
szy na posiłki dla dzieci. Dlatego dyrektor szko-
ły, wychowawcy i Rada Osiedlowa zwracają 
się do wszystkich, którzy mogą coś podarować 
dla tej świetlicy - pieniądze lub jakieś artykuły 
żywnościowe, by kuchnia przedszkola mogła 
przygotować dzieciom podwieczorek. 

Jeśli są jeszcze dzieci, którym potrzebna jest 
pomoc świetlicy, to rodzice mogą się zgłaszać 
do dyrektora szkoły - jest jeszcze kilka miejsc 
wolnych. 

Informujemy również, że w siedzibie Rady 
Osiedlowej przy ul. Batorego 32, w dni pracy 
biblioteki, czynny jest komputer z dostępem do 
internetu. W poważnych celach mogą z niego 
korzystać wszyscy chętni. 

Również wszyscy możemy korzystać z na-
szego, pięknego zabytkowego parku. Urząd 
Miasta zatrudnił firmę, która dba o porządek na 
alejkach, wykasza trawę, grabi liście, usuwa 
połamane gałęzie. W lipcu zamontowano nowe 
ławki i kosze na śmieci. Niestety, już po kilku 
tygodniach ukradziono jedną ławkę i kilka ko-
szy, kilka ławek i koszy uszkodzono - oczywi-
ście nie zrobili tego żadni przyjezdni chuligani. 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców -
dbajmy o to co jeszcze zostało, zwracajmy uwa-

gę wandalom, informujmy o tym właściwe służ-
by - przecież to jest nasz park. 

W dniu 22.10.02 r. kilkudziesięcioosobowa 
grupa dzieci z przedszkola, szkoły podstawo-
wej, młodzież z gimnazjum i pensjonariuszy z 
Domu Pomocy Społecznej, przeprowadziła ak-
cję sadzenia drzew w parku. Po raz pierwszy od 
kilkudziesięciu lat. Odbyło się to bardzo uroczy-
ście, były władze Powiatu (wicestarosta Krebs), 
władze Miasta (wiceprezydenci B. Kolenda-
Łabuś i P. Gabrysz), nadleśniczy, dyrektorzy 
szkół, przedstawiciel Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, urzędnicy Wydziału Ochro-
ny Środowiska. Był również zespół trębaczy 
myśliwskich naszego Nadleśnictwa, który 
uświetnił całą akcję odpowiednimi sygnałami i 
hejnałami myśliwskimi. Całą akcję finansował i 
organizował Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta. Organizacyjnie wszystkiego 
dopilnował p. Bednarski. Na zakończenie akcji 
jej uczestnicy zostali poczęstowani prawdziwym 
myśliwskim bigosem (z sarny), który wszyst-
kim bardzo smakował, a który przygotowała fir-
ma opiekująca się naszym parkiem. 

Mamy nadzieję, że nie jest to jedyna taka ak-
cja oraz że posadzone drzewa (każde jest osło-
nięte i opalikowane) będą mogły wyrosnąć -
postarajmy się o to wszyscy. 

Przewodniczący Rady Osiedla Sławięcice 
Eugeniusz Mrówczyński 

Do szczebli gminnego i powiatowego startowało z list różnych ugrupowań łącznie 
9-ciu mieszkańców naszego Osiedla. Były to następujące osoby: 

1. Urszula Czech - Rozwój i Niezależność - do Rady Miejskiej 
2. Piotr Gabrysz - SLD-UP - do Rady Miejskiej 
3. Janusz Klimek - Centroprawica - do Rady Miejskiej 
4. Monika Jastrzembska - Mniejszość Niemiecka - do Rady Miejskiej 
5. Herbert Krasówka - Mniejszość Niemiecka - do Rady Miejskiej 
6. Paweł Kunert - Mniejszość Niemiecka - do Rady Miejskiej 
7. Krzysztof Jarosław Osowski - Gospodarność i Praca - do Rady Miejskiej 
8. Ernest Pawelczyk - Mniejszość Niemiecka - do Rady Powiatu 
9. Anna Białek - Centroprawica - do Rady Powiatu 
Po podliczeniu wszystkich wyników radną Rady Powiatowej została Anna Białek, 

a radnym Rady Miejskiej Janusz Klimek. Wybranym Radnym życzę wytrwałości! 
G. Kurzaj 

Z życia Rady Powiatu 

Pierwsze wydanie Gazety Sławięcickiej po 
wyborach - chciałabym więc tą drogą podzięko-
wać za zaufanie wszystkim, którzy na mnie gło-
sowali. Postaram się nie zawieść oczekiwań i tak 
ułożyć pracę w Radzie Powiatu, by nie burzyło to 
przyjmowania pacjentów. Za nami trudny okres 
wyborów do władz powiatu. Myślę, że wszyscy 
państwo wiedzą już, że starostą Powiatu został 
ponownie Pan Józef Gisman, a wicestarostą 
mieszkanka naszego osiedla Pani Łazowska. 

Życzymy im owocnej pracy dla dobra nas 
wszystkich. Przed nami sesja budżetowa. Budżet 
na następny rok stworzony został przez poprzed-
nią Radę Powiatu. Dla Sławięcic jest o tyle waż-
ny, że przewiduje remont ulicy Batorego. 

Mam nadzieję, że w dyskusji nad budżetem 
przeważą względy merytoryczne, a nie osobi-
ste lub ugrupowaniowe uprzedzenia. 

Niedługo święta Bożego Narodzenia - życzę 
wszystkim wiele dobra, pokoju i radości oraz 
samych pomyślnych dni w nadchodzącym No-
wym Roku 2003. 

Anna Białek 

Wybory samorządowe 



Śniło mi się , że 

^ f ^ " Zapanowała taka bieda, że ludzie po-
nownie zaczęli hodować króliki i kozy. 
Kolejki stały przed Zarządem Dróg w Koź-
lu, bo tylu było chętnych na dzierżawę 
przydrożnych rowów, z których trawa dała 
nieco siana na zimę... 

W Sławięcicach urodziło się tyle dzieci 
w roku 2003 , że ks. P r o b o s z c z u rządza ł ch rzc iny nawet 
w tygodniu, a dyrektor szkoły przez ogłoszenia prasowe poszu-
kiwał nauczycieli nauczania początkowego.. . 

Podjęto uchwałę, że wszystkie roboty ziemne w naszym 
mieście będą wykonywane wyłącznie w zimie... 

Złapali tych dwóch co rozebrali aluminiowe poręcze na 
moście przy szkole. Dopadł ich detektyw Rutkowski. Sąd ska-
zał ich na dożywotnie (2 godz. dziennie) sprzątanie mostu i dna 
rzeki Kłodnicy... 

Znowu byłem w BETLEJEM. Żydzi pogodzili się z Pale-
styńczykami. Irak podpisał układ o przyjaźni z USA a bin La-
den pojechał do Watykanu do naszego Ojca Świętego... 

Śnił: Gerard Kurzaj 

Z cyklu: 
Sławięciccy Seniorzy krążą po świecie... 

Wielce szanowni nasi Seniorzy: 
Adelajda Burzan, EmiliaJunger, Maria Koterba, 
Henryka Krupa, Elżbieta Kurzaj, Elżbieta Lerch, 

Waleria Pieczka, Anna Piziak, Józefa Polak, 
Katarzyna Sobota, Filemona Stefanides, 

Małgorzata Swoboda, Katarzyna Wasiluk, 
Henryk Bejno, Józef Błachut, 

Gerard Grzywocz, Józef Kapolka, 
Jan Kwpćzala i Józef Lewald 

"obchodzili swoje urodziny, 
wszelkich Łask Bożych na dalsze lata życia 

Redakcja^/ 

S e n i o r z y 

j a k zwykle a k t y w n i ! 
14 listopada 2002 roku w restauracji „Night Club" odbyło się ważne 

zebranie naszego Sławięcickiego Związku Seniorów. 
Po 5-letniej, bardzo aktywnej i pracowitej kadencji przyszedł czas na 

podsumowanie i wybór nowych władz Koła. Jak zwykle nie zawiedli 
goście z Zarządu Miejskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, z Panią SZYMA na czele. Zaproszono również przewodni-
czącego Rady Osiedlowej Pana Mrówczyńskiego. 

Ustępujący Zarząd Koła przedstawił obszerne sprawozdanie z działal-
ności w ciągu ostatnich 5 lat. Tak bogatą działalnością, dużą ilością orga-
nizowanych wycieczek i imprez - pochwalić się może mało która organi-
zacja społeczna w Kędzierzynie-Koźlu, a nawet w województwie! 

Dotychczas przewodniczącą Koła była Elżbieta Kurzaj. Ze względu 
na stan zdrowia nie zgodziła się ponownie objąć tej funkcji. Jak jednak 
wszystkim zebranym dała do zrozumienia, będzie dalej mocno wspierać 
działania nowego Zarządu Koła. Zebrani zgotowali Elżbiecie Kurzaj go-
rące podziękowanie za wieloletnią pracę na tym społecznym stanowisku. 

Nowo wybrany Zarząd utworzyli: 
Krystyna RINKE - przewodnicząca 
Krystyna ORCZYK - skarbnik 
Helena KLYTA - sekretarz 
Paweł POPLUCZ - członek Zarządu ds. wycieczek oraz imprez 

kulturalno-rozrywkowych. 
Złożono również podziękowania pozostałym osobom pracującym w 

Zarządzie Koła podczas minionej kadencji. Po oficjalnej części zebrani 
przeszli do „wesołych tematów" przy kawie. Było to możliwe jak zwykle 
dzięki wsparciu finansowemu z Rady Osiedla. Kolacja, szampan, śpie-
wy i żarty - to już tradycja u naszych sławięcickich seniorów. Brawo, że 
tak jest! 

H.F. 

Z cyklu: Nasz reporter widzi wszystko... 

Brawo Helmut! Czasy są niełatwe zarówno w Polsce, jak i w Niem-
czech. Prowadzenie własnej firmy na Zachodzie wymaga dużego talentu 
i ogromnej pracy. Jak zawsze cieszymy się w Sławięcicach z każdego 
sukcesu, który jest udziałem naszego kolegi ze szkolnej ławy. Życzę 
wielu sukcesów zawodowych i osobistych. Ukłony dla całej Rodziny z 
okazji Nowego Roku! Zdjęcie zrobiłem bez Twojego zezwolenia - gdy 
auto stało na naszym parkingu przy kościele. Proszę wybaczyć! 

Gecik 



Uwaga absolwenci 
Technikum Energetycznego i ZSzZ 

przy Elektrowni "Blachownia"! 

W październiku br. znowu wydarzyło się nieszczęście na drodze. 
U naszych sąsiadów w Blachowni zginął na drodze chłopczyk potrącony 
przez duże auto, Straszne nieszczęście! Uważajmy bardzo! Kierowców 
jadących do autostrady przez nasze osiedle błagamy o zdjęcie nogi z 
gazu. Policję prosimy o dalsze ostre interwencje. Apelujemy do dzieci ze 
Sławięcic - trzymajcie się daleko od jezdni!!! 

Na skrzyżowaniu ulic Sławięcickiej i Sadowej nowy obiekt han-
dlowy buduje Pan Melich. Budynek powstał dosłownie w ciągu kilku 
dni, zmieniając całkowicie wygląd tego zakątka Sławięcic. Życzymy in-
westorowi, aby podjęty trud i wysiłek finansowy szybko się zwróciły, a 
jako klienci liczymy na zakupy w lepszych warunkach. 

Nareszcie widzimy ekipy fachowców budujące kanalizację osie-
dlową "przed kanałem". Na ul. Sławięcickiej, na wysokości Zespołu 
Szkół nr 3, ułożono główny kolektor. Niewiele metrów zostało już do 
"Małej Wsi". Ulica Staszica, Sadowa i "Górka" już zaczynają się cieszyć. 
Kochana nowa Rado Miejska!!! Pomóż zakończyć tę wieloletnią już, tak 
potrzebną inwestycję. 

Minął miesiąc od czasu, kiedy to na ulicy Dembowskiego łatano 
dziury na jezdni. Usunięte resztki starego asfaltu zalegają nadal na pobo-
czach, niektóre z pryzm już są porozjeżdżane przez samochody. Drogo-
wcy czekają na śnieg? Przysypie, i po sprawie! 

Ogłaszam konkurs z jednym pytaniem! Jaki numer posiada dro-
ga wojewódzka prowadząca ze Sławięcic przez Zalesie do autostrady? 
Wręczam nagrodę pod warunkiem, że ktoś pokaże mi ten numer na mapie 
okolicy lub w atlasie Polski. 

Kolejne odcinki zabytkowego ogrodzenia parku, wzdłuż ulicy 
Sławięcickiej, niszczone są przez kierowców - piratów! Odrestaurowa-
nie zniszczonej metaloplastyki kosztuje ogromne pieniądze. Czy nie można 
tych pieniędzy uzyskać od fum ubezpieczających samochody? 

Złodzieje prawie rozkradli aluminiową balustradę mostu na rzece 
Kłodnicy, obok Szkoły Podstawowej (zdjęcie zamieszczamy wewnątrz 
numeru). Nikt nic nie widział i nie słyszał. Brakuje słów! 

Złodzieje działali również na naszym parkingu przy kościele pa-
rafialnym. Staraniem ks. proboszcza parking będzie zamykany na czas 
trwania mszy św. lub nabożeństwa. Innej rady nie ma. Apelujemy do 
wszystkich o pilne obserwowanie okolic parkingu, czy nie kręcą się tam 
obce osoby! Brońmy się! 

Obserwowali: H. Fogel, G. Kurzaj 

W przyszłym roku (2003) 18 października organizowany jest Z J A Z D 
A B S O L W E N T O W wszystkich roczników Technikum Energetycz-
nego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Elektrowni "Blachow-
nia" w Kędzierzynie-Koźlu. Uważamy, że nasze szkoły przygotowały 
nas wzorowo do zawodu i życia w społeczeństwie. Stąd pomysł, aby 
spotkać się jeszcze raz w naszej szkole i powspominać "stare czasy". 
Prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Każdy rocznik absolwentów 
ma wyznaczoną już osobę kontaktową. W sprawie szczegółów proszę 
dzwonić do szkoły pod nr teł. 77-4839248. Warunkiem uczestnictwa jest 
dopełnienie formalności zgłoszeniowych. 

Komitet Organizacyjny 

Prace przy kanalizacji burzowej wzdłuż ulicy Wróblewskiego 
są już prawie na ukończeniu. 

GRATULUJEMY! 
Mieszkanka naszego Osiedla HALINA DAMAS-ŁAZOW-

SKA została wybrana przez nową Radę Powiatu na stanowisko 
WICESTAROSTY. Nowa Pani Wicestarosta została rekomen-
dowana na to stanowisko przez koalicję SLD-UP. 

Redakcja 

FOTO OKO 

Wypiękniała nam ostatnio ulica Roberta Kocha. 
Wybudowano nowy chodnik i za łożono oświet lenie . 

Budowa kanalizacji sanitarnej przekroczyła magiczną linię 
Kanału Gliwickiego. Na zdjęciu plastikowe rury obok internatu 

na ul. Sławięcickiej. 
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Z cyklu: 
Trasa o naszej miejscowości... 

Dziennik regionalny "Nowa Trybuna Opolska" zamieścił niedawno 
na swoich łamach i to kilkakrotnie, fotografię naszego sławięcickiego 
Belwederu. Cieszymy się, że nasz pałac ogrodowy z 1802 roku (uwaga! 
w tym roku obchodzi 200. urodziny) znalazł się w gronie najpiękniej-
szych budowli zabytkowych Opolszczyzny. 

G. Kurzaj 

Naszej Kochanej Matce za tak cierpliwą i długoletnią 
opiekę nad naszym ciężko chorym Ojcem, 

a także dr Annie Białek, pielęgniarce, księżom, 
krewnym, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym 

oraz wszystkim parafianom za modlitwę, wieńce, kwiaty 
oraz udział w pogrzebie 

śp. Teodora Sladczyk 
serdeczne podziękowanie składają 

Synowie i Córka 

ODESZLI... 
JÓZEF SKOCZEK L. 94 
JADWIGA HRABCZAK L. 81 
JÓZEF DEGNER L. 64 
MARIANNA KONIECZNA L. 69 
JERZY CICHOŃL. 90 
TEODOR SLADCZYK L. 67 
JERZY PYKA L. 73 
ROBERT WĘGRZYK L. 77 
MARIA BAUMGARD z d. Muskała L. 66 (Niemcy) 

WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA 
RODZINOM ZMARŁYCH 

S K Ł A D A R E D A K C J A 

Zamiast felietonu 

13. grudnia 
Słyszę złośliwy chichot Historii. Oto negocjacje w sprawie przystąpie-

nia do Unii Europejskiej zakończyła ekipa pod wodzą byłego sekretarza 
KC PZPR, partii która odpowiedzialna jest za wieloletnie oderwanie 
Polski od Europy. Dzień 13. grudnia od dawna w naszym kraju niedo-
brze się kojarzy. Właśnie wtedy w roku 1970 została ogłoszona podwyż-
ka cen, która dała początek tzw. "wydarzeniom grudniowym", zaś w 
roku 1981 został ogłoszony stan wojenny. Nie jest zatem dziwne, że 
naszej ekipie bardzo zależało na zakończeniu negocjacji tego właśnie 
dnia. Od roku 2002 ta data ma szansę kojarzyć się pozytywnie. Czy tak 
będzie, w dużym stopniu zależy od nas samych. Jeśli - ciężko pracując -
uzyskamy osiągnięcia na miarę Hiszpanii czy Irlandii, które wstępując do 
Unii Europejskiej stały się krajami bogatymi, 13 grudnia będziemy mogli 
łączyć z historycznym sukcesem Polski. Sukcesem, który został zapo-
czątkowany przez solidarnościową opozycję, ale do którego dołączyli się 
także politycy przeciwnych opcji. To niezwykle pozytywne, że - przy 
wszystkich różnicach ideowych i różnych poglądach gospodarczych -
nasi politycy potrafdi zgodnie iść w kierunku Unii Europejskiej. Cieszą 
mnie także słowa premiera przypominające o zasługach wszystkich tych, 
którzy uczestniczyli w tym procesie - poczynając od Jana Pawła II 
i Solidarności. Mam nadzieję, że słowa te są szczere, a nie obliczone na 
zdobycie głosów w przyszłorocznym referendum, w którym wszyscy 
Polacy będą się wypowiadać na temat przystąpienia do Unii. Myślę, że 
- choć przeciwników i sceptyków jest u nas niemało - wynik głosowania 
będzie pozytywny i 1. maja 2004 będziemy mieli prawo do błękitnej flagi 
z gwiazdami. Oczywiście tak naprawdę nic się wtedy nie zmieni. Będzie 
to jednak dla nas pierwszy dzień wielkiej szansy do wykorzystania. Kie-
dy za kilka(naście?) lat, żyjąc w dostatniej Polsce, na kalendarzu zoba-
czymy dzień 13. grudnia, pamiętajmy o wszystkich aspektach tej daty. Są 
rocznice, o których pamiętać trzeba, abyśmy - wyciągając odpowiednie 
wnioski - byli mądrzejsi choćby i po szkodzie. Abyśmy pamiętali także, 
że działając wspólnie, możemy odnieść sukces. Czego życzę Czytelni-
kom, Polsce i Europie. 

Krzysztof Burdynowski 

W sobotę 30 listopada 2002 r. 
pożegnaliśmy na naszym sławięcic-
kim cmentarzu Roberta Węgrzyka. 
Zmarł w wieku 77 lat. Dla miesz-
kańców Sławięcic urodzonych w 
latach 50-tych i 60-tych osoba Pana 
Roberta jest dobrze znana. Związa-
ne to było przede wszystkim z bar-
dzo prężnie działającym w latach 
60-tych i 70-tych Klubem Młodzie-
żowym "RUCH". Pan Robert był 
jednym z opiekunów Klubu i au-
tentycznym przyjacielem młodzie-
ży w tamtych niełatwych czasach. 
Kółko fotograficzne, płyty gramo-
fonowe, dyskusje na wszystkie tematy - tym wtedy żyliśmy w Klubie. 
Pierwsze dyskoteki w parku na nieistniejącym już podium tanecznym, w 
tym wszystkim Pan Robert nam pomagał. Za swoją wspaniałą działal-
ność został odznaczony Orderem Uśmiechu. Do końca życia pozostał 
wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży! 

Gerard Kurzaj 

Zmarł Robert Węgrzyk 



C i ?hoć o zachowanie tradycji i zwyczajów 
coraz trudniej, to bardzo się cieszę, że RORA-
TY (dla dzieci szczególnie) są wciąż tym sa-
mym, wielkim przeżyciem. 

Światło zawsze miało w sobie coś z tajemni-
cy, coś, co przyciąga, ale daje również radość, 
która się udziela nawet tym najbardziej smut-
nym. 

brzydki, duży i jak wszystko wtedy, szarobu-
rego koloru. Wykorzystywaliśmy różnego ro-
dzaju skrawki kolorowych papierów (najczę-
ściej po słodyczach) tylko nie należy w tym 
miejscu myśleć, że z tymi słodyczami było tak 
"słodko" - wcale nie! Myśmy po prostu różne 
rzeczy zbierali, gromadzili i to było właśnie to!! 

Klej oczywiście robiło się z mąki, a przez to ŚWIATŁO 

LATARENEK 
Jak sięgam pamięcią do "moich" rorat, to wiem 

jedno; był problem z latarenkami! Wte-
dy musieliśmy sobie radzić z wie-
loma problemami, ale ten, 
czterdzieści parę lat temu, 
mnie jako dziecku, wy-
dawał się szczególnie 
przykry i niesprawie-
dl iwy. Pomyślc ie 
sami, jak tu zrobić la-
tarenkę, kiedy się nie 
ma po prostu nic! Nie 
masz kartonu, zszy-
wek, zszywacza, ko-
lorowej bibuły, nie 
masz w końcu baterii, 
żaróweczki (o tym, to tyl-
ko pomarzyć), nie masz na-
wet kleju - tego najprostsze-
go - rośl innego. Dziś masz 
wszystko, a jest problem innego rodza-
ju. Każdy chce latarenkę kupić, bo nie ma ani 
czasu, ani cierpliwości (chyba przede wszyst-
kim), ani ochoty, by ją zrobić, jest więc nowy 
problem - na miarę naszych nowych czasów. 
Znów trudno o latarenki w sklepach, bo produ-
cenci najwyraźniej zapominają o tym pięknym 
okresie, jakim jest czas oczekiwania na Boże 
Narodzenie i od pierwszego dnia adwentu zale-
wają nas wyłącznie ozdobami choinkowymi i 
różnego rodzaju świątecznymi gadżetami, więc 
kiedy jedna z moich znajomych "babć" bezsku-
tecznie zwiedzała wszystkie sklepy papierni-
cze, księgarnie, sklepy z zabawkami, ba nawet 
"Veritasy", a sprzedawcy bezradnie rozkładali 
ręce, przewrotnie pomyślałam, że mimo wszyst-
ko, nam chyba było łatwiej "błysnąć" latarenką. 

A więc tak... Był taki makaron (niezbyt do-
bry) - nazywał się 4-jajeczny - i nie ten maka-
ron był w tym momencie ważny, ale tekturowe 
opakowanie w formie pudełka, które miało się 
stać zupełnie czymś innym - świecącym cudeń-
kiem! 

Pamiętam, że w okresie adwentu jedyny sklep 
we wsi wyraźnie podwajał swoje obroty dzięki 
sprzedaży makaronu w tych tekturowych pu-
dełkach. Dodatkowym kłopotem było to, że 
napis na tym pudełku z wszystkich stron był 

i efekt nie zawsze był na miarę naszych oczeki-
wań, bo niektóre rodzaje papieru, rzecz 

jasna, kleiły się z trudem lub wca-
le. Na każdej ściance bocznej 

kartonu należało coś wy-
ciąć, a więc serce, krzyż, 

dzwonek - to co było 
najprościej. Trudno 
było wycinać żyletką 
(bo tylko tak), ponie-
waż jak pudełko fa-
brycznie raz było 
sklejone, to każdy się 
cieszył, że przynaj-
mniej ten problem ma 

z głowy. Więc jedną 
ręką niezdarnie trzymasz 

pudełko, drugą próbujesz 
coś wycinać. Palce nierzadko 

pokrwawione, pocisz się z prze-
jęcia jak mysz i myślisz o jednym - jak 

teraz umocujesz świeczkę w środku?! - tak, tak 
właśnie świeczkę! 

Zaiste, wykonać taką latarenkę, która by speł-
niała swe zadanie, to był nielada wyczyn. Bar-
dzo często nie kończyło się na wykonaniu jed-
nego egzemplarza. Bywało, że przygoda z lata-
renką kończyła się już na pierwszych roratach. 
Wystarczyło przecież, że świeczka była umo-
cowana zbyt słabo, aby z kartonika nie zostało 
zbyt wiele. Wiem, nie było to też bezpieczne, 
ale na szczęście, ja sobie nie przypominam ja-
kiegoś przykrego wypadku, kiedy latarenka za-
mieniała się w pochodnię. 

Lata mijały... Makaronu nie pakowano już w 
tekturowe pudełka. Kiedyś ze zdziwieniem 
stwierdziłam, że wszystkie dzieci mają te same 
latarenki! I to już nie było to! W tym momencie 
brakło mi tego dodatkowego ciepła, które dzie-
ci wkładały w wykonanie tamtych, prostych, 
ale jakże autentycznych i pełnych dziecięcych 
serduszek. Brakło mi tej pieczołowitości, z jaką 
każde z dzieci otaczało tę przez siebie wyko-
naną WIELKĄ RZECZ, brakło mi tej atmosfe-
ry dziecięcego zaaferowania zbliżającymi się 
świętami. 

A może to tylko nostalgia za tym co minęło? 
MARIA 

Wymarzony krajobraz 
Dziś jest piękny, z imowy dzień. 
Dzień j ak z marzeń. 
Prószy gęsty śnieg. 
Spada na ziemię i topnieje. 
Jest bardzo puszysty. 
Drzewa okrywa biała pościel . 
Wygląda ją pięknie . 

Widz ia łam stado boc ianów. 
Leciały w stronę szkoły. 
Znaczy to, że nadchodzi wiosna. 
A tu przecież jeszcze z imowy krajobraz. 
Dachy d o m ó w pokryte grubą warstwą 
śniegu. 
Pada śnieżek puszysty, 
Dziś bardzo przejrzysty. 

Joasia Jaskuła 

Proszę wybaczyć! 
W ostatnim, jes iennym numerze "Ga-

zety Sławięcickiej" "złośliwy wirus dru-
karski" zmienił nieco nazwisko księdza 
proboszcza T E O F I L A C Y R Y S A ze Sta-
rej Kuźni. Nie było to zamierzone. Liczę 
mocno , że ks. P roboszcz z s ą s i edz twa 
wybaczy nam tę niewielką wpadkę , co 
więcej , jes tem przekonany, że potrakto-
wał ją bardziej z humorem niż ze smut-
kiem. Tak czy inaczej bardzo przeprasza-
my. 

Weso łych Świą t i Wsze lk i ego Dobra 
dla całej Parafii Stara Kuźnia. 

Redakcja 

Brawo Maciek! 
Miło nam poinformować Czytelników 

o sukcesie mieszkańca naszego osiedla. 
Mac iek B u r d y n o w s k i zosta ł l au rea tem 
XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosen-
ki Francuskiej, który odbył się w dniach 
17-20.10.2002 r. w Lubinie. Jury obradu-
jące pod przewodnictwem znanego kom-
pozytora, Włodzimierza Korcza, uhono-
rowało Maćka wyróżnieniem, a publicz-
ność przyznała mu swoją nagrodę za po-
rywa jące wykonanie piosenki Jacques 'a 
Brella "La valse a mille temps". Gratulu-
j emy! 

G.B. 

"Bo do do nas 
należy świat..." 



Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic GRATULUJEMY 
Z przyjemnością informujemy, iż 

pan mgr Jan KRÓL ponownie 
wygrał konkurs na dyrektora Ze-
społu Szkół nr 3 (były Zespół Szkół 
Chemicznych w Sławięcicach) 
i Gimnazjum nr 8, a pan mgr Mie-
czysław DĄBROWSKI na dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 16. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów 
zawodowych 

Redakcja 

Wszystkim moim Przyjaciołom, którzy 
uczestniczyli w Zebraniu Założycielskim To-
warzystwa Przyjaciół Sławięcic winien jestem 
kilka słów informacji o aktualnym stanie praw-
nym i procesie rejestracji stowarzyszenia. Jak 
wiadomo, w dokumentach, które przygotowa-
liśmy do sądu rejestrowego, widniała osoba na-
szego Przyjaciela śp. Józefa Galii, który zmarł 
w br. Spowodowało to konieczność przygoto-
wania nowych dokumentów rejestracyjnych. 
Obecnie wszystko jest już przyjęte przez Sąd w 
Opolu i oczekujemy na zawiadomienie o reje-

stracji. Sprawy formalne nie przeszkodziły oczy-
wiście ani w zorganizowaniu w maju tradycyj-
nej cyklostrady ani w przygotowaniu 3 kolej-
nych numerów "Gazety Słąwięcickiej". Przed 
nami jednak większe i ambitniejsze plany. Po 
otrzymaniu zawiadomienia o rejestracji natych-
miast wszystkich Was poinformuję. Dziękuję 
za wykazaną cierpliwość. Proszę przyjąć jak 
najgorętsze życzenia świąteczne i noworoczne 
no i do zobaczenia na naszym I Walnym Zebra-
niu. 

Gerard Kurzaj 

Gratulacje 

Szczególne życzenia 
z okazji 

90-tych urodzin 
pani Marii DŁUGOSZ 

pani Marii KOMANDER 
pani Marii KURPANIK 
pani Łucji PARUZEL 
pani Marii WRÓBEL 

Zdrowia i wszelkich Łask Bożych 
na dalsze lata życia 

składa Redakcja 

Telegram 

Z przyjemneścią 
d©n©simy, że 

p p . A g n i e s z k a 

i 2 ^ y g m u n t G z e e h 
zawarli związek małżeński. 

M©w©żeńc©m serdeczne życzenia 
wszelkiej p©myśln©ści 

i Bł©g©sławieństwa B©żeg© na n©wej dr©dze życia 
składa Redakcja 

Serdeczności 

Rok za rokiem 
szybko mija, 

coraz więcej mamy lat, 
lecz pogodnym szczęście sprzyja. 

Zechciej przyjąć w dniu urodzin 
bardzo szczerych życzeń moc. 
riato smutku, więcej wrażeń 

i spełnienia wszystkich marzeń. 

Naszemu przyjacielowi 

R A J N E R O W I P A R U S E L 
z okazji 60-tych urodzin 

serdeczności przesyłają 
Halina i Hanfred 

wne yyec 

obchodzili w Niemczech Państiuo 

Angelika i Eugen Hamus 
Z tej okazji serdeczne gratulacje oraz życzenia 

luielu następnych lat w zdroiuiu i pomyślności życzą 
Przyjaciele ze Sławięcic i z Niemiec 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, 
że w sobotę 15. lutego 2003 r. odbędzie się w 
restauracji „Night Club" w Sławięcicach tradycyj-
ny BAL CHARYTATYWNY, organizowany 
przez naszą parafialną "CARITAS". Ta wie-
loletnia już impreza cieszyła się zawsze wiel-
kim zainteresowaniem. Radość organiza-
torów byłaby jeszcze większa, gdyby 
mieszkańcy Sławięcic liczniej uczestniczyli 
w tej wspólnej zabawie. A więc, chcesz połą-
czyć przyjemne z pożytecznym? Nie zapomnij 
o Balu CARITASU 15 lutego 2003 r. Szczegóły jak zwykle u Pani 
Heleny Klawińskiej. Zapraszamy! 

Organizatorzy 



Z cyklu: 

Sławięciczanie na świecie... 
Pan Peter Paul MAINUSCH 

(rocznik 1951), dawny mieszkaniec 
Slawięcic jest współautorem ciekawej 
pozycji książkowej wydanej w roku 
2002 w Niemczech. Oryginalny tytuł 
brzmi: "DAS BUCH DER LE-
BENSFREUDE", co w luźnym tłu-
maczeniu oznacza "Książka o rado-
ści życia". Pozycja ta jest zbiorem kil-
kunastu różnych tekstów obrazują-
cych indywidualny stosunek autora 
do własnej przeszłości, życia obec-
nego i przyszłości. Teksty mówią o 
radości życia i mogą być źródłem cie-
kawej refleksji dla czytelnika. Osoby 
zainteresowane nabyciem ww. pozy-

cji prosimy o kontakt z naszą Re-
dakcją - postaramy się skontakto-
wać je z Panem MAINUSCH w 
Niemczech. Jak zawsze, cieszymy 
się, tutaj w STAREJ OJCZYŹNIE, 
gdy słyszymy o ciekawych osią-
gnięciach naszych dawnych miesz-
kańców. Serdeczne gratulacje Pa-
nie Piotrze i Wesołych Świąt! Na-
szych Czytelników w kraju i za 
granicą prosimy o przekazywanie 
nam do redakcji informacji, które 
mogłyby zainteresować szersze 
grono osób! Dzielmy się radością, 
sukcesem, a może i czasami... 
troską! 

Gerard Kurzaj 
Złote myśli 

FOTO OKO 

Na terenach przygranicznych nigdy nie było łatwo. 
Przekonują się o tym nasi sąsiedzi z Ujazdowa. którzy na granicznych 
„PIOSKACH" próbują od pewnego czasu napisać coś po niemiecku.. . 

MB M®CT 

Złodzieje zostawili w balustradach ogromne, niebezpieczne dziury... 

Jak mówi młodzież "tego jeszcze nie grali". W listopadową noc z 
piątku na sobotę nieznani sprawcy ukradli aluminiowe poręcze oraz górną 
część balustrady na moście na rzece Kłodnicy obok Szkoły Podstawo-
wej. Poszukiwania sprawców trwają. Po kilku dniach bariery zabezpie-
czono plastikową siatką stosowaną na polach do ochrony dróg przed 
śnieżycami. Co będzie dalej? Co następnego ukradną złodzieje? Cmen-
tarz, nagrobki, kaplica, most, samochody, rowery, domy... Po co te pyta-
nia. Jesteśmy przecież jednym z najbardziej spokojnych osiedli w Kę-
dzierzynie-Koźlu. Bardzo mnie ciekawi czy takie rzeczy zdarzają się też 
w Unii Europejskiej? 

G. Kurzaj 

Laurka 

Pani 

W ł a d y s ł a w i e 
N A G A ) 

z okazji 80-tych urodzin 
wiązankę najserdeczniejszych 

śle Redakcja * y 

"TOiedza ta aJtark, Utórij za tosze podąża za 
t t j j n kio tfo posiada" (chińskie) 

którzy nie potra<(iaL zapamiętać his torii, 
iUaz.aui LOl na j e j powtarzanie" (Santayan) 

"Ola ft/at iwieeie jeden stofąe upada, a dea-
gi upadłszy potosteije" (indyjskie) 

Wyszukała: Kasia 

ROZKRADLI MOST 


