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Powrót do Domu!
Prochę czasu już minęło od czerwcowych
dni, kiedy to umówiliśmy się w Sławięcicach na
ŚWIATOWYM SPOTKANIU MIESZKAŃCÓW
i PRZYJACIÓŁ. Dni od 25 do 27 czerwca br. wypełnione były wieloma wydarzeniami. Każde było
inne, przynosiło inne wspomnienia sprzed lat, niekiedy wyciskało trochę łez. Był też czas na refleksję, jak choćby podczas homilii księdza proboszcza Jana Piechoczka w czasie uroczystej Mszy Św.
w niedzielę 27. czerwca, z udziałem księcia Hohenlohe i Jego Małżonki. Słowa o ciągłym, trwającym od zarania ludzkości emigrowaniu i przemieszczaniu się ludzi dotyczyły nas wszystkich,
również mieszkańców Sławięcic. Obecność między nami Krafta Fürst zu Hohenlohe-Oehringen
i Kathariny von Siemens, wspólne uczestnictwo we Mszy Św., wielka symboliczna wymowa
przekazywania sobie nawzajem „Znaku Pokoju" - uczyniło z tego spotkania wielce wymowne wydarzenie. Nigdy nie myślałem, że coś takiego przeżyję w Sławięcicach. A ilu znajomych bliższych i dalszych spotkaliśmy po południu w niedzielę na stadionie przy wspaniałych występach pod namiotem, czy przy karuzelach. Wielu z nas
nie widziało się od dziesięcioleci. „W doma jest w
doma" (dom to dom) - powiedział jeden z uczestników spotkania będąc znowu w Sławięcicach
pierwszy raz po 30 prawie latach!

KRAFT FÜRST zu HOHENLOHE - OEHRINGEN
wraz z Małżonką KATHAR1NĄ von SIEMENS w Sławięcicach.

Spotkanie było możliwe tylko dlatego, iż znalazła się w Sławięcicach grupa zapaleńców, którzy społecznie wszystko zorganizowali. Dziękuję im wszystkim! Dziękuję również Urzędowi
Miasta za okazaną pomoc. Józef Kapolka, który w Niemczech utworzył specjalny „Sławięcicki
Sztab Zjazdowy" i prowadził jego prace od wielu miesięcy, zasługuje na specjalne wyróżnienie.
Wszystkiego nie da się powiedzieć i opisać, czasem trzeba - coś przeżyć osobiście. Niech fotografie zamieszczone w niniejszym numerze „Gazety Sławięcickiej" będą przypomnieniem tych
wielkich dni naszej Małej Ojczyzny.
Gerard Kurzaj

Panie co mam czynić?
Moje powołanie
w
życiu

Małżeństwo: „Kocham cię, więc nie pozwolę ci umrzeć na wieki"
i „Małżeństwo musi być oparte o trójkąt - on, ona i... Jezus".
Kapłaństwo: „Jeśli kapłanów nie będą szanować, to i Mnie (Boga)
nie uszanują " i „Gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w imię
moje, tam i Ja Jestem, pod warunkiem, że jest tam takie kapelonek "
(to oczywiście luźna przeróbka myśli, że w zgromadzeniu winien być
kapłan).
Samotność: „Można być samotnym, ale nie osamotnionym ".

Podczas tegorocznej pielgrzymki, w drodze odprawiliśmy w miejsce
Drogi
Zgodnie z wieloletnią już tradycją, 28 czerwca ze Sławięcic
podKrzyżowej, Drogę Światła czyli 14 spotkań ze Zmartwychwstaprzewodnictwem księdza Dariusza wyruszyła piesza pielgrzymka na łym Jezusem. A oto stacja, która najbardziej utkwiła mi w pamięci:
Jasną Górę. Szliśmy tą samą od lat trasą, przez Wielowieś i Boronów, „Stacja X. Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi
wszędzie serdecznie witani i przyjmowani - serdeczne „Bóg zapłać!"
A.
dla naszych gospodarzy i wszystkich, którzy okazali nam w drodze
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie,
życzliwość i pomoc!
synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? ". Odpowiedział Mu:
W tym roku pogoda okazała się dla nas łaskawa, wprawdzie trochę „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: „Paś barannas w pierwszy dzień zmoczyło, ale ogólnie na pogodę nie mogliśmy ki moje!". I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synarzekać.
nu Jana, czy miłujesz Mnie?". Odparł Mu: „ Tak, Panie, Ty wiesz, że
Cię kocham ". Rzekł do niego: „ Paś owce moje!". Powiedział mu po raz
trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie!: „Zasmucił się Piotr,
że mu po raz trzeci powiedział „ Czy kochasz Mnie!". I rzekł do Niego:
„ Panie. Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham ". Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz". To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi
Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „ Pójdź za Mną!".
B.
Jezus znowu mówi po imieniu. Zwraca się do ucznia jego własnym
imieniem: „Szymonie!", chociaż to przecież On sam już jakiś czas temu
nazwał go Piotrem/Kefasem.
Ale „Piotr" jest tak naprawdę imieniem urzędu, funkcji, „Szymon"
jest imieniem ucznia, osoby. A pytanie, które pada, jest z całą pewnością
zwrócone do osoby, nie do „funkcji": „Czy ty mnie kochasz?".
Pytanie najważniejsze; jedyne, jakie się ostatecznie liczy. Nie można
się przed nim schować - za urząd i dokonywane w oparciu o niego nawet najświętsze czynności; także te dokonywane w Kościele. Jak w tym
dialogu, który ma się odbyć na progu wieczności: „Wielu powie Mi w
owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?". Wtedy im oświadczę: „Nig-

Tegoroczna pielgrzymka szła z intencją główną
„Prosimy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii". Każdy z nas powierzał pośrednictwu Matki Najświętszej także własne intencje, troski i
podziękowania oraz te, które powierzyli nam parafianie. Natomiast tematem przewodnim pielgrzymki było powołanie. Tematowi temu poświęcone były konferencje głoszone każdego dnia przez księdza wikarego.
I tak w pierwszym dniu rozważaliśmy powołanie do
małżeństwa, w drugim powołanie do kapłaństwa, w
trzecim powołanie do samotności. Nie miejsce tu na
streszczenia konferencji. Pozwolę sobie tylko na przedstawienie kilku zdań, które najbardziej utkwiły w pamięci pielgrzymom.
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„Czy ty Mnie kochasz?". Głosisz Słowo wiem, Egzorcyzmujesz. Dokonujesz cudów; z
codziennym cudem Eucharystii włącznie. Ałe
czy Mnie kochasz?! Pracujesz od rana do nocy
- wiem. Zapewniasz utrzymanie rodzinie. Wychowujesz dzieci. Wpajasz im system wartości,
dbasz o ich edukację - także religijną. Ale czy
Mnie kochasz?!
C.
Podstawowe w naszej wierze pytania dotykają wszystkich w takim samym stopniu. Niezależnie od powołania, wieku, urzędu, pozycji
społecznej. Wspólne też są nasze problemy: pycha, chciwość, żądza władzy, chora ambicja, zazdrość, nieczystość. Żadna funkcja przed nimi
nie chroni.
O wszystkich tych sprawach chcesz rozmawiać z każdym z nas osobiście. Daj, Zmartwychwstały Chryste, byśmy nie uciekali przed
tą rozmową. Nie chowali się za ozdobne fasady naszych ról. Daj nam przeżyć to, co przeżył
Piotr tamtego dnia: Twoją bezwarunkową miłość, akceptację, zawierzenie. Bądź pochwalony za to, że możemy stanąć przed Tobą w pełnej
prawdzie - bez lęku, że będziemy odrzuceni.
Daj nam też tworzyć Kościół, który nie cofa swego zaufania człowiekowi tylko dlatego,
że okazał się grzeszny (jak Piotr na dziedzińcu arcykapłana w noc Wielkiego Czwartku);
Kościół, w którym grzesznik nie musi się chować ze swoim grzechem - pewny osądu, niepewny miłości."
* * *

W tym roku - podobnie jak w latach ubiegłych - oprócz „starych" pielgrzymów szła z
nami spora grupa osób, które w pielgrzymce
uczestniczyły po raz pierwszy. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku spotkamy się ponownie, w
jeszcze liczniejszym gronie (bo przecież każdy
pielgrzym namawia swoich znajomych, aby do
nas dołączyli!). Ci, którzy nie mogli iść z nami
pieszo, byli z nami duchem, wspierali nas modlitwą, przyjeżdżali na wieczorne ogniska. W
tym roku na ognisku w Wielowsi gościliśmy
grupę pielgrzymów z Teksasu z Księdzem Frankiem Kurzajem. Duża grupa, podobnie jak w roku ubiegłym, przyjechała w czwartek autokarem
wprost do Częstochowy, aby wspólnie z pieszymi pielgrzymami uczestniczyć we Mszy Świętej
w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz w Drodze
Krzyżowej na częstochowskich wałach.
Do Sławięcic wróciliśmy autokarami. Przywitanie w naszym kościele i błogosławieństwo
udzielone nam przez Księdza Proboszcza zakończyło tegoroczną pielgrzymkę. Wszyscy
zgromadziliśmy się jeszcze na placu kościelnym
aby się pożegnać i powiedzieć sobie „Do zobaczenia za rok!".
W tym miejscu należą się szczególne słowa
podziękowania księdzu Proboszczowi za pomoc, jakiej udzielił pielgrzymom wykonując
własnymi siłami prawie sto sztuk śpiewników
pielgrzymkowych i stałą o pielgrzymujących
pamięć. Bóg zapłać.
Pielgrzym Grzegorz

śląsko-polski
Snambić - namawiać, przekonywać
gnołtek - pal do rąbania drewna
graczki - zabawki („z graczków przidom
płaczki")
bele kedy - byle kiedy, kiedykolwiek
majśtać - brudzić się
molszprawie! - masz rację!
wiela je? - która godzina?
zawdy - zawsze
szelontać - wstrząsać, zataczać
na! - proszę!
bez to że... - dlatego że...

Zaproszenie
na Światowe
Dni Młodzieży
W przyszłym roku, już po raz 20, zostaną
zorganizowane Światowe Dni Młodzieży. Spotkanie będzie miało miejsce w dniach od 15 do
21 sierpnia 2005. Po Rzymie i Toronto, organizacją przyszłorocznych dni, zajęła się Kolonia.
Mogą w tej pielgrzymce wziąć udział osoby od
16 do 30 lat. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodziców.
Koszt uczestnictwa wynosi dla Polaków 140
€ + koszty dojazdu do Kolonii. Istnieje możliwość grupowego wyjazdu na to spotkanie, jednak warunkiem jest zgłoszenie grupy do listopada tego roku! Osoby zainteresowane mogą
zgłaszać chęć wyjazdu u księdza wikarego.
Ks. Dariusz Flak

symnom - ze mną!
sztudować - dociekać
wyciepować - wyrzucać
wciepować - wrzucać
proldlo (rompel) - tara
toć - oczywiście
zdziebko - troszeczkę!
bele fto - byle kto
smol to! - nie przejmuj się tym!
tiglik - rondelek
pólrzitko - pośladek
kryklać - kreślić, bazgrać
szuminy - piana
karminadle - mielone kotlety
hasiok - śmietnik

Podziękowanie
Wszystkim krewnym, sąsiadom,
przyjaciołom, znajomym, za modlitwę,
wieńce, kwiaty oraz udział w pogrzebie
kochanego męża i zięcia

śp. Josefa Jokiel
gorące podziękowanie
składają
żona i teściowa

Modlitwa optymisty
Dziękuję za:

żdżadlo - lustro

- bałagan, który muszę posprzątać po imprezie, bo to oznacza, że mam przyjaciół;
zołlyty - randka
podatki, które muszę płacić, ponieważ to
nieskorzy - później
oznacza, że jestem zatrudniony;
szkorupa - dachówka
- trawnik, który muszę skosić, okna, które
srogi - duży, wielki
muszę umyć, i rynny, które wymagają nazebrał G. Kurzaj
prawy, bo to oznacza, że mam dom;
- ubranie, które jest troszeczkę ciasne, ponieZ uśmiechem...
waż to oznacza, że mam co jeść;
- cień, który patrzy, kiedy pracuję, bo to oznacza, że jestem na słońcu;
- ciągłe narzekanie na rząd, ponieważ to oznacza, że mamy wolność słowa;
- duży rachunek za ogrzewanie, bo to oznacza, że jest mi ciepło;
- panią, która siedzi za mną w kościele i drażMojymu koledze Pyitrowi O., bardzo
ni swoim śpiewem, ponieważ to oznacza, że
słyszę;
fest dziynkujam za wielki kolorowi ołó- stosy rzeczy do prania i prasowania, bo to
wek co mi szynknoł w to lato. Jak mi go
oznacza, że moi ukochani są blisko;
dołwoł to pedzioł co joł moc piszam i po- - budzik, który odzywa się każdego ranka, ponieważ to oznacza, że żyję;
czebujam wielki blajsztift. Ołówek Pyiter
zmęczenie i obolałe mięśnie pod koniec
kupioł we Czanstochowie.
dnia, bo to oznacza, że byłem aktywny.
Józek K.
Znalazł: pab

Podziynkowaniy!
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Z cyklu: Poznajmy się

Hobby, zainteresowanie, zamiłowanie - to
określenia dobrze nam znane. Mówi się, że
każdy ma jakiegoś konika, który go pochłania, wciąga, pozwala zapomnieć o trudach
codziennego życia.

kładami zbrojeniowymi, instalacjami obronnymi oraz wieloma obozami pracy przymusowej.
Wszystko to pozostawiło po sobie krwawy
ślad. Grupa nasza stała się pośrednikiem w kontaktach pomiędzy byłymi żołnierzami obu walczących stron (Amerykanami, Niemcami oraz
Anglikami). Osoby te oraz ich rodziny proszą
nas o pomoc w odszukaniu miejsc związanych

"BLACK HAMMER"
Chcemy Państwu przedstawić grupę osób
- pasjonatów zajmujących się tematem historii m.in. naszych okolic. Historii tej dawnej oraz współczesnej, która odchodzi szybciej lub wolniej w zapomnienie. To oni starają się ją uchwycić, zapisać tak, aby pamięć o
niej nie zaginęła.
GRUPA POSZUKIWAWCZO
-HISTORYCZNA „BLACK HAMMER"
Jesteśmy grupą osób, która interesuje się
historią „szeroko pojętą", w szczególności II
wojny światowej. Zainteresowania te wywodzą się z naszego największego hobby, jakim jest modelarstwo plastikowe i kartonowe.
Działamy również w kole modelarskim „JEDENASTKA" , które mieści się w Domu Kultury „Lech" na osiedlu Blachownia w Kędzierzynie* Koźlu.
Obszar naszych poszukiwań jest duży. Konflikty i wojny, które przeszły przez naszą ziemię, pozostawiły ogrom „pamiątek" czekających na odkrycie. Nasze tereny, szczególnie
podczas II wojny światowej miały ogromne
znaczenie strategiczne. Naszpikowane były za-

Bombowiec zestrzelony nad Blachownią w 1944

z ich historią. Interesują je miejsca pochówku
bliskich, zestrzelonych samolotów oraz zaginionych załóg, miejsca, w których walczyli lub
byli więzieni. Nasze poszukiwania mają na celu
ustalenie tych faktów, zgromadzenie materiałów
i przekazanie ich osobom zainteresowanym. Z
naszych wypraw przywozimy zawsze coś interesującego. Odnajdujemy m.in. wiele fragmentów samolotów amerykańskich, niemieckich

Bombardowałem
Blachownię"
5 razy!!!
"

ODESZLI

tf JOACHIM ZAUERMAN LAT 73
* WALTBURGA BENISZ LAT 73
t TERESA MACIEJCZYK ŁAT 64
fr RAINHOLD RUDNER LAT 61
* JÓZEF JOKIEL LAT 72
* JÓZEF DUDA LAT 65
* EMIL SZENDZIELOSZ LAT 65
WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA
RODZINOM ZMARŁYCH
SKŁADA REDAKCJA

Dnia 16 września 2004 r. Sławięcice
i Blachownię odwiedziło trzech obywateli amerykańskich ze stanu Kalifornia. Ojciec jednego z gości, zmarły dwa lata temu w USA, jako młody
amerykański pilot stacjonujący w czasie II wojny w Italii - pięciokrotnie w
roku 1944 bombardował ówczesne tereny Zakładów Chemicznych, Azotowych i Koksownię w Zdzieszowicach.
Te straszne czasy opisał w książce,
której okładkę publikujemy. Tę ciekawą pozycję (w języku angielskim)
wręczył mi syn autora. Pozycja zawiera ciekawe refleksje na temat całej obrzydliwości wojny i wielokrotnie autor wspomina w niej o lotach
nad „Blechhammer". Zainteresowanym chętnie książkę pożyczę.
Gerard Kurzaj
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oraz rosyjskich i elementy wyposażenia walczących armii. Są one czyszczone, konserwowane oraz weryfikowane z posiadaną dokumentacją techniczno- historyczną. Tak przygotowane
są eksponowane na corocznej wystawie modelarskiej o „Memoriał Załogi Porucznika Arthura
Lindella" z 15 U.S.A.A.F. W ten sposób staramy się połączyć historię z modelarstwem.
W rozwiązywaniu tych zagadek opieramy się na posiadanej fachowej dokumentacji, materiałach archiwalnych polskich, angielskich, niemieckich i amerykańskich. Bardzo dużą pomoc otrzymujemy od świadków wydarzeń. Spotkania z nimi wnoszą ogrom spostrzeżeń i wiele nieznanych faktów do prowadzonej sprawy.
Często dzięki nim trafiamy na poszukiwane przez nas miejsce lub otrzymujemy pamiątki z tym związane, a co najważniejsze potwierdzają się fakty uzyskane z różnych źródeł, które możemy
traktować jako stuprocentowe. W trakcie
naszych poszukiwań trafiamy również na
wiele innych ciekawych miejsc związanych z codziennym życiem w dawnych
czasach. Wszystkie te tematy są godne i
r.
warte ocalenia od zapomnienia. Niestety podstawowym problemem to miejsce, gdzie
można by te wszystkie „znaleziska" gromadzić. Nasze domowe półki uginają się pod ciężarem gromadzonych materiałów. Wszystko to
związane z historią naszej ziemi powinno znaleźć się na stałej ekspozycji, tak aby w każdej
chwili osoba odwiedzająca nasze strony mogła
się z tym zapoznać.
Waldemar Ociepski, Maciej Cząstka

I'm Off To War, Mother,
But I'll Be Bock
REFLECTIONS OF A WWII TAIL GUNNER

Szkoła Podstawowa

Obserwacje

D l a uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Sławięcicach pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września o godz. 9.00. W tym roku
do naszej szkoły uczęszczać będzie 169 dzieci w ośmiu oddziałach.
W swym wystąpieniu dyrektor szkoły Mieczysław Dąbrowski uroczyście zainaugurował nowy rok szkolny 2004/2005. Szczególnie gorąco przywitał 25 uczniów klasy I, którzy w tym dniu po raz pierwszy
przekroczyli próg naszej szkoły.

Pierwszy dzwonek
W uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego wzięli również udział zaproszeni goście: zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla Piotr Gabrysz oraz pani Halina Fogel - przewodnicząca Rady
Osiedla Samorządu Mieszkańców Sławięcic.

dokończenie ze str. 7
Nareszcie doczekaliśmy się porządnej nawierzchni
na Batorego. To zasługa naszej Rady Powiatu. Do pełni szczęścia brakuje nam
jeszcze chodnika przy tej ulicy, bowiem przy obecnym natężeniu ruchu i brawurze kierowców, piesi nie czują się bezpiecznie. Pozostaje tylko jedna mała wątpliwość. Czy pod tą nową nawierzchnią ulicy położono już całe uzbrojenie ulicy? Czy nie czeka za chwilę rozkopywanie w związku z kanalizacją burzową?
Mamy 2004 rok, era lotów kosmicznych i komputerów. A u nas
„w mieście" chodnikami przy ulicy Sławięcickiej nie da się chodzić. Odnosi się wrażenie, że jest rok 1945-1946, bo ich stan - jak po wojnie.
W czerwcu br. na skrzyżowaniu ulic Sławięcickiej i Eichendorffa jeden z tirów uszkodził krawężnik i metalowe barierki. 29 czerwca o godz. 13.00 przewodnicząca Rady Osiedla w czasie spotkania z dyr.
Bogusławem Pilchem wskazała problem. Mamy wrzesień br., rozwalony krawężnik nadal „zdobi" główną ulicę osiedla.
Sławięcickie maluchy dziękują za nową, estetyczną piaskownicę na placu zabaw, a rodzice za ławkę przy niej. Przydałby się jeszcze
w pobliżu kosz na śmieci, by pociechy wiedziały, że papierek po cukierku należy wrzucić do kosza, a nie na trawnik.
3 maja 2004 roku, z okazji 70-tych urodzin ks. Proboszcza Jana
Piechoczka oraz 30. rocznicy jego posługiwania duszpasterskiego w Sławięcicach odbył się na placu przykościelnym piękny koncert. Bogaty program orkiestra dęta, występy chóru, Scholi i zespołów, a nawet kabaret - był ucztą
kulturalną dla wielkiej rzeszy słuchaczy i widzów. Brawo organizatorzy!
Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic wydało płytę DVD z przegranymi filmami 8 mm kręconymi w naszej miejscowości w latach 1972-1976.
Wiele osób może tam rozpoznać siebie lub swoich krewnych. 30 lat minęło... Zapraszamy do P. Danki na „Górce" i „Praktyka".

Rozpoczęcie roku szkolnego 2004/05 w Szkole Podstawowej nr 16.

Podczas uroczystości nie zapomniano także o uczczeniu chwilą ciszy
pamięci ofiar II wojny światowej, której to 65 rocznicę obchodziliśmy.
W tym dniu grono pedagogiczne pożegnało wieloletnią nauczycielFatalnie wygląda „promenada" wzdłuż Kanału Gliwickiego,
kę panią Halinę Willim, która 14 lat nauczała w naszej szkole historii i od strony parku. Ciekawe, kto jest gospodarzem tego terenu? Rada Osieprzeszła na zasłużoną emeryturę, oraz pana Huberta Pogodę, który peł- dla będzie w tej sprawie interweniować!
nił funkcję szkolnego konserwatora. Życzymy im dużo zdrowia oraz saWystosowano (Rada Osiedla) pismo do prezydenta miasta
mych sukcesów w życiu osobistym.
W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie poznawać będą już od o pilne uruchomienie ścieżki dla pieszych od ul. Dąbrowszczaków do
pierwszej klasy dwa języki obce: język angielski i język niemiecki. W Spacerowej. Ruch na ul. Strzeleckiej na tym odcinku wręcz uniemożliklasie trzeciej rozpoczyna się przygoda z komputerem na lekcjach in- wia komunikację pieszą do centrum osiedla.
formatyki, które realizowane są do klasy szóstej. Podobnie jak w latach
Trwają prace konserwatorskie przy ogromnym witrażu w naubiegłych działać będą koła: polonistyczne, informatyczne, matematyczszym kościele parafialnym św. Katarzyny. Nie jest to niestety ostatni wine, przyrodnicze, plastyczne, regionalne, teatralne, a także SKS i chór.
traż, który musi być poddany całkowitej renowacji. Takie wydatki trudno
Nad opieką i rozwojem dydaktycznym czuwać będzie grono pedagobędzie udźwignąć samodzielnie społeczności parafialnej. Mamy nadziegiczne, którego skład od zeszłego roku nie zmienił się. Podobnie jak w laję, że tak jak w poprzednich latach, Radni Miasta wspomogą tę najwięktach poprzednich działać będzie w szkole świetlica socjoterapeutyczna.
szą zabytkową świątynię w mieście, przeznaczając pewne fundusze z
Informacje o sukcesach naszej szkoły w ubiegłym roku szkolnym
kont skierowanych na ratowanie zabytków. Pięknie z góry dziękujemy!
znajdują się na stronie internetowej szkoły www.szpnrl6.republika.pl
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.
Wjeżdżając do Sławięcic ze strony Ujazdu nie wiemy do jaA. Adamiak kiej części miasta wjeżdżamy. Brak tu tablicy „Sławięcice". Prosimy
drogowców o uzupełnienie.

Uwaga członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Sławięcic!

Zarząd Towarzystwa uprzejmie przypomina o podstawowym obowiązku, jaki każdy przyjmuje na siebie zapisując się do Stowarzyszenia, a mianowicie o płaceniu składek. Wysokość składek ustaliło Walne
Zebranie. Wiemy, że każdy z nas ma wiele spraw na głowie, lecz zobowiązań trzeba dotrzymywać. Liczymy, że do końca października wszyscy uzupełnią składki.
Z pozdrowieniami dla spóźnialskich!
Zarząd T.P.S.

Nasz stały czytelnik, mieszkający w Niemczech pan FRANZ
GRITTNER założył ciekawą stronę internetową o adresie: http://
hometown.aol.de/franzgrittner/homepage.html
Są tam bardzo ciekawe (w języku niemieckim) wspomnienia pana
Franciszka z czasów gdy mieszkał w Sławięcicach. Wiele informacji
historycznych i zdjęcia. Drobiazgowo opracowano działalność księdza
Amanda Droni, budowniczego naszego kościoła. Serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy!
Obserwowali i spisali:
Halina Fogel, Gerard Kurzaj
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Nasze Przedszkole

"Dziecko
jest człowiekiem"
W czasach nasilonej agresji, terroru, wojen i nietolerancji, to na nas, dorosłych ciąży
wielka odpowiedzialność za wychowanie małego człowieka tak, aby: akceptował innych takimi, jakimi są, miał szacunek dla innych i siebie, potrafił rozmawiać i w ten sposób rozwiązywać problemy, umiał nazywać uczucia własne i tym samym dostrzegał uczucia innych ludzi. Ważne, żeby potrafił przewidywać następstwa swoich działań, aby dostrzegał i informował dorosłych o sytuacjach wywołujących u
siebie poczucie zagrożenia.
Aby to osiągnąć potrzeba dużo pracy, rozmowy, a przede wszystkim przykładu. Dziecko
bierze przykład z najbliższego otoczenia (rodzice,
rodzina) obserwując i naśladując zachowania dorosłych.
Zastanówmy się przez
chwilę... Czy my sami dorośli nie powinniśmy
się, choć trochę zmienić? Może w nas samych
znajdziemy agresję, nietolerancję, zazdrość, brak
zrozumienia dla wad i
potknięć innych ludzi?...
- Agresja - jest nierozerwalną częścią ludzkiej
egzystencji i towarzyszy nam przez całe życie.
Ważną formą agresji u
małego dziecka jest przekora, prowokacja - dziecko chce dowiedzieć
się, na ile może sobie pozwolić i gdzie leżą niemożliwe do przeforsowania granice.
W agresji ważny jest umiar. Niekontrolowana agresja nie jest społecznie akceptowana.
Bez agresji nikt, a na pewno nie dziecko, nie
miałby sił sprzeciwić się i powiedzieć „nie", a
przecież są to ważne warunki zachowania własnej osobowości, aby chronić się przed wyrządzeniem krzywdy oraz wzmocnić własne ,ja".
Przytoczę niektóre przyczyny agresji u dzieci: agresja w rodzinie, brak akceptacji, zainteresowania, zbyt mocny rygor, brak wyznaczonych granic, których dziecku nie wolno przekroczyć, nadopiekuńczość, pobłażliwość rodziny wobec agresywnych zachowań dziecka,
brak poczucia bezpieczeństwa, niska samoocena, oglądanie w TV scen przemocy, gry komputerowe, itd.
Nie wolno nam zabronić dziecku okazywania uczuć, ale musimy pamiętać, że podstawą
wychowania jest rozmowa o tych uczuciach i

na ich bazie uczenia dobrych zachowań.
W naszej pracy wykorzystujemy różnorodne
środki i metody niwelujące agresję u dzieci między innymi, wspomniana „bajkoterapia" dziecko utożsamia się z bohaterami, przeżywa
ich bójki i kłótnie, szuka rozwiązań.
Przeprowadzamy także atrakcyjne zabawy:
integracyjne, na dostrzeganie agresywnych
uczuć i ich wyrażania, na budowanie poczucia
własnej wartości, na rozpoznawanie przyczyn
wściekłości i agresji, na pokojowe rozwiązywanie konfliktów, na rozumienie samego siebie i innych ludzi, na opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji, na nawiązywanie nieagresywnych kontaktów. Wyczulamy dzieci na
krzywdę innych dzieci, na pomoc słabszym.
Śmiem twierdzić, że najmłodsi Sławięciczanie trochę z tych naszych starań skorzystali... Nasi milusińscy są naprawdę wspaniałymi dziećmi!
Emilia Ostrowska

BAJKOTERAPIA
W dobie komputerów i telewizji nie sposób
nie dostrzec, jaką szansą jest dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, kontakt z dzieckiem poprzez książkę. Baśni, ich piękna, nic nie zastąpi - one są pierwszym sposobem przekazywania kultury, wchodzenia w szersze środowisko
społeczne.
Literatura twórczo rozwija, pomaga w procesie dorastania, zrozumienia siebie, samorealizacji, a szczególnie baśnie i bajki, które dając wsparcie, przedstawiają inne wzory myślenia i działania, a tym samym budują zasady osobiste, stymulują rozwój, uwrażliwiają na
piękno i dobro.
BAJKOTERAPIA to czytanie odpowiednio
dobranych bajek i rozmawianie z dziećmi na
ich tematy (wg Marii Molickiej).
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Baśń w życiu dziecka spełnia wiele ról, m.in.
pomaga zrozumieć świat i siebie, wprowadza
porządek i ład, buduje poczucie bezpieczeństwa, kształtuje racjonalne myślenie, rozwija zasoby językowe, uwrażliwia na walory estetyczne.
Program bajkoterapii stwarza dzieciom lepsze warunki do ich pełnego rozwoju, uświadamia rodziców i nauczycieli o roli, jaką odgrywa baśń i bajka w życiu dziecka.
* * *

BĘDĘ PRZEDSZKOLA
Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do przedszkola, jest bardzo ważny w jego
życiu. Musi rozstać się z rodzicami i w nowym
środowisku poradzić sobie z różnymi problemami. Tego dnia obawiają się również rodzice - oddając swoje dziecko pod opiekę osobom obcym.
Żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie, musi zaistnieć ścisła współpraca między
rodzicami a pracownikami przedszkola. „Będę przedszkolakiem" to
program, który pomoże
dziecku zaadaptować się
w przedszkolu.
Założenia
programowe; Program Adaptacyjny
oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system
wzajemnych oddziaływań
pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny, w celu stworzenia dzieciom lepszego
startu przedszkolnego.
Cele Programu Adaptacyjnego
Głównym celem jest ułatwienie nowo przyjętym dzieciom startu przedszkolnego, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie społecznym, zgodnie z
jego możliwościami rozwojowymi, jak również obniżenie lęku przed rozstaniem z rodzicami, skrócenie czasu adaptacji, nawiązanie relacji z rodzicami, integracja ze środowiskiem
przedszkolnym.
Kierując się tymi niewątpliwie ogromnymi
korzyściami, opracowałam i systematycznie
wprowadzam w swojej pracy z dziećmi ww.
programy w swojej grupie (3-4-5-latki). Pomaga to dzieciom wejść w nową grupę rówieśniczą, dziecko odróżnia dobro od zła, niweluje
swoją nadpobudliwość, a czasem nawet agresję w stosunku do innych.
Oba te programy są bardzo pomocne zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców - pomagają
również w pracy pedagogicznej nauczycielek.
Irena Mazur

Nasze Szkoły

Stypendyści
Zespołu Szkół Nr 3
w roku szkolnym
2004/2005

mogą ubiegać się o stypendium przyznawane
w ramach Działania Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie Szans Edukacyjnych finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie
spełniający łącznie następujące kryteria:
1) uczą się w szkole ponadgimnazjalnej
umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego

2) pochodzą z rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie
roku najlepsi uczniowie z poszczegól- rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym
nych typów szkół ponadpodstawowych i po- niż kwota uprawniająca do uzyskania świadnadgimnazjalnych ubiegają się o stypendium czeń rodzinnych (nie wyższym niż 504,00 zł
netto)
Prezesa Rady Ministrów.
W roku szkolnym 2004/2005 stypendystami
Zespołu Szkół Nr 3 zostali:
1. Monika Janocha - klasa V Liceum Ekonomiczne

Monika Janocha.

3) posiadają stałe zameldowanie na terenach
wiejskich. Za tereny wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tysięcy mieszkańców;
miasta do 20 tysięcy, w których nie ma szkół
ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

W roku szkolnym 2004/2005 po raz pierwszy uczniowie szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych, kończących się maturą,

Studia
w Sławięcicach

W Zespole Szkół Nr3 w Kędzierzynie-Koźlu
Stypendia mogą być przekazywane na całkoznajdują się sale dydaktyczne Akademii Ekonowite lub częściowe pokrycie kosztów:
micznej im. Oskara Langego z Wrocławia.
• zakwaterowania w bursie lub na stancji
Jak wiadomo, Akademia to szkoła z długo• posiłków w stołówce szkoły, bursy lub proletnim stażem i renomą. Może pochwalić się
wadzonej przez inny podmiot
III miejscem w Polsce wśród uczelni ekono• zakupu słowników i podręczników
micznych.
• związanych z transportem do i ze szkoły
W Kędzierzynie będzie studiować już ok.
środkami komunikacji zbiorowej
200 studentów.
• innych dodatkowych opłat i wydatków wyNabór jest prowadzony zarówno na Studia
maganych obligatoryjnie przez szkołę niezbęd- Zaoczne Magisterskie (5 l), jak i na Magisternych do uczestniczenia w nauce szkolnej, a skie Studia Uzupełniające (2 l), na kierunek
tym samym realizacji procesu dydaktycznego. Finanse i bankowość ze specjalnościami:
Warunkiem przyznania stypendium jest:
S Finanse i rachunkowość,

1) złożenie wniosku o przyznanie stypen2. Aneta Kufel - klasa V Liceum Handlowe
dium
3. Aleksandra Kuźmik - klasa III Liceum
2) dołączenie do wniosku oświadczenia o
Profilowane
4. Agnieszka Preisner - klasa II Techni- sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniakum
5. Krzysztof Franciszkiewicz - klasa II Li- mi o dochodach obejmujących okres 12 miesięcy (styczeń - grudzień) roku poprzedzająceceum Ogólnokształcące
Najwyższą średnią ocen spośród stypendy- go rok, w którym uczeń składa wniosek o przystów uzyskała Monika Janocha - 5,50. Jest ona znanie stypendium
finalistką ogólnopolskiego konkursu matema3) dołączenie do wniosku poświadczenia o
tycznego „Euklides" w Gdańsku, wielokrotnie stałym zameldowaniu w miejscu zamieszkareprezentowała szkołę w międzyszkolnych, po- nia.
wiatowych i wojewódzkich zawodach w piłce siatkowej i ręcznej dziewcząt. Reprezentuje szkołę w konkursach recytatorskich i ekonomicznych. Została wybrana do pocztu sztandarowego szkoły.
Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Nowe stypendia

technik ekonomista - bankowość i ubezpieczenia oraz w Liceum Profilowanym w profilu socjalnym.
Zadaniem programu „BANKOWOŚĆ" realizowanego w ramach specjalizacji, jest przygotowanie ucznia do pracy w banku jako pracownika średniego szczebla, a szczególnie na
stanowiskach zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych.
Profil socjalny przeznaczony jest dla tych,
którzy chcą pomagać potrzebującym, pracować dla ludzi i z ludźmi. Na zajęciach uczeń
pozna elementy psychologii, etyki, socjologii i pedagogiki. Nauczy się interpretować zachowania człowieka i zasady życia w społeczeństwie.
Wszystkim uczniom klas pierwszych naszego Zespołu życzymy bardzo dobrych wyników
w nauce

Nowe kierunki
kształcenia
w Zespole Szkół Nr 3

W roku szkolnym 2004/2005 w dwóch
klasach Gimnazjum rozpoczęło naukę 53
uczniów, a w pięciu klasach szkoły ponadgimnazjalnej 160 uczniów. Nowością jest rozpoczęcie kształcenia w Technikum w zawodzie
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Finanse przedsiębiorstw i instytucji
samorządowych,
S Bankowość i ubezpieczenia.
Wszystkie zajęcia i egzaminy prowadzone
są przez znakomitych wykładowców Akademii
Ekonomicznej na terenie Zespołu Szkół Nr 3.
Akademia Ekonomiczna zapewnia każdemu
studentowi możliwość wypożyczenia kompletu
podręczników oraz ratalnej opłaty czesnego.

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i młodzież
Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu składają podziękowanie panu D. Musioł za
zakup i przekazanie dwóch kompletów fantomów piersi potrzebnych do nauki samobadania piersi.
We wrześniu dla mieszkanek Sławięcic,
Miejsca Kłodnickiego i Cisowej odbędzie się
spotkanie w ramach akcji „Różowa wstążeczka", na której wykorzystane będą zakupione
fantomy.
Obserwator szkolny

• SPORT • SPORT •
"Sprzątanie świata"
17-19 września 2004 r.

Nowy Zarząd w KS KędzierzynKoźle (Sławięcice)

"Ekologicznie Krajobraz
po spadku
poproszę"
Bardzo zgrabne, chwytliwe hasło tegorocznych „Dni ziemi". Lubimy takie akcje, ale czy
komuś zależy, aby było ekologicznie? Jak jest,
każdy widzi.
Śmieci walają się wszędzie, a dzikie wysypiska spotykamy na każdym kroku. Przecież mamy kilka możliwości legalnego pozbywania się
odpadów z naszych gospodarstw domowych.
W roku 2004 firma Usługi Komunalne prowadzi akcję zbiórki odpadów segregowanych
systemem workowym oraz akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Obydwie akcje są
w całości finansowane przez Urząd Miasta, w
związku z czym mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów. Jeśli któreś z gospodarstw domowych przez przypadek nie zostało wyposażone w odpowiednio oznakowane worki, to
można je otrzymać od służb komunalnych w
dniach odbioru odpadów.
W tym roku będą to następujące terminy:
• papier i plastik - 23 wrzesień, 28 październik, 25 listopad, 23 grudzień
• szkło białe i kolorowe - 24 wrzesień,
29 październik, 26 listopad, 24 grudzień
W określonym dniu odbioru odpadów, odpowiednio przygotowane worki należy wystawić
przed posesją do godz. 7.00.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, m.
in. mebli, dywanów, wykładzin, pralek, lodówek, sprzętu RTV, odbędzie się w następujących dniach: 28 wrzesień, 26 październik, 23
listopad, 28 grudzień.
W razie wątpliwości można dzwonić do firmy Usługi Komunalne, pod numer telefonu:
483-42-53 lub 472-35-36.
W kilku punktach osiedla możemy wyrzucać odpady do dużych, oznakowanych pojemników. Ponadto każde gospodarstwo domowe
powinno posiadać kubeł na odpady komunalne i zawartą umowę na wywóz śmieci z dowolnie wybraną firmą. Rada Osiedla poprosi niebawem odpowiednie komórki Urzędu Miasta o
przeprowadzenie kontroli, czy każda posesja w
Sławięcicach posiada kubły na odpady i odpowiednie umowy.
Wokół nas nie musi być tak brudno, chyba że poczekamy aż Straż Miejska wystawi
nam mandat w dotkliwej wysokości. Prosimy
wszystkich, aby serio potraktowali niniejszy
tekst i jeszcze tego roku uregulowali te ważne sprawy.
Rada Osiedla

P o pechowym spadku z III ligi przed dwoma laty nasz zespół nie potrafił utrzymać się w
minionym sezonie w gronie IV-ligowców. Fatalna runda wiosenna spowodowała, że nasi piłkarze zakończyli rozgrywki na ostatnim
miejscu. Mocniejsze finansowo okoliczne kluby zaczęły kusić niektórych naszych zawodników. Pod znakiem zapytania stanął udział w
rozgrywkach w nowym sezonie. W tej sytuacji 14-osobowa grupa członków Klubu zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o niezwłoczne
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego. W oczekiwaniu
na Walne Zebranie piłkarze wznowili 2 sierpnia
br. treningi. Nowym szkoleniowcem został debiutujący w tej roli Marcin Nurski, który jeszcze przed rokiem był silnym punktem naszej
drużyny walczącej wówczas do ostatniej kolejki o powrót do III ligi. Cały ubiegły sezon stracił z powodu kontuzji, a w tym rozpoczął karierę trenerską. Ostatecznie z klubu odeszli m.in.
P Dyczek, Ł. Jaciuk, P. Grochla, M. Grochla,
D. Czepul, R. Bednarski, T. Wikłasz. Wrócili do
nas Michał Bachor, Andrzej Pakuła i zapomniany już nieco Marcin Kwoczała. Zespół uzupełnili juniorzy Grzegorz Cyris, Artur Kunc, Artur Biernat i Łukasz Bieniek. W ostatniej chwili udało się pozyskać z LKS Poborszów b. reprezentanta Polski... strażaków Pawła Kosia.
Część tych transferów dokonał już nowy Zarząd, wybrany na Walnym Zebraniu 13 sierpnia
br. Nowym prezesem został Wiesław Botwina,
znany nam dotychczas jako trener trampkarzy.
Ponadto w skład Zarządu weszli:
• wiceprezes - Jerzy Nurski (dotychczasowy prezes)
• sekretarz - Jan Saniawa (były działacz
Energetyka)
• członkowie prezydium - Grzegorz Bella (trener juniorów w sezonach 2001/02 i
2002/03)
Józef Paczuła (wybrany ponownie)
• członkowie Zarządu - Robert Czopek
(wybrany ponownie)
• Janusz Klimek (prezes Klubu w latach
2000-2003)
Powrócił również Ireneusz Matuszewski,
który został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Ta grupa działaczy podjęła się nie łatwej roli utrzymania Klubu w gronie czołowych drużyn Opolszczyzny.
opracował Jerzy Nurski

18

Sezon 2003/04
tabele końcowe
IV Liga
i . TOR Dobrzeń Wielki
2. Skalnik Gracze
3. MKS Kluczbork
4. Polonia Nysa
5. Hetman Byczyna
6. Śląsk Łubniany
7. MKS Gogolin
8. LZS Starościn
9. Małapanew Ozimek
10. OKS Olesno
11. Skalnik Tarnów Op.
12. Unia Krapkowice
13. Start Namysłów
13. Victoria Cisek
15. Polonia Głubczyce
16. LKS Goświnowice
17. Fortuna Głogówek
18. KS Kędzierzyn-Koźle

34 84 86 - 22
34 73 93 - 42
34 71 64 - 36
34 56 56 - 45
34 51 57 - 49
34 48 56 - 57
34 47 55 - 52
34 45 64 - 61
34
34
34
34

45 71 - 70
44 59 - 60
44 34 - 36
44 50 - 54

34 43 44 - 44
34 43 40 - 54
34 42 48 - 53
34 28 45 - 88
34 22 33 - 96
34 20 30 - 66

II Liga iuniorów
i . Polonia Głubczyce
2. Troja Włodzienin
3. LZS Walce
4. Włókniarz II Kietrz

26 72 110 - 17

5. Polonia Biała
6. KS Kędzierzyn-Koźle
7. Fortuna Głogówek

26 42 79 - 58
26 41 66 - 56

8. LZS Stare Koźle
9. Victoria Cisek
10. LZS Pawłowiczki
11. Orzeł Polska Cerekiew
12. Orzeł Branice
13. Naprzód Długomiłowice
14. MGKS Baborów

26 58 135 - 45
26 58 108 - 21
26 49 102 - 47

26 39 81
26 35 45
26 33 52
26 26 47

- 56
- 68
- 74
-109

26 24 52 -126
26 24 48 - 68
26 23 45 -108
26 0 11 -128

Liga trampkarzy
i . Odra I Kędzierzyn-Koźle
2. Po-Ra-Wie Większyce
3. KS Kędzierzyn-Koźle
4. LZS Stare Koźle
5. Odrzynka Dziergowice

20 58 166 - 8
20 52 106 - 1 8
20 36 71 - 42
20 34 48 - 4 6
20 32 64 - 3 7

6. KTS Kłodnica
20
7. Zawisza Kotlamia Stara-Kuźnia 20
8. KS Cisowa
20
20
9. Śląsk Reńska Wieś
10. Odra Bierawa
11. TKKF Blachowianka

31 69 - 6 2
25 63 - 7 4
20 37 - 8 3

16 35 - 7 3
20 10 39 - 1 0 2
20 !3 16 - 1 6 9

Młodzi w O S P
MC.ównież w tym roku, 5 czerwca na miejskich zawodach sportowo-pożarniczych OSP o puchar Prezydenta Miasta sławięciccy strażacy
wzięli wszystko, co najlepsze.
Na najwyższym podium stanęły:
Młodzieżowa Drużyna (MDP) Dziewcząt, Kobieca Drużyna Pożarnicza (KDP) i Drużyna Seniorów.
Młodzieżowa Drużyna Chłopców zajęła drugie miejsce. Moim zdaniem też bardzo dobre.
To zwycięstwo było warunkiem startu w zawodach na szczeblu wojewódzkim.
26 czerwca, kiedy zaczynaliśmy bawić się na I Międzynarodowym
Zjeździe Mieszkańców i Przyjaciół Sławięcic, nasi młodzi strażacy jechali do Strzelec Opolskich na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze. Na tamtejszym stadionie według regulaminu CTIF swoje siły i
umiejętności zmierzyli z zawodnikami sześciu innych miast województwa opolskiego.
Kiedy po trudach zmagań z przeciwnikami obie nasze drużyny dziewcząt i chłopców stanęły na podium, a na ich piersiach zawisły srebrne
medale, radości nie było końca.

Na festynie 27 czerwca strażacy spisali się na szóstkę...

W OSP dba się o młodzież...

Prosto z zawodów przyjechali na nasz stadion, by pochwalić się zdobytym pięknym pucharem i medalami i zaśpiewać swój charakterystyczny hymn zwycięstwa.
Przypomnieć trzeba, że Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, to
uczestnicy w wieku od 12 do 16 lat.
Przedstawiamy przeto naszych bohaterów:
Dziewczęta: Katarzyna Bodynek, Michaela Foltys, Natalia Biernat, Justyna Jochem, Dominika Joniec, Marta Kucharczyk, Mariola Krasówka,
Patarycja Niezgoda, Alicja Tomaszewska, Katarzyna Wietrzykowska.
Chłopcy: Adrian Bodynek, Marcin Hodyniecki, Kamil Kiebzak, Dawid Klemens, Szymon Lesik, Arkadiusz Łukasik, Sebastian Michalski, Marek Szala, Mariusz Szip, Marcin Szyszkowski.
Opiekunowie drużyn: MDP dziewcząt - zastępca naczelnika pan
Henryk KUCHARCZYK i prezes sławięcickiej OSP, pan Herbert
KLEMENS - opiekun MDP chłopców, w nagrodę za osiągnięcia swoich podopiecznych zorganizowali im 10 lipca i 28 sierpnia pikniki nad
Kanałem Gliwickim. Prócz pieczenia kiełbasek i ogólnej zabawy dużą
atrakcją były przejażdżki łodzią motorową po kanale.
Gratulujemy osiągnięć i pomysłów na ciekawe spędzenie czasu.
H.F.

Goście z Gerolstein
W dniach od 24.05.04 r. do 02.06.04 r. Dom Pomocy Społecznej w
Kędzierzynie-Koźlu gościł grupę 20-tu uczestników warsztatów terapii
zajęciowej z Gerolstein (Niemcy). W wyniku wieloletniej współpracy,
jaką utrzymuje DPS K-Koźle z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Gerolstein, została zainicjowana wymiana integracyjna mieszkańców. Podstawowym jednak celem wymiany było zapoznanie obu stron ze sposobem
organizacji życia osób niepełnosprawnych, zarówno na polu zajęć terapeutycznych, rozrywkowym i duchowym.
Przyjazd gości z Niemiec na teren DPS-u był szczególnym wydarzeniem zarówno dla mieszkańców DPS-u jak i dla samych gości, którzy
po raz pierwszy przyjechali do Polski. W pierwszym dniu nasi goście
zostali serdecznie przywitani przez władze powiatu K-Koźle na terenie
Starostwa w Sali Obrad. Po uroczystym obiedzie zapoznano naszych
gości z programem pobytu i imprez.
Uczestnicy Warsztatów zwiedzili między innymi Zakład Pracy ChroGoście z Niemiec na wycieczce w Opolu.
nionej INPARCO, INMET gdzie byli pod dużym wrażeniem organizacji
W
ramach
integracji
organizowano spotkania przy ognisku na terenie
pracy jaka została im zaprezentowana. Następnie nasi goście zwiedzili Dom Dziennego Pobytu „Promyczek" gdzie miło spędzili czas na za- DPS, wspólne zabawy. Razem spędzony czas był najlepszym sposobem
na zawiązywanie przyjaźni, wymianę spostrzeżeń i doświadczeń. Planobawie z grupą młodzieży.
Dla urozmaicenia czasu oraz zapoznania z najpiękniejszymi zakątkami wane są ponownie tego typu spotkania.
Andrzej Kowalczyk
Polski zorganizowano wycieczki do Krakowa (gdzie m.in. zwiedzano Wawel) i Wieliczki, następnie był wyjazd do Chorzowa, Opola i Kłodzka.
Dyrektor DPS
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Tylko u nas

"Gazeta Sławiecicka
na płytach C D
Z
inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic przegrano wszystkie dotychczas wydane
numery „Gazety Sławięcickiej" - na płyty CD.
Począwszy od numeru 1 z października 1990 roku aż do numeru 53 z Wielkanocy 2004 roku wszystko mamy skomasowane na czterech płytach CD. Tę mrówczą pracę skanowania wszystkich stron (łącznie jest ich około tysiąca) wykonał społecznie kolega Grzegorz PIELA. Dzięki ci
Grzesiu! Ale proszę sobie wyobrazić jaką kopalnię informacji o naszym osiedlu mamy, dysponując na czterech malutkich dyskach z wszystkimi
numerami gazety. Zestaw 4 płyt można otrzymać
w siedzibie Towarzystwa przy ul. Asnyka 2, w
dniu dyżuru (za chwilę będą dyżury) lub prosimy
pytać o nie w sklepie na „Górce" lub „Praktyk".
Wydając płyty zainteresowanym liczymy na niewielkie darowizny na rzecz Towarzystwa. ZebraTegoroczna Cyklostrada, rowerowa wyprawa ze Sławięcic do pięknego zamku w Pławnione kwoty przeznaczamy w całości na cele statutowicach, przyciągnęła aż 300 amatorów jazdy rowerem. Atrakcji było moc! Zapraszam znowu
we Stowarzyszenia. Zapraszamy!
1 maja 2005 r.
G. Kurzaj
G. Kurzaj

Pamiątka

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic wydano płytę CD zawierającą najciekawsze fotografie ze Światowego Spotkania Mieszkańców i Przyjaciół Sławięcic, które świętowaliśmy w czerwcu br. Informacje o płycie są do uzyskania w sklepiku na Górce i w sklepie „Praktyk". G.K.

www.slawiecice.as.pl
J a k niektórzy czytelnicy zapewne wiedzą,
funkcjonuje już strona internetowa informująca o
naszym osiedlu. Stworzyli ją młodzi ludzie i bardzo się z tego wszyscy cieszymy.
Jak wiadomo obowiązki uczniów czy studentów są liczne. Trudno jest również jednej osobie prowadzić stronę i na bieżąco ją jeszcze aktualizować. Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic postanowiło otoczyć patronatem zespół, który by na stałe „pilnował" wyglądu naszej sławięcickiej www. Możliwe, że znalazłoby się na ten
cel nieco grosza. Nasza nowa siedziba Towarzystwa przy ul. Asnyka 2 - też mogłaby być wykorzystana. Na razie spróbujmy zorganizować zespół. Wszystkich chętnych, młodych (i nie tylko) chłopców i dziewczęta, którzy chcieliby taką
stronę tworzyć, prosimy o zgłoszenie się do Gerarda Kurzaja (tel. 483-52-51, ul. Asnyka 17) lub
do Grzegorza Białka (tel. 483-34-02, ul. Gałczyńskiego). Zgłoszenia przyjmujemy do 30 października tego roku. Gdy zbierze się grono chętnych,
spokojnie przy herbacie lub coca-coli - wspólnie
zastanowimy się nad organizacją całego przedsięwzięcia. Prosimy również o głosy naszych Czytelników - co sądzą o tej sprawie. Prosimy zachęcić swoją młodzież - a może macie Państwo propozycje odnośnie kształtu strony. Nie zapominajmy, że strona www.slawiecice.as.pl już istnieje,
prowadzi ją Piotr ORSZAK, a liczba odwiedzin
tej strony liczy się już na tysiące i to ze wszystkich prawie kontynentów.
Serdecznie wraz z Piotrem zapraszamy do zespołu!
Gerard Kurzaj, Grzegorz Białek

Wakacje w mieście

w

iele różnych form spędzania wolnego
czasu na sportowo przygotował Miejski Ośrodek Sportu dla młodego pokolenia naszego miasta z okazji ferii letnich. W czasie przerwy wakacyjnej dzieci i młodzież szkół osiedla Sławięcice i Kędzierzyna-Koźla brała udział w zajęciach
strzelectwa sportowego i grach sportowych na
sali gimnastycznej. Takie zajęcia odbywały się
na strzelnicy pneumatycznej na terenie Zespołu
Szkół nr 3, gdzie na bazie sportowego zaplecza

Gazeta
SŁAWIĘCICKA

Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju „Sparta" oraz Publicznego Gimnazjum nr 8 dzieci
spędzały wolny czas. W programie zajęć była
nauka strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej - pistolet i karabin. Każdy chętny mógł
nauczyć się jej od podstaw. Program uwzględnił też sportową rywalizację strzelecką pomiędzy uczniami, zawodnikami klas V i VI szkół
podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Stopień trudności był różny, w zależności od wie-

ku. Klasyfikacja była indywidualna, osobno dla
dziewcząt i chłopców. Ze szkół podstawowych z
dziewcząt najlepsza okazała się Kasia Wietrzykowska, z chłopców na miejscu pierwszym Łukasz Głowacki, na drugim Sławek Sawkiewicz
a na trzecim Paweł Groń. Ze szkół gimnazjalnych najlepsi byli z chłopców: na miejscu pierwszym Andrzej Kufel, na drugim P. Szyszkowski. Z dziewcząt najlepsza była Gosia Tomik, a
drugie miejsce wystrzelała Asia Jaskuła. Każdy startujący otrzymał słodką nagrodę, a najlepsi zostali wyróżnieni. Przy tylu atrakcjach nikt z
pewnością się nie nudził!
Andrzej Starostka
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Brawo
Ocowalczy Rada Osiedla
Poniżej publikujemy treść pisma wystosowanego przez Radę Osiedla
do Telekomunikacji Polskiej. Jaki będzie efekt?
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW
Osiedla „Slawięcice"
R A D A OSJEDLA
47-230 Kędzierzyn-Kożle

Kędzierzyn-Koźle lipiec 2004 r.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
Obszar telekomunikacji w Opolu
PETYCJA
Jesteśmy mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla dzielnicy Slawięcice.
Znaczna część mieszkańców naszej dzielnicy jest „szczęśliwymi"
posiadaczami telefonu.
Telefonizację naszego osiedla przeprowadzono dzięki naszym
pieniądzom, które zostały zdeponowane na koncie dwóch Społecznych Komitetów Telefonizacji. W tamtym czasie zaufaliśmy
TP, gdyż posiadanie telefonu przez naszych mieszkańców było momentem dołączenia do cywilizacji, co nie było aż takim luksusem
lecz koniecznością życia codziennego.

Novotel!

Jeszcze raz gorąco dziękujemy panu Achimowi MARTIN, dyrektorowi hotelu „NOVOTEL" w Mannheim za ufundowanie głównej nagrody w loterii na naszym festynie dnia 27.06.04 r. Rodzina z Ujazdu,
która szczęśliwie wylosowała 7-dniowy bezpłatny pobyt w tym pięknym mieście, na pewno wróci do domu z dużą ilością wrażeń!
Panu Józefowi KAPOLKA - pomysłodawcy i organizatorowi nagrody - wielkie dzięki!
Zarząd TPS

Oczywiście dzielnica nasza została „stelefonizowana" - tylko że
przy pomocy starych centralek i na bazie starego kabla, który już w
tamtym czasie nie spełniał wymogów.
Co mamy teraz?
Ano teraz mamy:
1. Połączenia bardzo słabej jakości. W zależności od pogody możemy rozmawiać przez telefon z jednym wybranym przez nas samodzielnie abonentem (ładna słoneczna pogoda) lub jeszcze gorszej jakości połączenie, tyle że możemy włączyć się do rozmów - czasem
nawet dwóch jednocześnie, które słyszymy w czasie naszej rozmowy (w czasie pogody deszczowej) - zastanawiamy się czy TP nie powinna wprowadzić dodatkowej opłaty za taki „luksus".
2. Kompletny brak możliwości na korzystanie z licznych usług bardzo szeroko reklamowanych przez TP (neostrada, ISDN, itp.).
3. Brak jakichkolwiek możliwości na podłączenie stałego złącza INTERNETU (przeprowadzono pomiary przez TP SA), co w obecnym czasie nie jest już żadnym komfortem. Pragniemy zwrócić uwagę, że w naszej dzielnicy mieści się Zespół Szkół Ponadpodstawowych (1000 młodzieży) wydział Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz
Szkoła Podstawowa z Przedszkolem. Do listy tej trzeba dodać liczne
przedsiębiorstwa, które znajdują się na naszym terenie.
My mieszkańcy dz. Slawięcice czujemy się oszukani przez TP SA.
Płacimy takie same stawki za połączenia jak wszyscy ci, którzy mogą korzystać w pełni z możliwości, jakie w dzisiejszym czasie daje
połączenie telefoniczne. W zamian mamy bardzo złej jakości usługę,
za którą musimy płacić coraz więcej, gdyż korzystanie z internetu za
pomocą modemu jest (mimo korzystania z pakietu) bardzo drogie, a
przy obecnym stanie instalacji bardzo zawodne.
W naszym imieniu prowadzone były zabiegi przez firmy specjalistyczne w celu zainstalowania sieci internetowej, jednak działania te
spotkały się z zupełną ignorancją ze strony TP SA. Do dzisiaj nikt nie
jest w stanie odpowiedzieć wiążąco kiedy sytuacja ulegnie zmianie.
Jako społeczność dz. Slawięcice rozważamy możliwość zawieszenia płatności za abonament do momentu poprawienia obecnego stanu rzeczy.
Do petycji dołączamy listę abonentów mieszkańców Osiedla Slawięcice oraz firm i instytucji znajdujących się w osiedlu, żądających
szybkich działań ze strony TP SA, działań zmierzających do radykalnej zmiany istniejącego stanu rzeczy.
PRZEWODNICZĄC/
PRZEWODNICZĄCA

SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW
osiedla .Slawięcjce"
RADA OSIEDLA
47-230 Kędzierzyn-Koźle

161 podpisów i 33 deklaracje zakładów pracy.

U d a n a loteria
w czasie trwania ZJAZDU 27. VI. br. słychać było zewsząd głosy „skąd
na loterii fantowej wzięły się takie bogate fanty. Kto jest sponsorem?"
Otóż kapitan niemieckiej drużyny piłkarskiej poprosił, by każdy z
uczestników zabawy sportowej przywiózł do Sławięcic jakiś dar.
Dary były bardzo bogate i darczyńcy okazali się niezwykle hojni. Pomysłodawca i kapitan drużyny, to dawny mieszkaniec Sławięcic - pan
Józef KAPOLKA.
Z radością wymieniamy osoby, które na apel Józefa odpowiedziały, a byli to: Georg BONK, Jan BONK, Eugen HARNUS, Halina
KAPOLKA, Jan KLOSE, Josef KLOSE, Peter KLOSE, Mirosław
KLOSE, Hans MANEK, Peter MAINUSCH, Werner NAHLIK,
Hildegard MEHLICH, Reiner PARUSEL, Bernhard PIENTKA,
Dr. Hedwig (Musiol) PODSTAWSKI, Heinrich SCHOLTYSSEK,
Peter SCHWEICKERT, Hubert ROSENECK-MASLANKA, Peter
WIENTZEK, Martin ACHIM-NOVOTEL, MANNHEIM.
Część darów pochodziła od osób indywidualnych oraz instytucji miejscowych. Na loterii zebrano ponad 2000 zł, które decyzją organizatorów
w całości przeznaczono na wspomożenie charytatywnej działalności
sławięcickiej „Caritas". Wszystkim składamy tradycyjne „Bóg zapłać"!
Komitet Organizacyjny Zjazdu

Sprawozdanie z działań Rady Osiedla za okres od maja do września 2004 r.
W naszych propozycjach dotyczących działalności Rady Osiedla,
a przedstawionych w dniu wyborów, istnieje m.in. taki punkt, cytuję
„...Co kwartał R.O. powinna dać sprawozdanie Mieszkańcom, czym się
zajmowała, jakie sprawy załatwiła, jakie pisma, do kogo, kto nie odpowiedział, nazwiska urzędników, którzy pomogli, pouczyli, lub nie pomogli, daty, terminy..."
Niniejszym dotrzymujemy naszego zobowiązania i skrótowo przedstawiamy Państwu działania podejmowane przez wybraną w kwietniu
br. Radę Osiedla.
Kwiecień 2004
Uporządkowano siedzibę Rady Osiedla. Zawieszono nowe estetyczne tablice na budynku Rady Osiedla. Ustalono plan dyżurów członków
Rady, plan zebrań Rady i Zarządu. Wydano specjalną ulotkę z fotografiami i adresami członków Rady.

Usterki na ul. Książąt Opolskich
Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej zapadły się studzienki na tej ulicy. 10.05.2004 r. wysłano pismo do prezydenta Fąfary wraz ze zdjęciami zapadłych studzienek. 15.05.2004 r. - otrzymaliśmy informację od
wiceprezydent Brygidy Kolendy-Łabuś, że sprawę przejął Referat Zarządzania Drogami. 3.08.2004 r. - kierownik tego Referatu Marek Mazurkiewicz napisał do Rady, iż zwrócił się do Wodociągów Miejskich
z prośbą o kontrolę stanu sieci. Jak napisał „wynik kontroli pozwoli na
podjęcie kroków związanych z naprawą ulic". Minęły 4 miesiące i nic
nie załatwiono. Zapadła studzienka ciągle zbiera tony wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej i za pieniądze podatników pompuje ją do
oczyszczalni w Blachowni.

Apel mieszkańców ul. Filipa Pieli
W apelu proszono o podanie terminów budowy kanalizacji i nawierzchni na najgorszej drodze osiedlowej. 29.06.04 r. odbyło się spotkanie w terenie. Ulicę F. Pieli - jak obiecano - wyremontuje się po założeniu kanalizacji w latach 2005-2006.

Oznakowanie ul. Książąt Opolskich
25.04.04 r. zgłoszono pani Łucji Płatek w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu brak oznakowania ul. Ks. Opolskich od strony ul.
Asnyka. Sprawę załatwiono szybko i sprawnie. Dziękujemy!

Dyrektor Pilch z Dróg Krajowych obiecał przycięcie konarów lip w jesieni tego roku. Sprawa chodnika - jak obiecał kierownik Referatu Marek Mazurkiewicz będzie możliwa do realizacji po wybudowaniu w tym
rejonie kanalizacji.

Kubły na śmieci
8.06.2004 r. poproszono pisemnie Pana dyrektora Józefa Pietrasza z
Usług Komunalnych o usunięcie kubłów ze skrzyżowania Sławięcicka Asnyka i przeniesienie ich na ul. Kołłątaja. Kubły usunięto błyskawicznie, przeniesiono je na ul. Batorego. Mimo wszystko - dziękujemy!

Lisy na ul. Dembowskiego
08.06.2004 r. przewodnicząca Rady zgłosiła komendantowi Straży
Miejskiej Edwardowi Marcowi - fakt pojawienia się na ulicy niebezpiecznych i dziwnie zachowujących się lisów, biegających śmiało w biały dzień. Komendant stwierdził: „Straż Miejska nie jest władna i nie ma
możliwości interwencji - proszę pisać do Nadleśnictwa". Tego samego
dnia nadleśniczy pan Zbigniew WALISKO udzielił wyjaśnienia, że „za
wszelkie insekty, szczury, lisy, psy itp. wałęsające się po terenie miasta odpowiedzialne są służby miejskie. Są na to odpowiednie przepisy
prawne". Lisy na szczęście nikogo nie pogryzły.

Ul. Sadowa
Ponad 60 osób - mieszkańców ul. Sadowej podpisało się pod prośbą do prezydenta miasta odnośnie remontu strasznie dziurawej drogi.
12.06.2004 r. - wysłaliśmy pismo do Urzędu, z kopią do przewodniczącego Rady Miasta. 30.06.2004 r. - kierownik Referatu Marek Mazurkiewicz odpowiedział, że remont drogi będzie możliwy po założeniu w tym
rejonie, w 2005 roku, kanalizacji sanitarnej. Musimy więc czekać.

Kiepskie łącza Internetowe w Sławlędcach
W naszym osiedlu nie można łatwo i prosto założyć stałego łącza internetowego. Napisaliśmy do Telekomunikacji Polskiej szeroką petycję
(prośbę). Podpisało ją 161 mieszkańców oraz szefowie 33 małych firm
z terenu osiedla. Pismo wysłano do Opola w lipcu br. Do dziś ani słowa
odpowiedzi. Niech żyje konkurencja.

Kratka ściekowa ul. Sławięcicka

Od wielu lat systematycznie jest niszczona przez samochody kratka ściekowa obok posesji Sławięcicka 80. 27.07.04 r. zgłoszono dyrektorowi Bogusławowi Pilchowi - zniszczenie kratki oraz duże nieNa ul. Niezdrowickiej, bezpośrednio przy bramie państwa Stiller stoi subezpieczeństwo wypadku. 02.08.2004 r. - kratkę naprawiono, niestety
cha brzoza, która w każdej chwili może się przewrócić na dom lub samo7.08.2004 r. ponownie się załamała i wpadła do otworu. Interweniujemy
chód. 24.05.04 r. - pani Stiller prosi w dyrekcji Dróg o wycięcie drzewa.
w Straży Miejskiej, ciągle jest niebezpieczeństwo wypadku. Niezbyt doCisza. 03.05.04 r. - Rada Osiedla dostarcza pisemną prośbę, mapkę terebrze oznaczono miejsce. Samochody rozjeżdżają mało widoczny drewnu, prosząc o pilne działanie. Cisza aż do 14.06.04 r. - gdy przewodnicząniany stojak (w dzień słabo widoczny, w nocy wcale). Sami oznaczamy
ca dzwoni do Referatu Zarządzania Drogami. Pani Strąciwilk informuje,
dziurę gałęziami i... papierem toaletowym. 9.08.04 kratkę naprawiono.
że drzewo zostanie wycięte najdalej do 15.06.2004 r. Cisza. 7.07.2004 r.
Dziękujemy! Dzięki Bogu nikt nie zginął!
- znowu przewodnicząca dzwoni. Nic. 12.07.2004 r. - dzwonimy do kieMost na Wróblewskiego I ul. R. Kocha
rownika Referatu Marka Mazurkiewicza. Obiecał sprawą zająć się osobiście. Nic się nie dzieje. 23 lipca, 6 sierpnia i 13 sierpnia - monity prze13.08.2004 r. zgłosiliśmy w Referacie Utrzymania Dróg zaniedbania
wodniczącej. W trakcie rozmów za każdym razem przedstawiano różne ar- na moście przy ul. Wróblewskiego i usterki na ul. R. Kocha. Most oraz
gumenty. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi pisemnej, państwo Stiller odpływ uprzątnięto. Na ul. R. Kocha - bez zmian.
też. Drzewo stoi nadal. Pan Stiller co rano odrzuca spod bramy połamane,
Ponadto...
spadłe suche gałęzie. Od naszego sygnału minęło 5 miesięcy.
W siedzibie Rady Osiedla, w minionym okresie odbyły się 3 zebrania
Pomoc przy Zjeździe Mieszkańców Sławtęctc
Rady Osiedla, na których podjęto 7 uchwał dot. różnych osiedlowych
Od 02.06. - 27.06.2004 r.
spraw. Zarząd Osiedla spotykał się 4 razy analizując zlecone przez RaPrace członków Rady Osiedla związane z organizacją I ŚWIATOWE- dę zadania.
GO ZJAZDU MIESZKAŃCÓW I PRZYJACIÓŁ SŁAWIĘCIC.

Nieszczęsna brzoza

Końcówka ul. Elchendorffa
Chodzi o bok chodnika, od posesji państwa Pelzer do granic osiedla
oraz wycięcie 1 rzędu lip. 03.06.2004 r. wysłaliśmy odpowiednie pismo
do prezydenta Fąfary. Dnia 29.06.04 r. odbyło się spotkanie w terenie.

Przypominamy...

Dyżury członków Rady Osiedla pełnimy w każdy poniedziałek od
17.00 do 19.00.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Halina Fogel

Interwencje Rady Osiedla Współczesny Broniewski
(Piratom ku przestrodze)

Oto treść listu wysłanego przez naszą Radę Osiedla do Starosty, Radnych Powiatu, Wojewody, Prezydenta Kędzierzyna - Koźla i gazet. Co zrobią w tej sprawie odpowiedzialne instytucje
- obserwujmy wszyscy.

SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW

OSIEDLA SLAWIĘCICE

RADA OSIEDLA
KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul. BATOREGO 32. tel. 4834725

Kędzierzyn-Koźle 28.08.2004
Sz.Pan
Józef Gisman
Starosta Powiatu Kędzierzyn - Koźle
dotyczy: dewastacji Szpitala w Sławięcicach
Szanowny Panie Starosto! Szanowni Radni! Szanowni Państwo!
Prosimy niniejsze pismo potraktować jako rozpaczliwe wołanie w imieniu Obywateli.
Jesteśmy najniższą komórką samorządową w Polsce -demokratycznie wybraną przez
Obywateli, Radą Osiedla.Na oczach całego społeczeństwa lokalnego, a więc również
młodzieży i dzieci, trwa bezkarne rozkradanie i dewastacja obiektów po byłym Szpitalu nr 3
w Kędzierzynie - Koźlu.Nikt już nie wierzy w skuteczność pojedynczych telefonów
obywateli, indywidualnych interpelacji Radnych różnych szczebli samorządowych, czy
dyskusji prowadzonych w Urzędach w tym samym momencie, gdy bezczelni cwaniacy na
naszych oczach, w biały dzień ,z uśmiechem na ustach niszczą dorobek pokoleń .Potrzebne są
działania nadzwyczajne. Dnia 27.08.2004 poprosiliśmy Policję , Straż Miejską z Kędzierzyna
-Koźla oraz przedstawiciela prasy o przeprowadzenie, wspólnie z przedstawicielami Rady
Osiedla Slawięcice -wizji lokalnej. Wejście na teren szpitala nie sprawiało żadnych
trudności- brama jest cały czas otwarta. Podobnie ze wszystkimi wejściami bezpośrednio do
budynków. To co zobaczyliśmy , woła o pomstę do nieba !! Możecie się Państwo sami
przekonać oglądając załączone do niniejszego APELU zdjęcia .
Wiemy dobrze, jak trudno jest dzisiaj znaleźć inwestorów na podobne obiekty .Ale jak
wytłumaczyć Mieszkańcom , że Władza nie potrafi nawet zabezpieczyć tego, za co przed
Wyborcami odpowiada. Czy tak trudno jest zdobyć fundusze na trzech bezrobotnych
mężczyzn , którzy każdy po 8 godzin- będą pilnować budynków? Na obiekcie zaczynają
przeciekać dachy. Jest to ostatni moment, aby obiekt ratować ! Jeżeli tak się nie stanie to
szpital czeka los dawnego zamku w Sławięcicach, lub będzie tak jak z Warsztatami
Szkolnymi przy ul. Wróblewskiego oraz wieloma innymi obiektami. Kilka lat wierzyliśmy,że
obiekt odżyje ! Cierpliwie tłumaczyliśmy ludziom ,że Władza przecież „ coś zrobi" .
27 sierpnia 2004 r po obejrzeniu dewastacji pracy kilku pokoleń, został nam już tylko ten
ostatni, rozpaczliwy .obywatelski APEL !
z poważaniem
Halina Fogel
Radni. Wojewoda Opolski
Prezydent K-Kożla .Policja,
Straż Miejska, Mcdia.Micszkańcy

Osiedla

Kiedy przyjdą przeszukać dom,
Ten, w którym mieszkasz chłopie,
Kiedy sprawdzą twój CD-ROM,
I na płytach nagrane kopie,
Gdy pod drzwiami staną, i nocą
Nakazem w dłoni w drzwi załomocą Wiesz o jaką im chodzi zbrodnię?
Ściągałeś pliki
Przez dwa tygodnie.
Już przed twym domem setki są glin,
Dokąd uciekać? Chyba do Chin.
A wszystko przez to, że owe dane,
Wprost z Ameryki były pobrane
Co czyni z ciebie kogoś gorszego,
Niźłi mordercę wielokrotnego...
Kiedyś przyjdą na pewno pogrzebać ci w kompie
Może się zlitują, w co szczerze wątpię,
Jak GROM w nocy przez dach się wkują,
Płyty połamią, savey skasują,
Zniknie na zawsze w Fifie kariera,
Znów w nfs 'a startujesz od zera,
Choć w cali of duty wojnę wygrałeś,
Choć wiele nocy przez to zarwałeś,
Brak u nich skrupułów, litości nie mają,
Za dyskutowanie zarobisz pałą,
Nie pomogą płacze, ani lamenty
Cały twój hardware w folii zapięty,
Już biurko puste, już wiatrak nie huczy
Może mnie w końcu to coś nauczy,
Mijają godziny, mijają dni,
Chyba oszaleję, wciąż komp mi się śni,
Dzwonię na pały, może coś da się załatwić,
Jakiś glina mówi: muszę pana zmartwić,
Tutaj jest Polska, tu cuda się dzieją,
Kompa pan oddał przebranym złodziejom,
Jaki jest morał mojej definicji?
Profilaktycznie nie wpuszczaj policji!U!

Przysłał: pab

Pomagają wydawa
"Gazetę Sławiecicką"

Josef Mróz, Hildegarda i Willi Mehlich, Gretl i Willi John, Margarete StirnGeisler, Gabriela i Werner Nahlik, Helena
Kozubek, Maria Kupka, Piotr Hanousek,
Hildegarda Scholz, Renata i Jorg Dietrich,
Jan i Helena Czepelak, Werner i Sebastian
Tkosch, Helmut Mandla, Wanda i Karol
Kulodzik, Paweł Burzan, Jorg Schwert,
Siegrid Moschko, Jan Gołąbek, Alicja i
Hans Manek, Halina i Józef Kapolka.
Bardzo dziękujemy, Szanowni Przyjaciele
Gerard Kurzaj
naszej miejscowości.
Dzięki Wam
już od 14 lat
dowiadomości:Przewodnicząca Zarządu
V-ce Przewodniczący
Zarządu
Osiedla
jesteśmy w stanie pokrywać koszty druku gazety. Pozdrawiamy!
Redakcja

Nasigoście

Śniło mi się,że...

J a k wiadomo w czasie naszych czerwcowych uroczystości Gośćmi Honorowymi, zaproszonymi przez Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic byli KRAFT FÜRST zu
HOHENLOHE-OEHRINGEN wraz z małżonką KATHARINĄ von SIEMENS. Pani Krystyna Kołodenna dostarczyła nam niniejszą śląską linię genealogiczną rodziny Hohenlohe. Podane tutaj daty, imiona wiele mówią starszym mieszkańcom Sławięcic...
Stammtafel: Die Fürsten von Hohenlohe-Oehringen in Schlesien
Friedrich Ludwig
®>
1746- 1818
1796 Fürst zu Hohenlohe-Ingelfingen
1803 Fürst zu Hohenlohe-Oehringen,
resigniert 1806

Ostatnia dziewczyna z Zespołu
Szkół nr 3 w Sławięcicach rzuc i ł a palenie. Odbyło się uroczyste wrzucenie paczki
papierosówdo

Amalie Louise Marianne von Hoym

August II.
®
1784- 1853
1806 Fürst zu Hohenlohe-Oehringen,
resigniert 1849

Louise von Württemberg

Hugo
®
1816-1897
1849 Fürst zu Hohenlohe-Oehringen,
1861 Herzog von Ujest

Pauline von Fürstenberg

Ruszyła budowa nowoczesnego DOMU DLA OSÓB STARSZYCH na terenie dawneego szpitala w Sławiecicach...

rzeki Kłodnicy w pa

Bocian z „Górki" z gniazda u pana Długosza został trafiony kulą gdy przelatywał w zeszłym tygodniu
jad IRAKIEM w drodze do swojego afrykańskiego gniazda...
Piekliśmy znowu kartofle na polu od Gniży. Nela przyniosła sól i masło. Tereska przyniosła jabłka i śliwki
W ^ U ^ I ^ a Ołma posłała dwie „sznity z tustym"...
Śnił: Gerard Kurzaj

Christian Kraft
1 8 4 8 - 1926
1897 Fürst zu Hohenlohe-Oehringen

Johann (Hans)
®
Olga zu Hohenlohe-Oehringen
1858 - 1945
1926 Fürst zu Hohenlohe-Oehringen

(3D
August
2. Valerie von Carstanjen
1890- 1960
1945 Fürst zu Hohenlohe-Oehringen

Kraft
<©
Katharina von Siemens
» 1933
1960 Fürst zu Hohenlohe-Oehringen

Dziękuję Krysi za wyszukanie tej ciekawej informacji.
G. Kurzaj
Źródło: opracowanie - „ Historyczne związki pomiędzy południowo-zachodnimi Niemcami a Śląskiem "

Życzenia
f
Wielce szanowne nasze Seniorki:
Anna ALDER, Antonina D Ą B R O W S K A , Eryka D E M B I Ń S K A ,
Rita FABER, Jadwiga FRANCKI, Anna G R Z E G O R Z E K ,
Bogumiła G W I O Ź D Z I K , Maria HYTREK, Elżbieta K O C U R , Gertruda
KRIEGER, Jadwiga K U P K A , Elfryda K U P K A , Czesława L A N G I E W I C Z ,
Rita M O S Z K O , Irena M O R G E N S Z T E R N , Maria NIEDZIELSKA,
Aloiza PELZER, Józefa W A D O W S K A , Gertruda W Y G A S Z
obchodziły swoje urodziny.
Życzymy dużo zdrowia i wszelkich Łask Bożych na dalsze lata życia
Redakcja

Życzenia
Wielce szanowni nasi Seniorzy:
Franciszek BENISZ, Piotr G Ó R N I K , G e r a r d H A R N U S ,
Paweł K U B I C A , W i l h e l m K U P K A , H e r b e r t E W A L D , M i c h a ł O R S Z A K
obchodzili swoje urodziny.
Życzymy dużo zdrowia i wszelkich Łask Bożych na dalsze lata życia.
Redakcja

Telegram
Z przyjemnością
donosimy
iż w ostatnim czasie
związek małżeński zawarli:

pp. Barbara Kamińska
i Roman Węgrzyk
pp. Justyna Nalcher
i Robert Kerner
pp. Beata Fejklowicz
i Jacek Nikulla
pp. Bożena Ignacek
i Mariusz Adamski
pp. Joanna Kurelowska
i Dariusz Posniak
pp. Agnieszka Wuwer
i Sebastian Pyć
pp. Irena Tiszbierek
i Janusz Jantos
pp. Adriana Makuch
i Daniel Dec
Nowożeńcom serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności
i Błogosławieństwa Bożego
na nowej drodze życia
składa
Redakcja

Obserwacje

Laurka
Państwo

Krystyna i Hubert PADUZELOWIE v
Magda i Reinhard ATTLLED,
Maria i Józef JABŁOŃSCY

Płakać się chce gdy widzimy jak po raz nil«
prawia się włazy do kanalizacji sanitarnej na ul. SłWięcicIgo te włazy nie są na środku pasa jezdni i dlaczego tak często się psują.
Czy my w Sławięcicach mamy pierwsi na świecie kanalizację? I znów
obserwować będziemy wysiłki drogowców przy naprawach. Może jest
to sposób na utrzymanie miejsc pracy?

obchodzili 4 0 lat małżeństwa.
W związku z tą wspaniałą rocznicą wiązankę najpiękniejszych
życzeń, Błogosławieństwa Bożego na następne 4 0 lat.

Przy wjeździe na „Górkę" nagle postawiono tablicę „ul. Sławięcicka". Mieszkańcy się dziwią bo do tej pory mieszkali na ul. Eichendorffa lub przy ul. Powst. Filipa Pieli. Tak to jest gdy osiedlowe sprawy
próbuje się załatwiać w Warszawie, Moskwie i Nowym Jorku. Kochani
decydenci! Poproście o opinię Radę Osiedla, a unikniecie ośmieszania
się i strat finansowych.

Przesyła Redakcja
Laurka

JO lat temu składali sobie przysięgę

małżeńską

Trwa seria telefonów, próśb, obiecanek (cacanek) wokół sprawy wycięcia jednej suchej brzozy przy ulicy Niezdrowickiej, dokładnie
obok bramy wjazdowej u Państwa Stiller. Można by na to machnąć ręką gdyby nie fakt, że prawie codziennie spadają z drzewa grube konary
stwarzające prawdziwe niebezpieczeństwo. Rada Osiedla pisała, dzwoniła i... cisza. A niech już nareszcie przyjdą te wybory do Gminy, wtedy
wszystko (przez miesiąc!) idzie sprawnie!

Taństwo

Stefania iJózefKERNER
Życzymy 2jubilatom samych pogodnych dni i wicie jCask Hożych
na następne JO lat
IRedakcja

Dalej rozkradany jest szpital sławięcicki (piszemy te słowa
1.09.04 r.). Rada Osiedla wystosowała w tej sprawie specjalne pismo do
Starosty Powiatu, Radnych i Wojewody. O szczegółach tej sprawy więcej w tym numerze.

Podziękowanie

Księdzu Proboszczowi
Janowi Piechoczkowi,
panu Gerardowi Kurzajowi
oraz wszystkim społecznikom,
którzy pomogli w zorganizowaniu
naszego Jubileuszu 50 rocznicy
przyjęcia Pierwszej Komunii Św.
serdeczne podziękowania składają
Jubilaci - dzieci I-komunijne z 1954 r

Zniknęły pojemniki do segregacji odpadów stojące do tej pory na początku ul. Asnyka. Stało się tak na prośbę Rady Osiedla. Szkoda tylko, że pojemniki zabrano całkowicie poza osiedle, a nie ustawiono
ich w innej części osiedla, o co wyraźnie prosiliśmy!
Na słupach elektrycznych w osiedlu ciągle wiszą odrapane reklamy reklamujące jakąś „wystawę minerałów", która odbyła się w maju
br. Minęły cztery miesiące, a Sławięcicom zostawiono szpecące kartony.
Czy nie da się ustalić kto to tak zaśmieca i zmusić go do działania?
Na ul. Asnyka 2, do pomieszczenia gdzie kiedyś mieściła się
apteka, wprowadza się właśnie Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic. Mamy nadzieję, iż centralne położenie tego miejsca w osiedlu ułatwi nam
kontakt z mieszkańcami. Oby nam tylko starczyło funduszy na pokrycie
czynszu! Naszym sponsorom już dziś dziękujemy za pomoc w uruchomieniu i utrzymaniu lokalu!

Gratulacje

Szczególne życzenia

z okazji 80-tych urodzin

Oddano do użytku pięknie wybudowane ulice Gojawiczyńskiej i Ujejskiego. Czekaliśmy na to wiele lat. Nawet wjazdy do posesji wykonano na koszt Gminy. Mieszkańcy tych ulic dziękują wszystkim, którzy się przyczynili do pomyślnego zakończenia tych inwestycji. Pamiętajmy jednak o pozostałych niewyremontowanych drogach w
naszym Osiedlu!
dokończenie na str. 15

składamy Paniom:

Józefie CHMIELEWSKIEJ, Emilii GNIELKA,
Marii GRABOWSKIEJ, Antoninie MILKA
Życzymy zdrowia i wszelkich Łask Bożych na dalsze lata życia!
Redakcja
Laurka
Państwo

Państwo

Elżbieta iJerzyKURZAJ

Irena i Franz GRITTNEROWIE
oraz Edełtrauda i Piotr PARUSELOWIE

w miesiącu październiku 2 0 0 4 roku
obchodzą

55-tą

obchodzili 5 0 l o t małżeństwa
W zwigzku z tq wspaniałq rocznicg wigzankę
najpiękniejszych życzeń, Błogosławieństwa Bożego
na dalsze lata
przesyła Redakcja

rocznicę ślubu.

S e r d e c z n e życzenia Łask Bożych, zdrowia,
humoru i energii d o działania
życzy R e d a k c j a
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Ministranci na wakacjach

Pielgrzymka młodzieży
na Góręśw.Anny

W tym roku, wzorem ubiegłorocznych wakacji, ministranci parafii Sławięcice (Sławięcice i Miejsce Kłodnickie) wyjechali na wakacyjny obóz.
Miejscem obozu była Ochotnica Górna. Mieszkaliśmy u tych samych gospodarzy, którzy zaprosili nas w ubiegłym roku. Również wzorem ubiegłego roku, obóz został zorganizowany wraz z parafią Blachownia.

Tradycyjnie już, w jeden z pierwszych weekendów września, młodzież dekanatu Kędzierzyn pielgrzymowała na Górę Św. Anny, z okazji święta ich patrona, Św. Stanisława Kostki. W tym roku pielgrzymka
ta miała miejsce 18. września i zgromadziła młodzież wielu parafii naszego miasta. Sławięcice reprezentowała ponad 30-osobowa grupa młodych osób, którzy ze śpiewem na ustach i modlitwą w sercu wypraszali dla siebie i swoich najbliższych potrzebne łaski. W pielgrzymce wzięło udział ponad 200 osób, a zakończyła ją uroczysta Msza Św. w domu
pielgrzyma annogórskiego sanktuarium. Trzeba mieć tylko nadzieję, że
piękna tradycja, zainicjowana przed kilku laty, będzie kontynuowana i
nie zabraknie młodych osób, które w taki sposób będą dawać świadectwo swojej wiary. Pozostaje tylko pytanie, czy sanktuarium na Górze
św. Anny nie zostało ostatnio przez sławięciczan zaniedbane?...
Ks. Dariusz Flak

Młodzi seniorzy!
K o ł o Związku Emerytów i Rencistów w Sławięcicach zorganizoAtrakcji nie zabrakło. Od mieszkania na materacach w izbie, gdzie unowało
trzy spotkania: w styczniu, marcu i maju. Zaś 14 czerwca zwiedzisił się zapach siana, po kąpanie się w rwącym strumieniu. Oczywiście nie
mogło zabraknąć wędrowania po górach. Przepiękne widoki Pienin i Gor- liśmy Wisłę i Ustroń. Beskid Śląski przypadł nam bardzo do gustu, dlaców na długo pozostaną w pamięci wielu. Jak mówi jednak stare przysło- tego też postanowiliśmy raz w roku go odwiedzić. Byliśmy na zaporze,
wie: Wszystko co piękne, szybko się kończy. Po tygodniu trzeba było wra- wiemy gdzie mieszka nasz skoczek Adam Małysz. Podziwialiśmy też
piękny Hotel „Gołębiowski".
cać do domu, ale pozostała nadzieja, że za rok również są wakacje.
Po południu ruszyliśmy do Ustronia, przy pięknej, słonecznej pogoKs. Dariusz Flak
dzie opalaliśmy się oraz siedzieliśmy na ławeczkach nad Wisłą, a w Góralskiej Gospodzie przy kawie i herbatce śpiewaliśmy wszyscy piosenki
przy zapalonych świecach snując wesołe opowiastki. Pod wieczór zadowoleni wróciliśmy do domu.
W połowie września Koło Powiatowe Emerytów i Rencistów w KoźSzanowni Mieszkańcy Sławięcic!
lu zorganizowało 7-dniowe wczasy w Domu Rekolekcyjnym w StraszySzanowni Parafianie św. Katarzyny!
nie k. Gdańska. Nasz Związek otrzymał 10 miejsc.
Od kilku miesięcy nasi Bracia z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej
Każdy dzień rozpoczynał się mszą świętą. Zwiedzaliśmy Gdynię,
Kuźni, pod przewodnictwem dobrze nam znanego ks. Proboszcza TEOFILA CYGdańsk, Sopot i Hel. Pogoda była wspaniała, więc były kąpiele słoneczRYSA, rozbudowują swoją świątynię.
ne oraz wodne w Bałtyku.
Stara Kuźnia przez wieki była częścią parafii Sławięcice. Szeroko znany jest fakt,
kiedy to tamtejsi parafianie, w trudnym czasie komunizmu, kilka nocy trwali na
Zachęcamy naszych członków do wzięcia udziału w tych wczasach
modlitwie w kościele, który próbowano im odebrać. Postawa całej Rodziny Paraw następnym roku, zapisy już w styczniu 2005 r. Autokar przyjeżdża po
fialnej z naszej sąsiedniej miejscowości jest godna najwyższego szacunku.
uczestników do Koźla i odwozi ich do Koźla.

Udało się!

Od wielu już dni, systematycznie i bezinteresownie codziennie ludzie pracują
na budowie. Dobrze rozumiemy jak trudno w dzisiejszym świecie znaleźć ludzi
bezpłatnie darujących swój czas dla Pana Boga. Nie mogąc w inny sposób pomóc naszym Przyjaciołom, Rada Parafialna z Parafii św. Katarzyny, z własnej
inicjatywy, postanowiła zwrócić się do Mieszkańców Sławięcic o złożenie ofiary na tę BOŻĄ INWESTYCJĘ!
Przemyślmy tę sprawę w naszych Rodzinach! Kto ma możliwość niech podjedzie do Starej Kuźni i sam przekona się o wysiłku tamtejszej Parafii.
Ofiary będą zbierane po wszystkich Mszach św. od wieczoru w sobotę 21.08.04, w niedzielę rano 22.08.04 oraz
wieczorem tego dnia.
Ufamy, że Sławięcice, jak zawsze NIE ZAWIODĄ!
BÓG ZAPŁAĆ!!!

Piknik - „Stampnica".

Zorganizowaliśmy ponadto jeszcze „Rajd Rowerowy". 15 września
pojechaliśmy do Ośrodka Leśnego „Stampnica" koło Starej Kuźni.
Rada Parafialna Parafii św. Katarzyny
Tym razem pogoda nam nie dopisała i chwilami lekko padał deszcz.
w Sławięcicach
Nas to oczywiście nie odstraszyło, cała grupa pojechała na łono natury
Sierpień 2004
odpocząć. Przy muzyce piliśmy kawę lub herbatkę, bawiliśmy się, roZ takim apelem wystąpiła nasza Rada Parafialna. Zebrano ponad biliśmy zdjęcia. Obok nas pasły się konie i falowało jezioro. Atrakcji
4100 zł! Jeszcze raz wszystkim Darczyńcom serdeczne Bóg zapłać! Je- nie brakowało. Po południu rozpalono ognisko, były kiełbaski i napoje.
żeli ktoś z naszych Szanownych Czytelników dopiero teraz dowiedział Tak posileni ze śpiewem na ustach, po przejechaniu ok. 20 kilometrów,
się o rozbudowie kościoła u naszych sąsiadów i chciałby pomóc - to nie szczęśliwi wróciliśmy do domu. W październiku planujemy kolejną wycieczkę. Zapraszamy już dziś.
ma żadnych przeszkód. Z góry dziękujemy!
Kronikarz Koła PZEiR
Rada Parafialna
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Głos o sławięcickim spotkaniu
Nazywam się Marek KURDZIEL. Obecnie
nie mieszkam w Sławięcicach lecz w sąsiedniej Blachowni. Jestem jednak bardzo związany z tą miejscowością, gdyż tutaj chodziłem do
szkoły, wiele lat mieszkałem i do dziś mam dużo przyjaciół i znajomych. Najpierw pilnie obserwowałem przygotowania do Zjazdu, a później, już w czerwcu, z radością w nim uczestniczyłem. Widziałem piękną robotę społeczników pod kierownictwem pani Magdy Kurowskiej jak wiele dni porządkowali (właściwie remontowali) zabytkowe groby rodziny Hohenlohe na cmentarzu oraz inne zabytkowe groby.
Sam przyjazd księcia Hohenlohe wraz z małżonką do Sławięcic to było historyczne, niesamowite wydarzenie. Byłem szczęśliwy i mile zaskoczony gdy mogłem z tak ważną osobą osobiście
porozmawiać w niedzielne południe 27 czerwca
na sławięcickim cmentarzu. Trudno opisać wzruszenia jakie towarzyszyły grupie osób, która spotkała się 50 lat po I komunii Św. Widziałem to i
sam miałem łzy w oczach. A sobota 26 czerwca - spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej z 1964 roku. 40 lat minęło... Niezapomniana
pani kierownik Alina Horak i inni nauczyciele.

Ile rzeczy wydarzyło się przez te 40 lat. Piękny
pomysł, aby po tylu latach wrócić, przejeżdżając
niekiedy tysiące kilometrów, do swojej pierwszej
„budy" (jak się kiedyś mówiło).
A potem przyszła niedziela. Budujące kazanie ks. proboszcza Jana Piechoczka. Aż zazdrościć, że tak biegle i płynnie potrafi głosić
Słowo Boże raz po polsku a za chwilę po niemiecku.
Po południu, tysiące ludzi i dziesiątki atrakcji na stadionie sportowym. Byłem zaskoczony, gdy goście z Texasu, potomkowie emigrantów ze Śląska z 1854 roku, tak pięknie mówią
jeszcze gwarą śląską. A te spotkania, dziesiątki
uścisków dłoni, tłumaczenia „kto jesteś", radosne wspomnienia. Jak film, wracały wspomnienia z pięknych lat przeżytych kiedyś w tej pięknej miejscowości, jaką są sąsiednie dla mnie
dzisiaj Sławięcice. To nic, że my, dawni mieszkańcy tego miejsca, rozsiani jesteśmy dziś po
całym świecie. Mnie rzuciło niedaleko - bo tylko do Blachowni. A wy, moi kochani, czytający te słowa, gdzieś daleko, może w Niemczech,
Ameryce albo gdziekolwiek - nie martwcie się.
To co przeżyliśmy kiedyś w Sławięcicach było
bardzo ważne. Nie zapomnijmy o tym.
Pozdrawia was wszystkich
Marek Kurdziel

Ksiądz Franciszek znalazł się tym sposobem wśród takich znakomitości, dotychczas uhonorowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Śląska, jak profesor Zbigniew Religa, ks. Arcybiskup Alfons Nossol, aktor
Franciszek Pieczka, sławny reżyser Kazimierz Kutz, poeta z Opola Jan
Goczoł oraz nagrodzony tego samego dnia profesor Andrzej Bochenek,
światowej sławy kardiochirurg.
Nasz Przyjacielu, księże Franciszku! Z całego serca gratulujemy!
Redakcja

FOTO - OKO

Ksiądz Franciszek Kurząj i znany aktor Franciszek Pieczka
na spotkaniu w Warszawie.

l\ilkakrotnie już witaliśmy w Sławięcicach Gości z Teksasu. Są to
potomkowie śląskich emigrantów do USA z końca XIX wieku.
Na ziemię rodzinną przywozi Ich nasz ksiądz, obecnie proboszcz parafii
pw. Imienia Pańskiego w San Antonio, ks. Prałat Franciszek Kurzaj.
Ks. Franek przywozi wiernych swojej parafii do Polski, na Śląsk, by
mogli „wrócić do korzeni", odnaleźć przodków, nawiązać nowe znajomości i na miejscu porozmawiać w gwarze śląskiej.
Do Teksasu zaprasza też śląskie zespoły ludowe. W czerwcu br. folklor polski prezentował Amerykanom kędzierzyński zespół „KOMES", a
w grudniu, na obchody 150-lecia pierwszej emigracji ze śląska do USA
wyjeżdżają m.in. zespół „SILESIA" z Łubnian pod Opolem i laureatka
konkursu gwary śląskiej pani Monika Organiściok z woj. śląskiego.
Za swoją pracę, budzenie śląskości, pokazywanie „kraju starzyków"
ks. Franciszek Kurzaj otrzymał z rąk Kapituły Towarzystwa Przyjaciół
Śląska w Warszawie tytuł ŚLĄZAKA ROKU.
Uroczystość odbyła się na Zamku Ostrogskich w Warszawie w kwietniu br.

Mała Jessicka Rollik z Heiligenhaus w Niemczech
pilnie czyta naszą gazetę...

