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Łakną sprawiedliwości? 
Będą nasyceni! 

Mówię: MEKSYK - czuję przygodę. 
Mówię LAREDO - ogarnia mnie smutek! 
Stany Zjednoczone Meksyku to państwo położone w Północnej i 

Środkowej Ameryce. Dzieli się na 31 stanów i 1 dystrykt federalny. Ję-
zyk hiszpański jest językiem urzędowym. Peso meksykańskie to jed-
nostka monetarna. 

Mówię: PESO - i wiem, że za tym słowem kryje się: chleb, przetrwa-
nie -życie... 

Dziś też wiem, że wyżynno - górzyste położenie (80 % powierzch-
ni leży powyżej 1000 m), zróżnicowane warunki klimatyczne (północna 
i środkowa część - klimat zwrotnikowy, południowa - podrównikowy, 
wilgotny - trudny!) w dużym stopniu doskwierają ludziom, i niewątpli-
wie, są przyczyną ich przemieszczania się. 

Około 55 % ludności Meksyku stanowią Metysi, 29 % to Indianie 
(którzy to, też są pierwotnymi mieszkańcami tego kraju). Najliczniej-
szymi grupami spośród nich są: Aztekowie, Mistekowie, Zapotekowie, 
Majowie. 15 % stanowią ludzie pochodzenia europejskiego. 

Mówię: MEKSYK - widzę kraj niesamowitych kontrastów! 
Z jednej strony kraj najlepiej rozwinięty w Ameryce Łacińskiej - z 

rozwijającą się rolniczo-przemysłową gospodarką, z drugiej strony ob-
szary przerażającej biedy i beznadziejności. 

Kraj zasobny w surowce mineralne: ropę naftową, gaz ziemny, rudy że-
laza, miedzi, cynku, srebro, złoto, arsen, rtęć... z rozwijającym się rolnic-
twem (kukurydza, pszenica, sorgo, fasola, trzcina cukrowa, bawełna, po-
midory, kawa, tytoń) - nie jest w stanie zatrzymać ziomków - bo co ?! 

Zastanawiam się, jak to jest, że: zabytki kultury i sztuki indiańskiej, 
ściągające do Meksyku wielu turystów, również nie są w stanie zatrzy-
mać na miejscu ludzi tam mieszkających. 

- Marzą o lepszym życiu??! 
Mówię: AZTEKOWIE, MAJOWIE, ZAPOTEKOWIE - to myślę o 

wielości kultur i wysokiej cywilizacji, którą stworzyli, ale też niestety, o 
walce, którą prowadzili między sobą o wpływy i dominację - co, w kon-
sekwencji, ułatwiło (w latach 1519 - 1521) podbój kraju - przez hisz-
pańskich konkwistadorów... 

...I tak MEKSYK stał się NOWĄ HISZPANIĄ. KREOLE to potom-
kowie ich osadników! 

Jak każda gospodarka kolonizatorów, tak i ta miała charakter grabie-
ży. Indianie zostali przymusowo schrystianizowani i zepchnięci do ro-
li siły roboczej. Ich kultura więc ulegała systematycznemu niszczeniu i 
tłamszeniu. Wyzysk i choroby dziesiątkowały ludność indiańską, która 
z roku na rok zaczynała się kurczyć. 

dokończenie na str. 11 

Alleluja! 

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja !! 

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele "Gazety Sławięcickiej ! 

Niechaj radosne Alleluja,Łaska i Moc Zmartwychwstałego Chrystusa 

będą z Wami wszystkimi przez cały okres Świąt Wielkanocnych 

przezb całe życie.Gorące życzenia miłości Boga i ludzi oraz daru okazywania 

miłości drugim składa RedaKCJA gAZETY sŁAWIECICKIEJ. 



JASEŁKA W SZKOLE 

Dnia 24 stycznia 2005 r. o godz. 17.00 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kę-
dzierzynie - Koźlu wystawione zostały Jaseł-
ka, które połączone były z imprezą środowi-
skową z okazji dnia Babci i Dziadka. Impre-
zę tę przygotowało i zorganizowało Kółko Te-
atralne, Chór Szkolny i Mały Samorząd pod 
kierunkiem Anny Pawłowicz i Jolanty Lipiń-
skiej. Dekorację i wystrój sali wykonała Ilo-
na Szafarczyk. 

Wszyscy zaproszeni goście zostali serdecz-
nie przywitani przez dyrektora szkoły pana 
Mieczysława Dąbrowskiego, który na koniec 
swojego wystąpienia złożył serdeczne życze-
nia płynące z głębi serca wszystkim seniorom. 

„Dokładnie miesiąc temu, mniej więcej o tej 
samej porze, gdy na niebie pojawiła się pierw-
sza gwiazda, w naszych domach zasiedliśmy 
do wieczerzy wigilijnej. Dzieliliśmy się opłat-
kiem w blasku choinkowych światełek, składa-
liśmy sobie świąteczne życzenia, a w każdym 

D z i ę k i W a m 

"Gazeta 
Sławięcicka" 
ukazuje się 

od 15 lat 
ł ^ .osz ty druku gazety ciągle rosną. 

Sprzedaż ok. 800 numerów po 2 złote nie 
pokrywa w całości kwoty, którą trzeba wy-
łożyć za druk. Ale „dobre dusze" ciągle czu-
wają, zarówno w Polsce jak i w innych kra-
jach, głównie w Niemczech. Za pomoc dzię-
kujemy gorąco. 

Ostatnio wspomogli nas: 
RODZINA TKOTSCH 
HENRYK WOLLNY 
KAROL KUBIZKI 
RODZINA PARUSEL 
PETER MEINUSCH 
ANNA KURZAJ 

• HALINA I JÓZEF KAPOLKA 
ALICJA I HANS MANEK 

• ERNEST I ALFONS ZIMMERT 
DOROTA DUSZA 

Dziękujemy Przyjaciele! Wesołych Świąt. 
Redakcja 

Bóg zapłać! 
Ks. Proboszczowi i kw. Wikaremu, 

dr Annie Białek, siostrze Czesławie, 
Związkowi Emerytów i Rencistów, 

Róży Różańcowej, krewnym, sąsiadom, 
znajomym za modlitwy i liczny udział 

w ceremonii pogrzebowej, 
kwiaty i wieńce dla 

ś.p. Marty Komander 
składa Rodzina 

Podziękowanie 
Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w modlitwach oraz w ostatniej 

ziemskiej drodze 

ś.p. Alojzego Szewerda 
z głębi serca płynące podziękowania 

składa 
Rodzina 

Dziękujemy 
Wszystkim, którzy pamiętali 

w modlitwie oraz uczestniczyli 
w pogrzebie naszej ukochanej 

mamy i babci 

Hildegardy Jendros 
która zmarła w Niemczech 12.01.2005 

Dzieci z rodzinami 

Podziękowanie 
Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze naszej córki 

śp. Iwony Kubina 
krewnym, sąsiadom, znajomym, koleżankom, 

kolegom, narzeczonemu, Dyrekcji Zespołu 
Szkół nr 3, Środowiskowemu Hufcowi Pracy 

Lenartowice, Firmie RECO dziękujemy 
za tak liczny udział w modlitwach 

i ceremonii pogrzebowej. 
Serdeczne podziękowania składa 

Mama, Tata, Siostra i Brat 
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go wzruszenia dostarczyły kolędy w wykona-
niu Jacka Wolnego (skrzypce) i Beaty Żu-
rek (flet). 

Na koniec tego spotkania w imieniu wszyst-
kich wnuków prowadząca - Eni 
Łazowska złożyła wszystkim bab-
ciom i dziadkom serdeczne życze-
nia zwracając się tymi słowami 
„Dziękujemy Wam drodzy dziad-
kowie za Wasze serce, miłość i wy-
rozumiałość, za cierpliwość, za nie-
zliczone ilości opowiedzianych ba-
jek na dobranoc, za ciekawe histo-
rie opowiadane godzinami i za speł-
nianie naszych najdziwniejszych 
zachcianek. Bez Was życie byłoby 
smutne i nudne. Dlatego życzymy 

Wam dużo, dużo zdrowia i 100 lat życia". Po 
tych słowach uczniowie odśpiewali tradycyjne 
„sto lat". W tym momencie wiele osób nie kry-
ło już łez wzruszenia jakiego dostarczyło im to 
spotkanie. Dowodem uznania były nie milkną-
ce brawa. Dziadkowie opuszczając salę jeszcze 
raz dziękowali za pamięć, świąteczny nastrój i 
za chwile miłych wzruszeń. 

Jolanta Lipińska 

domu panowała radość i słychać było dźwięk 
kolęd..." - tymi słowami przywitała dostoj-
nych gości prowadząca jasełka Eni Łazowska 
- uczennica klasy III a. 

Licznie przybyli goście w skupieniu i za-
dumie obejrzeli montaż słowno - muzyczny 
składający się ze scen z narodzin Jezusa, wier-
szy i kolęd polskich, śpiewanych i granych na 
skrzypcach, fletach i dzwonkach. Szczególne-

ODESZLI 

KRYSTYNA WŁODARSKA L. 55 
TERESA DEPTA L. 97 

WŁADYSŁAW WIETRZYKOWSKI L. 86- HENRYK LUKOSEK L. 65 

MARTA KOMANDER L. 9 4 
IWONA KUBINA L. 19 
KLARA KOPA L. 83 
ALOJZY SZEWERDA L. 69 
HELMUT REKUS L. 63 
MARIA WILK L. 85 

BERNARD LANGER 
HILDEGARDA JENDROS w NIEMCZECH 

WILHELM JOHN 
WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA 

RODZINOM ZMARŁYCH 

SKŁADA REDAKCJA 



Łakną sprawiedliwości? Będą nasyceni! i 

dokończenie ze str. 1 

Obalenie władzy hiszpańskiej i proklamowanie niepodległości nastą-
piło dopiero w 1821 r. 

To też dało początek uporczywej walce o władzę między liberałami 
meksykańskimi a konserwatystami. 

Kolejne dyktatury, uzależnienie gospodarki Meksyku od kapitału 
USA i wzrost napięć społecznych, stały się przyczyną burżuazyjno-de-
mokratycznej rewolucji meksykańskiej (1910- 1917), a podstawową jej 
siłą był ruch chłopski. 

Emiliano ZAPATA (1883 - 1919) stanął na czele tegoż ruchu party-
zanckiego - chłopów. On też był twórcą i pionierem radykalnego pro-
gramu agrarnego - domagającego się zwrotu ziem wspólnotom chłop-
skim. Dzięki temu ruchowi w 1912 r. rzeczywiście została ogłoszona 
ustawa o ziemi dla chłopów (to wcale nie przysporzyło Zapacie sym-
patyków). 

ZAPATA obalił rządy generała V. Huerty, a jego następca V. Carran-
za sprawił, że ten musiał się ze swoją walczącą grupą wycofać w góry, 
gdzie w 1919 r. bojownik o sprawiedliwość meksykańskich chłopów, 
symbol lepszego życia - ZAPATA - został zamordowany... 

Mówię: MEKSYK: „Ech! LAREDO" - myślę. 
Mówię: LAREDO: „Ech! „Teqilla", piękne srebro, ametysty, turkusy, 

kupa sympatycznego kiczu, egzotyka..." - czy tak myślę? Otóż, nie! -
Tak myślałam do chwili gdy... 

Kończyła się wielka i piękna przygoda w Teksasie. Właśnie dzień 
wcześniej wróciliśmy z Las Vegas - pełni wrażeń i niestety, niespełnio-
nych marzeń o wielkiej wygranej w kasynie, ale szczęściu trzeba dać 
szansę. Być może to był dobry początek. Liczymy już ostatnie pienią-
dze, robimy ostatnie zakupy. Już wiemy, ile możemy „przepuścić" w 
Laredo. Hurra! Ruszamy do MEKSYKU!! 

Jeszcze pół senni (bo jakoś tak wychodzi, że spać chce się dopiero nad 
ranem) podziwiamy nieco o tej porze roku zagaszoną przyrodę (wszak 
to grudzień), ale cieszymy oczy egzotyką. Zachwycamy się dziko rosną-
cymi agawami, które u nas znamy wyłącznie z doniczek i donic. Robi-
my zdjęcia, cieszymy się, prawie letnią, pogodą. 

- Chcę wam kogoś przedstawić - powiedział ksiądz Franek, z tajem-
niczym uśmiechem. 

Umieramy z ciekawości. Czekamy chwilę na parkingu, ale jeszcze po 
amerykańskiej stronie - choć już w Laredo. 

No i jest!!! ...Jest, przesympatyczny ksiądz - Jerzy Krzywda. 
- Zawiozę was w pewne miejsce... (chwilę zawiesił głos, jak by się 

jeszcze wahał). 
- Mam prośbę: Nie róbcie zdjęć, nawet bardzo proszę... 
Wszyscy posłusznie chowają aparaty. Jedziemy, jedziemy, jeszcze 

trochę i jeszcze... Wyjechaliśmy z miasta... jeszcze trochę i... 
MÓWIŁAM: LAREDO - „Ach tak! - myślałam - to miasto w połu-

dniowo - zachodniej części Teksasu, nad rzeką Rio Grande, albo inaczej 
- Rio Bravo. W 1755 r. założone przez Hiszpanów, graniczne przejście 
między Meksykiem a USA. Ach, oczywiście - jeszcze: ośrodki handlo-
we, przemysł chemiczny, metalowy, spożywczy... sielanka!!... 

LAREDO!!! Jakże inne twe oblicze odkryłam!! 
Sterty śmieci... wszędzie śmieci, płoty posklecane z czego popad-

nie, jakieś baraki (domy mieszkalne!) zrobione byle jak i z byle czego. 
O, Boże! - Wszystko może się przydać! Więc gromadzą: koła, kółka, 
pudła, kawałki blachy, stare samochody (czyt. totalnie zdezelowane) 
plastikowe pojemniki, butelki - BIEDA!! Przerażająca bieda!!! 

Mówię: LAREDO - myślę: Boże! To getto, dla ludzi, którzy ma-
ją nadzieję, że, aby uciec od meksykańskiej biedy, wystarczy nielegal-
nie, przejść przez granicę na rzece Rio Grande, a tam z pewnością bę-
dzie lepiej! Jest to NADZIEJA - BEZNADZIEJNA. Zatrzymują się, bo-
wiem, w strefie, gdzie, na razie, nikt ich nie będzie nękał. Dalej i tak nie 
przejdą! Tam, za parę mil, dopadną ich służby graniczne i drobiazgowo 
sprawdzą paszporty i wizy. 

Z czego żyją?! Jak żyją?! Oj!! Jak się da!! Handlują narkotykami, 
kradną, popełniają przestępstwa... 

A policja?... 
- No - ludzie! Po co ich ścigać? - a gdzie ich wsadzić?! Gdzie nagle 

umieścić 10 tys. ludzi? Policja chce mieć spokój! Im mniej się czepia -
tym spokój większy! 

Jeżdżą, zatem, kradzionymi (i byle jakimi również) samochodami, nie 
mają prawa jazdy i z uporem maniaka powtarzają: „To dla dzieci robi-
my. My już nie musimy mieć lepiej, ale one..." 

Dopóki przestępstwa nie są zbyt rażące, policja milczy, no bo i po co 
czepiać się ludzi, którzy w XXI wieku decydują się na mieszkanie bez 
wody, kanalizacji, nawet światła i to wszystko w towarzystwie szczurów, 
karaluchów i zgłodniałych psów. Chociaż...! O, tak! Trafia się też w tym 
pejzażu (jak lilia na bagnie) ogrodzona wysokim murem, hacjenda. 

- To mafia! Kobiety latami czekają na swoich mężów, dla których, 
w majestacie prawa, miejsce w więzieniu się znaleźć musiało - kwitu-
je ksiądz Jerzy. 

Garną się do kościoła! Tylko tu jest jakaś szansa na wspólnotę, dzie-
lenie biedy i wyimaginowanego dostatku... Tylko tu mogą być wszyscy 
równi i łaknąć sprawiedliwości... 

Skromna salka katechetyczna... Trochę kartek z obrazkami, gdzie 
meksykańskie dzieci odkryły swoje wnętrze; marzenia, pragnienia... 

... I jest!! Jest kościółek!! 
Drewniany baraczek; na zewnątrz dość krzykliwie pomalowany (no 

cóż - Meksykanie to lubią), a w środku... 
Miejscowi mężczyźni malują jego wnętrze. Tabernakulum i główny 

ołtarz okryli folią. Bardzo się śpieszą - wszak święta Bożego Narodze-
nia - lada dzień. 

Patrzymy, patrzymy... własnym oczom nie wierzymy... 
Smutek tego świata jest tak wielki, że przy wspólnym śpiewaniu ko-

lędy: „Cicha noc, święta noc..." - wszyscy płaczą. 
Gdzieś słychać śmiech dzieci, pewnie czekają na prezenty... 
W połowie mostu - na rzece Rio Grandę - dumnie powiewa amery-

kańska flaga, w gettcie dla uchodźców mijają kolejne dni nadziei - ro-
dzą się dzieci, jest czas na śmiech, radość, grzech, łzy... 

Mówię" LAREDO - „Jak wino rozlane - tak napisał Jan" 
- Nie! Nie! Raczej jak „Teąilla" fermentująca (i to najgorszego gatun-

ku) - myślę ja. 
Maria 

Strasznie wygląda gmatwanina kabli na wielu sławięcickich słupach 
należących do Telekomunikacji Polskiej. A może by tak wiosenne po-
rządki? 
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www.slawiecice.as.pl 
Nie wszyscy może wiedzą ale ostro w ostatnich miesiącach ,puszyła 

do przodu" strona internetowa dotycząca Sławięcic. Witrynę prowadzi 
społecznie Adam ORSZAK. Znajdziemy na stronie takie działy jak: ak-
tualności, zdrowie, kościół, komunikacja, historia, sport, Rada Osiedla, 
oświata, Gazeta Sławięcicka i inne. 

Slawięcicki Serwis Internetowy 

www.slawiecice.as.pl Serwis Internetowy 

Śniło mi się, że... 

^ U s W i pocztowe w Sławię-
cicach przejęła poczta czeska. 

Wszystk ich przekonał argument, że oJle-
głość Jo O s t r a w y wynosi tylko 72 km, a Jo 
Warszawy aż 320 km... 

Wszystkie Jc Sła Kp tt szystme domy w olawięci-
v * cack uzyskały bezpłatny Jostęp Jo internetu. Szyb-

kość ponaJ 2 0 0 KB/sek. Wysła l i śmy podziękowanie Jo samego 
Dyrektora T P S .A. w Warszawie... 

Gorąco (z kawą i kołaczem) przywital iśmy w osie-
Jla etatowego instruktora Miejskiego O ś r o J k a Kul-

tury, który oJ 1 kwietnia bęJzie zajmować się wyłącznie promowa-
niem kultury na terenie Sławięcic. 

Zwolniono z poJatków miejskich wszystkich miesz-
kańców ul. Filipa Pieli w Sławięcicack. ZgoJnie z pra-

wem U n i i Europejskiej właJze G m i n y muszą tak zrobić gJy jakaś 
ulica miejska okaże się najgorszą w kraju... 

Śnił: GerarJ Kurzaj 

"Zbiórka odpadów 
segregowanych" 
w Sławięcicach 

JTrzypominamy Państwu, że w roku 2005 firma Usługi Komunalne 
(tel.: 483 4253 lub 472 3536) na zlecenie Urzędu Miasta w dalszym cią-
gu prowadzić będzie akcję zbiórki odpadów segregowanych systemem 
workowym z gospodarstw domowych. Akcja ta jest w całości finanso-
wania przez Urząd Miasta. W określonym dniu odbioru odpadów odpo-
wiednio przygotowane worki należy wystawić przed posesję do godzi-
ny 7.00. 

W tym roku będą to następujące terminy: 

• papier i plastik: 24 marzec, 14 i 28 kwiecień, 12 i 27 maj, 9 i 23 
czerwiec, 14 i 28 lipiec, 11 i 25 sierpień, 15 i 29 wrzesień, 13 i 27 paź-
dziernik, 10 i 24 listopada, 15 i 29 grudzień, 

• szkło białe i kolorowe: 25 marzec, 15 i 29 kwiecień, 13 i 27 maj, 
10 i 24 czerwiec, 15 i 29 lipiec, 12 i 26 sierpień, 16 i 30 wrzesień, 14 i 
28 październik, 10 i 25 listopad, 16 i 30 grudzień. 

W ramach akcji finansowanej przez Urząd Miasta firma REMON-
DIS (tel.: 482 4603, 482 6705) organizuje zbiórkę odpadów wielko-
gabarytowych. 

Zbiórce podlegają następujące przedmioty: meble, urządzenia AGD, 
RTV i komputerowe, dywany i wykładziny dywanowe. 

W tym roku będą to następujące terminy: 18 czerwiec, 17 wrzesień, 
26 listopad. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7.00 
w dniu zbiórki w miejscach dostępnych dla transportu. 

Źródło: Urząd Miasta 
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Laureatka Konkursu Radia Katowice „Ślązaczka Roku", Pani Monika 
ORGANISCIOK gościła w Sławięcicach. Jej żarty i pogoda ducha uj-
mują wszystkich. Wesołych Świąt Pani Moniko! 

Redakcja 

Towarzys two Przyjaciół Sławięcic i Rada Osiedla objęli patronat 
nad tą cenną inicjatywą. Apeluję do wszystkich sławięcickich organi-
zacji, instytucji i osób prywatnych - podsyłajmy Adamowi aktualne 
materiały i wspierajmy go w tej pracy. Czytających te słowa zachęcam 
do odwiedzenia „Księgi Gości" - strony i dokonywanie wpisów. Wy-
korzystajmy duże możliwości jakie daje internet i podtrzymujmy przy-
jacielskie kontakty - właśnie poprzez „Księgę Gości" na niniejszej 
stronie. A więc do komputerów i wystukujmy www.slawiecice.as.pl 

G. Kurzaj 

Ogłoszenie 
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu (Sła-

więcice) informuje, iż od dnia 01.04.2005 r. będą wydawane karty zgło-
szenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2005/2006. Zaintereso-
wanych rodziców prosimy o pobranie ww. kart w przedszkolu i zwrol 
do końca kwietnia. 

Przedszkole 

http://www.slawiecice.as.pl
http://www.slawiecice.as.pl


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
16 w Kędzierzynie-Koźlu Pan mgr Mieczysław 
Dąbrowski w dn. 03.03.2005 roku zorganizo-
wał uroczyste podsumowanie pracy w I seme-
strze bieżącego roku szkolnego. W uroczysto-
ści brali udział nauczyciele i uczniowie. 

Jedną z najlepszych motywacji do pracy jest 
nagradzanie. Z klas I-III dyplomy z rąk Pana 
Dyrektora za najwyższe wyniki w nauce i za-
chowaniu otrzymali: 

ki. I - Marta Drózd, Krzysztof Cedzich, 
Sara Głowacka, Bartek Zwek, Agata Fołtys, 
Zuzanna Donat, 

kl. II - Gabrysia Lukosek, Sandra Po-
rombka, Dawid Szyszka, 

kl. III a - Kasia Gajewska, Ernestyna Ła-
zowska, Roksana Śliwka, AgataTomaszek, 

kl. III b - Karolina Grochowska, Anna 
Mazurkiewicz, Adrianna Pawelczyk, Pauli-
na Zborowska. 

w I semestrze roku szkolnego 2004/2005 
Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu 

W klasach IV-VI najwyższe wyniki osiągnę-
li uczniowie: 

ki. V - Jagoda Matias, 
kl. VI a - Michaela Fołtys, Dominika Gro-

chowska, Karina Grzywocz, Justyna Jo-
chem, 

kl. VI b - Katarzyna Wietrzykowska. 
Uczniowie ci osiągnęli średnią ocen 4,75 i 

powyżej. 
Pan Dyrektor wręczył również dyplomy 

uczniom za 100% frekwencję. Ani razu zajęć 
w szkole nie opuścili: Anna Fyda, Michał Ja-
remko, Julia Łada, Katarzyna Kozłowska, 
Jacek Wolny, Henryk Moszko, Marzena Ko-
złowska, Justyna Jochem, Jagoda Matias, 
Adam Grzesik. 

Podsumowując pracę w I semestrze Dyrek-
tor mgr Mieczysław Dąbrowski podziękował 
uczniom i nauczycielom za ogromny wkład 
pracy i osiągnięcia w organizowanych konkur-

sach pozaszkolnych. Z sukcesów na szczeblu 
miejskim dumni mogą być: 

- w konkursie recytatorskim 3 miejsce zaję-
li Marcin Malinowski kl. I i Roksana Śliw-
ka z kl. III a, 

- w konkursie przyrodniczym 2 miejsce zaję-
li Dawid Lukosek, Katarzyna Wietrzykow-
ska, Dominika Grochowska z kl. VI, 

- w konkursie znajomości języków obcych 
Michał Wołowski z kl. VI zakwalifikował się 
do II etapu, 

- w konkursie ortograficznym Michaela Foł-
tys i Katarzyna Wietrzykowska z klasy VI 
zakwalifikowały się do II etapu, 

- w konkursie plastycznym organizowanym przez 
Hypernową Ania Wojton z klasy II zajęła I miejsce. 

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy. Wszystkim uczniom w II semestrze ży-
czymy samych piątek i szóstek. 

Agnieszka Adamiak 

KARNAWAŁ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
2 0 stycznia odbył się w szkole podstawowej bal karnawało-

wy. O godz. 16.30 szkołę odwiedziły cyganki, czarownice, modelki, pił-
karze oraz wiele innych ciekawych postaci, za które postanowili prze-
brać się uczniowie naszej szkoły. Zabawę rozpoczął słodki poczęstu-
nek w postaci pączków, ufundowany dla wszystkich dzieci przez Ra-
dę Rodziców. Kolejnym punktem balu był koncert - konkurs najwięk-
szych gwiazd muzyki dyskotekowej. Wystąpili: Amanda Mozuch, Mag-
da Jaremko, Justyna Parusel, Mariola Łowczyńska, Beata Żurek, Pauli-
na Kiebzak, Marzena Tomaszek, Małgosia Jońca, Piotr Adamczyk, Da-
ria Kamecka, Jagoda Matias, Dominika Joniec, Justyna Jochem, Micha-
ela Fołtys oraz Monika Porombka. 

Zwyciężyła Dominika Melich, która bra-
wurowo odśpiewała, a przede wszystkim od-
tańczyła piosenkę Christiny Aquillery „Ali I 
want is You". 

Nasz bal przebierańców nie byłby prawdziwy, gdyby nie odbyły się 
wybory króla i królowej przebierańców. Królową została Marta Kuchar-

czyk przebrana za czarownicę, a tytuł 
króla zdobył Patryk Czaja przebrany 
za przepiękną kobietę. Do 19.30 wszy-
scy przebierańcy bawili się i tańczyli w 
szkolnej auli przy muzyce serwowanej 
przez Tomka Pabiana, Marka Golę oraz 
Adama Polaka z klasy VI a. Następny 
bal karnawałowy już za rok! 

Ewa Kowalska 

Król przebierańców 
Patryk Czaja 

(a może Patrycja?). Królowa przebierańców 
Czarownica Marta Kucharczyk. 

Nikogo nie ominął słodki 
poczęstunek przygotowany 

przez Radę Rodziców. 
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TECHNIKUM EKONOMICZNE 
Nauka w technikum trwa 4 lata. 

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł 
przystąpić do egzaminu maturalnego i 

egzaminu z przygotowania zawodowego 
dającego możliwość uzyskania zawodu 

technika ekonomisty 

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 
NA ROK SZKOLNY 2005/2006 

Finanse i rachunkowość - wybierając ten kie-
runek nauczysz się skutecznego zarządzania 
przedsiębiorstwem, podstaw rachunkowości 
finansowej, obsługi programów użytkowych 
(Word, Excel), programów kadrowo - płaco-
wych (Symfonia, Płatnik), finansowo - księ-
gowych (Rachmistrz, Subiekt), podstaw mar-
ketingu, elementów prawa gospodarczego i or-
ganizacji polskiego systemu podatkowego. Po 
ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować w 
biurze rachunkowym, działach finansowo -
księgowych, firmach usługowych. Przygotu-
jemy Cię również do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na własny rachunek oraz wy-
pełniania dokumentów: CIT, PIT, VAT i ZUS. 
Pamiętaj, że zaletą ekonomisty są zarobki - za-
zwyczaj wyższe niż przeciętne. 
Bankowość i ubezpieczenia - „Banki rządzą 
światem - głosi obiegowa opinia". Na tej spe-
cjalizacji zdobędziesz wiedzę z zakresu funk-
cjonowania pieniądza, polityki monetarnej, 
prawa bankowego, dewizowego, ubezpiecze-
niowego, papierów wartościowych, analizy fi-
nansowej i oceny efektywności inwestycji. Po-
nadto poznasz zasady gospodarki finansowej 
towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyj-
nych. Wiedza zdobyta w szkole stanowić bę-
dzie mocny argument w staraniach o atrakcyj-
ne posady. Znajdziesz zatrudnienie w towarzy-
stwach ubezpieczeniowych, podmiotach pro-
wadzących działalność brokerską, funduszach 
emerytalnych oraz dziedzinach dopiero po-
wstających na polskim rynku, tj: bankowości 
inwestycyjnej, hipotetycznej, oraz bankowości 
ubezpieczeniowej. Wiedząc, ze rynek finanso-
wy w Polsce dopiero się rozwija - jeśli umie-
jętnie wykorzystasz wiedzę zdobytą w szkole -
masz przed sobą dobre perspektywy. 
Gospodarka Unii Europejskiej - na tym kie-
runku nauczymy Cię podstaw ekonomii mię-
dzynarodowej, zasad prowadzenia rachunko-
wości zgodnie ze standardami europejskimi, 
organizacji Unii Europejskiej i funkcjonowa-
nia Unii Walutowej. Już od kiedy Polska podję-
ła starania o członkostwo w Unii Europejskiej 
pilną potrzebą stało się kształcenie uczniów i 
studentów w tym zakresie, zakresie teraz, gdy 
już jesteśmy Unii jest to jeszcze ważniejsze. Na 
studiach będziesz mógł uzupełnić swoją wie-
dzę o podstawy prawa europejskiego i wypeł-
nianie wniosków o przyznanie dotacji lub sub-
wencji z funduszy strukturalnych. Po ukoń-
czeniu nauki będziesz mógł pracować w mię-
dzynarodowych firmach, instytucjach europej-
skich, małych firmach eksportowych i impor-
towych oraz instytucjach sektora publicznego 
i samorządowego. 

Podatki i ubezpieczenia - w dobie zmieniają-
cych się przepisów podatkowych i ubezpiecze-
niowych wzrosło zapotrzebowanie na specjali-
stów posiadających wiedzę teoretyczną i umie-
jętności praktyczne z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych, prawa podatkowego i funkcjonowa-
nia instytucji finansowych. Na tym kierunku 
nauczymy Cię przygotowywania sprawozdań 
finansowych (bilans, rachunek zysków i strat i 
innych), organizacji polskiego systemu podat-
kowego, sporządzania deklaracji podatkowych 
i ubezpieczeniowych. Będziesz mógł pracować 
w działach księgowości, firmach świadczą-
cych usługi w zakresie doradztwa podatkowe-
go i ubezpieczeniowego. Pamiętaj, że nieznajo-
mość prawa szkodzi. 

TECHNIKUM HANDLOWE 
Nauka w technikum trwa 4 lata. 

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł 
przystąpić do egzaminu maturalnego 

i egzaminu z przygotowania zawodowego 
dającego możliwość uzyskania zawodu 

technika handlowca 

Organizacja reklamy - reklama jest tą dzie-
dziną, bez której efektywne życie gospodarcze 
nie może się obejść - jest ona obecna w polity-
ce, życiu codziennym. Jednak nie każda reklama 
jest skuteczna. W naszej szkole nauczymy Cię 
umiejętnego planowania kampanii reklamowej, 
organizowania akcji promocyjnych, tworzenia 
wzorów korespondencji, podstaw public rela-
tions, posługiwania się róże przygotowanego 
rodzajami i technikami reklamy, tworzenia slo-
ganów reklamowych, skutecznego przekonywa-
nia klienta i psychologii reklamy. Po ukończeniu 
szkoły będziesz mógł podjąć pracę we własnej 
firmie świadczącej usługi reklamowe, agencjach 
reklamowych i działach promocji. 
Organizacja i technika sprzedaży - na tej 
specjalizacji posiądziesz wiedzę i umiejętność 
profesjonalnego handlowca posiadającego 
sprawność organizowania i zarządzania sprze-
dażą w różnych jej wariantach oraz kierowania 
zespołem sprzedażowym. W ramach specjali-
zacji będziesz mieć następujące przedmioty: 
ekonomika handlu, podstawy ekonomii, tech-
niki negocjacji, kultura zawodu. Będziesz do-
brze przygotowany do podjęcia pracy w przed-
siębiorstwach handlowych, produkcyjnych i 
usługowych na różnych stanowiskach związa-
nych ze sprzedażą towarów i usług. 

LICEUM PROFILOWANE 
Liceum profilowane jest 3-letnią szkołą, 

która przygotuje Cię do egzaminu 
maturalnego, a także do uzyskania 

konkretnych kwalifikacji, co ułatwi Ci 
szybkie zatrudnienie. 

Profil socjalny - na tym profilu zdobędziesz 
wiedzę z zakresu podstaw psychologii, so-
cjologii, pedagogiki. Powinna Cię cechować 
otwartość na drugiego człowieka, życzliwość, 
komunikatywność i empatia. Nauczysz się 
udzielania pomocy osobom znajdującym się 
w trudnych sytuacjach życiowych, aktywne-
go uczestniczenia w życiu społecznym, rozpo-
znawania problemów społecznych oraz prze-
ciwdziałania i ograniczania powstawania pato-
logii. Będziesz mógł pracować wszędzie tam, 
gdzie życzliwość drugiej osoby wobec proble-
mów i cierpienia jest niezbędne. 
Profil usługowo - gospodarczy - najlepszy-
mi kandydatami są osoby, które łatwo nawią-
zują kontakty międzyludzkie, cechuje ich kre-
atywność i przedsiębiorczość, widzą siebie w 
świecie biznesu, ale są odporni na stres. Kształ-
cenie odbywa się w trzech obszarach: przygo-
towanie do prowadzenia działalności usługo-
wej, obsługę klienta i administrowanie przed-
siębiorstwem usługowym. Po trzech latach na-
uki będziesz przygotowany do podjęcia dalsze-
go kształcenia i pracy w takich branżach jak: 
żywienie, turystyka, hotelarstwo, kosmetyka, 
fryzjerstwo i biurowość. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Liceum ogólnokształcące jest 3-letnią 

szkołą, która przygotuje Cię 
do egzaminu maturalnego, a także 

do podjęcia studiów wyższych 
na wybranej przez Ciebie uczelni 
zarówno w kraju jak i za granicą. 

Jeśli nie wiesz jeszcze, w jakim zawodzie bę-
dziesz się czuł najlepiej i myślisz o kontynu-
owaniu nauki na uczelni wyższej najlepszym 
wyborem będzie liceum ogólnokształcące. Pro-
ponujemy następujące nachylenia: 
Ogólne - jeśli myślisz o kontynuowaniu na-
uki na dowolnie wybranej wyższej uczelni, ale 
jeszcze nie zdecydowałeś się na żaden z kie-
runków, to nachylenie ogólne będzie najod-
powiedniejsze. Na organizowanych przez na-
szych nauczycieli kółkach zainteresowań (kół-
ko historyczne, chemiczne, matematyczne, 
geograficzne, teatralne i inne) będziesz mógł 
pogłębić zdobytą wiedzę i dokonać właściwe-
go wyboru przyszłej uczelni. Intensywność i 
profesjonalizm nauczania sprawi, że będziesz 
bardzo dobrze przygotowany do udziału w róż-
nego rodzaju konkursach i olimpiadach. 
Pedagogiczne - technologia informatyczna zmie-
nia szkołę, ale komputer nie pogłaszcze dziecka 
po główce i nie zajmie się dyslektykiem. Może to 
zrobić jedynie nauczyciel i wszystko wskazuje na 
to, akcje tego zawodu rosną. Oprócz przedmiotów 
ogólnych będziesz mieć możliwość poznania ele-
mentów pedagogiki ogólnej, psychologii, socjolo-
gii, filozofii i etyki, elementów metodyki i dydak-
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tyki. Jeżeli lubisz pracę z ludźmi, jesteś cierpliwy, 
życzliwy, lubisz gry i zabawy słowne oraz umiesz 
słuchać innych, jesteś idealnym kandydatem. Po 
ukończeniu naszej szkoły możesz kontynuować 
naukę na studiach wyższych na kierunku: pedago-
gika, psychologia lub resocjalizacja. 
Językowe - chyba nikt nie wyobraża sobie 
dzisiaj kariery zawodowej bez znajomości ję-
zyków obcych. Do naszej szkoły zapraszamy 
wszystkich tych, którzy chcą lepiej zgłębić ta-
jemnice swojego ulubionego języka oraz po-
znać jego historię. Uświadomienie sobie po-
trzeby znajomości dwóch lub trzech języków 
obcych spowodowało bujny rozwój na rynku 
edukacji językowej. Wydaje się, że przez długi 
czas germanista lub anglista nie zginą z głodu. 
Najlepszymi kandydatami do tego typu szkoły 
są osoby, które łatwo nawiązują kontakt z in-
nymi ludźmi, lubią zadania i gry słowne i lubią 
przekonywać innych do swoich pomysłów. 
Matematyczno - informatyczne - minęła mo-
da na stwierdzenie „nie umiem matematyki", 
wykształconemu człowiekowi już nie wypada 
tak mówić. Matematyka przede wszystkim roz-
wija myślenie, dlatego uważana jest za „królo-
wą nauk". Przydaje się ona na co dzień i to nie 
tylko w zakresie sprawności rachunkowej. Wie-
le problemów matematycznych i nie tylko moż-
na teraz rozwiązać przy pomocy komputera. 
Dlatego też proponujemy Wam połączenie do-
świadczenia i tradycyjnej wiedzy matematycz-
nej z najnowszymi zdobyczami techniki i szyb-
kością przetwarzania informacji. Na informaty-
kę można spojrzeć tak: nudna dziedzina wiedzy 
w sam raz dla zarośniętych okularników, któ-
rzy ze światem rzeczywistym nie mająjuż wiele 
wspólnego. Można też inaczej: informatyka to 
dziedzina dla wybrańców, ludzi, których misja 
równa jest marsjańskiej. Mają przeprowadzić 
ludzkość do nowej ery, przekonać nas do do-
brej nowiny, która tym razem brzmi: „zaufajcie 
komputerom! - bez nich nie ma przyszłości". 
Biologiczno - chemiczne - pasjonuje cię ota-
czający świat przyrody. Korci, by poznając, jed-
nocześnie go zmieniać. Intryguje cię jak otrzy-
muje się ładnie opakowane substancje, od któ-
rych uginają się półki w aptekach, drogeriach 
czy sklepach z farbami? Oczyma wyobraźni wi-
dzisz siebie w laboratorium, z którego wycho-
dzisz niechętnie (kiedyś trzeba) i nie możesz się 
doczekać by do niego wrócić? Wszystko wska-
zuje, że zawładnął tobą bakcyl chemii, której 
być może poświęcisz się bez reszty. 
Historyczno - prawne - „Prawo jest sztuką do-
bra i sprawiedliwości", a „historia jest nauczy-
cielką życia" tak głoszą stare sentencje. Czy nie 
warto więc pogłębiać swoją wiedzę historyczną 
i poznawać tajniki prawa, aby wykształcić w so-
bie wrażliwość moralną, sprawiedliwość spo-
łeczną, czynną postawę obywatelską, narodo-
wą? Dzięki zajęciom w tej klasie nauczysz się 
wykorzystywać informacje, by zinterpretować 
współczesne wydarzenia w świetle kultury eu-
ropejskiej i światowej. Zapoznasz się z ewolu-
cją systemu prawnego - od kodeksu Hammura-

Kim być? 
w jakim zawodzie odnieść sukces? Jaką 

szkołę wybrać, aby zdobyć najlepsze kwalifi-
kacje? Jakie zawody zwiększają moje szanse 
na zdobycie pracy? Jak zaplanować przyszłość, 
aby wykorzystać w pełni swoje możliwości? 

Te pytania dominują ostatnio umysły mło-
dych ludzi i ich rodziców. Nie łatwo jest pod-
jąć decyzję o wyborze zawodu, a tym samym 
szkoły. 

Aby dokonać optymalnego wyboru, nie-
zbędne jest uwzględnienie wielu czynników -
własnych życzeń i możliwości, cech psycholo-
gicznych, a także potrzeb społecznych. Istnie-
je formuła wyboru zawodu, która uwzględnia 
optymalny wybór 

Chcę - pragnienia, zainteresowania, dążenia 
Mogę - umiejętności, talent, stan zdrowia 
Potrzeba - stan rynku pracy i problemy so-

cjalno-ekonomiczne w regionie. 
Jeśli uwzględnione zostaną te trzy kryteria, 

można mówić o przyszłym sukcesie. 
Analizując sytuację na rynku pracy, można 

zwrócić uwagę na to, że z każdym rokiem po-
jawiają się nowe zawody. Trzeba być przygoto-
wanym na to, że w przyszłości wystąpi koniecz-
ność regularnego podnoszenia swoich kwalifika-
cji, oswajania się z innymi, nowymi specjalno-
ściami. Nie należy się bać tego, że wybór szko-
ły w ostatniej klasie gimnazjum może pokrzyżo-
wać wcześniejsze plany. Zmiana wyboru, zmia-
na zawodu/specjalności może być źródłem no-
wych, cennych doświadczeń. Pierwszy, już wy-
brany zawód, nie zawsze musi oznaczać - ostat-
ni. Każdy dodatkowy poszerza zainteresowania, 
ale i daje większe możliwości rozwiązywania 
czasami nieprzewidzianych spraw i problemów. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edu-
kacyjną Zespołu Szkół nr 3. 

Zapraszamy Rodziców i Gimnazjalistów na 
Dni Otwarte naszej szkoły w dniach 8.04.2005 
w godzinach od 10.00 do 18.00 

mgr Irena Kula 
Doradca zawodu 

w Z.S. Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu 

@le cz@t 
Internet został zaprojektowany jako nieogra-

niczone źródło łatwo i powszechnie dostępnej 
wiedzy. Obecnie poza niewątpliwymi korzyścia-
mi ułatwiającymi życie, jakie niesie za sobą to 
medium, takimi jak szybkość komunikowania się 
oraz ogromne zasoby dostępnych informacji, co-
raz częściej staje się zagrożeniem. Właśnie ano-
nimowość kontaktu i praktyczny brak cenzury 
publikowanych w sieci treści sprawiają, że mło-
dy człowiek, nawet nieświadomie może natknąć 
się w sieci na pornografię, obrazy przemocy oraz 
treści propagujące narkotyki czy alkohol. Internet 
może również stać się miejscem przestępstwa. 

Brak świadomości zagrożenia dla młodego 
umysłu sprawia, że właśnie te „ciemne strony" 
stają się najbardziej pociągające dla młodzieży 
korzystającej z internetu. Złudna świadomość 
zatajenia własnej tożsamości podczas rozmowy 
za pośrednictwem internetu na popularnych 
„czatach", sprawia, że wypełniają je wulgary-
zmy, pornografia czy słowna agresja. 

W dniu 11 marca 2005 r. o godzinie 1900 w 
auli szkolnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzie-
rzynie-Koźlu odbył się spektakl teatralno-wy-
chowawczy zorganizowany przez Krakow-
skie Biuro Promocji Kultury p.t. @le cz@t! dla 
młodzieży klas gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Całość sfinansowana została ze środ-
ków Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 3. 

Spektakl „Ale czat" przedstawia jeden 
dzień z życia dwóch młodych ludzi uzależnio-
nych od internetu. Podczas „wagarów", w do-
mu jednego z bohaterów spędzają czas przed 
monitorem komputera podłączonego do sieci. 
W trakcie spotkania, z ich rozmów wyłania się ob-
raz zagrożeń jakie niesie za sobą niekontrolowa-
ne korzystanie z niej. Brak samokontroli, nieświa-
domość niebezpieczeństw wynikających z kon-
taktu z alkoholem i innymi używkami stanowi 
również tematykę zarysowaną w spektaklu. Jed-
nym z celów jakie stawia sobie ten program jest 
uświadomienie widzom, że uzależnienia często 
niewidoczne dla samego zainteresowanego mo-
gą stać się poważnym problemem w jego życiu. 
Po spektaklu odbyła się dyskusja z młodzieżą, a 
także zostały rozdane materiały dydaktyczne. 

Obserwator szkolny 

biego przez prawo rzymskie po współczesne ko-
deksy prawa karnego, cywilnego także z zasa-
dami ładu europejskiego opartego na wspólnej 
historycznej podstawie cywilizacyjnej. Pomoże-
my Ci wyćwiczyć umiejętności logicznego my-
ślenia i refleksji. W klasie o tym kierunku przed-
miotami wiodącymi o rozszerzonej ilości godzin 
są: historia, WOS z elementami prawa. 
Oferta edukacyjna naszej szkoły na rok szkol-
ny 2005/2006 obejmuje również: 

Zasadniczą Szkołę Zawodową 
kształcącą w zawodach: 
- sprzedawca (2 lata), 
- blacharz (2 lata), 

- lakiernik (2 lata), 
- blacharz samochodowy (3 lata), 
- mechanik pojazdów samochodowych (3 lata). 

Szkołę Policealną dla młodzieży 
kształcącą w zawodach: 
- technik rachunkowości, 
- technik ekonomista, 
- technik handlowiec, 
- technik administracji, 
- pracownik socjalny, 
- technik technologii chemicznej, 
- technik analityk, 
- technik ochrony środowiska. 

Dyrekcja ZSz nr 3 
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SPORTOWE WIEŚCI Z SZESNASTKI 
„Trzeba zapewnić ciału dostatek światła i powietrza/.../ Aby osią-

gnąć jak najpełniejszy rozwój, konieczne jest wydobycie z ciała 
wszystkich jego sił witalnych..." 

Isadora Duncan 
Ten wielki trud kształtowania własnego rozwoju fizycznego podję-

li młodzi sportowcy z PSP nr 16 biorąc udział w zawodach szkolnych 
oraz międzyszkolnych. 

W międzyszkolnych Jesiennych Mistrzostwach Kędzierzyna -
Koźla uczniowie zajęli następujące miejsca: 

- Katarzyna Wietrzykowska II miejsce w skoku w dal, 
- Kamil Tanwie II miejsce w skoku w dal, 
- Dominika Joniec III miejsce w skoku w dal. 
W Indywidualnych Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt 

na dystansie 1000 m - V miejsce zajęła uczennica klasy V Pauli-
na Kiebzak, a tym samym zakwalifikowała się na Wojewódzkie Bie-
gi Przełajowe. 

Chłopcy w halowej Piłce Nożnej zajęli V miejsce. 
W II Halowym Turnieju Piłki Nożnej i K. Ptaka dziewczęta zaję-

ły IV miejsce. 
W miejskich drużynowych Zawodach w Tenisie Stołowym druży-

na chłopców w składzie: Kamil Tanwie, Adrian Bodynek - zaję-
li III miejsce. 

Z okazji Mikołaja został przeprowadzony Mikołajkowy Turniej 
Unihokeja kl. I V - V I . 

W grupie dziewcząt: 
- 1 miejsce zdobyły uczennice kl.VI b, 
- II miejsce zdobyły uczennice kl. VI a, 
- III miejsce zdobyły uczennice kl. V. 
W grupie chłopców: 
- 1 miejsce zajęli uczniowie kl. VI a, 
- II miejsce zajęli uczniowie kl. V, 
- III miejsce zajęli uczniowie kl. IV. 
W klasach I - III został przeprowadzony turniej gier i zabaw „ Mały 

Olimpijczyk". Każdą klasę reprezentował zespół 8 - osobowy, skła-
dający się z 4 dziewcząt 4 chłopców. 

Zespoły sprawdzały swoją kondycję fizyczną biorąc udział w 8 konku-
rencjach. Najwięcej punktów i I miejsce zdobyli uczniowie kl. III b przed 
uczniami z klasy III a, III miejsce zajęła klasa II, a IV miejsce klasa I. 

Reprezentacja zwycięskiej drużyny: 
Karolina Grochowska, Anna Mazurkiewicz, Paulina Zborow-

ska, Adrianna Pawelczyk, Patrycja Paluszkiewicz, Henryk Mosz-
ko, Mateusz Głowacki, Jacek Wolny. 

Rola nauczyciela wychowania fizycznego polega na tym, aby zain-
teresować sportem wszystkich uczniów, również tych, którzy nie ma-
ją możliwości wzięcia udziału w zawodach. W związku z tym, tuż po 
feriach został zorganizowany Szkolny Turniej Gry w Warcaby, który 
cieszył się ogromnym powodzeniem wśród uczniów. 

W grupie najmłodszej: 
-1 miejsce zajął Adam Grzesik kl. II, 
- II miejsce zajął Oskar Czopek kl. III a, 
- III miejsce zajął Dawid Pierończyk kl. II, 
- III miejsce zajęła Adrianna Juranek kl. II. 

W grupie mieszanej kl. IV: 
- 1 miejsce zajął Tadeusz Witczak, 
- II miejsce zajęła Daria Konieczna, 
- III miejsce zajęła Paulina Kiebzak. 

Dziewczęta kl. IV - VI: 
- I m . Magdalena Jaremko kl. V, 
- II m. Agnieszka Urban kl. VI a, 
- III m. Amanta Mozach kl. VI a. 

Chłopcy kl. I V - V I : 
- I m . Jacek Woj ton kl. VI b, 
- II m. Łukasz Sotor kl. V, 
- III m. Damian Konieczny kl. V. 

Uczniowie brali również udział w Szkolnym Turnieju Tenisa Stoło-
wego dla klas IV - VI. 

W kategorii chłopców: 
I m. Kamil Tanwie kl. V, 
II m. Adrian Bodynek kl. VI b, 
III m. Krzysztof Rudzki kl. V. 

W kategorii dziewcząt: 
I miejsce Daria Schwierkott kl. VI bh, 
II miejsce Edyta Tomaszek kl. VI b, 
III miejsce Dorota Danielczyk kl. VI b. 

Trzeba zapewnić ciału dostatek światła i powietrza: rzeczą istotną 
jest pokierować metodycznie jego rozwojem. Aby osiągnąć jak naj-
pełniejszy rozwój, konieczne jest wydobycie z ciała wszystkich jego 
sił witalnych. Na tym polega obowiązek nauczyciela... 

Danuta Szczygieł 
Nauczyciel wychowania fizycznego 

w PSP nr 16 
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Pani Adela Jaskulska jest dla nas wszystkich przykładem - jak 
uśmiech łagodzi obyczaje! Wesołych Świąt i 100 lat Pani Adelo! 

Redakcja 

Foto G. K. 

Ale nas zasypało tej zimy. Droga z Popie do Kluczy.. 

Redakcja zaprasza wszystkich do współredagowania pisma. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, uwagi 
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cujące działają społecznie nie pobierając żadnych wynagrodzeń. Skład i druk: Zakład Poligraficzny W. Wiliński, 
Gliwice, ul. Chopina 6, tel. 231-32-16. ISSN 1234-4540. Nakład 800 eg z. 
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Pani Hildegarda MEHLICH jest obeznana z kowbojskim rzemiosłem 
jak mało kto w Europie! 

A wszystko dlatego, że dzieciństwo spędziła na sławięcickich polach i 
łąkach! Wesołych Świąt dla Pani i całej Rodziny - Pani Hildo! 

Nie jest łatwo młodym ludziom znaleźć interesujące zajęcie w Sła-
więcicach - w środku zimy! 

FOTO OKO FOTO - OKO 



Zaszczyt dla Sławięcic 
D u ż y zaszczyt spotkał wszystkich członków Towarzystwa Przy-

jaciół Sławięcic, a myślę że i pozostałych mieszkańców osiedla. Dnia 
6 marca 2005 r. legitymację Honorowego Członka Towarzystwa był 
uprzejmy przyjąć ksiądz biskup Jan Wieczorek, Ordynariusz Diecezji 
Gliwickiej. Przebywał On w naszej miejscowości w związku z koncer-
tem zespołu „Silesia" oraz z okazji spotkania z grupą osób, która uczest-
niczyła w grudniu 2004 r. w USA w uroczystościach 150-lecia Para-
fii Panna Maria. Jak podkreślił ksiądz biskup w krótkiej wypowiedzi, 
zna naszą parafię, bywał tu już wielokrotnie w czasie gdy pełnił jeszcze 
swoją posługę w Opolu. 

"Jak żeś sie w 1955 ro-
ku narodził to sie mje Ołpa Stanik 
Strużyna spytoł - kedy Go to ban-
dziecie chrzcić? A joł mioł 3 lata -
nie wiedzioł żech co to je „chrzcić" 
i odpedzioł żech Ołpowi: Onego nie 
cza szczic Ołpa! On moł glaca!" 

I tak widzisz nasz Bracie minę-
ło 50 lat. Ta „glaca" to już powo-
li jest prawda. 

Achimowi oraz Wszystkim, którzy w tym roku 
obchodzą ABRAHAMA, Błogosławieństwa Bożego, zdrowia i sił 

Życzą 
przyjaciele z Redakcji 

oraz Towarzyska Przyjaciół Sławięcic 

Udzielał nam sakramentu bierzmowania i głosił Słowo Boże. Kilka 
tygodni temu ks. biskup obchodził okrągłą 70-tą rocznicę urodzin. Po-
przez naszą małą gazetkę osiedlową składamy księdzu biskupowi Ordy-
nariuszowi sąsiedniej Diecezji najserdeczniejsze życzenia Łask Bożych 
i zdrowia przy pełnieniu tej niełatwej w dzisiejszych czasach misji. Je-
stem pewny, że wszyscy parafianie i duszpasterze od św. Katarzyny do-
łączą się do tych życzeń. Szczęść Boże! 

Gerard Kurzaj 

Takiego koncertu w Sławięcicach nie było od lat. Pełna aula w Ze-
spole Szkół nr 3 w niedzielne popołudnie dnia 6 marca br. zaskoczyła 
wszystkich. A wszystko przez zespół Wokalno-instrumentalny „Silesia", 
który zgotował nam prawdziwą ucztę muzyczną. Nie potrafię pisać o mu-
zyce i śpiewie, wiem tylko tyle, że to co przeżywałem, słuchając tego ze-
społu, jest czymś wyjątkowym i nadzwyczajnym. Jestem pewny, że po-
dobnie przeżywali ten występ obecni na sali mieszkańcy i goście. Gościem 
honorowym koncertu był ksiądz biskup Jan Wieczorek, Ordynariusz Die-
cezji Gliwickiej. Owacje na stojąco sławięcickiej publiczności - tego jesz-
cze nie widziałem! 

Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus, 
co dnia tysiące braci mijamy w pośpiechu -
wśród nich i Ciebie, Jezu nierozpoznawany, 
który dźwigasz na barkach ciężar naszych grzechów. 

Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus -
Zbyt ciężko Cię rozpoznać i ciężko uwierzyć, 
żeś zawsze jest kaleką, starcem lub nędzarzem 
uporczywym, natrętnym i tragicznie biednym. 

Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus -
Rozprawiamy o Tobie uczenie i tkliwie: 
słyszysz nas i - z nadzieją krzyżem przejście 
grodząc- prosisz o cyrenejską przysługę i... milkniesz. 

Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus -
Wstępujemy do świątyń, by ujrzeć Cię w Hostii, 
Aby móc Cię nie poznać w bliźnich, co mijają, 
by wykupić się z trudnej ofiary; z miłości... 

(M. J. Ikonowicz. Etiudy „Wielkiego Tygodnia" 

Aby udowodnić mój zachwyt zespołem, pozwolę sobie przytoczyć opi-
nie innych osób na temat tego właśnie zespołu. 

...Dziś „Silesia " w rodzinnym składzie: Gabriela Dworakowska, Bar-
bara Wysocka, Krystian Czech oraz „ szwagier " Rajmund Szymaniec -
akordeonista są wziętym zespołem zapraszanym na różnego rodzaju fe-
stiwale, przeglądy, konkursy i koncerty. Mają swoją wierną publiczność 
nie tylko na Opolszczyźnie, skąd pochodzą i której folklor jest im naj-
bliższy. Dzięki stałej obecności na antenie Radia Katowice doczekali 
się swoich wielbicieli nie tylko wśród słuchaczy, którzy muzykę ludo-
wą traktują jako element tożsamości z tą ziemią (...). Dzięki znakomitym ^ 
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Nasza siedziba coraz piękniejsza 
Od kilku tygodni wszyscy mogli zaobser-

wować prawie codzienną krzątaninę przy ul. 
Asnyka 2. Tak też jest do dziś. Poprzednio by-
ła tam apteka. Obecnie pomieszczenie wynaję-
ło Towarzystwo Przyja-
ciół Sławięcic i próbu-
jemy urządzić tam na-
szą siedzibę, która bę-
dzie otwarta dla wszyst-
kich chętnych. 

Najpierw trzeba by-
ło usunąć ściankę dzia-
łową, potem malować 
ściany, założyć lampy, 
wykładziny, zlewozmy-
wak, wyremontować wc 
i wykonać dziesiątki in-
nych drobnych prac. Ro-
lę szefa wszystkich prac wziął na siebie spo-
łecznie, wszystkim znany Pan Paweł Poplucz. 
Powoli pozyskiwaliśmy innych, którzy bezin-
teresownie wykonywali poszczególne prace. 
Podziękowania niech przyjmą: 
* Jurek Toniarz za malowanie 
* Jurek Pyrsz za podłączenie liczników prą-

du 
* Wiesiek Orszak za założenie lamp i wy-

łączników 
* rodzina Wilczok za podarowanie wykładzi-

ny 
* Achim Kurzaj i Jan Kwoczała za jej poło-

żenie 
* Staś Sojka za położenie kafelek 
* Tomek Kieł z młodzieżą za pierwsze od-

gruzowanie 
* Helmut Konieczko za prace ślusarskie 
* Hubert Bryłka za piękne obudowy kalory-

ferów 

* Witek Wcisło za wywiezienie gruzu 
* Stefan Wilczek za instalację wodną 
* wszystkie panie, które donosiły kawę pracu-

jącym. 
Na wiosnę chcie-

libyśmy już otwo-
rzyć nowe pomiesz-
czenia. Gdy piszę te 
słowa wisi już piękny 
oświetlony plafon, 
który mamy dzię-
ki uprzejmości firmy 
„Fotojoker". 

Siedziba Towarzy-
stwa przy Asnyka 2 
będzie miejsce gdzie 
będzie można wpaść, 
napić się herbaty, po-

rozmawiać i zwyczajnie spotkać się z ludźmi. 
Będzie to punkt powstawania kolejnych nume-
rów „Gazety Sławięcickiej". Tu będą dostępne 
wszystkie nasze pamiątki sławięcickie: wido-
kówki, płyty CD, filmy, kubki i inne. Planuje-
my tu spotkania z interesującymi ludźmi oraz 
wszystko to co wspólnie wymyślimy i zaplanu-
jemy. Trochę martwimy się o zdobycie prawie 
400 zł/miesięcznie, które musimy odprowadzić 
za czynsz i opłaty. Niektórzy mówią, że rzuci-
liśmy się na niemożliwe, że czynsz zje skrom-
ne fundusze naszego Towarzystwa! Też się tym 
martwię, ale ostatnio pojawiło się „światło w 
tunelu". Zgłosiło się kilka osób, które rozumie-
jąc potrzebę istnienia Towarzystwa - zadekla-
rowały pokrycie czynszu za poszczególne mie-
siące roku. Jest to wspaniała inicjatywa, która 
dodaje nam sił do działania. Na razie mamy de-
klarację zapłaty za miesiące kwiecień, czer-
wiec, lipiec i sierpień. Liczymy na to, że i po-
zostałe miesiące przy pomocy sponsorów jakoś 

W tym ro-
ku ruszamy o godz. 
10.00, w sobotę 30 
kwietnia. Jak zwy-
kle zbiórka ko-
ło Krzyża. Jest to 
już kolejna edycja 
wspólnego przejaz-

Cyklostrada 2005 
du rowerami po naszej pięknej okolicy. Organi-
zuje wszystko jak zwykle Towarzystwo Przyja-
ciół Sławięcic. Dopomoże trochę finansowo Ra-
da Osiedla. Każdego kto potrafi jeździć na rowe-
rze, starego czy młodego serdecznie zapraszamy. 
Gdzie pojedziemy? W tym roku nie zdradzamy 
trasy! Zobaczymy ją dopiero na „koziołkach" in-
formacyjnych Towarzystwa - na kilka dni przed 
startem! Ale nie bójcie się! Trasa nie będzie trud-
na i niebezpieczna! Oprócz jazdy po linie i przeje-
chaniu przez Kłodnicę wszystko będzie do poko-
nania! (to oczywiście żarty!). Na trasie jak zwykle 
niespodzianki, super grilowanie, zabawy dla dzie-
ci i dorosłych, konkursy... Nasze okolice są pięk-
ne! Zapraszam do ich wspólnego zwiedzania! 

Gerard Kurzaj 

zapłacimy. Gdyby ktoś chciał pomóc to proszę 
o kontakt. 

Mając „z głowy" całoroczny czynsz i opła-
ty (nr naszego konta w stopce) moglibyśmy z 
radością dalej działać dla dobra Sławięcic i lu-
dzi, którzy tu kiedyś mieszkali lub dopiero się 
przyprowadzą. 

W takim razie do zobaczenia w nowej siedzi-
bie Towarzystwa. Zapraszamy! 

W imieniu Zarządu 
G. Kurzaj 

walorom głosowym, bardzo dobremu przygotowaniu muzycznemu, a na-
de wszystko dbałości o wierność starym tekstom sąjednym z najlepszych 
współczesnych zespołów wykonujących repertuar ludowy (...), 

Maria Pańczyk 
Dziennikarz, Redaktor Radia Katowice 

•k-k-k 

...Klarnet, akordeon, skrzypce i trzy głosy - obu kobiet i klarnecisty. I 
oto po pierwszych trzech - czterech taktach muzycznej frazy, po pierw-
szych dwóch - trzech wersach pierwszej piosenki, sala zamarła - mógł-
bym powiedzieć - zdumiona: skąd się ta czwórka wzięła, gdzie się ucho-
wała (a właściwie - gdzie i z czego wyrosła, bo to ludzie przecież bar-
dzo młodzi)! I chyba wszyscy wstrzymali oddech: instrumenty brzmiały 
czysto i harmonijnie, głosy kobiet urzekały liryczną spontanicznością i 
bezbłędną czułością na intonację zdań, na najsubtelniejsze zabarwienie 
słów: zespół z Łubnian śpiewał stare, ubiegłowieczne piosenki ludowe, 
gwarowe teksty brzmiały tak wyraziście, że chciało się zawołać - oto jest 
rzeczywista, nieskażona gwara śląsko-opolska. 

Uroda tej gwary, uroda tego śpiewania: 
zespół z Łubnian śpiewał z siebie i - siebie. Oni w tej gwarze wyrośli, 

w niej, najbardziej wewnętrznie, myślą i czują. Powiedzieli mi, że wiele 
z tych śpiewanych piosenek znają z domu, od matki. Dom rodzinny zatem 

ich wykołysał, tak można powiedzieć, bo troje z nich Krystian, Gabrie-
la i Barbara, to rodzeństwo Czech (obie dziewczyny noszą już teraz po-
zaśląskie, „szlacheckie" nazwiska mężowskie Dworakowska i Wysocka, 
co być może, ich podopolski rodowód duchowo dodatkowo prowokuje); 
akordeonista Rajmund Szymaniec, doszedł do nich z Gosławic. 

Uroda duchowa tego zespołu: 
pojechałem do Brynicy, Łubnian, Dąbrówki Łubniańskiej - z tamtych 

krajobrazów wsi, jakby schowanych za lasami, z dala od szumu i warko-
tu szybkich szos i szybkiego gadania, z tamtej ciszy wciąż jeszcze wsta-
jącej wieczorami z płaskich pól i przyleśnych ląk, są melodie tych piose-
nek. Stamtąd, jak mój jeż, zespół z Łubnian wychynął się niespodziewa-
nie, po cichu, ale bardzo wyraźnie i czytelnie. 

Jan Goczoł, poeta 
(„Na brzozowej korze") 

* * * 

Organizatorem koncertu było Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic 
przy wsparciu Rady Osiedla. Dziękujemy wszystkim, którzy społecznie 
wszystko przygotowali. Szczególne brawa należą się Państwu Irenie i 
Janowi Kwoczała za wykonanie większości prac przy scenografii. Twój 
pomysł Janek, z płotkami i brzózkami - to był strzał w 10-tkę! Może uda 
nam się częściej zaprosić do Sławięcic artystów tak wysokiej klasy? 

G. Kurzaj 



Sprawozdanie z działań Rady Osiedla za I kwartał 2005 r. 
Batalia o pocztę 

W związku z powtarzającymi się pogłoska-
mi o likwidacji poczty w Sławięcicach, prze-
wodnicząca Rady Osiedla pismem z dnia 
10.12.2004 r. zwróciła się do Dyrekcji Rejo-
nowego Urzędu Poczty w Kędzierzynie-Koź-
lu o udzielenie informacji dotyczącej przyszło-
ści i funkcjonowaniu Urzędu Pocztowego Kę-
dzierzyn-Koźle 9. 

06.01.2005 r. otrzymaliśmy odpowiedź: cyt. 
„...przekształcenie urzędu pocztowego w agen-
cję pocztową...". 

17.01.2005 r. na zebraniu Zarządu R.O. pod-
jęto uchwałę, że Zarząd R.O. w imieniu miesz-
kańców Sławięcic wystąpi z ostrym protestem 
przeciw takiemu przekształceniu. 

Utworzenie agencji wpłynie negatywnie na 
jakość i dostępność usług pocztowych dla na-
szej społeczności. 

Treść protestu na str. 5. 
Dotychczas brak odpowiedzi na naszą pro-

pozycję konsultacji. 

Nawierzchnia naszych ulic 
15.02.2005 r. Rada Osiedla zwróciła się do 

Referatu Zarządzania Drogami w Urzędzie 
Miasta z propozycją wiosennego przeprowa-
dzenia przeglądu ulic gminnych na terenie na-
szego osiedla. 

Przegląd stanu ulic ma na celu ustalenie ko-
lejności przeprowadzenia niezbędnych ich re-
montów. 

Kierownik urzędu osobiście udzielił infor-
macji przewodniczącej Rady, iż termin prze-
glądu jest do uzgodnienia po ustąpieniu śnie-
gu. 

Uwaga niebezpieczeństwo! 
04.02.2005 r. - piątek, godz. 14.00. Prze-

wodnicząca R.O. zgłasza telefonicznie o wiel-
kim zagrożeniu, jakim jest potężna dziura wiel-
kości 1x1 m w mostku na rece Młynówce w 
parku. Mostkiem tym przechodzą dzieci do 
szkoły, mieszkańcy do kościoła. Wczesna pora 
zmierzchu, na mostku brak oświetlenia. 

Zgłoszenie przyjął kierownik Referatu Za-
rządzania Drogami p. Marek Mazurkiewicz. 
Zareagował natychmiast. 

W sobotę, mimo weekendu, duża dziura i na-
wet następne dwie mniejsze zostały przez fa-
chowców załatane. 

Niebezpieczeństwo wypadku (nawet śmier-
telnego) minęło. Wniosek? ano taki, że po-
wszechną opinię o powolności urzędników na-
leży skorygować! 

Sprawa internetu cd. 
16.02.2005 r. R.O. przesłała do Dyrekcji Te-

lekomunikacji Polskiej S.A. w Katowicach pi-
smo - ponaglenie cyt. „...ponownie prosimy o 
wiążącą odpowiedź czy i kiedy trzytysięczne 
osiedle miasta Kędzierzyna-Koźla będzie mia-

ło jakiekolwiek możliwości dostępu do stałych 
łączy internetowych. 

Systematyczne przysyłanie mieszkańcom 
naszego osiedla reklam typu „surfuj bez ogra-
niczeń z neostradą TP! (załączamy do pisma) 
odbieramy jako drwinę i próbę obrażania abo-
nentów TP S.A. przez monopolistę". 

Pismo - odpowiedź TP S.A., wpłynęło dn. 
10.03.2005 r. 

Cyt. „W odpowiedzi na pismo (...) uprzej-
mie wyjaśniamy: 

(...) przebudowy sieci telekomunikacyj-
nej z równoczesnym stworzeniem warunków 
do świadczenia usługi Neostrada. Prace ze-
wnętrzne będą wykonywane po nastaniu sprzy-
jających warunków pogodowych, a ich zakoń-
czenie jest przewidziane do końca I półrocza 
2005 r. 

Podpisał Dariusz Bizan, Dyrektor Oddziału 
Obszaru Relacji z Klientami. 

Zabytkowy park 
23.02.2005 r. W trosce o estetykę osiedla 

R.O. przesłała wniosek do Starostwa Powiato-
wego, właściciela części naszego parku, o od-
restaurowanie i bieżącą konserwację ogrodze-
nia parku, uprzątnięcie z zarośli, krzaków, wia-
trołomów i śmieci oraz utrzymanie czystości 
terenu parku na bieżąco. 

Kopie pisma otrzymali do wiadomości: pre-
zydent K-Koźla, Straż Miejska oraz radna Po-
wiatu. 

02.02.2005 r. otrzymaliśmy odpowiedź cyt. 
„...że Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, będący go-
spodarzem terenu dokona uprzątnięcia parku w 
momencie zniknięcia śniegu (...) w ramach po-
siadanych środków finansowych Zespół Szkół 
nr 3 będzie dokonywał odrestaurowania i kon-
serwacji metalowego ogrodzenia okalającego 
część parku". 

Z upoważnienia Starosty podpisała mgr Ire-
na Romejko, kierownik Wydziału Oświaty 
Kultury i Kultury Fizycznej. 

Polemizując, zwracamy pani kierownik 
uwagę, że do usunięcia wiatrołomów, krza-
ków i zarośli potrzebne są piły i siekiery (w rę-
kach uczniów, czy samego dyrektora?), a ob-
szar „Waszego" parku, który obecnie przypo-
mina leśną knieję okolony jest ok. 400 m dłu-
gości płotem (w połowie powalonym), dla któ-
rego naprawy niezbędni są murarze, kowale i 
spawacze. Młodzież może co najwyżej ów płot 
pomalować. 

Zabytkowy park II 
07.03.2005 r. identyczne w treści jak wy-

żej pismo z wnioskiem o uprzątnięcie i zadba-
nie o estetykę części parku będącego własno-
ścią Fabryki Aparatury i Urządzeń S.A. „FA-
MET" w Kędzierzynie-Koźlu przekazano dy-
rekcji tej fabryki. 

Odpowiedź z dn. 10.03.2005 cyt. „...Obec-
nie jesteśmy na etapie analizy ofert firm, któ-

re wyraziły gotowość wykonania komplekso-
wych prac porządkowych na tym terenie. Na-
szym zamiarem jest podpisanie stosownej 
umowy jeszcze w miesiącu marcu, tak by za-
kres prac porządkowych mógł być zrealizowa-
ny przez wybranego oferenta nie później niż do 
połowy br. 

Podpisał: Główny Specjalista Prokurent inż. 
Waldemar Klich. 

Chodniki przy ul. Orkana 
25.02.2005 r. R.O. pismem do Powiatowe-

go Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu zwró-
ciła się o ustawienie znaków zakazu ruchu po-
jazdów o ciężarze powyżej 5 ton przy wjeździe 
na ul. Orkana. 

Ostatnio obserwuje się na tej ulicy wzmożo-
ny ruch samochodów ciężarowych typu TIR i 
cementowozów. Przy wymijaniu się na tej wą-
skiej uliczce ww. pojazdy wjeżdżają na nowe 
chodniki, niszcząc swoim ciężarem ich na-
wierzchnię. 

Odpowiedź: 08.03.2005 r. o godz. 10.00 
Starostwo Powiatowe zorganizowało spotka-
nie. W spotkaniu udział wzięli kierownicy: Za-
rządu Dróg Powiatowych, Referatu Zarządza-
nia Drogami Urzędu Miasta i przewodniczą-
ca R.O. Celem spotkania było analizowanie za-
sadności wniosku. Sprawa w toku. 

Inne działania 
17.01.2005 r. z inicjatywy Rady Osiedla, 

członkowie Rady wraz z przedstawicielami 
wszystkich organizacji pozarządowych, dzia-
łających na terenie osiedla spotkali się przy 
ciastku i herbacie. Podsumowano dotychczaso-
wą działalność organizacji i przedstawiono pla-
ny pracy na 2005 r. 

Na zebranie przybyli zaproszeni Prezyden-
ci Miasta, Pani Wicestarosta oraz Radni Mia-
sta i Powiatu. 

28.02.2005 r. godz. 12.00 telefonicznie za-
wiadomiono Policję o dewastacji budynku po 
byłym kinie „Mozaika". Zawiadomiła prze-
wodnicząca R.O. Dzielnicowy p. Czachor zo-
bowiązał się poinformować właściciela bu-
dynku. 

28.02.2005 r. Zebranie Rady Osiedla. Jed-
nym z punktów porządku zebrania była odpo-
wiedź na prośbę Koła TS-KNnSO w Sławięci-
cach z dnia 12.01.2005 r. 

R.O. jednogłośnie podjęła uchwałę nr 2/ 
2005, w której wyraża zgodę na umieszczenie 
na budynku siedziby przy ul. Batorego 32 ta-
blic informujących o siedzibie Koła TS-KNn-
SO w języku polskim i niemieckim. 

06.03.2005 r. współorganizacja w auli Ze-
społu Szkół nr 3 koncertu Ludowego Zespołu 
Śląskiego „Silesia". 

W koncercie uczestniczyło ponad 350 miesz-
kańców naszego osiedla. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Halina Fogel 
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C O Z TĄ 
POCZTĄ? 

Od dziesiątków lat tu była poczta. 

* We wrześniu 
2004 roku wyda-
liśmy 54 numer 
„Gazety Sławięcic-
kiej". 

# W czasie „Ad-
wentowego Popołudnia" w grudniu 2004 r. zor-
ganizowano wystawę z pamiątkami sławięcic-
kimi. 

* Sylwestrowe spotkanie na „Kaczym Ryn-
ku". Ponad 300 uczestników. 

# Bożonarodzeniowy, już 55 numer „Gaze-
tye Sławięcickiej". 

* Styczeń 2005 - rozpoczynamy remont 
społecznymi siłami - naszej nowej siedziby 
przy ul. Asnyka 2. Wiele osób nam pomaga. 

# 8 luty 2005 - już po raz drugi organizu-
jemy sławięcicki „Babski comber". Przemarsz 
przebierańców ulicami osiedla, zabawa w Auli 
z udziałem ponad 200 osób. 

* 6 marca 2005 duże wydarzenie muzyczne 
w Sławięcicach. Koncert Zespołu Wokalno-In-
strumentalnego, w Auli Zespołu Szkół nr 3. 

# Ks. Biskup Ordynariusz z Gliwic Jan 
Wieczorek, był uprzejmy przyjąć Honorowe 
Członkostwo w naszym Towarzystwie. 

Zarząd TPS 

Podziękowania 
Wszystkim krewnym, przyjaciołom, sąsiadom 
i znajomym za modlitwę, wieńce, kwiaty oraz 

udział w pogrzebie kochanej Mamy, Teściowej, 
Babci i Prababci 

Śp. Teresy Depta 
serdeczne podziękowania składają 

córki i synowie z rodzinami 

SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW OSIEDLA SŁAWIĘCICE 
RADA OSIEDLA 

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

Kędzierzyn - Koźle 17.01.2005 

POCZTA POLSKA 
REJONOWY URZĄD POCZTY 
w Kędzierzynie - Koźlu 

PROTEST W IMIENIU OBYWATELI W OBRONIE POCZTY POLSKIEJ W SŁAWIĘCICACH 

Szanowni Państwo! 
W odpowiedzi na pismo Waszego Urzędu z dnia 06.01.2005 do Przewodniczącej Zarządu Osiedla SŁA-
WIĘCICE w Kędzierzynie - Koźlu, informujące o tym, iż Dyrektor Okręgu Poczty w Katowicach wyra-
ził zgodę na likwidację Urzędu Pocztowego w naszym Osiedlu, działając zgodnie ze Statutem Organu Sa-
morządowego jakim jest wybrana demokratycznie RADA OSIEDLA, po przeprowadzeniu szerokiej kon-
sultacji z mieszkańcami, niniejszym STANOWCZO PROTESTUJEMY przeciwko jakimkolwiek działa-
niom zmierzającym do zamknięcia NASZEGO Urzędu Pocztowego i zastąpienia go jakąś „ atrapą" w for-
mie agencji, którą planujecie. 
Oto nasze wątpliwości, pytania, pretensje i propozycje : 
• Wyżej pisząc o poczcie w Sławięcicach użyliśmy celowo sformułowania .. NASZ URZĄD" - bo tak 

traktowali Was mieszkańcy przez dziesiątki lat obdarzając pocztę pełnią zaufania. A dzisiaj bez naj-
mniejszej konsultacji z mieszkańcami podstępnie nas opuszczacie, zasłaniając się niejasnymi powoda-
mi. Możemy się tylko domyślać, że chodzi o pieniądze, ale czy wszystko dobrze przemyślano? 

• Czy ktoś bierze pod uwagę jaką tradycję zamierzamy zniszczyć przeznaczając na inne cele budynek ko-
jarzony z pocztą od wielu dziesięcioleci? Jak trudno będzie tę tradycję na nowo odbudować? Czy Pocz-
ta Polska to tylko zimna kalkulacja finansowa czy również służba Społeczeństwu? 

• Czy wzięto pod uwagę, że Osiedla SŁAWIĘCICE, Miejsce Kłodnickie i Cisowa ciągle się rozrastają w 
związku z bezpiecznym położeniem na terenie niezalewowym i mieszkańców będzie przybywać? 

• Jak będą wyglądały wyprawy setek emerytów na pocztę do oddalonego o 10 km centrum? 
• Piszecie w piśmie do nas (czyli do wszystkich kilku tysięcy mieszkańców Sławięcic, Cisowej i Miejsca 

Kłodnickiego), że „Dyrektor (w Katowicach) wyraził zgodę na likwidację Urzędu. Czy to oznacza, że 
wniosek o pogorszenie warunków życia tysiącom ludzi w Kędzierzynie-Koźlu wyszedł z Kędzierzyna -
Koźla? Bez rozmowy z mieszkańcami - jak za dawnych czasów! 

• Jak to jest, że otwieracie biura pocztowe w drogich pasażach supermarketów w miastach w całej Polsce 
(patrz HYPERNOYA w Kędzierzynie), a nie przejmujecie się losem ludzi mieszkających w Osiedlach? 
Czy liczycie na to, że małe społeczności będą zawsze siedziały cicho? 

• W budynku gdzie dzis jest jeszcze URZĄD przy ul. Sławięcickiej (jak długo?) jest przecież na piętrze 
mieszkanie, czy nie można go sprzedać? Czy nie można rozdzielić np. kosztów ogrzewania piętra i par-
teru po to, aby zminimalizować koszty? Czy przeprowadzono wszystkie tego typu analizy decydując się 
na wniosek o zamknięciu? 

• Czy to normalne i bezpieczne, aby zmieniający się nieustannie listonosze wozili pieniądze z Kędzierzy-
na autobusem? Codziennie widzimy nowe twarze listonoszy, którzy nie znając ludzi mylą przesyłki i 
zostawiają je co życzliwszym mieszkańcom ulic z prośbą o rozniesienie? Od pewnego czasu wszystko 
w obsłudze pocztowej na naszym terenie się pogarsza! Czy nie jest to wynikiem decyzji, które w ciszy 
gabinetu już podjęliście? Czy prawdą jest, że zatrudniacie w Sławięcicach tylko ludzi na krótkie umowy 
licząc na refundacje kosztów z Urzędu Pracy? 

• Wasze argumenty, że uruchomicie w jednym ze sklepików sławięcickich agencję są nietrafione. Wszy-
scy wiedzą jak trudno dziś prowadzić mały biznes i jak szybko zmieniają się sklepy i branże - czy bę-
dziecie z tą agencją wędrować po całych Sławięcicach? 

• Jak cała ta sprawa ma się do starań Poczty Polskiej o fundusze unijne na utrzymanie Urzędów Poczto-
wych w małych miejscowościach w Polsce? Przecież staracie się o nie usilnie (patrz „Gazeta Wyborcza" 
18.02.2005 artykuł „Czy Poczta Polska ma za dobrze?") 

• Czy o planach zamknięcia tak ważnego dla nas Urzędu powiadomiono OJCA naszego miasta Pana Pre-
zydenta Wiesława Fąfrę? 

Uważamy, że wniosek o zamknięciu naszego Urzędu Poczty Polskiej w Sławięcicach jest przedwczesny i 
wierzymy, że ponownie go Państwo przeanalizujecie. Jesteśmy gotowi jako mieszkańcy Sławięcic czyn-
nie włączyć się w poszukiwanie dobrego dla wszystkich rozwiązania. Nie chcielibyśmy, aby w tej ważnej 
sprawie spełniły się sarkastyczne wypowiedzi niektórych naszych mieszkańców, iż nic nie można już zro-
bić i przyjdzie nam wkrótce zapomnieć o dumnej nazwie „POCZTA POLSKA" w Sławięcicach - trzeba 
się teraz zwrócić o założenie Porządnego Urzędu Pocztowego do Poczty... Czeskiej , . . . Słowackiej, a mo-
że Niemieckiej lub Duńskiej? 
Szczerze pragniemy wszyscy, aby do takich scenariuszy nie doszło i ufamy, że będzie w Sławięcicach da-
lej, stabilny i szanowany powszechnie - URZĄD POCZTY POLSKIEJ! 

W imieniu Mieszkańców Osiedla SŁAWIĘCICE ZARZĄD OSIEDLA 
Do wiadomości: Prezydent K- Koźla 

Mieszkańcy Osiedla 
Prasa lokalna 
Nowa Trybuna Opolska 
Radni Gminy i Powiatu 
Dyrektor Okręgu Poczty w Katowicach 
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Czas uriosny nadchodzi i poznać to łatwo 
choć śnieg i mróz trzyma, 
bo przynosi światło. 
Dzień coraz to dłuższy, ńkory brzmi pieśń, 
że zbudziło ją słonko, co znów wstało 
wcześniej, 

Wnet na rezurekcję dzwon bije o świcie. 
Pan Jezus zmartwychwstał, 

z Nim światło i życie. 
Po rozpaczy piątku, żałobie soboty 
Alleluja śpiewa niedzieli brzask złoty 

Ruszajmy więc z wiarą i pełni nadziei 
zdążajmy, by poimtać Go w Galilei. 
Niech cieszą nas z Panem spotkania 

na co dzień, 
Wszak nim Galilea jest Emaus 
po drodze. 

Wiola 

Die Sozial Ku l t u re l l e Gesel lschaf t 
der Deutschen im Oppelner 

Schlesien wünscht a l len Einwohnern 
und Lesern der "Gazeta Stawi§cicka" 

Frohe Ostern 
Der Vorstand - Ortsgruppe Stawi?cice 

Towarzystwo Społeczno - Ku l tu ra lne 
Niemców na Śląsku Opolsk im 

życzy wszystkim mieszkańcom Sławięcic 
i czyte ln ikom "Gazety S ław ięc ick ie j " 

Wesołych Świat 
Wielkanocnych 

Zarząd Koła Sławięc ice 

Tradycyjna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 
"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" 

Na kolejną już pieszą pielgrzymkę ze Sławięcic do Częstochowy na Jasną Górę zapraszają 
ks. Wikary Dariusz Flak i starsi bracia pielgrzymi. 

W tym roku idziemy w drogę przyjmując jako główną intencję: „Prosimy o uwolnienie z na-
łogów i uzależnień". 

Natomiast rozważania konferencji koncentrować się będą wokół tematyki „Wolności człowie-
ka: wolność a uzależnienia". 

Oczywiście każdy z nas pójdzie także z własnymi sprawami, we własnych intencjach, o któ-
re razem będziemy prosić we wspólnych modlitwach. Wzorem lat ubiegłych prosimy o składa-
nie intencji u pana kościelnego. W tej sprawie będzie specjalny komunikat w ogłoszeniach para-
fialnych. Prosimy o zabranie ze sobą oprócz normalnego ekwipunku pielgrzyma: „Drogi do nie-
ba" i Pisma Świętego. 

Wyruszamy na trasę 27 czerwca 2005 (poniedziałek) po Mszy Św. w kościele św. Katarzyny 
w Sławięcicach o godz. 7.00. Powrót 30 czerwca 2005 r. ok. godz. 17.30 - 18.00 - autobusem. 
Przewóz bagażu zapewniony. Noclegi tradycyjnie - Wielowieś, Boronów, Częstochowa. 

Mamy nadzieję, że tradycyjnie już spotkamy się w Częstochowie, u stóp Jasnej Góry w szer-
szym gronie, że na ostatni dzień dojadą na wspólną Mszę Św. i wspólną Drogę Krzyżową licznie 
inni mieszkańcy Sławięcic. Zapraszamy! 

Starsi bracia pielgrzymi 

Uwaga 

Nicole 
Sopala! 

Z okazji Twoich urodzin, serdeczne życzenia 
zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń 

oraz samych słonecznych dni życzą Ci: 
chrzestna jola, babcia z dziadkiem 

oraz rodzina Grajek 

Kochanej MAMIE 

LUZIE GALLA 
z okazji niedawnej 

70 rocznicy urodzin 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, obfiłych 
Łask Bożych i sił na dalszej 

drodze życia. 
Dziękujemy za wszystko! 

Dzieci z rodzinami Laurka 

Szczególne życzenia 'i 
z okazji 85-łych urodzin 
paniom Marii PROKOP 
i Małgorzacie REKUS 

dużo zdrowia 
i wszelkich Łask Bożych 

przesyła Redakcja 

Dziękuję serdecznie moi drodzy „FANI ' 
za Wasze życzenia, granie i śpiewanie 

Niechaj Sławięcice oraz okolica 
wiedzą, żem W a m wdzięczna 

^ wzruszona Alicja ^ 

Gratulacje 

Marii MANEK 
Luizie PRZEŹDZING 
Hildegardzie SKOCZEK 
z okazji 80-tych urodzin 
dużo zdrowia i wszelkich Łask Bożyck 

przes yła Redak cja 

Pełnych spokoju i miłości 
Świąt Zmartwychwstania Pana 

oraz radosnego Alleluja 
życzy 

swoim członkom i sympatykom 
Zarząd Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów 
Koło Sławięcice 

Częstochowa 2005 



W. dniu 20 stycznia 2005 r. odbyło się roczne zebranie koła DFK 
w Sławięcicach. Zebranie odbyło się w miłej atmosferze karnawało-
wej w Night Clubie w Sławięcicach. 

Omawiane były sprawy realizacji programu pracy w 2004 r., spra-
wy bieżące oraz program pracy na rok 2005. 

Szczególnie podkreślić należy udział członków koła DFK przy 
przygotowaniu i ustawieniu jednego ołtarza w dniu święta Bożego 
Ciała oraz udział członków koła DFK we współorganizowaniu in-
nych uroczystości w Sławięcicach jak „Światowego Zjazdu Miesz-
kańców i Przyjaciół Sławięcic" w czerwcu 2004 r., na którym przy-
gotowano stoisko koła DFK ze śląskim kołaczem i gorącymi napo-
jami oraz udział w dobroczynnym „Sławięcickim Spotkaniu Adwen-
towym", zorganizowanym w grudniu 2004 r. przez Zespół Szkół nr 3 
- również przygotowano stoisko naszego koła DFK, na którym panie 
nasze oferowały pierniki z własnego wypieku. 

Szczególnie cieszy nas to, że Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 przeka-
zała nam pisemne podziękowanie za współorganizowanie „Sławię-
cickiego Spotkania Adwentowego" oraz za przyczynianie się naszego 
Koła do pogłębienia integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym. 

Dzięki naszym staraniom i na nasz wniosek, Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim uhonorowało na-
szego księdza Proboszcza dyplomem w dniu jego 70-tych urodzin za 
wybitną pracę duszpasterską związaną z wprowadzeniem języka nie-
mieckiego do liturgii mszy świętej. Życzenia urodzinowe złożył rów-
nież Zarząd naszego Koła w imieniu wszystkich członków DFK Sła-
więcice. 

W ramach programu imprez kulturalnych i turystycznych w 2004 r. 
zorganizowano wycieczki i pielgrzymki do: 

- Kotliny Kłodzkiej dla młodzieży i dorosłych, 
- Zlatych Hor - pielgrzymka Narodów, 
- Częstochowy - pielgrzymka na Jasną Górę, 
- Turzy Śl. - pielgrzymka dla chorych, 
- Lichenia Starego - pielgrzymka do Bazyliki Matki Boskiej 
- Ulm w Niemczech - Katholikentag, 

oraz inne imprezy kulturalne jak: 
- Wieczór karnawałowy w Sławięcicach, 
- Dzień Matki i Ojca „u Freda" w Kłodnicy, 
- Koncert „Serduszka dwa" w Opolu. 

Ponadto zorganizowano kolonie letnie dla dzieci w Polsce i w 
Niemczech oraz sanatorium dla osoby w podeszłym wieku. 

Program pracy na rok bieżący jest również bogaty i przewiduje im-
prezy kulturalne, wycieczki, kolonie dla dzieci oraz naukę języka nie-
mieckiego dla dorosłych - kurs dla początkujących. 

Biuro Koła DFK w Sławięcicach mieści się w budynku bibliote-
ki przy ul. Batorego 32 i jest czynne w każdą środę w godzinach od 
15:00 do 17:00; może być również wykorzystywane do spotkań 
w grupach do 30 osób. 

Biblioteka nasza mieści się w budynku „Gołębnika" i jest czynna w 
każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00. 

Członkom Zarządu oraz wszystkim osobom, które współpracowały 
i uczestniczyły w realizacji założeń programowych w roku 2004 skła-
dam serdeczne podziękowanie i życzę, by w roku 2005 również przy-
czyniły się do dalszej współpracy z kołem DFK i innymi organizacja-
mi w Sławięcicach. 

Zapraszamy mieszkańców naszego osiedla do uczestniczenia w im-
prezach kulturalnych organizowanych przez nasze koło DFK. 

Przewodniczący Zarządu 
E. Pawelczyk 

Wielce szanowne nasze Seniorki: 

Maria Bojarska, Amalia Agnieszka Gnielka, 
Eryka Grzywocz, Irena Jabłońska, Elżbieta Janos, 

Adela Jaskulska, Gertruda Jońca, Franciszka Kasperczyk, 
Otylia Kubicka, Maria Kwoczała, Marta Lewicka, 
Agnieszka Majnusz, Julia Majnusz, Łucja Manek, 

Elżbieta Miedzińska, Gertruda Stefan, 
Elfryda Strempei, Helena Tiszbirek, Berta Węgrzyk, 

Notburga Zimmert i Henryka Ziobrowska 
obchodziły swoje urodziny 

Życzymy dużo zdrowia i wszelkich Łask Bożych 
na dalsze lata życia ^ , . 

Redakcja 

Wielce szanowni nasi Seniorzy 
Józef Hytrek, Bolesław Kordas, 
Józef Langiewicz, Jan Stefan 

i Jerzy Zygmunt 
obchodzili swoje urodziny 

Życzymy dużo zdrowia i wszelkich 
Łask Bożych 

na dalsze lata życia 
Redakcja 

Co to jest 60 lat? 
P a n Werner NAHLIK mieszkający obecnie w Niemczech jest do-

brze znany w Sławięcicach i okolicy, szczególnie tym spośród nas, któ-
rzy interesują się piłką nożną. Dobrze zapamiętane zostały popisy Wer-
nera, szczególnie na bramce, na stadionie przy ul. Sadowej. Co to były 
za lata! „Energetyk", wyjazdy samochodem „stonka" do Gdańska, dys-
kusje sportowe, wspólne śpiewanie... („my nigdy nie poddamy się") 

Życzymy Ci Werner więcej niż 100 lat, zawsze sportowego (czyli ra-
dosnego) podejścia do życia, błogosławieństwa bożego i zdrowia! We-
sołych Świąt! Zapraszamy do Sławięcic! 

Redakcja 

Dziękujemy 
Panu Reinholdowi Bodynek za bezinteresowne udostępnienie wła-

snej przyczepy campingowej, dzięki której mogliśmy sprawnie przepro-
wadzić przywitanie Nowego Roku na Kaczym Rynku. Przy padającym 
śniegu i lekkim mrozie bez dachu nad głową odtwarzanie jakiejkolwiek 
muzyki byłoby niemożliwe. Dzięki Twojemu „Domkowi" Reinholdzie 
prawie 300 osób świetnie się bawiło! 

Zarząd TPS i Rada Osiedla 

Z życia DFK Sławięcice 

Życzenia 



Warto się zainteresować 
Z okazji obchodzonej niedawno 150-tej rocznicy emi-

gracji ze Śląska do Ameryki, na Uniwersytecie Opolskim 
zorganizowano specjalne SYMPOZJUM poświęcone tej cie-
kawej tematyce. Dorobek tego spotkania zebrano w książce, 
której stronę tytułową prezentujemy. 

Opracowanie zawiera wszystkie wystąpienia naukowe za-
prezentowane w Opolu w listopadzie 2004 roku. Aby zachę-
cić naszych czytelników do sięgnięcia po to wydawnictwo 
pozwoliliśmy sobie na przedruk słowa wstępnego autorstwa 
naszego księdza arcybiskupa Alfonsa NOSSOLA. 

Redakcja 

Dalecy a bliscy 
Sympozja 57 (Opole 2004) 

ABP ALFONS NOSSOL 

DALECY A BLISCY 

Słowo wstępne 

„Dalecy a bliscy" - so far and so close! Można by powiedzieć, iż z dniem 
dzisiejszym nasz „wielki dar nieba", jak zwykłem dla uroczej ziemi Śląska 
Opolskiego od samego jego zaistnienia nazywać Uniwersytet Opolski, staje się 
jeszcze bardziej uniwersalny. Oto bowiem po raz pierwszy Uniwersytet zorga-
nizował międzynarodowe sympozjum naukowe z „Śląskimi Teksańczykami", 
którzy mieszkając daleko od nas, są nam równocześnie bardzo bliscy. Wszakże 
to przybyli do Opola potomkowie odważnych pionierów - emigrantów śląskich 
sprzed 150 lat, twórcy pierwszej polskiej osady na teksańskiej ziemi, jak była 
Panna Maria. Wielu starszych ludzi tej swoistej „śląskiej parafii" w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej jeszcze dziś (w piątym czy szóstym pokole-
niu) przechowuje dawne tradycje i nadal „rządzi" (a nie „godoł") „po naszemu", 
po śląsku. By móc ten dumny historyczny fenomen należycie ocenić, trzeba po 
prostu być w Pannie Marii, trzeba zobaczyć słynny dąb, pod którym odprawili 
24 grudnia 1854 roku pierwszą pasterkę, pomodlić się wraz z nimi w wybudo-
wanym nieco później kościele parafialnym i odwiedzić ich w rozproszonych 
„farmersko" domach tejże osady, jak też w innych, niezbyt od niej odległych 
miejscowościach. To naprawdę swoiste przeżycie „stron rodzinnych" tak daleko 
od naszej „małej Ojczyzny". 

Myślę, iż dziś mamy prawo być dumni z tego faktu, że to właśnie od nas, 
z naszej uroczej ziemi śląskiej poniosło „ich za chlebem" tak daleko za Ocean 
Atlantycki. Równocześnie jednak winniśmy im głęboką wdzięczność za zbu-
dowany wówczas etniczno-kulturowy pomost pomiędzy Ameryką i Śląskiem 
oraz za zaszczepienie i pielęgnowanie tam, na ziemi teksańskiej, nam, a równo-
cześnie i im, tak bardzo drogiej tradycji tej atrakcyjnej krainy „myślącego serca" 
i „kochającego rozumu". 

Naszemu uniwersyteckiemu Instytutowi Ekumenizmu i Badań nad Integra-
cją wypada przy tej okazji wyrazić uznanie za podjęcie twórczej inspiracji tek-
sańskiej, jak też jej opolskie unaukowienie w postaci tego zorganizowanego 
dzisiaj sympozjum. Nam pomoże to tutaj uprzytomnić sobie wszystkie wymiary 
tegoż dziejowego wydarzenia sprzed 150 lat i jego ważkiego rozwoju po współ-
czesne czasy. Im zaś w Teksasie przypomina konkretnie o wciąż żywych i ro-
dzinnych związkach z ziemią ich Ojców. 

REDAKCJA WYDAWNICTW 
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

OPOLE 2004 

Uwaga absolwenci 
Szkoły Podstawowej 

w Sławięcicach 
z roku 1985 

Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień i 
dlatego w dniu 25 czerwca 2005 r. (sobota) 
pragniemy spotkać się ze wszystkimi, którzy 
ukończyli podstawówkę w Sławięcicach, rocz-
nik 1985, jak również z osobami, które przez te 
osiem lat uczęszczały razem z nami do klasy. 

Koleżanki i koledzy, przekażcie informacje 
o zjeździe znajomym, zabierzcie na zjazd foto-
grafie i pamiątki z tamtych lat a przede wszyst-
kim dużo dobrego humoru. 

Zapraszamy i liczymy na Wasze przyby-
cie. Wszelkich informacji dotyczących zjazdu 
udzielają: w Polsce Renata Pierończyk (Magu-
da) tel. 077 4815189 w Niemczech Grzegorz 
Mazur tel. 040 64531614. 

Do zobaczenia, Organizatorzy 
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Szeroko znany na całym świecie jest Chor Aleksandrowa. Ale czy występ te 
go zespołu musiał być zorganizowany w Opolu właśnie wieczorem w WIELK 
PIĄTEK? 

Redakcj; 



SKLEP 
HYDRAULIK 
A N D R Z E J K R U P A 

• K O T Ł Y E K O L O G I C Z N E C A Ł O D O B O W E 
• I N S T A L A C J E C . O . • W Y P O S A Ż E N I E Ł A Z I E N E K -
WYMIANA KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
ORAZ USUWANIE AWARII GRZEWCZYCH W 24h 

ul. Traugutta 45 
47-143 Ujazd Śl. tel. kom. 0603 654 296 
NIP 756 103 40 17 tel./fax 77/463 79 25 

Amerykańskie 
zdjęcie lotnicze 

N iezwykłe zdjęcie lotnicze, wykonane z amerykańskiego samolotu 
bombardującego Blachownię w czasie wojny, dostarczył nam nasz sta-

Pod koniec marca br. planowany jest 
łego zespołu budynków po dawnym szpitalu sławięcickim. Trzymajmy 
kciuki, aby wygrała firma, która najlepiej zagospodaruje ten obiekt! 

Gmina Kędzierzyn-Koźle przyznała Towarzystwu Przyjaciół 
Sławięcice kwotę w wysokości 2000 zł na realizację zadania związane-
go z kultywowaniem tradycji śląskich. Niniejsza kwota planowana jest 
na częściowe pokrycie kosztów koncertów orkiestry dętej oraz na druk 
kolorowej broszury reklamowej mówiącej o historii i współczesności 
Sławięcic. 

Do dziś nie naprawiono słynnej już dziury po studzience ka-
nalizacyjnej naprzeciwko Technikum. Całą zimę trzeba ją było omijać. 
Czy wiosenna naprawa nareszcie będzie skuteczna? 

Na budynku laboratorium „Cewecolor" przy ul. Strzeleckiej 
pojawił się nowy neon „FOTOJOKER". Jak się dowiedzieliśmy - ozna-
cza to, iż zakończono przeprowadzkę tej firmy z ul. Portowej w Koźlu 
do nas do Sławięcic. Mamy więc teraz w Sławięcicach dwie największe 
w Polsce firmy branży fotograficznej. „Cewecolor" jest „fabryką" zdjęć 
i usług fotograficznych obsługujących kilka tysięcy punktów przyjęć na 
terenie kraju, natomiast „Fotojoker" to sieć ponad 100 salonów handlu-
jących usługami i sprzętem foto. 

Zasypało nas tej zimy okropnie. Poruszanie się autami po 
bocznych ulicach osiedla było bardzo utrudnione. Nikt ich nie odśnie-
żał. Droga powiatowa, ul. Batorego - do Ujazdu, została całkowicie za-
pomniana przez administratora. Dziury na drodze krajowej, ul. Sławię-
cickiej, rosną jak grzyby po deszczu. 

Naszego krajana, księdza Franciszka Kurzaja, pracującego 
w San Antonio w Texasie - USA, nominowano do honorowej nagrody 
„Złota szpilka" w kategorii „Promocja Opolszczyzny". Konkurs organi-
zuje corocznie „Nowa Trybuna Opolska". 

Radośnie przywitaliśmy na „Kaczym Rynku" Nowy Rok 
2005. Przybyło ponad 300 osób. Chwilą ciszy uczczono ofiary tsunami 
w Azji. Zabawa przy dobrej muzyce trwała do 2.00. Co robimy za rok? 

Wspaniale bawiliśmy się na tradycyjnym już Charytatywnym 
BALU CARITASU. Szczególnie cieszy fakt udziału w balu ludzi mło-
dych. Wspólnie bawiły się całe rodziny i przy okazji pozbierano „trochę 
grosza" dla ludzi potrzebujących. 

Spisał G. K. 

ły czytelnik. Druk prasowy nie oddaje niestety w pełni szczegółów wi-
docznych na fotografii zapisanej na płycie CD. Ale i tutaj, zorientowane 

osoby mogą rozpoznać znajome szczegóły: drogę na dworzec i do Sta-
rej Kuźni, domki przy dworcu, linie kolejowe, baraki ówczesnych obo-
zów, znajome połacie lasów. Co jest strasznego na tej fotografii to wi-
dok rzędów baraków obozowych; wybuchy bomb! Nigdy więcej wojny! 
- chciałoby się zakrzyczeć! G. Kurzaj 

Duża pomoc... 
Spotkała Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic ze strony Rodziny WIL-

CZOK prowadzącej wytwórnię wykładzin przy ul. Staszica. Do nasze-
go nowego pomieszczenia przy ul. Asnyka 2 otrzymaliśmy bowiem bez-
płatnie ponad 30 m2 wykładziny podłogowej. Serdecznie za to dziękuje-
my w imieniu Stowarzyszenia oraz wszystkich tych, którym to pomiesz-
czenie będzie służyło. 7,„.HTPS 

Ul. Filipa Pieli w mieście K-Koźle osiedle Sławięcice może 
startować w konkursie na najgorszą ulicę Europy... 

Obserwacje 


