
A le ż  s ię  d z ia ło . . .
...n a  IV Sławięcickim Festynie Kiermaszowym! 
„Przybyły” do nas niezwykłe osobistości związa
ne z historią naszej miejscowości. O d lewej: dr 
Robert Koch -  pracował w Sławięcicach na prze
łomie XIX i XX wieku (Krzysztof Burdynowski), 
księżna Paulina Hohenlohe (Joanna Cedzich) 
oraz jej m ałżonek książę Hugo Hohenlohe (Ro
land Cedzich), ks. Am and Dronia, budowniczy 
naszego kościoła w latach 1864-1869 (Robert 
Szmandra). Więcej zdjęć i informacji o festynie 
w środku num eru.
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Ś w ia to w e  Dni M ło d z ie ży  2016 w  S ła w ię c ica ch
To wielkie w ydarzenie m iało  rów nież 

swój akcent w naszej parafii. P rzygoto
w ania do  tych w yjątkow ych lipcow ych 
d n i trw ały  u nas k ilkanaście miesięcy. 
Sławięcice i M iejsce K łodnickie (w tym  
w iele ro d z in  w  sw oich dom ach) gościły 
g rupę  80 m łodych Teksańczyków. Na 
pam iątkę tego św ięta m łodzież z Tek
sasu i Sławięcic posadziła  oko liczno
ściowe drzew ko tzw. Cis H enrykow ski. 
N asiona, z k tórego pochodzi to drzew 
ko pośw ięcone zostały przez papieża 
Benedykta XVI. W ięcej o u roczysto
ściach Światowych D ni M łodzieży p i
szem y w ew nątrz num eru .
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IV Sławięcicki Festyn Kiermaszowy
Sławięcicki Festyn Kiermaszowy udało się zorganizować już po raz czwarty Był to wspólny wysiłek wszyst

kich organizacji, szkół, instytucji i firm działających w Sławięcicach i Miejscu Kłodnickim. W kład finansowy 
Urzędu Miasta, pom oc Miejskiego Ośrodka Kultury oraz innych jednostek gminnych przyczyniły się do sukce
su tego święta, jednak bez rzeszy wolontariuszy z naszej parafii niewiele byśmy zdziałali. Ks. Proboszcz M arian 
Bednarek, który był dowódcą całego przedsięwzięcia, nadał naszym działaniom właściwego ducha! Dziękuję 
wszystkim, którzy wspólnie ze m ną pracowali przez miesiące w sztabie przygotowującym te piękne dni.

Gerard Kurzaj



____________________  WYDARZENIA

W spaniała  w iadom ość!
Będzie Dom Seniora w Sławięcicach 

w budynku dawnego internatu przy 
ul. Sławięcickiej!

W  pierwszych dniach września 2016 
roku Starostwo Powiatowe sprzedało ten 
obiekt Państwu Alinie Ryzner-Skrobocz 
i jej mężowi Adamowi Skrobocz z n ie
dalekich Zdzieszowic. Pani Alina Ry
zner-Skrobocz jest lekarzem, a jej mąż 
Adam prowadzi działalność budowlaną. 
Jak podawały lokalne media, nowi wła
ściciele planują zaadaptowanie budynku 
na 80 pokoi jedno i dwuosobowych. Do 
budynku należy też część przyległego 
parku. Czy może być lepsza lokalizacja 
dla tak  ważnej i potrzebnej placówki? 
Położenie przy głównej drodze, zaplecze 
parkowe, bliskość kościoła, sklepów.

W arto przypom nieć, że sławięciccy 
Radni, Rada Osiedla, Towarzystwo Przy
jaciół Sławięcic, M niejszość Niemiecka, 
dyrekcja Zespołu Szkół n r 3 oraz wielu 
mieszkańców od lat wskazywały to m iej
sce jako najlepsze dla powstania Domu 
Seniora w Kędzierzynie-Koźlu. W  roku 
2011 w ydano w związku z tym  specjal
ną foto-książkę i przekazano ją  władzom 
Powiatu. Już widzę, jak cieszy się z takie
go obrotu sprawy książę Kraft Hohenlo- 
he i jego małżonka Katharina von Sie
mens żywo zainteresowani tym, co się 
dzieje w  Sławięcicach.

Serdecznie witamy panią d r Alinę Ry
zner-Skrobocz i jej szanownego m ałżon
ka Adama w Sławięcicach! Dziękujemy 
za podjęcie takiej właśnie decyzji. Jestem 

pewien, że wszyscy 
będziemy „trzymali 
za Państwa kciuki” za 
powodzenie tego za
dania. Jeżeli pojawi się 
konieczność jakiejkol
wiek pom ocy przy re
alizacji tego dzieła, to 
na pewno nikt w Sła
więcicach oraz we wła
dzach naszego Powiatu 
i Gminy, jej Państwu 
nie odmówi!

Gerard Kurzaj

Idę przez  
Sław ięcice

Przy pierw szym  dom u, k tó ry  nale
ży jeszcze do U jazdu U rszula i H eniek 
Kurelowscy krzątają się przy now ym  
płocie ...

Pani Gorzawska sprząta ogród i zbiera 
w nim  jesienne ow oce...

Dość wesoło jest na placu u Państwa 
M elich...

N ad rzeczką, na ławce Pani Gizela Bu
rzan tłum aczy coś w nukom ...

Gutek zdobył jakieś drew no na zimę 
i próbuje je teraz porąbać ...

G rom adka dzieci z grabiami porząd
kuje świeżo otwarty plac zabaw...

Pani Burga Z im m ert patrzy  przez 
okno, jak  pan  Ignacek w yjeżdża trak- 
to rk iem ...

Zm ęczony Joachim Pelcer wraca trak 
torem  z pola...

Krysia Szendzielorz z M ałgosią Ti- 
szbierek idą do kościoła...

Jestem w domu!
Gerard Kurzaj

ŻYCZEN1A

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej -  dawno, dawno tem u  
był to  po prostu Dzień Nauczyciela 
-  wszystkim Nauczycielom i W ychowawcom Przedszkola, 
Zespołu Szkół Miejskich nr 4, Zespołu Szkół im. Mikołaja Reja 
życzymy wielu dni radości i sukcesów  
w pracy z dziećmi i m łodzieżą.
Uczącym się życzymy dobrego sam opoczucia w  szkole 
i unikania jedynek, czyli „pał".
A wszystkim życzymy spokoju i cierpliwości, 
by, m im o czekających ośw iatę zmian, 
po prostu robili swoje jak  najlepiej.

Redakcja
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Moje M iłosierdzie"

WAŻNE__________________________________

„Mój Chrzest -  Moja Wiara -

Konferencja w dro dze

A  na koniec zabawa dla wszystkich

Czterdziesty dziewiąty raz, pobłogo
sławieni przez księdza proboszcza i pod 
jego kierownictwem, ruszyliśmy w dro
gę, by po trzech dniach marszu dotrzeć 
do celu, do M atki Miłosierdzia, M adon
ny z Jasnej Góry. Tematyka rozważań 
i konferencji koncentrowała się wokół 
Bożego M iłosierdzia oraz naszej odpo
wiedzi na nie. Nie zabrakło także odnie
sienia do 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Wyruszyło nas ok. 70 osób, niektórzy 
szli tylko do Studzionki, by przejść choć
by tylko te 5 kilometrów. I dalej przez 
Niewiesie, Toszek... Po drodze konfe
rencję na temat chrztu, i im ion Syna Bo
żego głosił ksiądz Waldemar. Dotarliśmy

do W ielowsi... I tutaj -  niespodzianka: 
rano do Boronowa wyruszyliśmy nawet 
w większej liczbie. Bywały lata, że na 
drugi etap szła połowa tych, co wyszli 
ze Sławięcic. Do Częstochowy dojecha
li oczywiście ci, co nie mogli iść pieszo 
i tak na Jasnej Górze było nas już ok. 150 
osób.

Rozważania drogi krzyżowej na 
wałach pośw ięcone były uczynkom  
m iłosierdzia względem duszy i ciała. 
O praktykow anie tych uczynków p ro 
sił nas O jciec Święty Franciszek: „Jest 
m oim  gorącym  życzeniem, aby chrze
ścijanie przem yśleli podczas Jubile
uszu uczynki m iłosierdzia względem

ciała i względem ducha. Będzie to spo 
sobem  na obudzenie naszego sum ie
nia, często uśpionego w obliczu d ra 
m atu ubóstw a, a także um ożliw i nam  
coraz głębsze wejście w serce Ewange
lii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani 
dla Bożego m iłosierdzia. P rzepow iada
nie Jezusa przedstaw ia te uczynki m i
łosierdzia, abyśmy m ogli poznać, czy 
żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie.” 
(Papież Franciszek, „M isericordiae 
V ultus”).

Chcielibyśmy jeszcze raz gorąco po 
dziękować państw u Lesik za użyczenie 
samochodu, Robertowi za pomysł i re
alizację chust identyfikacyjnych, grupie 
„cateringowej” za wspaniały bogracz po 
ciężkim i długim drugim  dniu pielgrzy
mowania, siostrze Eugenii z hal noc
legowych na Jasnej Górze za uśmiech 
i cierpliwość przy uzgadnianiu nocle
gów, grapie śpiewnikowej, która noca
m i poprawiała i przygotowywała nowe 
wydanie pielgrzymkowego śpiewnika, 
gitarzystom i gitarzystkom oraz solist
kom za wytrwałość w  muzykowaniu, 
ekipie kierowania ruchem  za bezpieczne 
prowadzenie pielgrzymki po ruchliwych 
drogach, księżom za głoszone konferen
cje i wszystkim innym, którzy wpierali 
nas pomocą i modlitwą. I oczywiście, 
dziękujemy sobie nawzajem za radosny 
trud  pielgrzymowania. Serdeczne i gorą
ce Bóg zapłać!

Przed nam i jubileuszowa 50. piel
grzymka. Ruszamy, jak zwykle, pod 
koniec czerwca w poniedziałek po za
kończeniu roku szkolnego. Zapraszamy 
tych, którzy pielgrzymowali lata temu. 
Przyjedźcie choćby na „pogodny wie
czór” do Wielowsi lub Boronowa, a naj
lepiej do Częstochowy. W spólnie będzie
my dziękować Bogu za te 50 lat pielgrzy
mowania i prosić o wszelkie potrzebne 
łaski na następne lata życia. Śledźcie 
ogłoszenia parafialne, stronę interneto
wą parafii i Towarzystwa Przyjaciół Sła
więcic. Szczegóły podamy, jak Pan Bóg 
pozwoli, w „Gazecie Sławięcickiej” na 
W ielkanoc 2017 roku.

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!
Pielgrzym G.

4 Gazeta Sławięcicka



ROZMAITOŚCI

Wszystkie drzewa na naszym cm en
tarzu to potencjalne niebezpieczeństwo 
dla ludzi oraz pomników, które tam  się 
znajdują. Przekonaliśmy się już o tym 
wielokrotnie, gdy nawiedzały nas nieco 
większe wiatry. W ichura w zeszłym roku 
zniszczyła lub uszkodziła kilkadziesiąt 
pom ników  i tylko Bogu dziękować, że 
nikt z ludzi wtedy nie ucierpiał. Zieleń 
na cm entarzu jest potrzebna, ale nie 
w formie tak dużych i niekiedy pustych 
w środku drzew.

A więc wycinam y!
W spólnie z Radą Parafialną ks. Pro

boszcz podjął starania, aby uzyskać ze
zwolenie w gminie na odnowienie za
drzewienia. Taką zgodę G m ina Kędzie
rzyn-Koźle już wydala i możemy powoli 
przystąpić do usuwania drzew i stop
niowego szykowania nowych nasadzeń. 
Cmentarz, jak wiadom o jest parafialny, 
nie uzyskamy niestety żadnych środków 
zewnętrznych na przeprowadzenie tej 
niełatwej operacji.

Jak zawsze, w wielu sprawach para
fialnych liczyć możem y tylko na siebie, 
naszą pracę i zdolności organizacyjne. 
Chcielibyśmy pierwsze drzewa usunąć 
jeszcze w  tym  roku. Na całość prac wy
znaczono nam  term in  do październ i
ka 2017 roku. Nie będzie więc łatwo. 
Ks. proboszcz będzie apelował o zgło
szenie się do pracy w niektóre soboty 
jeszcze w tym  roku. Weźmy do serca te 
prośby! Będą potrzebne fachowe ręce, 
ale i również pom oc mieszkańców, k tó
rzy potrafią obsługiwać piły spalinowe 
po to, aby zwalone na ziemię drzewa 
i gałęzie pociąć. Przyda się również p o 
moc przy odw ożeniu pociętego drewna

na jedno miejsce. W  Radzie Parafialnej 
zorganizował się sam oistnie zespół, k tó
ry w  daną sobotę będzie kierował praca
mi w porozum ieniu z wyspecjalizowaną 
firmą. Na zdjęciach obok prezentuje
my, jak puste mogą być w środku lipy 
nad grobam i naszych bliskich. Już dziś 
dziękujem y tym , którzy w  wyznaczone 
soboty zostawią swoje obowiązki do
mowe, a czas poświęcą dla tej ważnej, 
wspólnej sprawy.

Liczymy na Was, CHOPY!
Rada Parafialna

Rowerami z Ulm do Sławięcic
Czterech śmiałków postanow iło, Berger, którego znam y jako inicjatora

że na rowerach dojadą z miasta Ulm transm isji niedzielnej mszy św. ze sła-
w N iem czech do Sławięcic, z którym i więcickiej świątyni w radiu LENKA,
m ocno są związani. G łównym „wino- Trasa przejazdu liczyła prawie 1000
wajcą” tego pom ysłu był pan C hristian km  i podzielona została na 10 etapów.

Oznacza to, że codziennie trzeba było 
pokonać ok. 100 km.

Kto jeździ na rowerze dobrze rozu
mie, że nie była to łatwa wyprawa. Po 
drodze grupa odwiedzała wiele atrak
cyjnych i historycznych miejscowości. 
Gdy dnia 12 września 2016 roku wje
chali na Górę św. A nny i do Sławięcic 
zostało już tylko 12 km, em ocje były 
silne... Na granicy miasta, przy tablicy 
z napisem  „Sławięcice” przywitaliśmy 
ich grom kim  „sto lat”. Potem w sławię- 
cickiej świątyni, z udziałem  naszego 
proboszcza M ariana Bednarka, cykliści 
podziękowali Panu Bogu i świętej Kata
rzynie za opiekę na całej trasie. Byłem 
wzruszony, gdy jeden z rowerzystów 
nagle zniknął i ktoś powiedział, że poje
chał na cm entarz na grób swojego ojca, 
ponieważ obiecał M u to przy starcie 
w U lm ...

Uczestnikami tej niezwykłej wyprawy 
byli: Christian Berger i H ubert Stephan 
z Ulm, Stefan Stopa z Duisburga oraz 
Joachim Golenia z Hohenfurch.

Gerard Kurzaj
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SAMORZĄD

Nasz Radny ma głos!

Szanowni Państwo!
C h c i a ł b y m  

po raz kolej
ny przedstawić 
Państw u, czym 
zajm ow ałem  się 

w ostatnich m iesiącach. Problem ów  
i pytań było dużo. Po kilkunastu  m ie
siącach w ym iany pism  udało się d o 
prow adzić do końca sprawę terenu  pod 
boisko w M iejscu K łodnickim . Po la 
tach „walki”, k tórą m ieszkańcy toczyli 
z urzędnikam i i Agencją Rolną u d a 
ło się uporządkow ać form alnie stan 
praw ny działki, na której od lat istnieje 
na „dziko” stw orzone boisko. Boisko 
co praw da istniało, ale m ieszkańcy cały 
czas słyszeli, że m ają tam  nie inw esto
wać i nic tam  nie robić, gdyż dziś b o 
isko jest, a ju tro  może zostać zaorane. 
Teraz gm ina jest już pełnopraw nym  
dzierżaw cą terenu  na 3 lata (a zapo
w iada się na więcej). Śmiało m ożna to 
klepisko i w ertepy przerobić na w pełni 
funkcjonalne boisko, które nie będzie 
zagrażać już dzieciom  i młodzieży. 
Pierwsze prace, dzięki zaangażow aniu 
Rady O siedla z M iejsca Kłodnickiego 
już trw ają.

Kolejny temat, w który się zaanga
żowałem to społeczna odbudowa placu 
zabaw na Górce w Sławięcicach. Pom o
głem mieszkańcom się zorganizować 
i rozpocząć prace oraz wystąpiłem z p i
smem o ścięcie niebezpiecznej wierz

by. Mieszkańcy przez więcej niż dwa 
miesiące regularnie się spotykali, dzięki 
czemu to piękne miejsce nad strum y
kiem zmieniło się nie do poznania. Stare 
huśtawki zostały zreperowane, teren zo
stał uporządkowany, dzięki uprzejmości 
firmy Fitness-home pojawiły się stół do 
ping-ponga i trampolina. Rada Osiedla 
Sławięcice zasponsorowała piaskownicę 
i piasek na usypanie terenu. Oficjalne 
otwarcie nastąpiło 5 września br. Od tego 
dnia plac zabaw służy dzieciom i doro
słym mieszkańcom, i naprawdę cieszy 
oko. Ze swojej strony chciałem podzię
kować wszystkim osobom zaangażowa
nym w to zadanie. Bez pomysłowości 
i pomocy mieszkańców Górki urządze
nie tego miejsca dla dzieci nie byłoby 
możliwe.

W  ostatnich miesiącach udało się 
również połatać trochę dziur na ulicach: 
Żmichowskiej, Serdecznej, Tetmajera, 
Kocha, Daszyńskiego, Asnyka, Kołłątaja. 
Jest to realizacja mojej interpelacji, k tó
rą złożyłem na początku roku. Nie są to 
oczywiście jedyne ulice, które wymagają 
naprawy, ale już tworzę listę ulic, któ
re chciałbym, żeby zostały zreperowane 
w przyszłym roku.

Dzięki m oim  interpelacjom  napra
wiony został również chodnik, który 
prowadzi od kościoła do cm entarza 
obok pętli autobusowej, przycięte zo
stały drzewa przy ulicy Wróblewskiego

oraz wyczyszczony został chodnik  przy 
ulicy Kocha i teren naprzeciw  młyna. 
Czekam jeszcze na odpow iedź w k il
ku innych zgłoszonych przez Państwa 
sprawach.

Złożyłem również pismo z wnioskami 
do budżetu miasta na rok 2017. W nio
sków jest aż 16, aczkolwiek dla mnie 
priorytetam i są realizacja projektu bu
dowy ulicy Filipa Pieli oraz zagospoda
rowanie terenu przy szkole podstawowej 
i przedszkolu. W  Miejscu Kłodnickim 
mocno chcę walczyć o wykonanie oświe
tlenia placu zabaw przy ul. Czajki oraz 
o wyposażenie placu zabaw w urządza
nia fitness.

W  najbliższym czasie rozpoczną 
się prace w naszym  zabytkowym sła- 
w ięcickim  parku , w ram ach realizacji 
bardzo dużego projektu, k tó ry  m a na 
celu zrew italizow anie parku. Do w y
cinki zostało przeznaczonych ponad 
500 drzew, a kolejne 500 ma zostać 
fachowo przyciętych. W  parku  pojawi 
się około 50 nowych ławek i koszy na 
śmieci, odnow ione zostaną alejki na 
długości około 2 km. „Dzika”, ale p rak 
tyczna ścieżka, która od strony ulicy 
W róblewskiego prow adziła do m ostu 
zostanie u tw ardzona oraz oświetlona. 
W artość całego projektu to około 2 m ln 
zł, a jego realizacja skończy się w iosną 
kolejnego roku.

Jak zawsze, dziękuję za poświęconą 
uwagę oraz zachęcam do kontaktu i zgła
szania mi Państwa problemów.

Tomasz Scheller 
tel: 601 956 084

O d wielu lat stanow isko dyrektora 
sławięcickiej Szkoły Podstawowej oraz 
G im nazjum  pełn ił pan M ieczysław 
Dąbrowski. D nia 1 w rześnia 2016 roku 
dyrektor D ąbrow ski odszedł na zasłu
żoną em eryturę. D yrektora pożegna
no bardzo uroczyście i ciepło na apelu 
w szkolnej sali gim nastycznej. O becni 
byli przedstawiciele G m iny Kędzie

Zmiana na stanowisku  
dyrektora Zespołu Szkół 

Miejskich nr 4
rzyn-Koźle, nasz ks. proboszcz M arian 
Bednarek, sam orządow cy i oczywiście 
wszystkie dzieci i m łodzież g im nazjal
na. Nowy etap zaczął się rów nież dla 
całego grona nauczycielskiego, k tó 
re żegnało swojego „szefa” z w ielkim 
uznaniem  dla Jego wiedzy, zdolności 
organizacyjnych i pedagogicznych. 
W zruszające były podziękow ania od 
uczniów, a pozytyw nie zaskoczyli 
wszystkich nauczyciele seniorzy, którzy 
przyw itali pana M ieczysława w  swoim 
„kole nauczycieli seniorów ”. Życzymy 
Panu, Szanowny Panie M ieczysławie

dużo zdrow ia i wielu ciekawych in icja
tyw podejm ow anych już teraz na em e
ryturze! D ziękujem y za lata niełatwej 
służby na polu w ychowywania wielu 
pokoleń dzieci i m łodzieży. Zawsze za
praszam y do Sławięcic!

Nowym dyrektorem Zespołu Szkół 
Miejskich n r 4 została pani M agdalena 
Szyndzielorz, która wygrała konkurs na 
to stanowisko. Nowej pani dyrektor ży
czymy wielu sił w trudnej misji, jaką jest 
kierowanie tak ważną dla nas wszystkich 
placówką oświatową.

Redakcja
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List z Rady Osiedla
Sławięcicka Rada Osiedla przysłała do naszej redakcji kilka ciekawych 

informacji ze swojej działalności. Dzielimy się nimi z naszymi Czytelnikami.

W itam y wszystkich Państwa, Czytel
ników „Gazety Sławięcickiej”. Jak w każ
dym wydaniu tego pisma, pragniem y p o 
dzielić się z naszymi mieszkańcami suk
cesami, jak i wydarzeniami, które miały 
miejsce w naszym osiedlu:
• W  kw ietniu br. po raz pierwszy na 
placu zabaw przy ulicy Kołłątaja rozbły
sło światło. Od tego m om entu młodzież 
i dzieci mogą spokojnie spędzać więcej 
czasu przy grach zespołowych, korzystać 
z urządzeń do zabawy, czy też doskonalić 
swoje um iejętności sportowe. W ieczorne 
ciemności nie m ają znaczenia.
• W  tegorocznej edycji Budżetu Oby
watelskiego zrealizowano w Sławięci
cach dwa zadania: zakup wyposażenia do 
świetlicy osiedlowej (szacowana wartość 
zadania 8tys. zł (114 oddanych głosów) 
oraz rozbudowa placu zabaw, czyli m o
dernizacja terenu rekreacyjnego w sła- 
więcickim parku (szacowana wartość 
zadania 50tys. zł (96 oddanych głosów). 
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy 
i zachęcamy do głosowania w kolejnych 
latach.
• 14 maja 2016 r. odbyła się kolejna już 
edycja im prezy rekreacyjnej pod nazwą 
„Sławięcicki Spływ Kajakowy”. M imo 
braku pięknej majowej pogody, w  wyda
rzeniu wzięło udział wiele osób, nie tylko 
ze Sławięcic. Trasa tegorocznego spływu 
przebiegała od Sławięcic do Rudzińca 
i z powrotem . Kajakarze pokonali łącz
nie 15 km. Po przypłynięciu do m ety na 
wszystkich uczestników czekało ognisko, 
przy którym  m ożna się było ogrzać. G o
rące kiełbaski wszystkich wzmocniły po 
niemałym wysiłku.
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• 11 i 12 czerwca br. dzięki w spół
pracy mieszkańców, organizacji, in 
stytucji oświatowych, firm  oraz naszej 
parafii odbył się IV Sławięcicki Festyn 
Kiermaszowy. P rogram  tegorocznej 
im prezy był napraw dę bogaty. Każdy 
m ógł znaleźć coś d la siebie. Gwiazda 
w ieczoru -  K rzysztof Krawczyk przy
ciągnął tłum y m ieszkańców  z całego 
m iasta. D zięki zaangażow aniu naszych 
m ieszkańców  i lokalnej solidarności 
udało  się zorganizow ać kolejne wielkie 
w ydarzenie.
• 25 czerwca 2016 r. na Placu M łodzie
ży nazywanym „Intergol” odbył się co
roczny „Piknik Rodzinny”. W ydarzenie 
to cieszy się coraz większym zaintereso
w aniem i pozwala na integrację naszych 
rodzin podczas ciekawych gier i zabaw. 
Dla naszych najmłodszych m ilusińskich

RADA OSIEDLA
zorganizowano wiele zabaw. Pokazy 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dm u
chane wesołe miasteczko cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem.
• 26 sierpnia 2016 r. to dzień, kiedy 
„m ocna” m uzyka zagościła w naszym  
parku. Tego w ieczoru przy ru inach  
zam ku odbyła się IV edycja im prezy 
„Z am ek P arty”. Swoją obecnością za
szczycili nas DJ-e tacy jak: DEE PUSH, 
BOLEK, PRISONERS, I.GOT.U, ROS
SA, MATDRIVER, VIXX, MAJLOS, 
RUCEK, BLOXTER. Z każdą kolejną 
edycją w ydarzenie staje się coraz w ięk
sze i tłum y m łodzieży z okolicy zjeż
dżają się, by posłuchać dobrej k lubo
wej m uzyki, potańczyć i wziąć udział 
w tym  w ydarzeniu. Co roku popraw ia
my organizację tego spotkania, starając 
się, aby kolejne edycje były coraz cie
kawsze

W  tym wydaniu „Gazety Sławięcic
kiej” chcemy serdecznie podziękować 
wszystkim m ieszkańcom naszego osiedla 
za współpracę przez ostatnie cztery lata 
naszej kadencji. Tylko dzięki Wam m o
gło się odbyć tyle wydarzeń i wszelkiego 
rodzaju imprez. Wiele zrealizowanych 
inwestycji w naszym osiedlu to również 
Państwa zasługa!

W  listopadzie 2016 roku odbędą się 
wybory do nowej Rady Osiedla na kolej
ną czteroletnią kadencję. M amy nadzieję, 
że kolejne lata będą również czasem ak
tywnej pracy na rzecz osiedla. M ieszkań
com, którzy w wyniku wyborów utworzą 
nową Radę Osiedla życzymy wielu suk
cesów. Zachęcamy jednocześnie wszyst
kich do kandydowania oraz do wzięcia 
udziału w wyborach. O term inie w ybo
rów poinform ują ogłoszenia.

Zarząd Rady Osiedla



SZKOŁY ŚREDNIE

W ielkie święto w sław ięcickim  
Zespole Szkół nr 3

70 lat liczy sobie jedna z najstarszych 
szkół na terenie naszego miasta, Zespół 
Szkół n r 3 im. Mikołaja Reja. W łaśnie 
z tej okazji, 1 października 2016 odbył 
się w m urach dostojnej jubilatki V Zjazd 
Absolwentów. Inicjatorami tego spotka
nia byli pracownicy szkoły oraz sponta
nicznie zawiązany przez byłych uczniów, 
z roczników lat 70., Komitet Organiza
cyjny, którem u przewodził pan Ireneusz 
Matuszewski. Zaangażowaniu i pom y
słowości wszystkich członków Komitetu 
szkoła zawdzięcza wiele inicjatyw, dzięki 
którym  placówka zyskała na urodzie. 
W ypiękniało w nętrze budynku auli. 
Pomalowane ściany, nowe oświetlenie 
i podłoga zrobiły wrażenie na przybyłych 
gościach. To kapitalny w kład naszych ab
solwentów, za który jesteśmy ogromnie 
wdzięczni. Swój udział w tym przedsię
wzięciu miał również pan Jaremko, któ
rem u serdecznie dziękujemy.

Początki sławięcickiej szkoły sięga
ją 1946 roku. Najpierw powstał M ło
dzieżowy Ośrodek Szkoleniowy (MOS) 
przekształcony wkrótce na Państwowy 
O środek Szkolenia Zawodowego. W  ko
lejnych latach szkoła zmieniała nazwy 
w zależności od potrzeb ówczesnej go
spodarki i trendów  oświatowych.

70 lat to okazja do świętowania, 
a przede wszystkim do spotkań po latach. 
To święto absolwentów, którzy, choć cza
sem bardzo dawno tem u skończyli szko

łę, jednak z wielkim sentym entem w ra
cają do niej, nie tylko wspomnieniami. 
Zjazd to świetna okazja, aby odświeżyć 
stare znajomości, poprzypom inać sobie 
wzloty, a czasem bolesne upadki, po 
śmiać się przywołując szkolne „draki” 
i jeszcze raz poczuć się uczniem, zasia
dając w szkolnych ławkach!

Absolwenci zjawili się licznie w  swo
jej Alma Mater. Przybyli z różnych stron 
Europy, aby wspólnie świętować i cieszyć 
się obecnością koleżanek i kolegów. Nie
jedni ze ściśniętym sercem i łezką w oku 
odwiedzali miejsca, z którym i łączyły się 
różne w spom nienia. Szkolne laborato
rium , którym  nie mogła i nadal nie może 
się poszczycić żadna inna szkoła w m ie
ście. Do dzisiaj niejednem u chemikowi 
śnią się po nocach wzory i reakcje. Bo
gate życie w internacie jednoczyło różne 
roczniki, a zawiązane wówczas przyjaź
nie przetrwały próbę czasu. W  niezli
czonych rozmowach powracały tematy 
dotyczące olimpiad tematycznych, zajęć 
w zespole profesora Bogumiła Paździer- 
nego, czy czasu spędzanego w pięknym 
parku. Przechadzając się po korytarzach, 
absolwenci mogli oglądać stare zdjęcia, 
na których często odnajdywali siebie lub 
znajomych.

Uroczystości zjazdowe rozpoczęto 
apelem przed budynkiem  laboratorium. 
Były przemówienia, kwiaty, orkiestra, 
a przede wszystkim przywitania, przywi-

1.10.201®r - V Zjazd Absolwentów 
Zespołu Szkół nr3 - Sławięcice
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tania i jeszcze raz przywitania kolejnych 
koleżanek i kolegów, którzy dołączali do 
uroczystości. Wzruszające było przejście 
ulicami Sławięcic wielkiej grupy absol
wentów, razem z orkiestrą, do sławięcic- 
kiej świątyni, gdzie odprawiono uroczy
stą mszę św. Wizyta na cm entarzu i ser
deczne wspomnienie spoczywających 
tam dawnych profesorów to już tradycja 
naszych zjazdów. W  południe rozpoczęło 
się spotkanie wszystkich w auli szkolnej.

Program  przygotowany przez panią 
Agnieszkę Wojtowicz i panią Jolantę Hylę 
pozwolił cofnąć się w  przeszłość i jed 
nocześnie wzruszał oraz bawił, a aplauz 
zebranych absolwentów i oklaski na sto
jąco udowodniły, że m łodzi mają po ten
cjał i potrafią go wykorzystać. Ciągle sil
ne emocje wzbudzają szlacheckie stroje, 
w których poloneza przetańczyło wiele 
roczników naszej szkoły. Kiedy młodzież 
wkroczyła tanecznym krokiem na scenę, 
niejeden z gości zobaczył siebie na ich 
miejscu i nie krył łez wzruszenia. Prze
cież mieliśmy niegdyś świetny zespół 
taneczny, który rozsławiał naszą szkołę 
w całej Polsce!

Było też spotkanie, podczas którego 
wyśpiewano arie operetkowe i składanki 
muzyczne. Absolwenci wykazali się nie
samowitą pamięcią. Znali wszystko, nie 
trzeba było tekstów. Świetną kondycją 
wykazali się dawni tancerze, którzy od 
tańczyli m azurka i kujawiaka.

Trudno w krótkim  tekście szczegó
łowo opisać te dwie godziny gratulacji, 
wspom nień, występów młodzieży i p re
zentacji, które wtedy przeżywaliśmy. Je
stem pewna, że na wiele lat je zapamię
tamy. Oceniamy, że w  spotkaniu wzięło 
udział ponad 600 osób. Było to również 
duże wydarzenia dla naszego miasta. 
Informowały o nim  lokalne i regional
ne media. Znaczny ruch widoczny był 
również we wszystkich sławięcickich 
restauracjach i kawiarniach. Na czas 
zjazdu zajęte były miejsca we wszyst
kich okolicznych hotelach. Wieczorem, 
po oficjalnych uroczystościach, ponad 
150 osób bawiło się w restauracji „Night 
Club 2000”.

Dziękujemy wszystkim, którzy z okazji 
naszego jubileuszu przekazali nam słowa 
gratulacji. Dziękujemy za uczestnictwo 
w uroczystościach przedstawicielom władz 
różnego szczebla. Największe podziękowa
nia należą się Wam, kochani absolwenci. 
To Wy jesteście „solą” takich spotkań! Do 
zobaczenia! Spotkajmy się za 10 lat!

Grażyna Bryłka, 
sekretarz V Zjazdu Absolwentów

Misjonarz  
z Peru

Był to  radosny  dzień  w naszej m ie j
scowości. 23 kw ietn ia  br. zaw itał do 
nas m isjonarz z Peru  ks. D ariusz Flak. 
Ks. D arek  pracow ał w sław ięcickiej 
parafii w la tach  2002-2006. G dy o d 
chodził, to  ów czesny nasz proboszcz 
ks. Jan P iechoczek żegnał go słow a
mi: „N igdy n ie m ieliśm y jeszcze tak  
w spaniałego w ikarego”. O d roku  2011 
ks. D arek jest m isjonarzem  w Peru. 
D oskonale posługuje się językiem  
hiszpańskim . Przebyw ając na urlopie, 
zaw itał do naszej parafii i podzielił 
się w rażeniam i z niełatwej pracy  m i
sjonarza. Ponad 100 osób słuchało  tej 
relacji i myślę, że wszyscy byli pod  
w ielkim  w rażeniem .

O parafii liczącej ponad 10 tys. w ier
nych, o życiu na wysokości ok. 3000 m, 
o zimnych nocach, o przepaściach przy 
drogach, o trudnej sytuacji rodzin, 
o mszach św. w szkołach z powodu b ra
ku kaplic, o gościnności Peruwiańczy- 
ków, o tym, jak ważne dla nich jest b ło
gosławieństwo kapłana, o lekarstwach 
rozdzielanych i kupowanych na sztuki, 
o wielkim poszanowaniu zm arłych... 
O tym wszystkim opowiadał ks. Dariusz,

NASI KAPŁANI

a my słuchaliśmy trochę zszokowani. Po 
takiej relacji misjonarza, chyba każde
go ze słuchaczy naszła refleksja... czy 
my w Polsce, w Europie czasem nie za 
m ocno na wszystko narzekamy? Księ
że Darku! Wiemy, że dociera do Ciebie 
nasze sławięcickie pismo. Dziękujemy 
za kwietniowe spotkanie, życzymy wielu 
sił i Błogosławieństwa Bożego na każdy 
dzień!

Naszych Szanownych Czytelników 
zachęcamy do konkretnej pom ocy dla 
naszych misjonarzy. Można wskazać 
konkretnego misjonarza, którego p ra
cę chcielibyśmy wesprzeć. Pomocna do 
tego jest strona internetowa o adresie 
www.misje.pl (dalej klikamy na „patro
nat misyjny”). Na tej stronie znajdziemy 
wszystkie szczegóły! Bóg Zapłać wszyst
kim, którzy o tym pomyślą!

Szczęść Boże, Księże Darku!
Gerard Kurzaj

  In

Jesienna melancholia
Stoję w  oknie, mrużę oczy -  słońce wschodzi nisko.

Na trawie srebrne krople rosy błyszczą.
Zaczarowany orzech zrzuca pożółkłe liście.

Na winnych latoroślach dojrzałych winogron kiście. 
Nadszedł czas i natura zmienia kolory 

na ciepłe żółte, czerwone i brązowe.
Dzikie wino w  całej okazałości się czerwieni. 

Jestem  w  środku życia i w  środku jes ien i. 
A  dalej, na polach, ju ż  po zbiorach.

Do zimowego snu  zwierzętom przygotowywać się pora.
W  zamyśleniu patrzę na to wszystko.

Na ścierniskach palą się jesienne ogniska.
Na niebie odlatujących ptaków  klucze.

Tak wiele od przyrody możemy się nauczyć.
I dla nas przyjdzie kiedyś pora do odlotu.

Do tej podróży w  jesieni życia się przygotuj.
Ale jeśli nam pozwolisz, Panie.

Zostaniemy tutaj tak długo, aż wypełnimy Twoje zadanie.
Tak ja k  winna latorośl w ydała ju ż  swoje owoce.

Przygotuj się do odlotu 
i zabierz ze sobą pełny kosz twojego życia dorodnych owoców.

Alicja M.

Jesień 2016 nr 90 9

http://www.misje.pl


PRZEDSZKOLE

W ieści z Bajkow ego Przedszkola  nr 18

Rozmowa z panią policjantką była bardzo interesująca

W  Bajkowym Przedszkolu n r 18 czas 
płynie bardzo szybko. W  tym  roku szkol
nym  realizujemy dużo innowacji peda
gogicznych:
• „Czytam, liczę, poznaję świat -  p ro 
gram  edukacji matematycznej z przyro
dą” realizowany jest w grupie Tygryski 
przez panią Irenę M azur;
• „Wiem, czuję, rozum iem  -  wychowa
nie do wartości” -  grupa Tygryski, reali
zuje go pani Justyna Nowak;
• „6-latek w przedszkolu -  tu  jestem 
bezpieczny, tu  się rozwijam” -  program  
realizowany w grupie Smerfy przez panią 
Natalię Lysy i Agatę Gabrysz.

Kontynuujemy również innowacje 
z grafom otoryki i współuczestniczymy 
w trzech innowacjach realizowanych 
przez Szkołę Podstawową n r 16.

D zieci z g rupy  Sm erfy w ezm ą 
udzia ł w projekcie „Z drow y Jun io r”, 
w ram ach  k tórego będą jeździły  do 
hali sportow ej, aby p od  czujnym  
okiem  in s tru k to ra  brać u dzia ł w zaję
ciach sportow ych. P ro jek t ten  je st re 
alizow any przez M OSiR. M ieliśm y już 
p ierw szą wycieczkę. D zieci z g rupy 
Tygrysków  w ram ach  obchodów  E u
ropejsk iego Tygodnia Z rów now ażo
nego T ranspo rtu  po jechały  do MZK.

Podczas w izyty dzieci m iały  okazję 
poznać  pracę m iejskiego przew oźnika 
„od podszew ki”.

Dzieci z grupy Smerfy, jak co roku 
podczas parafialnych dożynek, niosły 
naszą m ałą koronę dożynkową.

O d w rześnia rozpoczęliśmy realiza
cję projektu „Bezpieczny Przedszkolak”, 
w ram ach którego planujem y spotkania 
z przedstawicielami służb odpowiedzial

nych za nasze bezpieczeństwo. Była już 
u nas pani policjant M ałgorzata Cisow
ska, która przypom niała zasady bez
piecznego poruszania się po drodze. 
W  październiku organizujem y spotkanie 
dla przedszkoli z terenu naszego miasta, 
które uczestniczą w program ie „Bez
pieczne Przedszkole”. Napiszemy o nim  
w następnym n u m e rze .

A.G.

M oplikiem  przez Polskę

Tomek Pieczka rusza na wyprawę z  domu przy 
ul. Ks. Ściegiennego w Sławięcicach

Tomek Pieczka w czasie ostatnich 
wakacji przejechał sam otnie prawie 
przez całą Polską 40-letnim  m otorowe
rem  m arki ROMET. Tomek, mieszka
niec Sławięcic, w październiku rozpo
czął studia na Politechnice Gliwickiej 
na ciekawym kierunku: mechatronika. 
Wcześniej, w miesiącach letnich, po 
m agał ojcu w biznesie. Zdobyty grosz 
i ciekawość świata umożliwiły Tom ko
wi realizację nietypowego marzenia. 
Trasa na mopliku wiodła przez Kalisz 
do M iędzyzdrojów na Bałtykiem i dalej 
w zdłuż Wybrzeża na samą końcówkę 
Helu. M oplik dotarł szczęśliwie do Tcze
wa i M alborka. Z M alborka trzeba było 
powoli kierować się na Śląsk, do domu. 
W  sumie wiekowy m otorower pokonał

ponad 1500 km. Pytałam Tomka, gdzie 
nocował. Czasem u znajomych, rzadko 
w tanim  hotelu po to, aby się porządnie 
umyć, ale dość często dom em  okazywał 
się nam iot rozstawiony w lesie. Gratuluję 
Tomkowi nietypowego wyczynu i deter
minacji. Jak tw ierdzi Tomek, Polska wi
dziana z siodełka m oplika jest pięknym 
krajem. Wielu odważnych m łodych lu 
dzi, m ieszkańców Sławięcic organizuje 
nietypowe wyprawy po świecie. Kilka lat 
tem u pisaliśmy o naszych strażakach-ro- 
werzystach, którzy dotarli w rejon M o
rza Czarnego. Informujcie nas, Państwo 
o takich śmiałkach. Chętnie o tym  na
piszemy. Powodzenia na studiach, panie 
Tomku!

Irena Kwoczała

Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic 
zaprasza na swoją stronę:

www.naszeslawiecice.pl
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W drogę z Bogiem!
ŚNIŁO Ml SIĘ, ŻE

Bogu  niech będą dzięki za to wszyst
ko, co się wydarzyło podczas Światowych 
Dni Młodzieży. W  lipcu tego roku prze
żywaliśmy także, oprócz wydarzeń cen
tralnych, dni w naszej diecezji.

W  tym  czasie gościliśmy w naszej pa
rafii pielgrzymów z Teksasu oraz M ek
syku. Był to niezwykły czas nawiązania 
nowych znajomości oraz pogłębienia 
swojej wiary. W  całej naszej diecezji pa
nowała atmosfera gościnności. Radość 
ze spotkania była najważniejsza, a wtedy 
bariera językowa okazywała się drob
nostką. Podstawowym „językiem” było 
wzajemne rozum ienie celu tego typu 
spotkań młodzieży z całego świata.

23 lipca 2016 r. przeżywaliśmy tzw. 
„Dzień Wspólnoty”. Tego dnia wyruszyli
śmy wraz z naszymi pielgrzymami na Górę 
Św. Anny, gdzie spotkał się cały Nazaret 
(tak nazywała się diecezja Opolska pod
czas ŚDM), czyli wszyscy goście naszej Zie
mi Opolskiej. Góra św. Anny widziała już 
dużo ważnych wydarzeń, ale takiego „wy
mieszania” języków, krajów i kontynentów 
jeszcze chyba nie doświadczyła. Po uroczy
stej mszy św. pojechaliśmy do Opola. W i
dok w Opolu był podobnie zachwycający. 
Razem z młodzieżą z całego świata prze
szliśmy ulicami Opola grając i śpiewając. 
Rzeczywiście zrobiliśmy Raban. Następ
nym ważnym punktem przeżyć w Opolu 
był przepiękny koncert uwielbienia.

25 lipca, w poniedziałek po zakoń
czonych „dniach w diecezjach” wy
ruszyliśm y do Krakowa. Wchodząc 
na Błonia, m ożna było poczuć się jak 
w Niebie. Całe to miejsce było w ypeł
nione niesam ow itym  pokojem. Podczas 
ŚDM w Krakowie doświadczano ży
wego, radosnego, pełnego entuzjazm u 
i w iary Kościoła. Przebywając wśród 
tylu ludzi odczuwało się niezwykłą 
więź. ŚDM to nie tylko czas radości, 
ale rów nież czas pokonyw ania swoich 
słabości. Nawet trudności nie zdołały 
nas zatrzymać. Świadomość w spólnoty 
i bliskości drugiego człowieka m obili
zowała do dalszego działania.

Najważniejszym spotkaniem była Eu
charystia w  Brzegach pod Krakowem 
sprawowana pod przewodnictwem Pa
pieża Franciszka, gdzie dwa miliony lu 
dzi cieszyło się, że Pan Jezus jest wśród 
nas. Wyczuwaliśmy, że O n nas kocha 
i nieustannie obdarza swoim M iłosier
dziem.

W  im ieniu całej młodzieży naszej pa
rafii oraz wszystkich uczestników ŚDM 
pragnę podziękować za każdą modlitwę, 
za przyjęcie pielgrzymów do swoich do
mów oraz za każdą okazaną dobroć pod
czas przygotowań do tego ważnego wy
darzenia. Bóg Wam zapłać za tak liczne 
i serdeczne zaangażowanie!

Gabriele

Przyjacielska prośba
Do naszej redakcji zwrócił się mieszkaniec Sławięcic pan Zbigniew Walisko, miesz

kający w dawnej leśniczówce, na końcu ulicy Asnyka. Jak pamiętają starsi mieszkańcy, 
budynek przy dzisiejszej ul. Asnyka 56 to posesja zawsze związana z lasami. W  czasach 
powojennych mieszkała tam przez wiele lat rodzina Kulawik. Pan Zbigniew poszukuje 
dawnych zdjęć lub widokówek tego obiektu. Może ktoś z Czytelników „Gazety Sławię
cickiej” dysponuje tego typu dokumentami? Może ktoś, dawno temu, idąc do lasu na 
spacer wykonał zdjęcie tej ciekawej leśniczówki? Z góry dziękujemy w imieniu pana 
Zbigniewa. Kontakt przez naszą redakcję.

Redakcja

Ś n i ł o  m i  s i ę ,  ż e . . .

Ogłoszono w prasie, że człowiek jest 
wolny i może robić, co chce i jak uważa. 
Po pierwszych dniach utopiło się wie
lu śmiałków pływających w akwenach, 
gdzie stał znak „zakaz kąpieli”. O 300% 
wzrosła ilość wypadków na autostra
dach, ponieważ większość nie patrzy
ła na ograniczenia. Policja odnotowała 
ogrom ny wzrost ilości przestępstw. Gdy 
się obudziłem, mój w nuk Filip mi powie
dział, że dzisiaj w szkole omawiali „przy
kazania, które Pan Mojżesz otrzymał na 
tablicach kamiennych od Pana Boga”. ..

W  nowym Dom u Seniora przy ul. 
Sławięcickiej odbyło się otwarte spo
tkanie pt. „Seniorzy-rodzina-m łodzi”. 
Przybyło zaskakująco dużo młodych lu 
dzi. Gościem wieczoru był znany artysta 
-  Krzysztof Krawczyk. W spólnym śpie
wom nie było końca ...

Był rok 1990. Ekolodzy z Kędzierzy- 
na-Koźla postawili sobie za cel odkrycie, 
kto truje nasze miasto benzenem. Z wiel
kim szumem postawiono specjalne stacje 
pomiarowe. Lada dzień miano ogłosić 
wyniki. Był rok 2016, ludzie postawili so
bie za cel... Był rok 2019, rok wyborów 
do Sejmu. Ludzie postawili sobie za cel 
odkrycie, kto „rozsiewa” benzen... Był 
rok 2066, ostatni mieszkaniec, który jesz
cze się nie wyprowadził z powodu ben
zenu, rozpoczął samotną kampanię „Kto 
truje m nie benzenem?”

Śnił: Gerard Kurzaj
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WAŻNE KOMUNIKATY________________

Pilne! Ważne! Pilne!
W  związku z porozum ieniem między 

lekarzem panią Anną Białek i Kliniką 
Nova z Kłodnicy, inform ujem y że od 
dnia 01.12.2016 roku NZOZ „AB-MED” 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego p ro 
w adzona przez Annę Białek będzie zastą
piona przez Klinikę Nova Spółka z o.o..

Lekarz A nna Białek będzie nadal 
przyjmować pacjentów w ram ach przy
chodni na tych samych w arunkach, 
w Sławięcicach przy ulicy Ściegiennego 
2. Dołączą do niej w przyszłości inni le
karze. Zm ieni się jedynie podm iot m e
dyczny prowadzący w dzielnicy Sławię- 
cice Przychodnię Lekarza Rodzinnego. 
Będzie nim  Klinika Nova, posiadająca 
w Kłodnicy przychodnię wielospecjali- 
styczną oraz szpital.

Prosimy Szanownych Pacjentów, któ
rzy wybrali tę przychodnię, aby zgodnie 
z wymogami Narodowego Funduszu 
Zdrowia na nowo podpisali deklaracje 
wyboru lekarza i podm iotu.

k l i n i k ano\/a
Bardzo prosimy o podpisywanie de

klaracji począwszy od dnia 17.10.2016 
roku. D ruki deklaracji będą dla Państwa 
przygotowane w  przychodni na ulicy 
Ściegiennego 2.

Podejmiemy wspólnie wszystkie sta
rania, aby atmosfera panująca w przy
chodni i jakość świadczeń medycznych 
była na najwyższym poziomie.

Jesteśmy przekonani, że będą Państwo 
nadal pacjentam i pani d r A nny Białek 
oraz innych lekarzy, którzy będą do Pań
stwa dyspozycji w Waszej przychodni 
w Sławięcicach prowadzonej teraz przez 
Klinikę Nova.

Prosimy o potraktow anie sprawy jako 
bardzo pilnej.

W  razie wątpliwości Pan Grzegorz Cy- 
lok-Sokołowski z Kliniki Nova służy wy
jaśnieniam i pod telefonem 77 7070111. 
Wszelkich informacji udziela też pani 
dr A nna Białek.

dr Anna Białek i Z arząd Kliniki Nova

Benzen truje nas nocą?
Są wśród nas tacy, którzy na wzrost 

zanieczyszczenia powietrza reagują na
tychmiast, są jak barom etr ciśnienia -  
natychmiast wiedzą, że w powietrzu coś 
„wisi” i powoduje dolegliwości zdrowot
ne. To oni głównie cierpią. Ale nie łudź
my się, zanieczyszczenie nie pozostaje 
też bez wpływu na zdrowie nasze i na
szych bliskich.

O d lat powtarzającym się, nierozwią
zanym problemem jest wysokie zanie
czyszczenie benzenem  naszej okolicy.

Na osiedlu Piastów znajduje się stacja 
pomiarowa, dzięki której możemy obser
wować zmiany zanieczyszczenia powie
trza w pyły, tlenki, ozon i benzen. Szcze
gółowe raporty znajdziemy w internecie 
pod adresem: http://www.opole.pios.gov. 
p l:81 /dane-pom iarow e/au tom atyczne/ 
stacj a /1/parametry/wszystkie

Przekroczenia norm y benzenu się
gają setek, a czasami tysięcy procent 
dopuszczalnej normy, i co ciekawe, stę
żenie w zrasta najczęściej w  godzinach 
nocnych. Kiedy w 2013 roku przepro
w adzono badania m obilną stacją za
nieczyszczenia pow ietrza, ustalono, że 
źródłem  emisji benzenu jest teren kom 
pleksu chemicznego Blachowni. M inęły 
trzy lata, a popraw y nie ma. Ale jak to 
bywa: nie dla każdego 2x2=4. Instytucje 
i urzędnicy wykazują, ze problem  jest, 
ale do dnia dzisiejszego nie m ogą usta
lić, która firm a tru je nas rakotwórczym  
związkiem.

Czyli norm y do kosza, pom iary do 
kosza, edukacja na temat ochrony śro
dowiska do kosza, zdrowie do kosza. Za
tem, po co określano normy? Do czego 
powołano instytucje chroniące środowi
sko? Po co wydano pieniądze podatn i
ków na systemy pomiarowe?

A może ktoś problem  rozdm uchał? 
I tak  napraw dę go nie ma. Chyba je d 
nak  coś jest na rzeczy, skoro zawiązały 
się inicjatywy mające nagłośnić sprawę 
i by nie pozostawić jej w stanie jakim  
jest. I jeżeli zawodzą instytucje i u rzęd

nicy, to należy sprawy wziąć we własne 
ręce. Efektem takich działań jest założo
ny profil facebookowy: www.facebook. 
com /benzenK K / dzięki którem u dow ie
m y się o podejściu instytucji i urzędów  
do „śmierdzącego” tem atu, co zrobiono 
u  nas, jak  radzą sobie z tym  w innych 
rejonach kraju, czy ludzie w yjdą pro te
stować na ulicę, że w TVP info też o tym 
mówiono.

Wygląda na to, że ci, k tórym  najbar
dziej zależy, aby norm  nie przekraczano, 
nie posiadają instrum entów  prawnych, 
które pozwoliłby na ukrócenie procede
ru, a szkoda. Może w tedy em ocjonowa
libyśmy się i chlubili tym, że powietrze 
jest czyste jak wtedy, gdy Sławięcice zna
ne były jako uzdrowisko.

Paweł
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FELIETON

Dialogi na argum enty
I

Urlop jest wspaniałą okazją, aby nie 
tylko nacieszyć się piękną przyrodą, ale 
również dokonać dyskretnych obserw a
cji ludzkich zachowań. Wcale nie chodzi
0 podglądactwo czy podsłuchiwanie czy
ichś rozmów, lecz w pewnych sytuacjach 
jest to po prostu nieuniknione. Szcze
gólnie wtedy, gdy leżaki przy hotelowym 
basenie stoją równo obok siebie albo 
niewielka grupa wycieczkowa tłoczy się 
obok tego samego przewodnika.

M iałam okazję poobserwować rela
cje pomiędzy rodzeństwem, a ich -  na
zwijmy to -  nazbyt troskliwym tatusiem. 
W idać było, że nastolatki -  brat z siostrą 
-  doskonale się rozum ieją i „odbierają na 
tych samych falach”. Szczególnie, kiedy 
tato zaczynał kolejną „akcję” spoglądali 
na siebie porozumiewawczo, acz ukrad
kiem. M ama zawsze ze stoickim spoko
jem  była zajęta lekturą, bądź sączyła ko
lejnego drinka na leżaku.

Akcja I
Smuklutka córka w gustownym biki- 

ni, ładnie już opalona wychodzi z basenu
i drażniąc się z bratem  strzepuje z siebie 
resztki wody. Ojciec powoli podnosi gło
wę z leżaka,

-  Co ty  masz na tych udach? Zawsty
dzona nastolatka pospiesznie otula się 
ręcznikiem. Co ty masz na tych udach? 
Przecież to  są rozstępy! No to ładnie! -

prawie krzyczy ojciec. -  Wezmę się za 
ciebie, kiedy wrócim y do domu! Brat ze 
współczuciem, kątem oka zerka na sio
strę.

-  Tato, co to za rozstępy, to ledwo wi
doczne kreseczki. Może się po prostu źle 
opalałam -  próbuje się bronić dziewczy
na.

-  Będziesz codziennie rano biegać!
-  No dobrze, ale razem z tobą, bo to 

bie też się p rzyda...
-  Ode m nie wara. Ja chodzę do pracy.
-  A ja do szkoły, więc mam  pomysł. Ty 

pobiegniesz z torbą do pracy, a ja z pleca
kiem do szkoły.

Zaległa chwila ciszy.
-  A tak w ogóle, to czemu ty czytasz 

książkę -  zwrócił się tato do syna. -  Cze
m u nie idziesz z siostrą do basenu? -  cią
gnął dalej.

-  Tato, proszę, m am  ciekawy rozdział, 
skończę i zaraz pójdę.

-  Ale powinniście się iść kąpać!
-  Zaraz pójdziemy -  brat ruchem 

głowy dał sygnał siostrze. Ojciec w tym 
czasie poszedł do baru po kolejny dżin 
z tonikiem.

Akcja II
Zwiedzamy piękne m iasto Sozopol. 

Wydaje się, że tutaj czas zatrzymał się 
w miejscu setki lat temu. Jest wpisane 
w katalog dziedzictwa światowego. N a
wet turyści rozmawiają ściszonym gło
sem, choć urokliwych, ukrytych knajpek 
i kafejek w bocznych uliczkach co nie
miara.

-  Czemu nie założysz słonecznych 
okularów? -  mówi ten sam ojciec do 
syna.

-  Tato, nie lubię oglądać takich w i
doków w okularach, bo psują m i piękno 
i naturalność tego, co widzę.

-  Ty mi tu nie gadaj o efektach, tylko 
wkładaj okulary!

-  Proszę cię, daj mi się nacieszyć tymi 
pięknymi widokami, tak chcę je zapa
miętać.

-  Ty m i tu  nie gadaj o widokach, nie 
jest ważne, co zapamiętasz, m nie chodzi
0 twoje oczy!

-  Ależ ja dobrze widzę! Spójrz tylko, 
ile osób zdjęło okulary, bo myślą i czują 
tak samo jak ja.

-  Nie obchodzi mnie to, co oni myślą
i co czują. Zakładaj okulary!

W tym czasie matka z córką dyskret
nie oddaliły się od grupy. Chłopiec nigdy 
do ojca nie odezwał się podniesionym 
głosem, zawsze szukał argumentów.

Sytuacji takich było jeszcze parę. C ią
gle przychodził m i do głowy pewien cy
tat: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom 
we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. 
Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych 
dzieci, aby nie traciły ducha”. W  dom u 
się upewniłam, że napisano tak  w liście 
do Kolosan...

Maria

Drodzy Członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Sławięcic!

Dziękuję serdecznie tym Członkom Towarzystwa, którzy już spełnili swój obowiązek i opłacili 
składki za cały 2016 rok i uregulowali zaległości. Koniec roku zbliża się coraz szybciej i mam na
dzieję że wszyscy w tym czasie swoje składki opłacą.

Dziękuję serdecznie wszystkim Darczyńcom. Dzięki regularnie wpłacanym składkom i darowi
znom towarzystwo może ciągle działać. Bardzo proszę tych nielicznych, którzy zalegają ze składkami o jak najszybsze ich 
uregulowanie.

Dla ułatwienia wpłat podaję, że składki m ożna składać do m nie osobiście lub bezpośrednio na konto bankowe Towarzy
stwa: Bank Pekao SA 1/ Kędzierzyn-Koźle 85 1240 1659 1111 0000 2600 7126 z dopiskiem „składki członkowskie”. Na
konto to m ożna oczywiście wpłacać także darowizny na cele statutowe Towarzystwa w tym wydawanie „Gazety Sławięcickiej”. 

Za wszelkie w płaty serdecznie dziękujemy. Z życzeniami słonecznej jesieni
Grzegorz Białek -  Skarbnik TPS

____________________________________________________________________
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FOTO-OKO
Ale się na tej naszej sławięcickiej Górce 
porobiło! To aż nie pasuje do dzisiejszych 
czasów. Żeby ludzie z okolicznych domów 
skrzyknęli się na kilka sobót i samodziel
nie urządzili plac zabaw? Tak, takie rze
czy dzieją się jeszcze na świecie. I Chwała 
Bogu! Mieszkańcy ulic Eichendorffa o i F. 
Pieli przez wiele dni, w  pocie czoła, szy
kowali wszystko sami. Nawet pojawił się 
mostek nad strumykiem i tablica z regula
minem. Z rodzicami pracowało wiele dzie
ci, które za 30-40 lat przyprowadzą tam 
swoje dzieci i powiedzą: „Popatrz, ten plac 
budowaliśmy w roku 2016 z Twoją babcią 
i dziadkiem!” Tak będzie, zobaczycie. Bra
wo Górka!

W inogrona nam  pięknie dojrzały. Py
tanie  tylko, kto pierwszy, m y czy szpa
ki? Chyba, że przyjdzie m róz, k tó ry  
plony zbierze natychm iast. Cieszm y się 
z owoców z przydom ow ych ogródków, 
a czy z benzenem , czy bez, to  już inny 
problem .

W iosną tego roku piękną rocznicę ślubu 
obchodzili Państwo M aria i Antoni Ko
ryccy. 50 lat wspólnej drogi przez życie 
to piękny przykład dla nas wszystkich. 
Dużo zdrowia Pani M ario i Panie A n
toni! Radość i uśmiech, które Państwo 
„rozsiewacie” wokół, niech zawsze będą 
obecne przy Was!

Czy to rzeczywiście prawda? 
wiedzmy sam i...

FOTO OKO

Odpo-
Kto z Państwa jeszcze pam ięta takie tele
fony? Czy młodzi uwierzą, że ktoś kiedyś 
czekał w Polsce na zamontowanie telefo
nu 20 lat! Na poczcie były specjalne kabi
ny do rozm ów telefonicznych tak szczel
ne, że całe osiedle słyszało rozm owę... 
Niech żyje postęp!

Czy rozpoznają Państwo ten napis? 
Zapewniam, że znajduje się w samym 
centrum  osiedla, gdzie codziennie prze
chodzi wiele osób. Kto pierwszy zgłosi 
się do m nie telefonicznie z właściwą od 
powiedzią na pytanie, gdzie znajduje się 
ten napis, otrzym a w nagrodę film DVD 
„Festyn Kiermaszowy w Sławięcicach 
w roku 2016”. Czekam ... mój telefon 
600926901.

Prawdziwych Cyganów już nie ma? Kto 
z naszych Czytelników pam ięta, jak ta 
kie wozy przyjeżdżały do Sławięcic? Tak 
było jeszcze w latach 60. XX wieku. Cy
ganie rozbijali swój obóz przy dzisiejszej 
ulicy Bukowej zaraz za budynkiem  daw 
nego przedszkola. Taki wóz spotkaliśmy 
swego czasu na Krakowskich Błoniach.

Redakcja
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W ielokrotny mistrz

LUDZIE

Pan H enryk Szymura od zawsze zaj
mował się sportem . W  m łodości repre
zentował barw y kędzierzyńskiego klubu 
„CHEMIK”. Tak jak kiedyś, pan H enryk 
zaskakuje nas pozytywnie i dzisiaj. O to 
fakty. Mając 64 lata zdobył w jednym  se
zonie wiele tytułów m istrza Polski w ete
ranów. Z radością wymieniam y te tytuły, 
tym bardziej, że pan H enryk jest człon
kiem Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic 
i czynnie uczestniczy w naszych działa
niach.

W  m arcu br. na halowych m istrzo
stwach w eteranów  w biegu na 60 m 
przez płotki oraz na dystansie na 200 m 
był najlepszy w kraju. Startując latem 
w O polu w tej samej kategorii wiekowej 
na dystansie 100 m oraz 100 m przez 
płotki znow u nie miał sobie równych.

We w rześniu 2016 roku odbył się tzw. 
Trójbój Sprinterski, czyli bieg na 60, 100 
i 200 m. Nasz m istrz ponow nie poko
nał wszystkich rywali i zdobył kolejny 
ty tu ł m istrza Polski. Największą radość 
spraw iło jednak  panu H enrykow i (nam  
również!) pobicie rekordu Polski w ete
ranów  na dystansie 100 m przez p ło t
ki. Poprzedni rekord na tym  dystansie 
(16,22 sek.) „królow ał” od roku 2011. 
Czas 16,13 sek., w jakim  m ieszkaniec 
naszego m iasta przebiegł ten dystans 
spowodował, że stolicą Polski w  katego
rii sprin tu  w eteranów  jest teraz Kędzie- 
rzyn-Koźle.

I tak  trzymać, panie Henryku! Jeste
śmy z Pana dum ni. Serdecznie gratulu
jemy!

Redakcja

Halo, Panie  
Pawle!

Jakoś nie m ożem y sobie wyobrazić 
Sławięcic, a w szczególności sławięcic- 
kiego sportu w ciągu ostatnich 70 lat bez 
naszego Pawła Poplucza. Pan Paweł jest 
zawsze tam, gdzie dzieje się coś dobre
go. Jego małżonka M aria jest przeważ
nie w pobliżu. Czy to uroczystości ze 
sztandarem  sławięcickich seniorów, czy 
to  im preza osiedlowa, czy wydarzenia 
sportowe, pan Paweł jest zawsze widocz
ny i służy pom ocą. M imo, że energią, 
hum orem  i zaangażowaniem przypo
m ina 40-latka, w tym roku pan Paweł 
obchodził 80. rocznicę urodzin. Z okazji

tego pięknego jubileuszu chcemy naj
pierw  powiedzieć Panu, jak to  wspaniale, 
że mamy Pana w Sławięcicach! Życzymy 
dużo zdrowia, sił do dalszej aktywności 
w naszym osiedlu. Niech Pan Bóg obda
rza błogosławieństwem, a M atka Boża 
otacza opieką całą Pana rodzinę.

Redakcja

Gratulacje, 
Panie  

Melchiorze!

Nasz mieszkaniec pan M elchior Jo- 
chem (znany również nam  wszystkim 
jako pan Alojz) otrzym ał tegoroczną 
nagrodę Prezydenta Kędzierzyna-Koź- 
la w dziedzinie kultury. Nagrodę przy
znano panu M elchiorowi za całokształt 
działalności. Ile pokoleń uczniów kę- 
dzierzyńskiej Szkoły Muzycznej przeszło 
przez ręce pana Jochema? Ile imprez 
artystycznych pan M elchior inicjował 
i prowadził? Ilu m uzyków orkiestr dętych 
poznało talent dyrygencki pana Alojza? 
Czy możecie sobie Państwo wyobrazić 
jakąkolwiek uroczystość w sławięcickim 
kościele bez pana Jochema? Odpowiedź 
dobrze znamy. Serdecznie gratulujemy 
przyznanej nagrody, a władze naszego 
miasta informujemy, że ta decyzja to był 
naprawdę „strzał w dziesiątkę”!

Sto lat, Panie Alojz!
Redakcja

Towarzystwo
Przyjaciół
Sławięcic
zaprasza
na swoją stronę:

www.naszeslawiecice.pl
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TELEGRAMY

Z radością donosimy, 
że na ślubnym kobiercu stanęli i przysięgę 

miłości przed Panem Bogiem złożyli:

Iwona Synowiec i Tomasz Dyląg 

Patrycja Teister i Paweł Kurzaj 

Patrycja Gralka i Adam Cziba 

Patrycja Krakowska i Armin Kluger 

Agnieszka Rymarczyk i Mateusz Bazan 

Magdalena Duk i Piotr Kowalczyk 

Magdalena Michalska i Szymon Jędrzejas 

Martyna Śliwka i Michał Górnik 

Natalia Pietruczuk i Mariusz Grochla 

Angelika Gryc i Łukasz Szustka 

Marta Kucharczyk i Piotr Garbas 

Dominika Synowiec i Tymoteusz Nosal 

Sandra Kaczkan i Bartłomiej Kiebzak

Nowożeńcom serdecznie gratulujemy 
i życzymy wszelkiej pomyślności

Przysięga dana drugiej osobie 
przed Pa nem  Bogiem to gwarancja 

Jego Błogosławieństwa i Opieki

no\/a
K iąiia  Z S tm *

PODZIĘKOWANIE
Z całego serca dziękuję 

lekarzom, paniom 
pielęgniarkom oraz 

całemu personelowi kliniki NOVA w Kędzierzynie 
Koźlu za pom oc jakiej w ostatnim  czasie 

doświadczyłem w tej nowoczesnej placówce 
zdrowotnej. Logo kliniki Nova zawiera 

stwierdzenie „klinika z sercem". Sam się 
przekonałem, jak prawdziwe są te słowa.

Gerard Kurzaj

DZIĘKUJĘ!
Za wszystkie życzenia, kwiaty, wyrazy życzliwości, 

które otrzymałam z okazji moich 90. urodzin 
od krewnych, sąsiadów i znajomych,

Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Eryka Grzywocz

___________________________

Staramy się pam iętać o księżach blisko 
związanych z naszą miejscowością, którzy długie 

lata nam  służyli lub dzisiaj nas prowadzą.

3 maja świętował swoje urodziny nasz 

KS. PROBOSZCZ SENIOR

JAN PIECHOCZEK
Przesyłamy gorące pozdrowienia do Opola, gdzie 

ks. proboszcz Jan teraz mieszka.
Słyszymy o dużej aktywności duszpasterskiej 
ks. Proboszcza, z czego się bardzo cieszymy. 

Niech M atka Boża codziennie księdza wspiera!

6 czerwca świętował swoje urodziny 

KSIĄDZ PROBOSZCZ

MARIAN BEDNAREK
Nie zdradzimy oczywiście, ile lat ma nasz obecny 
Proboszcz, Jedno jes t pewne, chcielibyśmy, aby 
Pan Bóg dał M u siły nawet wtedy, kiedy jako 
parafianie trochę Go zawodzimy. Panie Jezu 

Chryste, wspomagaj naszego Proboszcza, a nam daj 
otwartość na wszystko, co od Niego otrzymujemy!

15 sierpnia urodziny obchodził 
pracujący w naszej parafii

KS. WALDEAAAR JASKÓŁA
Życzymy zdrowia, Bożego Błogosławieństwa 

i dziękujemy za posługę duszpasterską w naszej 
wspólnocie parafialnej.

19 kwietnia obchodził 65. urodziny pochodzący 
z naszej parafii, a pracujący w Teksasie

KS. FRANCISZEK KURZAJ
Pozdrawiamy ks. Franciszka w dalekim Teksasie. 

Niech Dobry Bóg dodaje sił na każdy dzień! 
Mamy nadzieję, że po wielkich przeżyciach 

na Światowych Dniach Młodzieży szczęśliwie 
dotarliście do San Antonio. Informujemy, 

że drzewko „Cis Henrykowski”, które młodzież 
z Teksasu pomagała zasadzić, ma się dobrze i rośnie!

Pod wszystkimi powyższymi życzeniami podpisuje się 
z radością nasza redakcja. Jesteśmy przekonani, 

że także większość mieszkańców 
Sławięcic i Miejsca Kłodnickiego
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PIĘKNE ROCZNICE NASZYCH 
SENIOREK I SENIORÓW

97. urodziny obchodziła 

GERTRUDA WYGASZ
Nasza najstarsza mieszkanka

9 5 . urodziny obchodziła 

ADELA PIECZKO

9 0 . urodziny obchodził 

ARNOLD WENDE

8 5 .  urodziny obchodzili 

ADELAJDA BORTEL 
GIZELA POSTLER 

HILDEGARDA HARNUS 
ARNOLD WILNER 

HUBERT WARZECHA

8 0 . urodziny obchodzili

SZYNDZIELORZ ALICJA 
AGNIESZKA SOBCZYK 

MAŁGORZATA SKOWRONEK 
ZOFIA MARCINKIEWICZ 

HANS OLESCH 
BRONISŁAW WOLNY 
WŁADYSŁAW BIELAK 

PAWEŁ POPLUCZ

Wszystkim naszym Dostojnym 
Solenizantkom i Solenizantom 

przesyłamy wiązankę 
najserdeczniejszych życzeń, 
Bożego Błogosławieństwa 

oraz zdrowia na dalsze lata życia!

TELEGRAMY

Redakcja

GRATULACJE

Diamentowe  GODY (60 lat po ślubie)
nhrhnrlzili Państwoobchodzili Państwo 

TERESA i EDWARD HAJCZUK

SZMARAGDOWE GODY (55 lat po ślubie) 
obchodzili Państwo 

BARBARA i FRYDERYK KARKOSZ

SZAFIROWE GODY (45 lat po ślubie) 
obchodzili Państwo:

TERESA i JAN KUPCZAKOW1E 
URSZULA i JÓZEF SADOWSCY

SREBRNE WESELE (25 lat po ślubie) 
Obchodzili Państwo 

BERNADETA i KRZYSZTOF SCHWIERK0TT 
ALEKSANDRA i KRZYSZTOF SZOSTAKOWIE 

GABRIELA i MAREK TOMASZEK 
MARIA i PAWEŁ LAURENTOWSCY

Wszystkim Dostojnym Jubilatom  z okazji 
tak pięknych rocznic życzymy 

obfitych Łask Bożych, 
opieki Świętej Rodziny, zdrowia 

i samych pogodnych dni na dalsze lata 
wspólnego życia.

Redakcja

JUBILEUSZ KAPŁAŃSKI 
KS. FRANCISZKA KURZAJA
Z okazji pięknego Jubileuszu 
40-lecia święceń kapłańskich 
składamy Ci, Drogi Jubilacie 
Księże Franciszku najlepsze życzenia, 
niech Dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem, 
a Chrystus, któremu przed laty zaufałeś 
i powierzyłeś swoje życie, będzie przy Tobie!
Niech Cię umacnia, strzeże, 
dodaje sił i wytrwałości 
w pełnieniu posługi duszpasterskiej 
wśród mieszkańców Ameryki Północnej 
oraz w dalszym budowaniu 
m ostu ŚLĄSK-TEKSAS.

Przyjaciele ze wszystkich stron świata

____________________
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OBSERWACJE
lohe, a na cm entarzu  złożyliśm y i zapa
liliśm y znicze przy  tablicy nagrobnej 
księcia Hugo.

w skaże. Brawo dla w szystkich, b ra 
wo d la  liderów , k tó rzy  m ają tę w ażną 
spraw ę w sercu! Tak trzym ać!

Ile ciekawych i ważnych rzeczy może 
się wydarzyć w tak  małej miejscowości 
jak Sławięcice w ciągu zaledwie kilku 
miesięcy? Okazuje się, że napraw dę wie
le. Chcem y Państwu o tym opowiedzieć 
wydając kolejny num er naszej gazety. 
Być może, nie wszystko udało nam  się 
opisać i zauważyć. Być może, nasz ze
spół redakcyjny nie o wszystkim wie. 
Liczymy na w yrozum iałość Szanow
nych Czytelników, którzy od ponad 25 
lat zachęcają nas do tw orzenia kolejne
go num eru  „Gazety Sławięcickiej”. Miłej 
lektury!

W  dniach 11 i 12 czerwca przeżywali
śmy czwarty już Sławięcicki Festyn Kier
maszowy. Gościem Sławięcic był Krzysz
tof Krawczyk. Zdjęcia z festynu w środku

W  lipcu nastąpił finał przygotowań 
naszej parafii do Światowych D ni M ło
dzieży. Gościliśmy w naszych domach 
i hotelach 80 m łodych Teksańczyków. 
G rupa młodzieży uczestniczyła w nie
zapomnianych wydarzeniach w  naszym 
mieście, na Górze św. Anny, w  O po
lu oraz w Krakowie. Więcej inform acji 
w środku num eru.

D okładnie 27 m aja 2016 roku m i
nęło 200 lat od dnia, kiedy u rodził się 
daw ny w łaściciel Sławięicic Hugo Ho- 
henlohe. O dziejach rodu  H ohenlohe 
piszem y na łam ach „Gazety Sławię
cickiej” od czasu do czasu. Za czasów 
księcia H ugo w ybudow ano sław ięcic
ki kościół oraz szpital. Żona księcia 
Hugo -  Paulina założyła szkołę dla 
dziewcząt, k tó ra przetrw ała aż do roku 
1945. Z okazji rocznicy u rodzin  księcia 
w sławięcickiej świątyni odpraw iono 
m szę św. za zm arłych z rodziny  H ohen-

D nia 25 września br., w niedzielę, ob
chodziliśmy uroczyście Dożynki Para
fialne. Były, jak zwykle, piękne korony 
i stół z daram i ziemi. W  czasie uroczystej 
Eucharystii dziękowano Panu Bogu za 
plony ziemi i naszej pracy. W  organiza
cję święta zaangażowało się grono wo
lontariuszy. Brawo!

M amy w Sławięcicach powód do 
radości. W ybudowaliśmy nowe toale
ty przy naszym parafialnym kościele. 
Nowoczesne pomieszczenia sanitarne 
otwarte są zawsze, gdy odbywają się na
bożeństwa lub odprawiane są msze św. 
Jest to bardzo ważna sprawa. Pomyślano 
nawet o specjalnym pulpicie do przewi
jania niemowląt. Jak wiadomo, fundusze, 
jakim i dysponuje nasza parafia, pocho
dzą wyłącznie od wiernych. Jest to więc 
zasługa nas wszystkich. Wszyscy teraz 
m usim y zadbać o właściwe utrzymanie 
tych nowych, tak ważnych pomieszczeń. 
Cieszy fakt, że społeczne zespoły sprząta
jące naszą świątynię w każdy sobotni po 
ranek dbają o właściwy stan tych nowych 
pomieszczeń.

Skoro m ow a o zespołach  sp rzą ta 
jących naszą św iątyn ię... Jak p am ię
tamy, zespoły są u tw orzone d o b ro 
w olnie spośród  m ieszkańców  posesji 
poszczególnych ulic. W  ogłoszeniach  
prosi się co tydzień  o sp rzą tan ie  tylko 
tych, k tó rzy  w cześniej na  p iśm ie zgło
sili się do tej służby. Każdy zespół w y
bra ł spośród  siebie tzw. „lidera”, k tóry  
wie, jak ie  czynności należy  w ykonać. 
Taka organizacja spraw dziła się przez 
o sta tn ie  m iesiące. N iektórzy  pytają, 
dlaczego num eru  m ojego dom u nie 
w yczytuje się p rzy  ogłoszeniach? O d 
pow iadam : po p ro stu  w cześniej d an e 
go dom u  n ik t do zespołu nie zgłosił. 
Z apraszam y chętnych do zgłoszenia 
się do poszczególnego zespołu. D o
tyczy to  rów nież naszych now ych p a 
rafian. O becny system  pow oduje, że 
zawsze m am y p iękną i czystą św iąty
nię, a dyżur poszczególnych zespołów  
przypada tylko raz na 2 -3  m iesiące. 
Kto jest liderem  na danej ulicy, każdy

Tegoroczną nagrodę Prezydenta Kę
dzierzyna-Koźla otrzymało aż trzech 
mieszkańców naszego osiedla. Oprócz 
pana M elchiora Jochema (nagroda za ca
łokształt działalności, piszemy o tym  sze
rzej w ewnątrz num eru), nagrody w dzie
dzinie sportu i kultury fizycznej otrzy
mali Kamil Tanwic oraz A rm in Kluger. 
Serdecznie gratulujemy!

4 w rześnia 2016 u naszych bliskich 
sąsiadów w Ujeździe m iały miejsce W o
jewódzkie Dożynki. Uroczystej mszy św. 
przewodniczył biskup Andrzej Czaja. 
Ujazd gościł najważniejsze osoby życia 
politycznego i samorządowego naszego 
województwa. Wieczorny, bogaty p ro 
gram  artystyczny przyciągnął do Ujazdu 
wielu mieszkańców Sławięcic. Sąsiadom 
gratulujemy świetnej organizacji i ser
decznie ich pozdrawiamy!

11 września 2016 roku z inicjatywy 
Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic oraz 
parafii odbył się w naszej świątyni kolej
ny już koncert muzyki sakralnej „U św. 
Katarzyny w Sławięcicach”. Wszystkie 
ławki wypełniły się wielbicielami muzyki 
klasycznej. W  koncercie wystąpili: Alek
sandra Stokłosa -  sopran -  solistka O pe
ry  Śląskiej w Bytomiu, Izabela Migocz -  
sopran, ks. Łukasz Libowski -  tenor oraz 
orkiestra Kędzierzyńskiej Filharmonii 
M łodych pod dyrekcją Gotfryda W ło
darza.

M artyna M ałolepszy ze Sławięcic ma 
dopiero 10 lat, a już zauważono jej talent 
piłkarski. M artyna wystąpiła w meczu 
kontrolnym reprezentacji Opolszczyzny 
młodziczek. Jak mówi trener z Klubu 
Sportowego Sławięcice M ateusz Knu
rowski, M artyna swoimi um iejętnościa
mi piłkarskimi mocno wyróżniała się na
wet w śród chłopców. Tak trzymać, M ar
tyna! Wiele olimpiad przed Tobą, a sport 
to zdrowie. Gratulujemy!
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Na przełomie sierpnia i w rześnia 2016 
roku odezwały się nasze organy kościelne 
„uśpione” na czas generalnego rem ontu. 
Przerwa trw ała prawie dwa lata, ale jak 
tw ierdzą fachowcy, była konieczna. Te
raz, przez okres kilku tygodni organy 
muszą, poprzez serię prób, dojść do swo
jej doskonałości jaką nadał im przed laty 
producent. Rem ont organów nie byłby 
możliwy bez życzliwego wsparcia wielu 
parafian, darczyńców oraz w olontariu
szy organizujących Sławięcickie Festyny 
Kiermaszowe.

Kolejny już raz pojechaliśmy na ro
werach na sławięcicką CYKLOSTRADĘ. 
Tym razem zwiedzaliśmy piękne wio
ski Starą Kuźnię, Kotlarnię i Ortowice. 
Atrakcji, jak zawsze, było wiele. Życz
liwość mieszkańców tamtejszych wio
sek, piękno lasów i ciekawe wiadomości 
historyczne zostaną zapewne na długo 
w  pam ięci ponad stu uczestników tego
rocznej wyprawy rowerowej.

29 maja br. doszło w hotelu HUGO 
w Sławięcicach do interesującego spo
tkania. G rupa studentów niemieckich 
z uniwersytetu w Bochum zaprosiła 
mieszkańców Sławięcic na rozmowę 
o przeszłości, kulturze, tradycji i dniu 
dzisiejszym Śląska. Przy poczęstunku za
fundowanym przez restaurację HUGO 
(dziękujemy!) doszło do bardzo intere
sującej wymiany opinii. M łodzi Niemcy 
byli często zdziwieni bogactwem wy
darzeń historycznych Śląska oraz jego 
trudnym i dziejami. Organizatorem spo
tkania było Towarzystwo Przyjaciół Sła
więcic.

Czy wiecie Państwo, że wykonano 
piękny film na płycie DVD dokum en
tujący Sławięcicki Festyn K ierm aszo
wy, który  m iał miejsce w czerwcu tego 
roku? Piękne w idoki z lotu ptaka, wy
stępy, koncert Krzysztofa Krawczy
ka ... Zainteresowanych zapraszamy do 
kontaktu  z Towarzystwem Przyjaciół 
Sławięcic. W ydano rów nież płytę CD 
w pięknej oprawie, zawierającej zdjęcia 
z tego niezapom nianego wydarzenia. 
Polecamy!

DOBRZY LUDZIE
Znowu do swoich odnowionych po 

mieszczeń zaprasza bar „Diana” przy 
ulicy Sławięcickiej zachęcając do udziału 
w kam eralnych imprezach oraz oferu
jąc gry w darta, w bilarda oraz TV SAT. 
Działalność gastronom iczna w  dzisiej
szych czasach to niełatwe zadanie. Tym 
bardziej życzymy firmie pana Stefana 
Wilczka, która otwarła na nowo „Dianę”, 
wytrwałości i wielu gości!

O statnio wiele zm ian mogliśm y za
uważyć na naszym parkingu przy ko
ściele. Posadzono nową roślinność, 
uzupełniono skwery w ozdobne ka
mienie oraz odnow iono niskie barierki 
ochronne. W szystkiego tego dokona
ły społecznie „dobre anioły” z nasze
go osiedla. Ich nazwiska są znane i nie 
trzeba ich w ymieniać. Jak to dobrze, że 
słyszymy o takich „wyczynach”! Świat 
nie jest taki zły. Dziękujem y Wam, 
Przyjaciele!

Już dawno powinniśmy o tym napisać 
na łam ach naszej gazetki. Jak wielu z nas 
zauważyło, w ybudowano całkowicie 
nową ścieżkę na naszym cm entarzu, za
raz za kaplicą cm entarną -  kilkadziesiąt 
metrów pięknego chodnika, z fachowym 
podkładem  i estetyczną kostką. Już nie 
brniem y w błocie po każdym deszczu. 
I znowu nie mogę pisać, kto jest dar
czyńcą. Pan Bóg wie o tym wspaniałym 
geście. D arczyńcom m ówim y więc: „Bóg 
Zapłać!”

W szystko pięknie i ładnie, że mamy 
boisko i plac zabaw przy ul. K ołłąta
ja. W szyscy się z tego cieszymy! Jedno 
tylko pytanie: Czy po to przez całe lata 
walczyliśmy społecznie o to miejsce, 
aby teraz niekiedy całe noce dochodzi
ło tam  do krzyków? Ciekawe, gdyby tak 
w N iem czech, w Austrii ktoś po godz. 
22.00 zakłócał ciszę okolicznym m iesz
kańcom? Jestem pewien, że udawałoby 
się to tylko przez kilka m inut. Potem 
policja natychm iast przywróciłaby p o 
rządek. Nie pozwalajmy, aby to piękne 
miejsce burzyło od  wieków w ypracow a
ny porządek!

Obserwował i informacje zebrał 
Gerard Kurzaj

Pomogli 
w wydaniu gazety

Dziękujemy Szanownym Czytel
nikom , którzy swoimi darowiznami 
stale wspomagają wydawanie „Gazety 
Sławięcickiej” oraz działalność Towa
rzystwa Przyjaciół Sławięcic. W  ostat
nim  czasie byli to:

Eva Szabo 

H elena i Jan  Czepelak 

Ks. Jan  Piechoczek 

A nna Rybczyńska 

M a ria  i G erard Kurzaj 

M a ria  D uda 

A dela Langer 

Ilona i Josef M ilka 

W ern e r i G abriela N ahlik 

A nna Janoschka 

M aria  Loers 

Rodzina Lewicki 

Helga i M e lch io r Jochem  

Rodzina H adasik 

Alfons Rataj 

Ks. Teofil Cyrys 

H elena i Jan  G olom bek 

G abriela i H u b e rt U rbanek 

Eryka Grzywocz 

Aniela i Eugen H arnus 

G eorg A lbrecht 

M aria  i W ern e r Tkotsch 

Irena i W ern e r Berger 

Józef Langer 

S portow cy  z N iem iec 

H alina i Józef K apolka 

U rszula i G otfryd  Parusel 

Urszula i Józef Sadowscy 

M aria  Kupka 

H elena Kozubek 

H ildegarda Szolc 

R enate i A rnold G olom bek
Dzięki Państwu gazeta ciągle ist

nieje, a nasze Towarzystwo może po
dejmować różne ciekawe inicjatywy. 
Pozdrawiamy wszystkich! Życzymy 
miłej lektury naszej gazetki!

Redakcja
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REFLEKSJE

Dziękujemy, że nas urodziłaś i n a 
uczyłaś tej pierwszej m odlitw y „Ich bin 
klein” a potem  „Ojcze nasz”.

Dziękujemy, że zaprowadziłaś nas do 
przedszkola, do pani Bogusi Gwioździk, 
gdzie zaczynaliśmy poznawać nowy 
świat oraz, że wiele razy przebierałaś się 
w tym  przedszkolu za Panią Z imę w cza
sach, gdy św. Mikołaj był zakazany.

Dziękujemy, że w każdy Wielki Piątek 
wcześnie rano prowadziłaś nas do s tru 
myka za gospodarstw em  Państwa Go- 
lom bek i tam  w zimnej wodzie myliśmy 
twarz, a potem  wspólnie się modliliśmy.

Mamo!
Dziękujemy, że w każdą sobotę ka

załaś nam  zamiatać podw órko przy na
szym familoku.

G erard dziękuje za ostre słowa od 
Ciebie, gdy dowiedziałaś się, że nie p o 
wiedział „dzień dobry” starszej pani Bu
dzińskiej mieszkającej nad nam i, a panu 
Kurelowskiemu nie pom ógł przy zrzuca
niu węgla do piwnicy.

Achim dziękuje za to, że dotarłaś 
przez błota na budowę H uty Katowice, 
gdzie on z innym i żołnierzam i budow ał 
Polskę oraz za to, że zawsze się o niego 
martwiłaś.

G erard nie zapom ni tego środka nocy, 
gdy podpatrzył, jak w kuchni reperow a
łaś dla niego stare, nie w iadom o skąd za
łatwione narty, które potem  znalazł pod 
choinką.

Dziękujemy za to, że po całonocnej 
pracy w DANCE uczestniczyłaś we mszy 
św. na chórze sławięcickiego kościoła, 
m im o iż, zmęczona, prawie całą mszę 
przespałaś.

Achim nie zapom ni, jak w szóstej kla
sie ratowałaś go, gdy „wypowiedział się 
niepoprawnie politycznie”.

Dziękujemy za te krowy, które kazałaś 
nam  paść na Górce całe lato „bo przecież 
O m a z tym i nogam i nie poradzi”.

Dziękujemy za tę wyprawę autobuso
wą do cyrku, do Koźla, gdy zabrałaś nas, 
dzieci od siostry Gejli i dzieci sąsiadek.

D ziękujem y za błogosław ieństw o, 
jak ie każdy z nas o trzym ał w m o m en 
cie w ejścia w  d orosłość na  dalszą drogę 
życia.

Franek dziękuje za to, że płakałaś, gdy 
Ci powiedział, że idzie do sem inarium  
oraz za ten nam iot foliowy 10x25m, k tó
ry załatwiłaś u dyrektora PGR, abyśmy 
po mszy prymicyjnej w 1976 roku mogli 
gdzieś zjeść obiad.

Franek dziękuje za to, że godzinam i 
tłumaczyłaś z niemieckiego na polski li
sty pisane w XIX wieku przez Ślązaków 
do Teksasu, a także za to, ze zawsze cze
kałaś na niego z plackami, gdy w racał do 
Sławięcic.

Dziękujemy, że każdy nasz pom ysł na 
życie zawsze kwitowałaś stw ierdzeniem 
„Obyś tylko nie płakał!”.

Prosimy, pozdrów  Tam naszego Fatra, 
m am ę Marii, ojca Feli, Tomka i wszyst
kich, którzy Ciebie tam  przywitali! Prosi
my, znajdź trochę czasu w Niebie i zorga
nizuj jakieś dojście do Pana Boga w  n a 
szych sprawach. Przecież zawsze byłaś 
w tym  najlepsza!

Franek, Gerard i Achim, Twoi synowie

Zmarła Pani 
Honorata Michalczyk

W  lipcu br. w wieku 92 lat zm arła 
w Lęborku, w ieloletnia mieszkanka Sła
więcic i nasza parafianka Pani H onorata 
M ichalczyk. Przez ostatnie lata m ieszka
ła w dalekim Lęborku opiekując się swo
ją starszą siostrą. W ielu z nas pam ięta 
energiczną i zawsze uśm iechniętą panią 
H onoratę. W ielu z nas gościło u niej w  jej 
pięknym m ieszkaniu przy ul W róblew
skiego 3. Przyjechała do Sławięcic zaraz 
po tej strasznej wojnie, z okolic Puław. 
Trudne to były czasy na Śląsku. Tysiące 
ludzi zm ieniało miejsce zamieszkania. 
Pani H onorata bardzo szybko znalazła 
wspólny język zarówno z nowymi, jak 
i dotychczasowymi m ieszkańcami Ślą
ska. Dzieje się tak  zawsze, gdy w drugim  
człowieku widzi się bliźniego. Zawsze 
się kimś opiekowała. Jej m ieszkanie było 
przez wiele lat i szpitalem, i dom em  se
niora jednocześnie. Pracując zawodowo

opiekowała się starszym i krewnymi, ale 
nie tylko. Nie zapom nę jej bezintere
sownych starań o sam otną panią Prusko 
z Ujazdu. Pani H onorata przez wiele lat 
pracowała w  sławięcickim szpitalu. W  la
tach 80. prowadziła „sztab” dwóch piel
grzym ek ze Sławięcic do Rzymu. W tedy 
brakowało wszystkiego.

To ona załatwiała włoskie i austriac
kie wizy (tak, tak!), to ona organizowała 
konserw y i wyżywienie dla całej g ru 
py. W  czasach, gdy szalała cenzura to 
w mieszkaniu pani H onoraty mogliśmy 
swobodnie rozmawiać o wszystkim. N i
gdy nie zapomnimy, gdy bezinteresow 
nie przychodziła do nas i zabierała naszą 
M artę na długie spacery, pchając nielek- 
ki przecież wózek inwalidzki. D o końca 
swoich dni powtarzała: „Co będzie dalej 
z wiarą? Co będzie z m łodym i ludźmi? 
Co będzie z Polską?” Była zawsze na bie

żąco ze wszystkimi w ydarzeniam i w k ra
ju  i na świecie.

Droga Ciociu! (tak przecież pozw ala
łaś nam  do siebie mówić) D ziękujemy Ci 
za te wszystkie sławięcickie lata! Za Twój 
wspaniały przykład, jak służyć innym! 
Niech D obry Bóg, którego trzym ałaś się 
m ocno całe życie, wynagrodzi wszystko!

M aria Kurzaj
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NEKROLOGI

ODESZLI DO PANA
KORNELIA SWANCARZ lat 50
ŁUCJA DROZD lat 81
HILDEGARDA SKOCZEK lat 91
ZENON JAWORSKI lat 85
MARIA GREŃ lat7 0
JAN KORBELA lat 75
MARTA LEWICKA lat 89
KAROL SYREK lat 69
HENRYK GRABOWSKI lat 67
KRYSTYNA WILKOWSKA lat 66
MARIA HYTREK lat 87
ANNA WARNER lat 75
HONORATA MICHALCZYK lat 92
HELENA TYSZBIEREK lat 85
ELŻBIETA KURZAJ lat 90
KRYSTIAN TISZBIEREK lat 51
JÓZEF KOPIEC lat 82
HENRYK ZGRAJA lat 81
HEDWIG RINGEL lat 80 (w Niemczech)
EWA WARZECHA lat 51
HENRYK BRYŁKA lat 79

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinom Zmarłych

składa Redakcja

Wszystkim krewnym, sąsiadom i znajomym 
składamy podziękowania za wsparcie, modlitwy 

i udział w ceremonii pogrzebowej naszej kochanej 
Mamy, Babci i Prababci

SP. MARTY LEWICKIEJ
Serdecznie dziękujemy pani 

doktor Annie Białek i pani Ewie 
W ojton za opiekę medyczną, 

księdzu proboszczowi M arianowi 
Bednarkowi oraz służbie liturgicznej 

za uroczystości pogrzebowe.
wdzięczne dzieci 

z rodzinami

Wszystkim, którzy dnia 1 sierpnia 2016 roku 
pożegnali naszą M amę

ŚP. ELŻBIETĘ KURZAJ
oraz tym, którzy drogą pocztową, telefoniczną 

i poprzez e maile składali nam kondolencje 
bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Niech 

Dobry Bóg, od którego wszystko pochodzi 
i do którego wszystko zmierza wynagrodzi 

każdemu wszelkie dobro, jakiego nasza Matka 
od Was doznała.

Z m odlitewną pamięcią, wdzięczni
Ks. Franciszek 

oraz Gerard i Achim z rodzinami

Na uroczystość Wszystkich Świętych

Módlcie się za  nas, Bóg w a s w ysłucha. 
J a k  gdyby  słuchał Siebie  -  

I uśm iech Ojca, Syna, Ducha 
Na prośby w a sze  w  niebie.

W y znacie ziem i grzech i zbrodnie  
Co pa lą  na sze  ręce -  

I p łoną  dłonie j a k  pochodnie,
I ognia coraz więcej.

Proście, niech wicher przebaczenia  
Ten ży w y  ogień zgasi -  

Udzielcie chłodu uciszenia  
Płonącym w  gniew u czasie.

Wy znacie nas -  i zbrodni ogień,
I ból płonących dłoni -  

Klęknijcie p rzed  W szechm ocnym  Bogiem, 
Niech nas p rzed  grzechem  broni!

Niech nas wyzwoli, byśm y  czyści 
Stanęli od płomieni -  

Módlcie się  za  nas, o świetliści 
I wyzwoleni!

Wojciech Bąk/ z "Intencje serca"/
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MIEJSCE KŁODNICKIE 

W ieści z M iejsca Kłodnickiego
W itam y serdecznie wszystkich czytel

ników „Gazety Sławięcickiej”. Jak zwy
kle, chcielibyśmy podzielić się z Wami 
naszymi nowinami. Wiele się u  nas od 
W ielkanocy wydarzyło. Popatrzm y na te 
w ydarzenia w skrócie:
• Wiele zm ieniło się w  sprawie naszego 
osiedlowego „boiska”. Doczekaliśmy się 
ze strony M agistratu dzierżawy terenu 
na ulicy Czyżyków na 3 lata. Jest także 
nadzieja na więcej. Wytyczono granice 
działki i rozpoczęto prace w systemie go
spodarczym . System ten polega na tym, 
że do dyspozycji jest określona kwota 
i wszystkie prace wykonuje się we wła
snym zakresie i własnymi siłami. M amy 
nadzieję, że do przyszłej wiosny pow sta
nie tam  boisko z prawdziwego zdarzenia. Młodzi strażacy z Miejsca Kłodnickiego

• 21 maja na stadionie w Sławięcicach której mogliśmy zakupić potrzebne ar- • Nasza Kapliczka doczekała się grun-
odbyły się miejskie zawody sportowo- tykuły spożywcze. Podczas zbiórki uda- townego rem ontu. W ym ieniono drzwi
-pożarnicze. Nasza OSP wystawiła 4 dru- ło się uzbierać 1590 zł. Podczas festynu wejściowe, wykonano nad nim i zadasze-
żyny. W śród nich znalazła się drużyna zebrano w talonach 2787 zł, w gotowce nie, a także odm alow ano w nętrze oraz
Smerfów, czyli najmłodszych druhów  552 zł, co daje łączną kwotę 3339 zł. ściany zewnętrzne. Nad drzwiam i ułożo-
z naszej jednostki. Ich zadaniem  było .  Doczekaliśmy się realizacji jednego no ciekawą mozaikę z płytek w kształcie
udzielenie pierwszej pom ocy poprzez z zadań, które od dawna było dla nas prom ieni. W ym ieniono także część płotu
wykonanie resuscytacji krążeniow o-od- jednym  z najważniejszych. O tóż na ulicy wokół tego potrzebnego całej parafii bu-
dechowej na poszkodowanym, a także Czajki rozbłysły latarnie. Pięknie oświe- dynku.
rozwinięcie węży i podłączenie wszyst- tlona aleja to zasługa przede wszystkim • N a ulicy Jaskółek, w okolicy m łyna,
kiego do motopompy. Nasza jednost- naszego Przewodniczącego, a także na- wysypano drogę tłuczniem , aby uła-
ka jako jedyna wystawiła taką drużynę, szego Radnego Miejskiego Tomasza twić m ieszkańcom  przejazd do pose-
Smerfom gratulujemy odwagi! Kolejny- Schellera. Ich upór w dążeniu do celu sji. W cześniej wystarczył lekki deszcz,
mi drużynam i były Kobieca D rużyna Po- zaowocował pięknie oświetloną drogą, a droga stawała się nieprzejezdna. Dzię-
żarnicza, która w swojej kategorii zajęła która kiedyś była całkowicie ciemna. kujemy!
pierwsze miejsce, wyprzedzając pozosta- . W  czerwcu br. na placu zabaw odbyła • Zgodnie z obietnicą, zwiększyła się
łe oraz dwie drużyny naszych seniorów, się akcja pt. „Odnawiamy plac”. Pomalo- także liczba patroli policyjnych w okoli-
W szystkim gratulujemy i życzymy dal- wano urządzenia, a także uzupełniono cy naszego osiedla. Nie przejeżdżają już
szych sukcesów. ubytki w konstrukcjach. tędy tak często sam ochody ciężarowe, co
• Jak co roku, Rada Osiedla zorganizo- • Przy naszej Kapliczce -  dom u po- jest dla nas dobrą informacją. Tak trzy-
wała Dzień Dziecka. Dla naszych m ilu- grzebowym prow adzono prace związane mać!
sińskich przygotowaliśmy gry i zabawy z utw orzeniem  w tej okolicy przejścia dla .  Czekamy na wykonanie jeszcze
z nagrodam i, a także poczęstunek, czyli pieszych. Teraz m ożna bezpiecznie prze- w miesiącu październiku 2016 obieca-
grill, popcorn i frytki. chodzić na drugą stronę ulicy. nych progów zwalniających na uliczkach
. Podczas Festynu Kiermaszowego spo- .  Przy siedzibie Rady Osiedla ustawio- naszego Osiedla. Czy się uda?
łecznicy z naszego osiedla prowadzili no na nowo, zniszczony wcześniej, znak • W  niedzielę 25 w rześnia odbyły się
stoisko z grillem. Wcześniej na terenie inform ujący o przejściu dla pieszych. Jest Dożynki. Jak co roku, przygotowano
osiedla zorganizowano zbiórkę, dzięki bezpieczniej! piękną koronę żniwną, a także uroczy

ście przystrojono osiedle. Dla m iesz
kańców, po mszy świętej przygotow a
no poczęstunek. Było ciasto -  pyszny 
tradycyjny kołacz śląski, a także kawa 
i herbata.
• Naszą wielką nadzieją jest budowa 
chodnika -  naszego zadania z budże
tu obywatelskiego. Długo oczekujemy 
też na ścieżkę rowerową do Cisowej. 
Naszym m arzeniem  jest, aby te zadania 
wreszcie zamieniły się w realną inwesty
cją. Czas pokaże...

Zanotowała Anna Schoengart

Gazeta Sławięcicka

której mogliśmy zakupić potrzebne ar
tykuły spożywcze. Podczas zbiórki uda
ło się uzbierać 1590 zł. Podczas festynu 
zebrano w talonach 2787 zł, w gotówce 
552 zł, co daje łączną kwotę 3339 zł.
• Doczekaliśmy się realizacji jednego 
z zadań, które od dawna było dla nas 
jednym  z najważniejszych. O tóż na ulicy 
Czajki rozbłysły latarnie. Pięknie oświe
tlona aleja to zasługa przede wszystkim 
naszego Przewodniczącego, a także n a 
szego Radnego Miejskiego Tomasza 
Schellera. Ich upór w dążeniu do celu 
zaowocował pięknie oświetloną drogą, 
która kiedyś była całkowicie ciemna.
• W  czerwcu br. na placu zabaw odbyła 
się akcja pt. „Odnawiamy plac”. Pom alo
wano urządzenia, a także uzupełniono 
ubytki w konstrukcjach.
• Przy naszej Kapliczce -  dom u p o 
grzebowym prow adzono prace związane 
z utw orzeniem  w tej okolicy przejścia dla 
pieszych. Teraz m ożna bezpiecznie prze
chodzić na drugą stronę ulicy.
• Przy siedzibie Rady Osiedla ustaw io
no na nowo, zniszczony wcześniej, znak 
inform ujący o przejściu dla pieszych. Jest 
bezpieczniej!

3 w rześnia br. na na
szym osiedlu odbyła się cy
kliczna już impreza, a m ia
nowicie „Pożegnanie Lata”. 
Podczas spotkania m iesz
kańców m ożna było nabyć 
napoje, ciasto, kawę, a także 
potrawy z grilla. Wieczór 
uatrakcyjnił DJ Ernest, 
który poprow adził zabawę. 
Radosne tańce i zabawa 
w rytm ach disco trw ały do 
późnych godzin nocnych.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 

W iadom ości nadesłane z Zespołu Szkół nr 3 
im. M. Reja

Wydarzenia ostatnich miesięcy:
• Rozstrzygnięty został powiatowy 
konkurs na ulotkę związaną tematycz
nie z H IW /AIDS”. III miejsce zajął nasz 
uczeń G. Bielawski, wyróżnienie otrzy
mała M. Gnielka. Gratulujemy!
• Nasi uczniowie „policjanci” m ie
li okazję spotkać się z am erykańskimi 
żołnierzami z 2. Pułku Kawalerii oraz 
żołnierzami 10. Brygady Logistycznej 
z Opola. Wojskowi byli pod wrażeniem 
gościnności i życzliwości mieszkańców 
Opolszczyzny.
• Za pom oc w wielu działaniach profi
laktycznych, podziękowanie od Komen
danta Powiatowego Policji w Kędzierzy
nie-Koźlu otrzymali uczniowie naszych 
klas policyjnych. Dziękujemy!
• W  III Turnieju Klas M undurowych 
Województwa Opolskiego nasi ucznio
wie N. Mądry, M. Stroński, D. Rapiejko, 
Sz. M rozek rywalizowali w 5 konkuren
cjach. D rużynowo II miejsce zdobyliśmy 
w teście wiedzy o służbach m unduro
wych. Indywidualnie Sz. M rozek oraz 
N. M ądry zostali w icemistrzami woje
wództwa opolskiego w teście sprawności 
fizycznej. Sz. M rozek zajął również in 
dywidualnie III miejsce w teście wiedzy 
o służbach mundurowych. Gratulujemy!
• Podczas uroczystości wręczenia sty
pendiów Starosty Powiatu Kędzierzyń- 
sko-Kozielskiego za szczególne osiągnię
cia w zakresie kultury i sportu nagrody 
otrzymali: W. Tofil oraz K. Semeniuk. 
Mają oni na swoim koncie znaczące suk
cesy na arenach ogólnopolskich i m ię
dzynarodowych. W. Tofil zajął pierwsze 
miejsce na M istrzostwach Polskiej Fe
deracji Taekwon-do, a K. Semeniuk był 
w ielokrotnie nagradzany tytułem  najbar
dziej wartościowego zawodnika meczu 
MVP, grając w składzie młodej ZAKSY.
• W  Turnieju Wiedzy o AIDS, II m iej
sce na szczeblu wojewódzkim zajęła 
K. Tarasek. Uczennice przygotowała 
p. R. Warner.
• Uczniowie S. D rzeżdzon oraz S. Ko- 
rytkowska po zaciętej walce zostały M i
strzyniam i pow iatu w tenisie stołowym. 
W  finale wojewódzkim zostały brązo
w ymi medalistkam i. Serdecznie g ra
tulujemy. O piekunem  była p. A. Hyż- 
-Kaczmarek.

• Ostatnio nasza szkoła była organiza
torem  ciekawych konkursów: „Zaśpie
wajmy w Sławięcicach”, „Chemiczna 
Głowa”, „Spotkania m łodych chemików”, 
„Sleeveface w bibliotece”, Oj, dzieje się, 
dzieje!
• W  finale szkolnego turnieju halowej 
piłki nożnej znowu bezkonkurencyjni 
okazali się nauczyciele. Ciągle czekamy 
na pogromców.
• „Noc Poetów” zorganizowana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzie- 
rzynie-Koźlu okazała się bardzo przy
jem na dla Bianki Wochnik. Została na
grodzona za wiersz „M iłość”, Życzymy 
Biance kolejnych udanych wierszy.

Sandra Franecki, Oliwia Gowin i Anna Chrin

• W  Rejonowych M istrzostwach Pierw
szej Pomocy nasza drużyna w składzie:
B. Kaczmarek, A. Fiur, Sz. Gorki, P. Pro
kop, M. Sofińska zajęła II miejsce. Jeste
śmy spokojny, wiemy, kto nas będzie ra
tował. Odpukać te słow a...
• Nasi nauczyciele również zwiedzają 
świat, zdobywając nowe doświadczenia 
i wiedzę. Ostatnio przebywali w W ied
niu w firmie LKW Walter, w Warszawie, 
na Jasnej Górze, w  zakładach M arma 
Polskie Folie, w Opolskiej Galerii Sztuki 
W spółczesnej, w autostradowym Komi
sariacie Policji w Gliwicach oraz w  parku 
tram polin Jump World w Zabrzu. Tylko 
pozazdrościć...
• 5 kw ietnia 2016 r. w Sali Herbowej 
O polskiego U rzędu W ojewódzkiego 
odbyła się uroczystość podsum ow a
nia w yników  w XVIII O gólnopolskim

Rankingu Szkół Ponadgim nazjalnych 
-  Fundacji „Perspektyw y”. D yrektor 
naszej szkoły m iał przyjem ność ode
brania w im ieniu całego grona peda
gogicznego dyplom u gratulacyjnego 
za zdobycie ty tu łu  „Brązowej Szkoły 
2016” oraz za zdobycie I m iejsca w  ka
tegorii Szkoły M istrzów, w zawodzie 
techn ik  ekonom ista. Serdeczne g ra tu 
lacje dla nauczycieli i młodzieży. Oby 
tak  dalej!
• 31 maja br. w Warszawskim Domu 
Technika N OT odbyło się uroczyste 
podsumowanie eliminacji ogólnopol
skich Olimpiady Innowacji Technicz
nych i Wynalazczości -  Blok A. Okręg 
opolski reprezentowała K. Gruntowska 
uczennica klasy III, zdobywając tytuł 
Finalisty Ogólnopolskiego za pracę pt. 
„Fascynujący świat izomerii”. Uczestni
kam i tegorocznego finału były również 
uczennice J. Wolny oraz A. Żak. Wszyst
kim chemikom serdecznie gratulujemy. 
Uczennice przygotowywała nauczyciel
ka A. Ledwig.
• W  dniach 10-12 czerwca 2016 r. 
w II LO w Koszalinie odbył się Fi
nał Ogólnopolski O limpiady Inno
wacji Technicznych i Wynalazczości. 
Okręg opolski reprezentowała drużyna 
w składzie: S. Franecki, O. Gowin oraz 
A. Chrin. Tytuł Finalisty O gólnopolskie
go Finału Olimpiady wywalczyły: S. Fra
necki i O. Gowin. Serdecznie gratuluje
my chemikom. Uczennice przygotowy
wała również A. Ledwig.
• Rok szkolny 2015/16 pod koniec 
czerwca 2016 przeszedł do historii. Pod
czas uroczystego podsum ow ania w rę
czyliśmy 49 świadectw z wyróżnieniem. 
Najwyższą średnia może się pochwalić 
uczeń J. Wolny -  5,92. Wynik chyba nie 
do pobicia. W szystkim wyróżnionym 
uczniom gratulujemy!
• Nowy rok szkolny, który rozpoczęli
śmy 1 września 2016 to również początek 
wielkich przygotowań do pięknego jubi
leuszu 70-lecia naszej szkoły. 1 paździer
nika 2016 to dzień, w którym  odbył się 
V Zjazd naszych absolwentów. Piszemy 
o tym w osobnym artykule.

Z pozdrowieniami dla czytelników 
„Gazety Sławięcickiej”.

Obserwator szkolny
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ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 

W ieści z Zespołu Szkół M iejskich nr 4
Nauczyciele z Zespołu Szkół Miejskich nr 4 przysłali do naszej redakcji kilka 
ważnych informacji zżycia szkoły. Przedstawiamy je naszym Czytelnikom.

Zmiana na stanowisku 
dyrektora szkoły

„Nic nie może przecież wiecznie 
trw ać .. ”, jak  śpiewała znana polska p io 
senkarka. W  naszej szkole, niestety, też 
nic nie trw a wiecznie. Dzień 1 września 
2016 r. zapisał się w pam ięci nauczycie
li, pracow ników  adm inistracji i obsługi 
oraz uczniów  Zespołu Szkół M iejskich 
n r 4 przede w szystkim jako dzień p o 
żegnania odchodzącego na em eryturę 
pana dyrektora M ieczysława D ąbrow 
skiego. U roczystość pożegnania zainau
gurow ała dotychczasowa wicedyrektor, 
a od 1 w rześnia now y dyrektor szkoły, 
M agdalena Szyndzielorz. W  swoim 
przem ów ieniu podkreśliła profesjona
lizm dyrektora M ieczysława D ąbrow 
skiego, k tóry  stał na czele szkoły przez 
19 lat, zawsze mając na względzie jej 
dobro. Do podziękow ań i pożegnań 
przyłączyli się rów nież wiceprezydent 
M iasta K ędzierzyn-Koźle W ojciech Ja
giełło, przew odniczący Rady Osiedla 
Sławięcice Tomasz Scheller, przew odni
czący Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic 
G erard Kurzaj, dyrektor Publicznego 
Przedszkola n r 18, przedstawicielka 
Rady Rodziców, em erytow ani nauczy
ciele, ksiądz proboszcz M arian B edna
rek oraz sam i uczniowie.

W  historii szkoły, przez wiele lat p ra 
cy, najpierw  na stanow isku nauczyciela, 
potem  dyrektora pan M ieczyław D ą
browski zapisał się jako osoba, k tóra p o 
kazała nam , z jaką odpow iedzialnością 
i zaangażow aniem  należy kierować pla
cówką, zawsze mając na uwadze dobro 
uczniów  i swoich pracowników. Starał 
się jak  najlepiej, najrzetelniej przeka
zać wiedzę i um iejętności niezbędne do

w ypełniania zadań spoczywających na 
szkole. Pożegnaliśmy dyrektora, który 
zawsze m iał świadom ość tego, że „dy
rektorem  się bywa, a człowiekiem się 
jest”. Niezwykle trudno  jest żegnać dy
rektora szkoły, który  zawsze najpierw  
był człowiekiem, a później dyrektorem . 
I nigdy odw rotnie! Panie Dyrektorze, 
praca z Panem  była dla nas zaszczytem 
i w yróżnieniem ! Dziękujem y za to, że 
m ogliśm y spotkać na swej drodze tak 
wyjątkowego i zawsze oddanego innym  
człowieka. „Kiedy wydaje się, że w szyst
ko się skończyło, w tedy dopiero w szyst
ko się zaczyna”. Żegnając Pana słowami 
księdza Jana Twardowskiego, życzymy, 
aby to, co się dopiero zacznie, było sa
m ym  najlepszym.

Pani D yrektor M agdalenie Szyndzie
lorz życzymy samych sukcesów na nowej 
drodze zawodowej, wzorowego kiero
wania szkołą, udanej w spółpracy z p ra
cownikami szkoły, uczniami, rodzicami 
i całą społecznością lokalną. Sylwetkę 
Pani Dyrektor przybliżymy w kolejnym 
num erze „Gazety Sławięcickiej”.

A.A.
Samorząd Uczniowski

D nia 16 września 2016 r. odbyły się 
w ybory do Samorządu Uczniowskiego. 
W  wyniku wyborów przewodniczącą Sa
m orządu została M ałgorzata Pawliczek 
-  kl. III g. Zastępcam i zostali: Krzysztof 
Szczęsny -  kl. VI szkoły podstawowej, 
Karolina W ilk -  kl. V szkoły podstaw o
wej, W iktoria Rypa -  kl. III gim nazjum 
oraz Samuel Bussek -  kl. II gimnazjum. 
O piekunam i Samorządu są M arta W i
śniewska i Agnieszka W ientzek.

W  działaniach Samorządu Uczniow
skiego w roku szkolnym 2016/2017 
chcemy położyć nacisk na wychowanie 
w duchu patriotyzm u, zarówno w zna
czeniu ogólnopolskim, jak też lokalnym, 
stąd też szkoła przystąpiła do progra
m u „M łody Obywatel”. Zajmiemy się 
również koordynacją projektu Fundacji 
Orange „Bezpiecznie tu  i tam”, który  ma 
na celu edukację dzieci, rodziców i na

uczycieli pod względem bezpieczeństwa 
w  sieci internetowej. Chcemy bardziej 
otworzyć się na społeczność lokalną 
i wspólnie podejmować różnorakie in i
cjatywy takie jak: piknik  szkolny, Dzień 
św. M arcina, Jasełka i inne.

Będziemy brać udział w różnorakich 
akcjach, takich jak np. Góra Grosza, 
Znicz dla Naszych Zmarłych, zbiórka 
makulatury, zbiórka darów  dla najbar
dziej potrzebujących, WOŚP i wiele in 
nych. Do realizacji naszych planów już 
dziś zapraszamy gorąco rodziców na
szych uczniów. M amy nadzieję na owoc
ną w spółpracę.

Opiekunowie Samorządu

Język niemiecki
O d września tego roku w naszej szko

le funkcjonuje Klub O dkrywców Języka 
Niemieckiego w  ram ach kam panii „Bi- 
lingua -  łatwiej z niemieckim”. Zajęcia 
klubu organizowane są zarówno dla 
uczniów  szkoły podstawowej, jak i gim 
nazjum  przez nauczycielki Sandrę Słota 
i Agnieszkę Wientzek. Klub Odkrywców 
Języka Niemieckiego działa w ram ach 
porozum ienia zawartego pom iędzy na
szą szkołą a D om em  W spółpracy Pol
sko-Niemieckiej. W  ram ach tych zajęć 
będziemy realizować ciekawe projekty. 
Poprzez gry i zabawy chcemy poznawać 
Niem cy i język niemiecki.

A.W.

Członkowie nowego Samorządu Szkolnego. 
Od lewej: Wiktoria Rypa, Dominik Cedzich 

i Małgosia Pawliczek
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Sław ięcicka piłka nożna
Pan Zbigniew Tomik przysłał do naszej redakcji kilka informacji 

dotyczących życia sportowego w naszym osiedlu.

Drużyna Orlików KS Sławięcice w nowych strojach podarowanych przez Miroslava Klose

Festyn Kiermaszowy 
Mecz Oldbojów: Polska-Niemcy
Tradycyjny mecz piłkarski przyjaciół 

z zielonej murawy był znowu okazją do 
wielu serdecznych spotkań. Po raz kolej
ny wybiegli na boisko, by przypom nieć 
młodszym kibicom jak dawniej czaro
wali piłkarskimi zagraniami. Choć lata 
płyną, to m ożna pozazdrościć posiada
nej techniki gry, waleczności i ambicji 
w grze. Licznie zgrom adzeni widzowie 
mieli okazję podziwiać wiele efektow
nych akcji, strzałów na bram ki i intere
sującą obronę bramkarzy. Zacięta walka 
na boisku trw ała do ostatnich sekund 
meczu, a wynik remisowy 4:4, choć nie 
najważniejszy, potw ierdza wyrównany 
i zacięty przebieg rywalizacji. Zgrom a
dzona na widowni publiczność zgoto
wała po meczu wszystkim piłkarzom 
serdeczna owację. Podziękowania za fu t
bolowe widowisko były jak najbardziej 
zasłużone. Potem nastąpiły wzruszające 
chwile podziękowań i wymiana pam ią
tek. H onorowe wyróżnienia przyznano 
piłkarzom, którzy przyjechali na to spo
tkanie, jednak ze względu na stan zdro
wia nie mogli już czynnie uczestniczyć 
w piłkarskich zmaganiach. Serdeczne 
podziękowania odebrał niestrudzony 
organizator tych międzynarodowych, 
przyjacielskich spotkań piłkarskich, pan 
Josef Kapolka.

Wspaniały dar od Miroslava Klose
Pochodzący ze Sławięcic pan Józef 

Klose, ojciec słynnego Miro przyjechał 
do nas wraz z oldbojami z Niemiec. Przy
wiózł dla Klubu Sportowego Sławięcice

prezent od swojego syna Miroslava, wspa
niałego piłkarza -  najskuteczniejszego 
Strzelca reprezentacji Niemiec. Miroslav 
Klose, gdy dowiedział się ze jego ojciec 
Józef wybiera się na mecz oldbojów do 
klubu w Sławięcicach, postanowił prze
kazać dla młodych piłkarzy KS Sławięcice 
komplet piłek i strojów piłkarskich. O b
darowani m łodzi piłkarze drużyny O rli
ków nie posiadali się z radości i z dumą 
zakładali stroje. Wielu z nich marzy, by 
osiągnąć kiedyś takie piłkarskie sukcesy 
i grać jak Miroslav Klose. Gra w nowych 
strojach była także dopingiem dla druży
ny trenera Mateusza Knurowskiego, by 
walczyć o zwycięstwa w każdym meczu. 
Ambicja młodych piłkarzy była nagra
dzana wysokimi lokatami w  turniejach 
w Koźlu i Reńskiej Wsi. Rodzice wraz 
dziećmi i Zarządem Klubu wystosowali 
gorące podziękowania dla Miroslava Klo
se za otrzymany podarunek.

Wygrany Finał Terytorialny 
Pucharu Polski

Piłkarze KS Sławięcice po raz d ru 
gi z rzędu zdobyli Terytorialny Puchar 
Polski. W  finałowym meczu rozegra
nym w Reńskiej W si pokonali zespół 
FC Pilszcz 3:2, a bram ki zdobyli: Łukasz 
Mizak (2) oraz Kamil Grudziński. To 
kolejny duży sukces naszego klubu p o 
twierdzający ogrom ne możliwości, jakie 
posiada drużyna trenera Adama Kani.

Zwycięstwo w finale dodatkowo zosta
ło w sparte czekiem na 1000 złotych oraz 
przepustką do dalszej walki na szczeblu 
wojewódzkim Pucharu Polski. Tym ra
zem los wyznaczył naszym piłkarzom

SPORT

w pierwszej rundzie zespół IV-ligowej 
Unii Krapkowice. Mecz na stadionie 
przy ulicy Sadowej był bardzo zacięty. 
Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była 
dogrywka ponieważ po 90 m inutach był 
remis 2:2. Tutaj więcej sił zachowali go
ście i wygrywając 5:2 wywalczyli awans.

Awans Juniorów KS Sławięcice
W  minionym  sezonie, występując 

w II lidze juniorów, zawodnicy KS Sła
więcice zajęli 2 miejsce, co zaowocowało 
awansem do wyższej klasy rozgrywko
wej. W  nowym sezonie trzeba było jed
nak zespół do gry w I lidze mocno prze
budować. Paru zawodników ukończyło 
wiek juniora, otrzymując możliwość gry 
w drużynie seniorów naszego klubu. Ich 
miejsce wśród juniorów  zajęli nowi za
wodnicy, którzy solidnie trenując pod 
okiem trenera Szymona Kupki udanie 
rozpoczęli sezon odnosząc dwa zwycię
stwa: 1:0 z Jednością Rozmierka i 5:0 ze 
Śląskiem Reńska Wieś.

Coraz lepsze zgranie zawodników 
oraz ich indywidualne postępy w grze, 
poparte solidnymi treningam i daje na
dzieję na udany sezon i czołowe miejsce 
w I lidze juniorów.

Seniorzy w nowej grupie A-klasy
Grający kolejny swój sezon w A- 

-klasie seniorzy naszego klubu zostali 
przesunięci do nowej grupy. Piąta grupa 
strzelecko-opolska to nowi przeciwnicy 
oraz wyższy poziom gry, co stawia przed 
podopiecznymi trenera Adama Kani 
nowe wyzwanie. Po odejściu bram karza 
Łukasza Chrobaka z „Chemika” został 
wypożyczony do Sławięcic m łody bram 
karz A drian Bąbol. Wypożyczono także 
z „Chemika” Kacpra Zbroińskiego. Do 
zespołu seniorów dołączyli juniorzy na
szego klubu: Trzciński Mateusz, Alder 
M arcin, Plachetka M ateusz i W łodar
czyk Mateusz. Liczymy, że sławięcicki 
zespół będzie odgrywał czołową rolę 
w nowym sezonie A-klasy.

Serdecznie zapraszamy kibiców na 
niedzielne mecze na stadion przy ulicy 
Sadowej.

Podziękowanie
Zarząd KS Sławięcice wraz z piłka

rzami składa serdeczne podziękowanie 
panu Szymonowi Kokowskiemu, właści
cielowi sklepu „Delikatesy” w Sławięci
cach za podarow anie naszym piłkarzom 
w szczególnie upalne w tym roku dni 
sierpnia i września, wody mineralnej.

Oprac. Zbigniew Tomik
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Kiedyś w tym miejscu przez dziesięcio
lecia (a może i stulecia?) funkcjonowało 
duże gospodarstwo rolne. 21 września 
2016 roku został już tylko pusty plac. 
Wszystko się zm ienia... wszystko mija.

Taki napis odnalazł nasz redakcyjny po 
szukiwacz historii. Popatrzcie Państwo, 
jak dokładnie wykonano poszczególne 
litery... Jesteśmy pewni, że wielu m iesz
kańców Sławięcic zna firmę i rodzinę, 
która prowadziła ten „kamienny” biznes 
wiele lat temu.

Z okazji 1050. lecia Chrztu Polski w Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Koźlu zapre
zentowano wystawę „Chrzcielnice Województwa Opolskiego”. Autorem wystawy jest 
m ieszkanka naszego miasta, pani Justyna Łabuś. Po prezentacji w Koźlu z inicjatywy 
naszego księdza proboszcza oraz Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic wystawę udostęp
niono w naszym kościele. O to jedna z plansz wystawy poświęcona sławięcickiej za
bytkowej chrzcielnicy.

FOTO OKO

M inistranci to fajne chłopaki! Od naj
młodszych lat chcą coś dobrego zrobić. 
Służba w kościele to niemały obowiązek, 
ale ile radości i satysfakcji! Marcin Lau- 
rentowski dobrze to rozumie. Jest m ini
strantem  od 2 lat. Tak trzymać, Marcin!

Koncert „U ŚWIĘTEJ KATARZYNY W  SŁAWIĘCICACH” na stałe wpisał się w ka
lendarz kulturalny naszego miasta.

A może by tak pojechać jeszcze tej jesieni 
w Bieszczady?

Redakcja



Na Górze św. Anny

Przygotowania do przyjęcia gości

Informacja jest ważna

Praca przy pakietach dla pielgrzymów

ŚDM 2016
Apel Papieża F ranciszka o „RABAN” 

z okazji Światow ych D ni M łodzieży  2016 
d o ta rł też do  Sławięcic. To były rzeczy
w iście h isto ryczne d n i dla świata, Polski, 
naszej D iecezji i parafii. Jaka to  radość, że 
m ogliśm y w  tych w ydarzen iach  uczest
niczyć! N iech  te  „perły” słów  i w rażeń, 
k tó re zbieraliśm y w  K rakow ie, w  O polu , 
n a  G órze św. A nny  i w  Sław ięcicach teraz 
procentu ją! Bóg zapłać w szystkim  m iesz
kańcom  Sławięcic i M iejsca K łodnickiego, 
m łodzieży  i starszym , k tó rzy  podarow ali 
swój czas dla w łaściwego przygotow ania 
i przeżycia tych w spaniałych  dni!

Ks. Marian Bednarek oraz redakcja

Uroczystości w Opolu pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Czai

Dominik rozpoczyna radosny „RABAN”

Wieczorne spotkanie w Sławięcicach


