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Wielkanoc 2003 
'Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!' 

(Ewangelia wg św. Łukasza 24 ,5-6) 

Oto dzień, który Pan nczynił, 
Radujmy się nim i weselmy! 

Naszym Drogim Czytelnikom, Wspierającym, 
obecnym i byłym mieszkańcom Sławięcic oraz 
wszystkim przyjaciołom Sławięcic i "Gazety Sła-
więcickiej" niechaj każdego dnia uczynionego 
przez Pana rozbrzmiewa gromkie Alleluja!!! 

Zdrowych, radosnych Świąt 
Zmartwychwstania 

Pańskiego 
życzy 

Redakcja Gazety Sławięcickiej 
i współpracownicy 

R a d ość, nadzieja, niepewność, przerażenie, strach.. .być może 
któreś z tych uczuć towarzyszyło Marii Magdalenie, gdy zobaczy-
ła grobowy kamień, odrzucony na bok. Zmartwychwstał, jak za-
powiedział? A może Go wykradli? A może On wcale nie umarł? 

Te pytania również dzisiaj stawia Tobie Pan Bóg, który chce 
się dowiedzieć, co czujesz w sobie, gdy masz kolejny raz prze-
żyć te święta. 

A czujesz coś jeszcze? 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest podstawą, fundamen-

tem naszej wiary. Wiesz dobrze, że dom bez fundamentów nie 
może istnieć, bo nie wytrzyma ciężaru. Twoje życie bez wiary 
w Chrystusa Zmartwychwstałego nie wytrzyma ciężaru tego, 
z czym przez życie idziesz. 

Jeśli podziwiasz Jezusa za to, że był jednym z najwspanialszych 
ludzi - to za mało. Tysiące, miliony wspaniałych ludzi żyło i żyje na 
ziemi. Ale jeśli ze Zmartwychwstałym Jezusem zwiążesz nadzieję 
na życie wieczne, to stanie się ON dla Ciebie kimś wyjątkowym 

LORENZO LOTTO „Chrystus dźwigający krzyż" rok 1526, Luwr, Paryż. 

i jedynym. Nadzieję zawsze powierzamy komuś i ona daje nam męstwo i sens życia. 
Kiedyś ludzie oczekiwali Mesjasza, ale od swojego zmartwychwstania to ON oczekuje 
ciebie.. .czy się doczeka?... 

...błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
Ksiądz Wikary 

Cyclostrada 2 0 0 3 
1 maja,,godz. 10.00 szczegóły na stronie 9 

TO JUŻ 50-te JUBILEUSZOWE 
wydanie "Gazety Sławięcickiej"! 



Informacje z rady Osiedla 

1. Konsultacje 
W dniacli 17-22 marca br. odbywały się konsul-

tacje członków Rady Osiedla z mieszkańcami Sła-
więcic. Konsultacje zarządził Prezydent Miasta w 
związku z koniecznością wprowadzenia nowego 
Statutu Rad Osiedli. Nowy Statut, uwzględniający 
zmiany w ordynacji wyborczej ma określić zasady 
wyboru Rady Osiedla, Zarządu, przewodniczące-
go oraz zakres obowujzków i kompetencji tych 
organów. Oprócz uwag do statutu przyjmowane 
były także wszystkie inne uwagi i postulaty zgła-
szających się mieszkańców. Wśród zgłaszanych 
uwag przeważały głosy krytyczne. Wszystkie 
uwagi i wnioski zostały przekazane do Rady Mia-
sta, która będzie uchwalać nowy Statut. 

2. Inwestycje (wg informacji uzyskanych 
od radnego Janusza Klimka). 

Jak z pewnością większość mieszkańców Sła-
więcic zauważyła, w kilku miejscach jednocześnie 
trwają prace zwujzane z kanalizacją sanitarną. 

- Kończy się prace, jakie przerwała ostra zima w 
2(X)2 roku. Na ulicy Sławięcickiej, od mostu na 
Kanale do ulicy Puszkina, będzie położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa rui połowie szerokości jezdni 
(planowane zakończenie - koniec kwietnia). 

- Trwają prace przy budowie kanalizacji na 
ulicach: Puszkina, Dembowskiego, Staszica. 

- Budowana jest przepompownia P5 (w par-
ku obok pralni), uruchomienie której pozwoli 
na odprowadzanie ścieków z ulicy Sławięcic-
kiej, Puszkina i Dembowskiego. 

- Wybudowanie i uruchomienie przepompowni 
P6 (na przedłużeniu ulicy Staszica) pozwoli podłą-
czyć do systemu kanalizacji całą ulicę Staszica. 

Wartość nakładów na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Sławięcicach wynosi ok. 1,3 mi-
liona złotych. Planowane zakończenie - koniec 
maja. W wyniku przetargów zaoszczędzono 
ok.300 tys. zł. Aktualnie trwa analiza jaki za-
kres prac jest możliwy jeszcze do wykonania. 
Jeśli takie tempo prac zostanie utrzymane, to w 
latach 2004-2005 zamknięty zostanie temat ka-
nalizacji sanitarnej w naszym osiedlu. 

Niezależnie od kanalizacji w tym roku plano-
wane są jeszcze następujące prace inwestycyj-
ne w Sławięcicach: 

- utwardzenie nawierzchniowe ulic: Kaspro-
wicza, Tetmajera i 8 marca. Aktualnie trwa pro-
cedura przetargowa. Przewidywany czas zakoń-
czenia tych prac to połowa lipca br., 

- wykonanie kanalizacji burzowej dla ulic 
Gojawiczyńskiej i Ujejskiego, 

- wykonanie projektu nowej remizy dla OSP 
Sławięcice, 

- wykonanie projektu modernizacji ogrzewa-
nia w Szkole Podstawowej Nr 16 oraz w Przed-
szkolu (przejście na ogrzewanie gazowe). 

Łączne nakłady inwestycyjne w Sławięcicach 
w roku 2003 mają wynieść ok. 2 min złotych. 

Niezależnie od wymienionych wyżej prac 
wykonywane są prace pielęgnacyjne w parku, 
trwa wycena robót remontowych dla "Gołęb-
nika", prowadzone są dalsze prace na stadionie 
KS Kędzierzyn-Koźle. 

3. Przegląd dróg 
Zgodnie z deklaracją Pani Wiceprezydent 

Miasta w dniu 03.04.2003 odbył się w Sławię-

cicach przegląd dróg. Komisja w składzie: 
E. Mrówczyński, G. Białek, J. Klimek z Rady 
Osiedla i P. Czamogłowski z Zarządu Dróg Urzę-
du Miasta przeszła po wszystkich ulicach nasze-
go osiedla zapisując do protokołu uwagi o stanie 
nawierzchni ulic, chodników oraz niezbędnych 
do wykonania prac. Dane te pozwolą Zarządowi 
Miasta na opracowanie strategii naprawy ulic w 
całym mieście w porozumieniu z różnymi admi-
nistratorami poszczególnych dróg (Starostwo Po-
wiatowe, Zarząd Dróg Krajowych itd.). 

4. Imprezy majowe 
Tradycyjnie już rui majowy weekend (I -4 maja) 

Rada Osiedlowa organizuje i wspiera różne impre-
zy i inicjatywy. W tym roku także wspieramy ko-
lejną już Cyklostradę. Planujemy także zorganizo-
wanie następujących imprez: Rodzinny Turniej 
Strzelecki, Zawody wędkarskie, gry i zabawy dla 
dzieci, wieczorną zabawę wiosenną, występy ze-
społów z Zespołu Szkól Nr 3. Szczegóły będą na 
afiszach. Zapraszamy do uczestnictwa. 

5. Wybory do Rady Osiedlowej 
Ze względu na przedłużające się prace nad 

uchwaleniem nowego statutu dla Rad Osiedlo-
wych wybory do nowej Rady Osiedlowej od-
będą się końcem maja lub początkiem czerwca. 
O terminie wyborów informować będą ogło-

Informacje zebrał G. Białek 

Wszystkim Mieszkańcom Sfawięcic 
ich rodzinom i przyjaciołom 

serdeczne życzenia 
Zdrowych, Radosnych 
Swiqt Wielkanocnych 

życzy 
Rada Osiedlowa 

Gdy słowo znaczyło - słowo! 

• rzyznąję ze skruchą, że chyba jednak za dużo czytam plotkarskich gazet. 
Plotkarskich?!! - przecież, oprócz "Pani", "Sukcesu", "Życia na gorą-

co", czytam też "NTO", Gazetę Wyborczą", przeglądam "Politykę", 
"Wprost". 

Kochani!! A tam: skandal goni skandal, afera wyprzedza aferę! Niedo-
trzymanie przysięgi małżeńskiej zdaje się być czymś normalnym i pestką w 
porównaniu z aferami korupcyjnymi, defraudacjami społecznych (a więc 
naszych też) pieniędzy! 

Biorę np. "NTO" do 
ręki, siadamy z Mamą 
(blisko 80-letnią osobą) 
przy obiedzie do stołu i ja czytam Jej na głos niektóre "kawałki". Mama 
nie kończyła uniwersytetów, ale swój rozum ma, więc tylko łapie się za 
głowę słysząc o skandalach z najbliższego otoczenia, a te zakrojone na 
szerszą skalę, swoją bezczelnością i tupetem przerastają wyobrażenia 
nawet najbardziej wyedukowanych. 

Słucha więc Mama, Jej zmęczone oczy robią się coraz większe i w 
końcu wybucha: - Czy oni w ogóle wstydu nie mają?! Gdzie ich honor?! 
Gdzie godność, ambicja?! 

Ostatnio skwitowała: Dobrze, że mój ojciec, a twój dziadek nie dożył 
tych czasów, bo on by umarł ze wstydu, że takie fakty mają miejsce. 

No właśnie... Z nostalgią często, wręcz coraz częściej, myślę o moim 
dziadku, dziadku mojego męża, o babci jednej, drugiej, o wujkach (mie-
liby już dzisiaj po 100 i więcej lat), o wspaniałych sąsiadach, których też 
już nie ma - oni mieli wszyscy taki kręgosłup, że nic tylko patrzeć na nich 
i brać wzór!! A czasy wtedy były dużo trudniejsze. 

Chciałoby się krzyczeć: "Gdzie się podziały tamte przykłady, charakte-
ry?! No gdzie?! 

Niedotrzymanie słowa równało się degradacji (i to całkowitej) w śro-
dowisku! 

Opowiadała mi moja (nieżyjąca już) sąsiadka: 
"Oj, przeżyłam ja, przeżyłam!... W polu było roboty huk, a "stary" 

poszedł na targ sprzedać byka. Sprzedał, ale słuch na 3 dni po nim za-
ginął. Nie szukałam go, bo wiedziałam, że wróci. Wrócił, a jakże, spłuka-
ny z pieniędzy, trochę skruszony, bo w ciągu tych 3-ch dni zdążył się 
komuś fizycznie do tego stopnia narazić, że groziła mu odsiadka. 

Zaczynały się żniwa, 
wiec pisało się prośby o 
przesunięcie kary. Skoń-
czyły się żniwa to "mój 

pan" szedł "siedzieć". Myślisz, dziecko, że byłam spokojna? Gdzie tam? 
Słałam podania, prośby, apelacje, płaciłam grzywny. Miałam go zostawić? 
To był mój mąż!! Były też dobre czasy i teraz jest nam dobrze!!" 

Pamiętam, że ten mój surowy sąsiad, szaławiła w młodości, opowiada-
jąc mi o śmierci swojego brata, płakał. O kobietach mówił lekceważąco: 

"Baby, bierzcie się do roboty!!", ale umiał też być dżentelmenem. 
Kiedy zachodziłam po sadzonki kwiatów, zbierał graty z ławki na 

podwórzu: - Siądź pani na chwilę. "Pewex" (znaczy: barek, wódka była 
na kartki) otworzym i czegoś się napijemy. 

- żono! chodź! sąsiadka przyszła! 
- co nowego w polityce? 
Siedzieliśmy, gawędziliśmy i tak przy małym koniaczku ustalaliśmy, 

że na wybory iść trzeba i trzeba głosować właściwie, a więc na ludzi 
solidnych i rzetelnych. 

To był taki gość, że (jak mówi! Pawlak) słowo u niego było droższe od 
pieniędzy. Już przy pierwszym spotkaniu człowieka akceptował, albo 
mówił wprost: "Z panem interesów robić nie będę!" 



W czwartek 3 kwietnia o gociz. 18.30 w Zespole Szkól nr 2 (Żegluga) miało 
miejsce niezwykle interesujące wydarzenie. Festiwal Poetów - impreza towarzy-
sząca dziesiątemu finałowi ogólnopolskiego konkursu "Krajobrazy Słowa". 

Młode poetki 
Od dawna w gronie laureatów tego konkursu brakuje mieszkańców Kędzie-

rzyna-Koźla, dlatego organizator konkursu postanowił odkryć naszych rodzi-
mych twórców. Wprowadzono więc do finału novum w postaci Festiwalu. 

O nagrodę Wiklinowego Ołówka rywalizowało dwunastu młodych poetów. 
Wśród nich znalazły się trzy reprezentantki naszego osiedla: Ewa SOJKA, 
Natalia PUDEŁEK i Ola GRABAREK. 

Festiwal Poetów był przeplatany piosenkami w wykonaniu Michała Ka-
sperczyka z zespołu "Karawana". 

Prócz przeżyć emocjonalnych nasze młode poetki miały okazję uczestniczyć 
w spotkaniu i dyskusji z profesjonalistami poezji: Jackiem Podsiadło, Woj-
ciechem Brzoską, Pawłem Lekszyckim. 

Gratulujemy, życzymy wiele weny twórczej. 
Redakcja 

* * * 

Z granatowego nieba 
Grzmi nienawiść 
Tylko pioruny 
Gwałtownie 
Uderzają o ziemię 
Z granatowego nieba 
Spadają małe karły 
Niespełnione marzenia 
Moje i Twoje 
Nasze 
Z granatowego nieba 
Spadają promienie słońca 
Pieszczą nas 
Prowadzą 

Do Raju 
Aniołowie 
Zrzucają Nas 
W piekielną czeluść 
My 
Dzieci gorszego Boga 
Źródła grzechu 
Będziemy ściągać 
Pioruny, małe karły, promienie 
Dziś, jutro, pojutrze 
Za miesiąc, za rok 
Przez całe życie 
Przez całą wieczność 

Ewa 

Minął czas szaleństw, przygód... Docenił, że ma wspaniałą żonę, ciepły dom, 
udane dzieci, dla których był zawsze wielkim autorytetem. 

Tak dużo się od moich sąsiadów nauczyłam i tak mi ich brak. Odeszli za 
szybko... Tak cichutko. Jeden po drugim. 

Zastanawiałam się, skąd brali siłę, optymizm i zawsze byli zadowoleni. Zro-
zumiałam wszystko, gdy kiedyś, zupełnie przypadkowo, przez odsłonięte w ich 
sypialni okno zobaczyłam stojącego ze złożonymi rękami przed świętym obra-
zem sąsiada. 

A nasi Dziadkowie?... 
Kiedy dziś przychodzi mi podjąć jakąś decyzję, czy zająć jakieś stanowisko, 

szczególnie w sprawach dotyczących polityki czy środowiska, wtedy zadaję 
sobie pytanie: "co by dziadek na to powiedział". 

Gdy mam problem - przychodzi mi wybrać między tym co trudniejsze, ale 
uczciwe, a tym, co łatwe i, na pozór, daje większe korzyści, to wiem na pewno, 
że moja Babcia wybrałaby to pierwsze. 

To nie byli święci ludzie (choć coraz częściej myślę, że byli!). Mieli swoje 
przywary, słabości, ale, jak pamiętam, dać komuś słowo znaczyło tyle samo, co 
przyrzec komuś! Nieoddanie długu, pożyczonej rzeczy, okrywało hańbą i kom-
promitacją w środowisku. 

Jak to się stało, że te wartości tak się zdewaluowały? Jak to jest, że nie 
potrafimy, jak tamto pokolenie, oddzielić ziarna od plewy? Czy mieli mniej od 
nas do stracenia, kiedy przeciwstawiali się głupocie, zepsuciu, przekupstwu? 

Swoją godność cenili nade wszystko! Godność, która dla dużej części nasze-
go pokolenia jest tylko fraszką, igraszką, bańką mydlaną... I to jest tragedia 
naszego wieku - BRAK DOTRZYMANIA SŁOWA. 

Maria 

"Śląsk to niy bele co, a Ślązoki to niy bele kto i sroce spod 
łogona niy wyskoczyli! 

Ślązoki mają za sobą ponad tysiąc lot historii, mają swoja godka 
i żywe tradycje. Tradycjo ta dotyczy jodła, pobożności, wychowa-
nia dziecek, porządnyj roboty i wszyskigo...." 

- pamiętając o tym przedszkole w Sławięcicach postawiło sobie, 
jako główny kierunek planu rocznego - poznawanie i kultywowa-
nie tradycji związanych z naszym regionem. Dzieci poznały histo-
rię powstania niektórych obrzędów i tradycji Śląska opolskiego: 

- dożynki - korona żniwna 
- andrzejki - czyli: "Św. Jędrzeju dej znać co się bydzie zy mną 

dziać?" 
- barbórka - "Niech nod Womi Pon Bóg i Świynto Barbara 

czuwo" 
- wigilia - wieczemiczka, przedszkolaki przygotowały "maków-

ki", dzieliły się opłatkiem" "dzielimy się tym chlebem anielskim, 
aby my się spotkali w królestwie niebieskim" 

-jasełka - dzieci przedstawiły w gwarze śląskiej, na które za-
prosiły "omy" i "ołpy", babcie i dziadków. Przedstawienie obej-
rzeli także Rodzice dzieci. 

Gościliśmy również mieszkańców DPS-u. 
- mięsopust - czyli karnawał - huczna zabawa 
- Marzanna i Marzaniok - wierzono, że topiąc kukły - wyrzu-

cano zło, śmierć, złe duchy, dziś to tylko dziecięca zabawa 
- gaik - jest symbolem zwycięstwa, wiosny, młodości, zdrowia. 
Przed nami następny okres obfitujący w tradycje i obrzędy - to 

Święta Wielkiej Nocy. Przedszkolaki będą przygotowywać świą-
teczne ozdoby, pomalują "kroszonki", poznają śląskie potrawy 
wielkanocne, zabawy i zwyczaje związane ze świętami - szukanie 
zajączka, kulanie jajec (ducki), śmigus... 

Wiele elementów tradycji śląskich występuje także w zwycza-
jach staropolskich - a wszystkie są naszym bogactwem, o którym 
nie można zapomnieć - więc - "uczcie swoje dziecka!" 
"Ponboczek umar i my umrzymy. 
Pon boczek zmartwychwstoł i my zmartwychwstonymy. 
Wiary we to wszystko piyknie W om życzymy. 
I niycli Wom na te Swiynta 
kury fol jajec na kroszonki naniesom..." 

dzieci oraz personel Przedszkola nr 18 
Poznając tradycje śląskie (równolegle z dziećmi) korzystałam z: 
"Elementarz Śląski" - M. Szołtysek 
"Zapisane w pamięci" - pr. pod red. K. Brauna 

Emilia Ostrowska 
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W Przedszkolu zawsze 
weso ło ! 

Wieści 

z przedszkola 



wybranego przedmiotu. Jako drugi przedmiot uczniowie wybrali: język 
angielski, język niemiecki, historię, chemię, geografię lub matematykę. 

W dniach 17-21.03.03 r. trwały Światowe Dni Krajów Francusko-
języcznych. Wszystkie szkoły w naszym mieście, w których nauczany 
jest język francuski, aktywnie włączyły się do tych obchodów. Ucznio-
wie nasze j szkoły podczas inau-
guracji Dni Frankofonii 17 mar-
ca w Domu Kultury Chemik pro-
gramem artystycznym w języku 
francuskim przedstawili Tunezję. 
19 marca w auli Zespołu Szkół nr 3 w Sławięcicach odbył się Przegląd 
Form Teatralnych w języku francuskim. W przeglądzie 8 szkół przedsta-
wiło 10 scenek teatralnych. W ramach tych obchodów zorganizowany 
był również konkurs na plakat propagujący ideę Frankofonii. Wystawę 
plakatów można było zobaczyć w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu od 13.03. do 28.03.2003 r. I miejsce 
otrzymała praca wykonana przez uczniów naszej szkoły Annę Klim-
czak i Ireneusza Żelaznego. II miejsce uzyskał plakat wykonany rów-
nież przez nasze uczennice Małgorzatę Bielecką i Joannę Domin. 

* W roku szkolnym 20()1/2(K)2 nasza szkoła jako jedyna w powiecie 
kędzierzyńsko-kozielskim została wybrana do uczestnictwa w progra-
mie "Czysta Odra - szkolny monitoring środowiska" zorganizowanym 
przez Opolskie Centrum Edukac ji Ekologicznej. Program ten byl realizo-
wany od kwietnia 2002 r. do lutego 2(X)3 roku i obejmował: badania 
chemiczne pobliskich cieków wodnych, poszukiwanie i opis obiektów 
przyrodniczo cennych, lokalizacji dzikich wysypisk śmieci. Program ten 
otrzymał wyróżnienie. Za wniesioną pracę młodzież otrzymała podzięko-
wania z Wydziału Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Miasta w 
Kędzierzynie-Koźlu. 

* Klaudia Huebner zajęła I miejsce, a Izabela Daszyńska II m w 
grupie starszej w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

* 6 uczennic, wyłonionych po eliminacjach szkolnych, reprezento-
wało szkołę w Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżer-
skich. Marianna Zega i Lucyna Trzupek otrzymały wyróżnienia. 

* Na listę laureatów zawodów okręgowych XVI Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej zostały wpisane Anna Schurgacz i Ewa Sojka - uczen-
nice Liceum Ekonomicznego naszego Zespołu. 

* W konkursie "Rola. znaczenie i działalność Narodowego Banku 
Polskiego" organizowanym przez Oddział Okręgowy NBP w Opolu 
drużyna naszej szkoły zakwalifikowała się do finału. 

^ Tomasz Piotrowski - uczeń Technikum Chemicznego - został laure-
atem IX Opolskiego Turnieju Chemicznego. Jako jedyny reprezentował 
województwo opolskie w finale XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Che-
micznego organizowanego przez Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu. 

* W finale Konkursu Wschód - Zachód z języka niemieckiego uczen-
nica Gimnazjum Klaudia Winkler zajęła 6 miejsce w swojej grupie 
wiekowej, natomiast z języka rosyjskiego Jarosław Kościenkow, rów-
nież uczeń Gimnazjum, zajął 7 miejsce wśród młodzieży ze szkoły śred-
niej i gimnazjalnej. 

* Coraz szybciej zbliża się dzień przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. 
Młodzież naszej szkoły brała udział w konkursach i olimpiadach zwijanych 
z UE. A. Schurgacz, E. Mazurkiewicz uczestniczyły w zawodach rejono-
wych Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem "Unia Gospodar-
cza i Walutowa". A. Schurgacz, E. Mazurkiewicz, E. Sojka brały udział w 
zawodach rejonowych Olimpiady Wiedzy o UE pod hasłem "Rozszerzenie 
Unii na Wschód". W Konkursie Wiedzy o UE zorganizowanym przez Mar-
szałka Województwa Opolskiego Izabela Daszyńska została laureatką kon-
kursu. Ewa Mazurkiewicz uzyskała tytuł finalisty w zawodach okręgo-
wych VII edycji Olimpiady Wiedzy o UE w województwie opolskim. Bie-
rzemy udział w programie edukacyjnym "Moja szkoła w Unii Europejskiej". 
11 kwietnia w szkole przeprowadzone zostanie referendum unijne. 

W dniach 13 i 14 marca w auli szkolnej odbył się próbny egzamin 
gimnazjalny z części i humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Do 
egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie klas III. 

* Elegancko ubrani, zdenerwowani 25 marca do próbnego pisemne-
go egzaminu dojrzałości z języka polskiego przystąpiło 165 uczniów klas 
maturalnych. 26 marca uczniowie klas maturalnych pisali egzamin z 

Zamiast na wagary, 21 marca w pierwszym dniu wiosny młodzież 
wspólnie z nauczycielami bawiła się w auli szkolnej. Konkursy, program 
artystyczny przygotowany przez uczniów pozwolił przywitać nam Wio-
snę na wspólnej zabawie, a nie na wagarach. 

3 kwietnia 2003 roku zorganizowaliśmy w auli szkolnej Dni Otwarte 
dla uczniów szkól gimnazjalnych. Przygotowane stoiska przedstawiały 
proponowane przez szkołę kierunki kształcenia. Kandydaci na pierwsza-
ków mieli okazję sprawdzić w praktyce, na czym polega nauka w zawo-
dzie technika ekonomisty. Na przygotowanych stoiskach pracy w ban-
kach oraz urzędach na siedmiu komputerach przyszli uczniowie mogli 
zapoznać się z programami komputerowymi np. z programem do rozli-
czeń podatkowych. W laboratorium chemicznym obserwowali pokazy 
ciekawych doświadczeń chemicznych. W pracowni komputerowej na 
poszczególnych stanowiskach przygotowana była prezentacja szkoły. W 
roku szkolnym 2003/2004 proponujemy gimnazjalistom podjęcie nauki 
w 4-letnini Technikum w zawodzie technik ekonomista, w 3-letnim Li-
ceum Ogólnokształcącym o kierunku matematyczno-informatycznym i 
ogólnym oraz w 3-letnim Liceum Profilowanym o profilu ekonomiczno-
administracyjnym. Wychodzimy również z propozycją do uczniów koń-
czących szkołę średnią. W 2-letniej szkole policealnej będzie można zdo-
być tytuł technika ochrony środowiska. 

* 9 kwietnia 2(X)3 roku w auli szkolnej odbędzie się konferencja pt. 
"Absolwent i co dalej? - czyli jak się znaleźć na rynku pracy". 
Konferencja skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół średnich. 
Dotyczyć ona będzie problemów związanych z planowaniem własnej 
ścieżki kariery - studia, podjęcie pracy, własna działalność gospodarcza. 
Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

Organizatorem spotkania jest Studenckie Forum Business Centre Club 
oraz Zespół Szkół nr 3 w Sławięcicach. Dlaczego młodzi, zdolni, wy-
kształceni ludzie nie potrafią znaleźć pracy po studiach? Kończąc reno-
mowaną szkołę czeka ich jeszcze długa i niełatwa droga w poszukiwaniu 
pracy. Dlaczego? czym spowodowana jest taka sytuacja? Co zrobić, aby 

Próbna matura 2003 

Szkoły średnie 
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zmienić taki stan rzeczy? Jak być konkurencyjnym na rynku pracy? Jak 
najbardziej efektywnie zaplanować swoją ścieżkę kariery? Na te i wiele 
innych pytań postarają się odpowiedzieć zaproszeni goście: przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, Powiatowego Urzę-
du Pracy, Kuratorium Oświaty, Uczelni Wyższej, przedsiębiorcy. 

* Piłka ręczna dziewcząt: Magdalena Czernek, Marta Jankiewicz, 
Monika Janocha. Patrycja Kazimierczak, Małgorzata Krzywicka 
(bramkarka), Aleksandra Kuźmik, Bożena Kuźmik. Elżbieta Ry-
zner. Anna Seeman. Karolina Szustka, opiekun - mgr Janusz Skrzy-
pek. Dużym osiągnięciem jest zakwalifikowanie się drużyny do finału 
wojewódzkiego. Dziewczęta w zawodach powiatowych pokonały wszyst-
kie startujące drużyny uzyskując awans do zawodów rejonowych. W za-
wodach rejonowych piłkarki ręczne również nie dały szans swoim rywal-
kom i awansowały do zawodów półfinałowych w Ozimku. W półfinałach 
zajęły II miejsce kwalifikując się do zawodów finałowych w Opolu. Finał 
w piłce ręcznej dziewcząt zostanie rozegrany 7 kwietnia 2003 r. 

Słuwięcicka drużyna piłki ręcznej. 

* Drużyna Gimnazjum nr 8 wzięła udział w I Powiatowym Turnieju 
"Wiedza, taniec, ruch", który odbył się w Cisku. Trzyosobowe drużyny 
odpowiadały na pytania związane z historią sportu, przepisami gier zespo-
łowych i aktualnościami sportowymi, wykonywały zadania sprawnościo-
we. Osobnymi konkurencjami były pokazy układów tanecznych. Gimna-
zjum reprezentowała drużyna w składzie: Rafał Botwina, Alina Burzan. 
Magdalena Burzan, w tańcu Barbara Chocholska. Sandra Gamza, 
Martyna Gamza, Dagmara Kubica. Sabina Melich, Ewa Słabosz, 
Dominika Synowiec. Dorota Synowiec. W Turnieju zajęliśmy I miejsce. 
Drużynę przygotowała mgr Aleksandra Łuczak. Grupa taneczna została 
zaproszona do udziału w eliminacjach VIII Wojewódzkiego Przeglądu 
Zespołów Tanecznych "Pląsowadła 2003". Pod nazwą "Banditoz" za układ 
"DISCO" dziewczęta zajęły III miejsce i awansowały do Mistrzostw Wo-
jewództwa, które odbędą się 12.04.2003 r. w Ozimku. 

* Szachy - Joanna Młotkowska - Mistrzostwa Powiatu I m, zawo-
dy półfinałowe 1 m, finał w Kluczborku IV miejsce. 

* Tenis stołowy - w zawodach powiatowych Magdalena Adamska I m, 
Łukasz Jaciuk II m, w zawodach półfinałowych, które odbyły się w Prudni-
ku Magdalena Adamska II m, Łukasz Jaciuk IV m, w finałach w Nysie 
Magdalena Adamska VI m, Łukasz Jaciuk miejsce 13-16; w deblu 
Ł. Jaciuk, A. Wawrzyniak I m w półfinałach, w finale miejsce 13-16. 

* Piłka siatkowa dziewcząt - II m w Mistrzostwach Powiatu, awans 
do zawodów rejonowych w Nysie. W zawodach rejonowych zajęła III 
miejsce. 

* Od trzech lat jesteśmy organizatorami Powiatowych Biegów Prze-
łajowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to im-
preza masowa. W tym roku szkolnym wzięło udział 3(X) uczniów. Trasa 
o długości 600 m wytyczona jest w przepięknym parku sławięcickim. 

Kronikarz 
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Strzelectwo sportowe: 
Mistrzostwa województwa opolskiego 

w broni pneumatycznej 
m istrzostwa województwa opolskiego w broni pneumatycz-

nej rozpoczynają bogaty sezon roku 2003 w strzelectwie sporto-
wym. Przeprowadzone zostały w dniach 14-16.02 na strzelnicy KS 
LOK "Vetrim" w Opolu. Była to bardzo udana inauguracja dla 
zawodników z naszego miasta. Zawodnicy sekcji s t rzeleckiej 
MMKS i Klubu Strzeleckiego LOK "Sparta" zdobyli w sumie 9 
medali w tym 6 złotych, 3 srebrne i 1 brązowy. Złote medale i tym 

Udany start 
- 9 medali 
samym tytuł mistrza województwa opolskiego zdobyli: - Marta 
Klimek z KS LOK "Sparta" PG 4 wynikiem 276 punktów na 300 
możliwych w konkurencji karabin pneumatyczny. Monika Szala 
z sekcji strzeleckiej MMKS PG 8 wynikiem 325 pkt. na 4(X) moż-
liwych. Mateusz Szala MMKS ZS nr 4 w konkurencji karabin 
pneumatyczny wynikiem 374 punkty na 400 możliwych. Marcin 
Szyszkowski MMKS PG 8 wynikiem 238 pkt. na 300 możliwych 
oraz Angelika Przezdzing MMKS PG 8 w konkurencji pistolet 
pneumatyczny wynikiem 212 pkt. Srebrne medale z mistrzostw 
przywieźli: Łukasz Jońca KS LOK "Sparta" ZS nr 4 w konkurencji 
pistolet pneumatyczny wynikiem 373 punkty na 400 możliwych. 
(Wygrał Piotr Kutypa z "Vetrimu" Opole wynikiem 374 pkt.) Ma-
rek Szala MMKS PG 8 również w pistolecie pneumatycznym wy-
nikiem 240 pkt. na 300 do zdobycia. (Zwyciężył Kamil Musiał z 
Vetrimu" Opole wynikiem 243 pkt.) oraz Andrzej Kufel MMKS 
PG 8 w karabinku pneumatycznym 219 pkt. Medal brązowy zdo-
był Mariusz Szip MMKS PG 8 w konkurencji karabin pneuma-
tyczny wynikiem 218 punktów na 300 możliwych do zdobycia. 
Bez medalu: Piotr Damaszek MMKS i Adam Piróg KS LOK "Spar-
ta" obaj w konkurencji karabinka z wynikami odpowiednio 339 i 
320 pkt. na 400 możliwych. 

W mistrzostwach, które przeprowadzone zostały na strzelnicy 
KS LOK "Vetrim" w Opolu, wzięło udział 53 zawodników w kon-
kurencjach pistolet i karabin w kategoriach młodzika, juniora 
młodszego, juniora i seniora - pań i panów. Poziom zawodów 
wysoki, choć nie we wszystkich konkurencjach. Wyniki naszych 
zawodników Marty, Mateusza i Łukasza to już wysoki - krajo-
wy poziom w kategoriach wiekowych, w których startują. Cała 
ekipa zawodników z Kędzierzyna-Koźla wypadła lepiej niż w 
ubiegłym roku kiedy to zdobyła 6 medali. W tym roku zdobyli 9 
medali, w tym 6 złotych. Tak dobre wyniki są następstwem pracy 
treningowej zawodników zwłaszcza na obozie w czasie ferii. 

Łukasz Jońca i Mateusz Szala zajęli wysokie lokaty na kra-
jowych listach Polskiego Związku Strzelectwa Spor towego w 
swoich kategoriach wiekowych w roku 2002. Łukasz w pistole-
cie pneumatycznym zajął wysokie trzecie miejsce, a Mateusz w 
karabinku pneumatycznym siódmą lokatę. To bardzo duże osią-
gnięcia naszych zawodników. W tym roku liczymy również na 
sukcesy zawodników ze Sławięcic na strzelnicach kra jowych 
zwłaszcza na Ogólnopolskie j Ol impiadzie Młodzieży. 

Andrzej Starostka 
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Siedziby piłkarskich klubów mają to do sie-
bie, że są mało odporne na wiatry, szczególnie 
te wiejące w okresach przerw w rozgrywkach 
zarówno letniej jak i zimowej. Zjawisko to nie 
omija również naszego klubu. W ostatnich la-
tach aura była łaskawa - wiało w dobrą stronę i 
na Sadowej pojawiało się coraz więcej coraz 
lepszych piłkarzy. Coś się zacięło już w ze-
szłym sezonie, kiedy to gra w III lidze była 
chyba ponad finansowe możliwości główne-
go, a właściwie jedynego sponsora znanego do 
dziś pod nieaktualną już nazwą MEC. Tej zimy 
wywiało z Sadowej aż X piłkarzy grających je-
sienią w drużynie lidera IV ligi, a będących w 
większości jej podstawowymi zawodnikami. 
Podziękowano trenerowi M. Majce (dziś jest 
asystentem P. Kowalskiego w II-ligowym Pod-
beskidziu Bielsko-Biała). Pozyskano jedynie 
bramkarza, rodem z Armenii. Arega Gadachi-
ka i napastnika Odry K.-Koźle Dawida Cze-
pula, a drużyna rezerwowa została wycofana z 
rozgrywek. Funkcję trenera objął, dobrze nam 
znany Adam Kania, który po licznych sparin-
gach zdecydował się na tych piłkarzy, którzy 
po prostu chcą grać w dobrej lV-ligowej dru-
żynie. Oto oni: 

Bramkarz - Areg Gadachik 
Obrońcy - Michał Bachor, Damian Burzan, 

Marek Burzan. Marcin Nurski, Bernard Woła-
ny, Janusz Zalewski 

Pomocnicy - Ryszard Bednarski, Grzegorz 
Chojnowski, Robert Czopek, Paweł Dyczek, 
Łukasz Jaciuk, Rafał Kapica, Mariusz Kapłon, 
Andrzej Pakuła 

Napastnicy: Dawid Czepul, PawełGrochla, 
Tomasz Mikłasz, Łukasz Mizak. 

Na dobry początek odnieśliśmy dwa zwy-
cięstwa w Pucharze Polski na szczeblu okręgu 
i w III rundzie zagrali z Sudetami Burgrabice, 
drużyną trenowaną przez b. czołowego strzel-
ca... Energetyka Sławięcice Zbigniewa Pawo-
wicza. Mecz odbędzie się 23 kwietnia br. 

Jednocześnie trwała w zimie rozbudowa bu-
dynku klubowego. Przestały już straszyć puste 
otwory okienne, wstawione zostały drzwi i okna 
(przestało wiać), założono w całym budynku 
instalację elektryczną, wodną i co, położono 
tynki. Dziękujemy w imieniu kibiców i miesz-
kańców naszego osiedla za już i czekamy na 
ciąg dalszy. Nasi piłkarze zapraszają na stadion 
przy ul. Sadowej i liczą na gorący doping. 

Terminarz IV Ligi 

15.03. KS - Odra II Opole mecz przełożony na 
inny termin 

23.03. Silesia Kotórz Mały - KS 0 : 4 (0 : 0) 
bramki: Czepula, Grochla i Kapłon po 1 

29.03. KS - Tor Dobrzeń Wlk. 0:2 (0:1) 

5.04. Polonia Nysa - KS 

12.04. KS - LKS Kuniów 

19.04. So. godz. 16.00 KS - Hetman Byczyna 

26.04. So. godz. 16.00 Małapanew Ozimek - KS 

50 lat 
Ubiegły rok w piłkarskim światku naszego 

powiatu upłynął pod znakiem obchodów 50-
lecia działalności Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
Podokręgu. Podsumowaniem minionych lat 
było spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Cisku, na którym zasłużonym piłkarzom, tre-
nerom i działaczom wręczono odznaczenia przy-
znane m.in. przez PZPN i OZPN. Wśród laure-
atów nie zabrakło mieszkańców Sławięcic. Zło-
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1.05. Cz. godz. 17.00 KS - Śląsk Łubniany 

4.05. N. godz. 17.00 Polonia Głubczyce - KS 

10.05. So. godz. 17.00 KS - OKS Olesno 

17.05. So. godz. 17.00 Fortuna Głogówek - KS 

24.05. So. godz. 17.00 KS - Start Namysłów 

1.06. N. godz. 17.00 Włókniarz II Kietrz - KS 

7.06. So. godz. 18.00 KS - Swornica Czamowąsy 

15.06. N. godz. 18.00 Victoria Ciszek - KS 

19.06. Cz. godz. 18.00 KS - Sudety Burgrabice 

22.06. N. godz. 18.00 MKS Gogolin - KS 

minęło 
tym medalem "za wybitne osiągnięcia w roz-
woju piłki nożnej" odznaczono pośmiertnie 
Josefa Galię, wieloletniego prezesa Podokrę-
gu. Ponadto srebrne honorowe odznaki Opol-
skiego Związku Piłki Nożnej otrzymali prezesi 
(obecny i były) sławięcickiego klubu Janusz 
Klimek i Bolesław Kulawik. 

opracował: 
J E R Z Y NURSKI 

Krótka historia drużyny rezerwowej 
Sezon 1999/2000 

Klasa A VI miejsce 24 mecze 37 pkt. 11 zw. 4 rem. 9 por. bramki 46:30 

PP (Podokręg) 11 miejsce 5 meczy 12 pkt. 4 zw. 0 rem. 1 por. bramki 20:7 

Sezon 2000/2001 

Klasa A II miejsce 22 mecze 41 pkt. 12 zw. 5 rem. 5 por. bramki 56:30 

PP (Podokręg) I miejsce 5 meczy 15 pkt. 5 zw. 0 rem. 0 por. bramki 14:0 

Sezon 2001/2002 

Klasa A I miejsce 26 meczy 62 pkt. 19 zw. 5 rem. 2 por. bramki 84:22 

PP (Podokręg) I miejsce 5 meczy 15 pkt. 5 zw. Orem. 0 por. bramki 23:6 

PP (Okręg) II runda 2 mecze 3 pkt. 1 zw. 0 rem. 1 por. bramki 3:2 

Sezon 2002/2003 

Liga Okręg XI miejsce 15 meczy 19 pkt. 5 zw. 4 rem. 6 por. bramki 27:28 

PP (Okręg) I runda 1 mecz 3 pkt. 1 zw. 0 rem. 0 por. bramki 1:0 

Razem 105 meczy 207 pkt. 63 zw. 18 rem. 24 por. bramki 274:125 

Do końca 1999 roku trenerem był Stanisław Olejnik, a przez pozostały okres Adam Kania. 

Piłka nożna 

Na Sadowej mocno wiało! 
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Kiedy ty „boroczko" doczekasz się twardej nawierzchni? 
G. K. 

Przed Świętami Bożego Narodzenia nasza sławięcicka młodzież 
przygotowała wspaniałe stroiki. Brawo!!! 

Fot. G. K. 

Tak wygląda ul. Niezdrowicka. Dla artysty - malowniczo. 
Dla użytkownika - nie do przebycia! 

Tak to się niestety niekiedy kończy. 
Wypadek przy poczcie w Sławięcicach. 

Potężne dziury powstały po robotach kanalizacyjnych. Obiecano 
wymianę „dywanika" asfaltowego na tym odcinku. Trzymamy za słowo! 

(Z ostatniej chwili: roboty już trwają). Foto. G. K. 

Tablica jeszcze wisi. Drzwi wejściowe do portierni już rozwalone. 
Jak wygląda w innych budynkach dawnego szpitala? 

Czy nie należałoby zatrudnić czterech bezrobotnych mężczyzn, 
aby pilnowali tego obiektu? 

Foto: G. K. 
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Brawo Wiesiek! Brawo Adam! 
Mieszkańcy Sławięcic pan Wiesław Orszak oraz jego syn Adam to wspaniali pływacy. Dopie-

ro niedawno "wytrwali poszukiwacze sławięcickich talentów" odkryli naszych osiedlowych mi-
strzów pływackich. Wiesiek (mogę tak napisać, bo siedzieliśmy w jednej ławce szkolnej) na co 
dzień prowadzi od wielu już lat własną działalność gospodarczą w branży elektrycznej. Zaczynał 
wiele lat wcześniej przed rokiem 1989. Dziś jego zakład jest najstarszym w tej branży w K-Koźlu. 
Syn Adam jest jeszcze uczniem. Po pracy zawodowej i nauce obaj świetnie wysportowani tata i 
syn pływają w ramach istniejącego w K-Koźlu Towarzystwa Pływackiego U.B.O.T. MASTERS. 
Proszę poczytać poniżej na jak wysokich lokatach uplasowali się nasi pływacy w zawodach 
pływackich przeprowadzonych w różnych miastach: 

1. II Mistrzostwa Miasta Kędzierzyna-
Koźla 29.03.2002 r. 

W kategorii wiekowej 14-20 lata: 
a) 50 m styl dowolny - 3 miejsce Adam Or-

szak czas: 00.27,84 
b) 50 m styl klasyczny - 2 miejsce Adam 

Orszak czas: 00.40,90 
W kategorii wiekowej powyżej 50 lat: 
a) 50 m styl dowolny - 1 miejsce Wiesław 

Orszak 
b) 50 m styl klasyczny - 1 miejsce Wiesław 

Orszak 
Ponadto Wiesław Orszak reprezentuje To-

warzystwo Pływackie U.B.O.T. Masters Kę-
dzierzyn-Koźle. W kategorii wiekowej F po-

wyżej 50 lat i brał ostatnio udział w następują-
cych zawodach: 

2. III Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Wielkopolski w Pływaniu MASTERS - Po-
znań 22.02.2003 r. 

Startowało 300 zawodników z 35 klubów z 
całej Polski 200 m stylem grzbietowym - pan 
Wiesław zajął wspaniałe 3 miejsce. 

3. Międzynarodowy Mityng Pływacki MA-
STERS w Chełmie - Chełm 8-9.03.2003 r. 

Wystartowali w nim zawodnicy krajowi 
i goście z Ukrainy i Białorusi. 

Pan Wiesław zdobył: 
100 m stylem grzbietowym - 2 miejsce 

50 m stylem grzbietowym - 3 miejsce 
50 m stylem dowolnym - 3 miejsce 

Nasz KS drugim 
klubem w mieście 

Tygodnik "Gazeta Lokalna" przeprowadził 
plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i 
klub Kędzierzyna-Koźla w roku 2002. Ogło-
szenie wyników nastąpiło 26 marca br. w Ko-
zielskim Domu Kultury. Wśród klubów wy-
przedzili nas tylko siatkarze Mostostalu Azoty, 
a wśród sportowców 10 miejsce zajął Michał 
Bachor, jeden z najzdolniejszych piłkarzy mło-
dego pokolenia w naszym klubie. 

W imieniu Prezesa PZPN M. Listkiewicza, 
B. Tomaszek Prezes Opolskiego Oddziału 

tego Związku odznaczył pośmiertnie 
Pana JOSEFA GALLĘ Złotym Medalem 

„Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki 
Nożnej". Medal odebrał syn Pana Josefa 

- ROLAND. Gratulujemy! 

4. Memoriał Rudolfa Jaśky w Brnie w ka-
tegorii MASTERS Brno 15-16.03.2003 

W zawodach wzięło udział 37 klubów z Wę-
gier, Niemiec, Austrii, Słowacji, Polski i Czech. 

Wyniki p. Wiesława: 
50 m stylem grzbietowym - 4 miejsce 
100 m stylem grzbietowym - 3 miejsce 
Życzymy obu panom wielu sukcesów w tym 

wspaniałym sporcie i mamy nadzieję, że od czasu 
do czasu będziemy mogli poinformować naszych 
Czytelników o kolejnych dobrych wynikach. 

Gerard Kurzaj 
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FOTO OKO 

Z c y k l u : 

NASZE KR2YŻE OKOLICZNE... 

o 
C W miesiącu maju swoje urodziny obchodzi 

zawsze nasz (proboszcz ^Jan <JPiecfioczek. 
cJflfć si£ zfożyfo, że maj to również miesiąc urodzin 

naszego ^Ks^ c W i kar ego CDariusza aka. 
naszym ^Duszpasterzom życzymy z tej okazji 

tj$(o0os(awieństwa <<J$ożego i wieCu sif w yracy z naszą parafią. 
^jesteśmy przekonani, że do tych życzeń dofączą się nie ty(ko 
Qzyteh\icy "Qazety Q(awięcickiej" afe i wszyscy ^J^eszkańcy 

naszego osiedCa. 
Redakcja 

W ubiegłym roku piękny Jubileusz obchodzili nasi sąsiedzi z Olszowej. 
Na tę cześć postawiono w reprezentacyjnym miejscu ten oto pomnik. 

Za założenie Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic i doprowadzenie w ten sposób do 
niepokojów w osiedlu, wymierzono jednemu z założycieli publiczną karę: zakucie w 
dyby na 2 dni. Dobrze mu tak!!! Winnego rozkuto 1.04.2003 r. Foto: Żona zakutego. Kapliczka w Czarnosinie. 

Die Sozial Kulturelle Gesellschaft 
der Deutschen im Oppelner 

Schlesien wün sch t allen E inwohnern 
und Lesern der "Gazeta Stawiecicka" 

Frohe Ostern 
Der Vorstand - Ortsgruppe Stawi^cice 

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne 
N iemców na Ślcjsku Opolsk im 

życzy wszystk im mieszkańcom Sławię-
cic i czytelnikom "Gazety sławięcickiej" 

W e s o ł y c h Ś w i ą t 
Wielka nocnych 

Zarząd Koła Sławięcice 

2 

U naszych sąsiadów 

Serdeczne życzenia 



Wielkanoc 
- nowa wiosna... 

Święta Wielkanocne bardzo często kojarzą się z wiosną. Więk-
szość drzew ma już pąki. niektóre nawet już kwitną, np. brzo-
skwinie, cała przyroda odżywa. Sen zimowy mija, w każdym z 
nas budzą się nowe uczucia. To nie jest przypadek, że wiosną 
najwięcej ludzi się zakochuje. Miesiącem miłości okrzyknięto kie-
dyś MAJ. Jednak budząca się do życia natura, bez względu na 
miesiąc kalendarzowy, wpływa pozytywnie na nas ludzi... 

Ceńmy to sobie i pozwólmy - aby tak zawsze było! 
Teoria, bajeczki? 
Mój Ojciec, przy każdej okazji, kiedy go o to pytano, odpowia-

dał: "każdy jest tylko tak stary jak się czuje" (po niem. Man ist nur 
so alt, wie man sieli fuehlt). 

Nie cyfry w kalendarzu decydują o naszym samopoczuciu, ale 
to jak my się czuć chcemy i co w tym celu robimy. 

Życzę wszystkim Czytelnikom "Gazety Sławięcickiej" "mło-
dzieńczego" samopoczucia, a także wynikającej z tego radości! 

Sir Peter Paul - Niemcy 

Przyjaciele Gazety 
Gdzie kupujemy najczęściej "Gazetę Sławięcicką"? Oczywi-

ście, że w różnych placówkach na terenie naszego osiedla. Wła-
ściciele tych punktów handlowych od wielu już lat współpracują 
z naszą redakcją, nie pobierając za sprzedaż społecznie wydawa-
nej gazetki żadnych gratyfikacji. A pracy jest zawsze dużo. Licze-
nie, pilnowanie, informowanie klientów "że gazetki jeszcze pan 
Jolik nie dowiózł" itd. itp. 

Chcieliśmy z okazji wydania 50-tego numeru serdecznie wszyst-
kim współpracującym z nami handlowcom serdecznie podzięko-
wać. Prosimy ich jednocześnie o cierpliwość w dostarczaniu Czy-
telnikom kolejnych numerów gazety. Nie możemy oczywiście za-
pomnieć o Pani Elżbiecie Kurzaj i jej mężu Jerzym, którzy już od lat 
zajmują się wysyłaniem każdego wydania do naszych Czytelników 
w różnych krajach oraz do instytucji, do których obligatoryjnie 
musi być wysłane każde polskie wydawnictwo. Te godziny spę-
dzone przy przeszło 1 (X) kopertach to duży wkład w popularyzację 
naszego pisma. Serdecznie Wszystkim dziękujemy! 

Redakcja 

Za wsparcie finansowe druku naszej gazetki. Ostatnio uczynili 
to: 

• Elżbieta i Max KAPITZA 
• Halina i Józef KAPOLKA 
• Helena i Jan CZEPELAK 
• Johann BAUMGARD 
• Anna KURZAJ 
• Barbara SIEGMUND 
• Werner TKOCZ 
• Wanda ŚCIGAŁA 

Pięknie dziękujemy w imieniu wszystkich Czytelników! 
Redakcja 

rzymasz w ręku, drogi Czytelniku, pięćdziesiąty numer Gazety Sławię-
cickiej. To znakomita okazja do podsumowania dotychczasowej działalności. 
Felietony jubileuszowe niestety zazwyczaj bywają nudne, bo czy można w lek-
kiej formie pisać o tak poważnej w naszym kraju sprawie, jaką jest JUBILE-
USZ? To przecież niemal święto, a do świąt mamy stosunek niezwykle pryncy-
pialny. Tak naprawdę, to jest jednak tylko po prostu kolejny numer naszego 
czasopisma. A że do tej pory ukazało się numerów 49, ten - siłą rzeczy - musi 
mieć numer 50. Zapewne będzie nieco gorszy niż któryś z poprzednich, ale -
mamy nadzieję - też nieco lepszy od któregoś z wcześniejszych. W każdym razie, 

Felieton 
na jubileusz 

jako Redakcja, dokładamy starań, aby nie schodzić poniżej pewnego poziomu. 
Wystrzegamy się szczególnie "poziomu magla", w którym specjalizują się nie-
które nasze periodyki. ("Nasze" to znaczy te, które możemy kupić w naszym 
kiosku - o ile nie jest akurat zamknięty.) Nie zajmujemy się sprawami personal-
nymi, nie uprawiamy polityki. Piszemy o sprawach małych, bo nasze osiedle jest 
małe, ale i o wielkich, bo Sławięcice są przecież częścią wielkiego świata i te 
wielkie sprawy wywierają na nas wpływ. Dlatego piszemy o tym, że w sklepie 
sławięcickim przydałaby się maszyna do krojenia wędlin, a także o tym, że 
mamy dość kłamstw, oszustw i matactw naszych "polityków" i chcielibyśmy 
mieszkać w normalnym kraju, o europejskich standardach. Tak więc, pomimo 
"okrągłego" numeru, potraktujcie, drodzy Czytelnicy, to wydanie, tak jak po-
przednie i - mam nadzieję - następne. Nie mam ochoty pisać felietonu jubileuszo-
wego. Zresztą, w kilku wydaniach "Gazety Sławięcickiej" nie było mojego felie-
tonu, zatem jeszcze mam czas na obchody. Tyle jest spraw aktualnych, tyle dzieje 
się wokół. Niestety, to, co się dzieje, nie nastraja zbyt optymistycznie. 

Wojna w Iraku, która miała być krótka i bezkrwawa, okazuje się coraz dłuższa 
i pochłania coraz więcej ofiar. Starcie nowoczesnej techniki wojennej z fanaty-
zmem staje się coraz bardziej niebezpieczne. Nie tylko tam. pod Bagdadem. 

Świat ogarnia nowa choroba, która powstała w Azji i dotarła już do Ameryki 
i Europy. 

Część krajów Unii Europejskiej obraża się na Polskę za nadmierny ameryka-
nizm. 

W Polsce też całkiem przyjemnie: kryzys finansów państwa, kolejna wojna na 
górze, oszustwa przy głosowaniach w Sejmie, reforma reformy opieki zdrowot-
nej, afera Rywina... (Kto wierzy, że zostanie wyjaśniona - ręka w górę! Oj, coś 
nie widzę lasu rąk. Trochę już pożyliśmy i wiemy, na czym to polega.) 

Nasze miasto też nie odbiega od normy, choć skala wydarzeń jest oczywiście 
mniejsza. Takich informacji mamy pełno dookoła. Trudno się od nich opędzić, 
bo przecież wszyscy szukają sensacji. Bo sensacja podnosi nakłady czasopism, 
przyciąga reklamodawców, a ci przynoszą pieniądze. To ostatnie słowo jest 
bardzo ważne. Za bardzo ważne. 

A co mają robić ci, którzy mają już dość złych wiadomości? Na dobre nie 
bardzo możemy liczyć, bo dobra wiadomość to żadna sensacja. (No, chyba że 
chodzi o zwycięstwo polskiej reprezentacji piłkarskiej.) Co zatem robić? Pozo-
staje nam samodzielne poszukiwanie dobrych stron tego, co dzieje się wokół 
nas. Znakomite ćwiczenie! A ile wydobywa w nas optymizmu. Spróbujcie tyl-
ko, a zobaczycie, że ten świat wygląda zupełnie inaczej, niż nam to pokazują w 
TV, czy opisują w gazetach. Przy okazji potrenujemy nasze szare komórki i 
przypomnimy sobie o możliwości samodzielnego myślenia. A jak już sobie to 
wszystko przypomnimy, to pamiętajmy o tym przy wszystkich kolejnych wybo-
rach: do Sejmu i do samorządów regionalnych i lokalnych. Pamiętajmy! Bo 
wydaje się, że niektórzy zapomnieli, że ich mandaty pochodzą z wyborów i 
trzeba im o tym przypomnieć. A nic tak dobrze nie robi na pamięć o wyborcach, 
jak przegrana w wyborach. 

Krzysztof Burdynowski 

Bóg zapłać! 



DO napisania tego tekstu sprowokowały mnie głosy jakie pojawiły 
się w Sławięcicach po rozejściu się wiadomości o zarejestrowaniu To-
warzystwa Przyjaciół Sławięcic. Ogólna wymowa tych głosów była 
następująca: tajne zebranie, powstaje jakaś nowa "elita", ci co nie byli na 
zebraniu założycielskim to są "Nieprzyjaciele Sławięcic", że to, czego nie 
udawało się zrobić przez dwadzieścia lub więcej lat, teraz się Gerardowi 
udało - podzieliły się Sławięcice. Jako że z pomysłem i ideą Towarzystwa 
związany jestem od początku, pozwolę sobie napisać kilka słów celem 
rozwiania wszelkich wątpliwości. 

Do Przyjaciół Sławięcic 
Moim zdaniem te wszystkie komentarze świadczą o braku dostatecz-

nej wiedzy, niepamiętania tego co było kilkanaście lat temu, może i zlej 
woli czy też zwykłej zazdrości czy niechęci. Najlepiej w takich przypad-
kach zacząć od początku, czyli sięgnąć do źródeł. 

A początek był następujący. 
Idea powołania Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic powstała w lecie 

1990 roku. Grupa mieszkańców widząc powstające nowe dodatkowe 
możliwości działania, jakie przyniosła zmiana układu politycznego, wy-
szła z inicjatywą powołania Stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo 
Przyjaciół Sławięcic i wydawania pisma, które w pierwotnym zamiarze 
miało nosić tytuł "Nasza Gazeta". Ponieważ podczas rejestracji pisma w 
Sądzie Wojewódzkim w Opolu zakwestionowano tę nazwę jako już ist-
niejącą, zmieniliśmy nazwę na "Gazeta Slawięcicka". 

Tym z naszych mieszkańców, którzy nie znają lub nie pamiętają tego pierw-
szego, odbitego na kserografie, numeru przypominam treść naszej deklaracji: 

(za "Nasza Gazeta" Nr 1 październik 1990) 
„Drodzy przyjaciele Sławięcic! 
Wola Opatrzności zrządziła, ie miejscowość SŁAWIĘCICE stała się 

dla nas bardzo bliska. Dla jednych z racji urodzenia, inni poznali Sła-
więcice poprzez naukę w szkole średniej, jeszcze inni związali się z tą 
miejscowością od momentu, gdy tu zaczęli mieszkać. Dla bardzo wielu 
ludzi mieszkających zxi granicą Sławięcice zostaną juz na zawsze małą 
kropką na mapie Polski, patrząc na jej południowo-zachodnie tereny. 

Dla duchowego scalenia nas wszystkich i w porozumieniu z naszym 
Księdzem Proboszczem pragniemy powołać do istnienia TOWARZY-
STWO PRZYJACIÓŁ SŁAWIĘCIC. 

Towarzystwo chce być szkołą jedności, chce być miejscem, gdzie 
będziemy uczyć się różnic. Wolność i godność osoby ludzkiej, jej prawa 
do pełnego rozwoju osobowego i społecznego, jej prawo do własnej 
kultury i języka będą podstawą wszelkiego naszego działania. Towa-
rzystwo chce być pomostem między ludźmi, którzy przez związek ze 
Sławięcicami, dzisiaj rozsiani, pragną budować Nową Europę. 

Sławięcice - nasza mała Ojczyzna - mają być magnesem przyciąga-
jącym nas wszystkich. Towarzystwo, jako propozycja praktycznej re-
alizacji wspólnoty chrześcijańskiej, chce przede wszystkim roztaczać 
opiekę i organizować pomoc dla ludzi potrzebujących, mieszkających 
dzisiaj w Sławięcicach i ze Sławięcicami związanych. 

łV porozumieniu z instytucjami szkolnymi chce troszczyć się o wy-
chowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Pragnie brać czynny 
udział we wszystkich przejawach życia społecznego Ziemi Kozielskiej. 
Ambicją założycielijest gromadzenie pamiątek związanych z przeszło-
ścią naszej pięknej, pełnej bogatej historii miejscowości. 

Jesteśmy przekonani, że miejsce nad rzeką Kłodnicą i Kanałem Gli-
wickim zostało nam nie tylko podarowane, ale i zadane. Chcemy chro-
nić tutejszą przyrodę i środowisko naturalne - będzie to jedno z podsta-
wowych zadań naszego Towarzystwa. 

Członkiem naszego Towarzystwa może być każdy, bez względu na to 
gdzie teraz pracuje lub mieszka, jakim językiem mówi, jakiej jest orien-
tacji politycznej, niezależnie od tego czy jest wierzącym czy też nie. 

Nasze przyjacielskie ręce i serca wyciągamy do wszystkich, którzy w 
Sławięcicach mieszkają, albo tu się urodzili, chodzili tu do szkoły lub 
tylko o Sławięcicach słyszeli. Mamy nadzieję, że wszystkie istniejące już 
organizacje i ugrupowania działające na terenie Sławięcic, jak rów-
nież działające poza Sławięcicami, ale z nimi związane, stałyby się 
członkami wspierającymi naszego Towarzystwa. 

Pragniemy wydawać pismo "Nasza Gazeta". Przy pomocy tego pe-
riodyku pragniemy informować członków i zainteresowanych o wszyst-
kim, co dotyczy Sławięcic i Sławięciczan. 

Grupa założycielska" 

Grupa założycielska liczyła kilkanaście osób. Do zgodnego z prawem 
przeprowadzenia rejestracji w sądzie wymagany jest 15-osobowy komi-
tet założycielski. 

Nasze życie zawodowe i rodzinne oraz fakt, że w tych sprawach byliśmy 
zupełnymi amatorami, sprawiły, że rozpoczęte w 1990 roku prace nad 
statutem Towarzystwa zostały zatrzymane i dopiero po 12 latach zakończy-
ły się powodzeniem. By do tego doprowadzić, trzeba było jednak powołać 
nowy Komitet Założycielski. Poprzednia lista nie spełniała wymogów for-
malnychwymaganych przez Sąd oraz była mocno nieaktualna - niektórzy 
nasi przyjaciele z grupy założycielskiej odeszli już od nas. 

Czy nowe zebranie założycielskie, już spełniające wszelkie rygory prawne, 
miało mieć taki, czy inny skład trudno dyskutować, tym bardziej, że wszystkim 
nie można dogodzić, a trudno uzgadniać szczegóły statutu w gronie kilkudzie-
sięciu, czy więcej osób. Wybór musiał być, lepszy czy gorszy, ale musiał. 
Możliwe, że można to było załatwić inaczej, lepiej, nie powodując tego fermen-
tu i komentarzy. Może. Wszystkich, którzy poczuli się urażeni faktem nieza-
proszenia ich do komitetu założycielskiego lub niepoinformowania o zebraniu 
założycielskim, tą drogą gorąco przepraszamy. Oczywiście, że Towarzystwo 
Przyjaciół Sławięcic nie jest żadną zamkniętą grupą. Każdy może się do sto-
warzyszenia zapisać. Wystarczy zwrócić się do Zarządu o statut (kto jest w 
Zarządzie można przeczytać obok), poczytać nieco i gdy będziemy się zgadzać 
z jego założeniami oraz zdecydujemy się na mały wysiłek pracy dla dobra 
Sławięcic, można po złożeniu deklaracji stać się formalnym członkiem TPS. 

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia oraz publikowane obok frag-
menty statutu Towarzystwa wyjaśnią wszelkie wątpliwości zarówno co 
do naszych intenc ji jak i możliwości zapisywania się do Towarzystwa. 

Na koniec jedna uwaga - Sławięcice przyjaciół mają wielu. Towarzy-
stwo zaś jest pewną strukturą prawną, która pozwoli urzeczywistnić 
choćby w części marzenia nas wszystkich. Czego wszystkim mieszkań-
com Sławięcic, naszym przyjaciołom i sobie życzę. 

Grzegorz Białek 

Statut 
Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic 

(wybrane fragmenty) 

§2 

Stowarzyszenie jest zawiązane dla kontynuowania dobrych tradycji 
związanych z bezinteresownym działaniem na rzecz Społeczności Sła-
więcic w dziedzinie kultury, oświaty, wychowania młodzieży, rekreacji, 
sportu, szeroko rozumianych kontaktów międzyludzkich i poprawy wa-
runków życia. Stowarzyszenie w swoich działaniach kieruje się wskaza-
niami Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego. 

§ 3 
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kędzierzyn-Koźle, osiedle Sła-

więcice, ul. Strzelecka 11 kod 47-230 
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 7 
Celami stowarzyszenia są: 
1. Budowanie zgody i życzliwości między ludźmi zgodnie z chrześci-

jańską hierarchią wartości. 
2. Podniesienie na wyższy poziom wiedzy o historii, pięknie i kulturze 

zamieszkiwanej miejscowości, okolicy i kraju wśród ludzi młodych oraz 
dawnych, obecnych i przyszłych mieszkańców Sławięcic. 
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Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic 

Krótkie informacje 
* Na Zebraniu Wyborczym w dniu 10 lutego 2003 r. około 40-tu 

członków stowarzyszenia w tajnym głosowaniu wybrało Zarząd na naj-
bliższą 5-letnią kadencję. Zarząd tworzą: 
Gerard Kurzaj - ul. Asnyka 17, tel. 4835251 - prezes 
Grzegorz Białek - ul. Gałczyńskiego 6, tel. 4X33402 - z-ca prezesa 
Magda Kurowska - ul. F. Pieli 25, tel. 4815830 - skarbnik 
Malina Fogel - ul. Dembowskiego 1, tel. 48152% - sekretarz 
Maria Kurzaj - ul. Asnyka 17, tel.4835251 -członek 

% Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Bogumiła 
Wiśniew ska. Krzysztof Burdynowski, Weronika Szala. 

^ W dniu 02.04.2003 r. w siedzibie Towarzystwa odbyło się spotka-
nie Zarządu Towarzystwa z Zarządem Rady Osiedla Sławięcic. Na spo-
tkaniu przedstawiono ideę i genezę powstania Towarzystwa, jego cele 
oraz starano się wyjaśnić niedomówienia powstałe podczas rejestracji 
Stowarzyszenia. Omówiono zasady dalszego funkcjonowania "Gazety 
Sławięcickiej" oraz współpracy Towarzystwa z Radą Osiedla. 

Spotkanie to zapoczątkowało cykl spotkań jakie Zarząd Towarzystwa 
pragnie odbyć z wszystkimi działającymi na terenie Sławięcic organiza-
cjami i instytucjami. 

* Osoby zainteresowane zapisaniem się do TPS proszone są o kon-
takt z dowolną z osób z Zarządu (adresy wyżej). 

* Naszych Przyjaciół mieszkających obecnie za granicą, a zaintereso-
wanych zapisaniem się do Towarzystwa prosimy o listowny kontakt na 
adres: Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic 47-230 K-Koźle, ul. Strze-
lecka 11. Zainteresowanym wyślemy statut i deklaracje. Nie ma potrzeby 
specjalnie przyjeżdżać do Polski. Wszystko załatwimy korespondencyj-
nie. Potrzeba tylko... trochę zakochania w dawnej Ojczyźnie no i oczywi-
ście 5 zł na składkę miesięczną. Zapraszamy! 

* Założyliśmy konto w banku PKO S.A. Oddział w K-Koźlu, Plac 
Wolności 7. 

Numer naszego konta: 12401659-1079794-2700-401112-001-0000 
* Uzyskaliśmy numer REGON w Oddziale Głównego Urzędu Sta-

tystycznego w Opolu. Przydzielono nam numer: 532378318 
* Załatwiliśmy w Urzędzie Skarbowym w K-Koźlu numer identyfi-

kacji podatkowej tzw. NIP, niezbędny do dokonywania jakichkolwiek 
płatności w imieniu Towarzystwa. 

3. Działanie na rzecz rozwiązywania żywotnych interesów mieszkań-
ców Sławięcic, dotyczących estetyki miejscowości, ekologii, rozwoju 
oświaty, szeroko pojętej kultury współżycia, zdrowia i wypoczynku. 

8 8 
Stowarzyszenie swe cele realizuje przez: 
1. Organizowanie imprez i akcji o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. 
2. Prowadzenie działalności wydawniczej. 
3. Współpracę z samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami i 

instytucjami działającymi na terenie Sławięcic. 
4. Współpracę z duszpasterzami Kościoła Katolickiego z parafii św. 

Katarzyny w Sławięcicach. 
5. Reprezentowanie interesów mieszkańców Sławięcic wobec władz 

publicznych i samorządowych. 
6. Nawiązywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Sławięcic oraz 

osobami w inny sposób związanymi z tą miejscowością. 
7. Nawiązywanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami o 

podobnych celach z terenu miasta Kędzierzyna-Koźla, kraju i zagranicy. 
8. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzy-

szenia. 

§ 9 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasa-

dach określonych w odrębnych przepisach. 

Zebranie wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic 10 luty 2003 . 

Nasz NIP to: 749-19-31-354 
* W Starostwie Powiatowym złożyliśmy niezbędne dokumenty wy-

magane ustawą o stowarzyszeniach (skład Zarządu, kopie uchwal itp.) 
% Kol. Magda Kurowska przygotowała dla nas wszystkich specjal-

ne wkładki do legitymacji, umożliwiające pokwitowanie wpłaconych skła-
dek. Uchwalona wysokość składek wynosi 5 zł na miesiąc. W roku 2003 
składki płacimy dopiero od miesiąca lutego - włącznie. Składki już moż-
na wpłacać. Proszę o kontakt z Kol. Magdą pod nr tel. 4815830. Oczywi-
ście można również wpłacać składki bezpośrednio na nasze konto ban-
kowe. 

% Odbyło się spotkanie zespołu ds. urządzenia wystroju naszej sie-
dziby w Cewecolor. Padły ciekawe propozycje, stopniowo prace posu-
wają się do przodu. Gdyby ktoś miał jakieś dodatkowe pomysły lub 
materiały, to proszę o kontakt. Pan Wiesiek Orszak dostarczył nam wspa-
niałą mapę naszych terenów z 1868 r. Mamy już kopię dla naszego 
Towarzystwa. 

* Zamówiliśmy wykonanie naszych legitymacji członkowskich. 
Myślimy, że krótko po Wielkanocy legitymacje już będą w rękach człon-
ków. Tyle na razie! 

Wesołych Świąt 
życzy 

Zarzqd Towarzystwa Przyjaciół Słaicięcic 

2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
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1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowa-

rzyszenia. 

§ 1 1 
Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierającycli i ho-

norowych. 

§ 12 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, 

która: 
- złoży deklarację członkowską, 
- przedstawi opinię trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 
- spełni inne określone uchwałami wymagania. 
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji 

na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
Powyższe fragmenty wybrał 

(>. B. 

Ps. Osoby zainteresowane pełnym tekstem statutu proszone sq o kon-
takt z kol. Gerardem Kuizajem. ul. Asnyka / 7, tel. 483525!. 



cZĘSTOCHOWA 2003 

Tradycyjna - Piesza 
- Pielgrzymka S ławięc icka - na Jasną Gorę 

Na kolejną pieszą pielgrzymkę ze Sławięcic do Częstochowy zapra-
szają starsi bracia pielgrzymi. 

W tym roku (2003), idziemy w drogę przyjmując jako główny temat 

"ZAUFAJ PANU JUŻ DZIŚ". 
Oczywiście każdy z nas pójdzie także z własnymi sprawami, we wła-

snych intencjach, o które razem będziemy prosić we wspólnych modli-
twach. 

Prosimy o zabranie ze sobą, oprócz normalnego ekwipunku pielgrzy-
ma: "Drogi do nieba" i Pisma Świętego. 

Wyruszamy na trasę 23 czerwca 2003 (poniedziałek) po Mszy Św. 
w kościele św. Katarzyny w Sławięcicach o godz. 7.00. 

Powrót 26.06.2003 r. Przewóz bagażu zapewniony. 
Noclegi tradycyjnie - Wielowieś, Boronów, Częstochowa. 
W tym roku pielgrzymuje z nami nasz ksiądz wikary Dariusz Flak. 
Myślę, że przykładem poprzedniego roku spotkamy się w Częstocho-

wie, u stóp Jasnej Góry w szerszym gronie. Liczymy, że na ostatni dzień 
dojadą na wspólną Mszę Św. i wspólną Drogę Krzyżową licznie inni 
mieszkańcy Sławięcic. Zapraszamy 

Starsi bracia pielgrzymi 

ANIOŁ JEST NASZ!!! 
Ostatnio w prasie regionalnej mogliśmy przeczytać różne uwagi poda-

jące w wątpliwość czy figura Anioła grającego na harfie, znajdująca się 
obecnie przed naszą plebanią, pochodzi rzeczywiście ze Sławięcic. Nie-
żyjący już dziś nasz Przyjaciel Josef Galla wyszperał jeszcze w 2002 
roku kopię z niemieckiej książki mówiącej o zamkach na Górnym Ślą-
sku. Znajdujemy tam zdjęcie naszego Anioła i krótki opis: 

Slawenzitz: Panie iw Schloßpark, 1909 
Unweit des SchloVteiches stand die auf einer Anhöhe von einem Ro-

senflor umagebene Figur der Flora, der römischen Göttin der Blume. Sie 
entstammt der Barockanlage des Grafen Flemming und war offensich-
tlich nach derZerstöivng des Barockschlosses durch einen Brand hierhin 
verhin versetzt worden. 

Sławięcice: widok w Parku 1909 r. Niedaleko stawu zamkowego stała 
na małym pagórku figura Floiy - izy niskiej bogini kwiatów. Dookoła były 
krzewy róż. Figura ta pochodziła z dawnego zamku, którego właścicie-
lem był książę Flemming. Prawdopodobnie została po zniszczeniu tego 
zamku barokowego postawiona na pagórku. Zamek uległ zniszczeniu 
pizez pożar. 

Tegoroczna zima dała nam się wszystkim mocno we znaki. 
Niestety, większość domów w naszym osiedlu opalana jest piecami wę-
glowymi. Powoduje to duże zadymienie, a w okresie kiedy ciśnienie jest 
niekorzystne wręcz uniemożliwia oddychanie. Gaz jest drogi i nie wszyst-
kich stać na wymianę instalacji. 

Pogarsza się sytuacja materialna wielu mieszkańców naszego 
osiedla. Wiele osób, nawet wykształceni specjaliści, pozostaje bez pracy. 
Tak źle, jeżeli chodzi o pracę, jeszcze nie było nigdy. Kryzys w Polsce 
trwa. Ludzi denerwują różne afery odbywające się na oczach całego 
narodu. Jak temu zaradzić? 

Ogromny ruch panuje na ul. Sławięcickiej. Nie dość, że jest to 
główna ulica naszej miejscowości, to jeszcze stanowi ona główne połącze-
nie K-Koźla z pobliską autostradą A-4. Dochodzą do nas głosy, że niektóre 
domy po prostu drżą gdy obok przejeżdżają "TIRY" z kilkudziesięciotono-
wym ładunkiem. Na dodatek nawierzchnia ulicy jest w fatalnym stanie. 
Obiecano wymianę asfaltu po ubiegłorocznych robotach kanalizacyjnych. 
Na razie cała droga wygląda jak jedna wielka szachownica. 

Zbliżają się wybory do Samorządu Mieszkańców naszego Osie-
dla. Pamiętajmy, że jest to reprezentant mieszkańców Sławięcic, z którym 
musi się liczyć Rada Miasta i Prezydent. Oczywiście, że Rada Osiedla nie 
remontuje sama dróg i nie zbiera podatków. Może jednak we wszystkich 
sprawach wydawać opinie. Wielu z nas, wiem o tym, macha ręką i mówi, 
"że to i tak nic nie da". Kto będzie w Radzie Osiedla, kto będzie przewod-
niczącym Zarządu Osiedla - zależy wyłącznie od osób, które przyjdą na 
Zebranie Wyborcze. Warto poświęcić parę godzin na zebranie, aby potem 
przez 4 lata mieć Radę Osiedla, do której będziemy mieć zaufanie. 

10 lutego 2003 r. odbyło się I Walne Zebranie Towarzystwa 
Przyjaciół Słąwięcic. Jest to Stowarzyszenie, o którego założeniu rozma-
wiano w Sławięcicach już od wielu lat. Wybrano władze Stowarzyszenia 
(szczegóły wewnątrz numeru) na najbliższe 5 lat. TPS założyło 35 miesz-
kańców naszego osiedla. Jest to organizacja otwarta dla wszystkich chęt-
nych osób, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jest tylko jeden waru-
nek - należy przestrzegać Statutu Stowarzyszenia. 

Rozwieszono nowe kosze wzdłuż ulic i chodników. Poprzed-
nia partia koszy została prawie całkowicie zniszczona. Żadnego wino-
wajcy nie znaleziono. 

Do znudzenia już piszemy o bałaganie panującym przy pojem-
nikach na śmieci segregowane. Najgorzej jest obecnie przy ulicy Kołłąta-
ja oraz niestety w centralnym miejscu przy dawnej aptece. Bałagan robi-
my sami, i niestety młodzi ludzie, a nawet dzieci, które mają pełną świa-
domość, że nikt nigdy nikogo za te "niewinne" żarty nie ukarał. 

j . ^ s ję dowiedzieliśmy, kończą się już prace związane z ociepla-
niem i tynkowaniem budynku naszej plebanii. Pierwotnie plan zakładał za-
kończenie robót przed zimą w 2002 roku. Jak poinformował ks. Proboszcz 
firma nie dotrzymała terminu i dlatego przeniesiono roboty na wiosnę br. 

Naprawiono już balustrady na moście przy Szkole Podstawo-
wej. Pisaliśmy o tym w poprzednich numerach naszej gazety - w notatce 
"Ukradziony most". O sprawcach dokonania tej kradzieży - cisza! Może 
dowiemy się czegoś na najbliższym zebraniu mieszkańców? 

W dniach od 23 do 26 marca 2003 r. odbyły się w naszej 
parafii Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je Ojciec rekolekcjonista ze 
Zgromadzenia Oblatów. 

Ostro tańczono i bawiono się na kolejnym BALU CHARY-
TATYWNYM naszej CARITAS. Przeszło 100 osób wspaniale spędzi-
ło wieczór. Przy okazji zebrano „ładny" grosz na pomoc najbardziej 
potrzebującym w naszej parafii. 

dokończenie na str. 8 

OBSERWACJE 



Wydarzenie 

6 marca br. wszystkie panie z naszego osie-
dla zostały zaproszone na imprezę z okazji zbli-
żającego się Święta Kobiet. 

Uroczystość zorganizowano w pięknej auli 
Zespołu Szkół nr 3 (Technikum Chemiczne). 

W kameralnej atmosferze, przy świecach, ra-
cząc wspaniałym domowym ciastem, kawką lub 
herbatką, młodzież naszego Zespołu Szkół i 
Gimnazjum bawiła zaproszone panie. 

Były żarty, skecze, piosenki, wiązanki po-
ezji, również w j. niemieckim. 

współczesna satyryczna wersja szekspirow-
skiego "Romea i Julii" zebrała rzęsiste brawa. 

Poza tym wszystkie zostałyśmy obdarowa-
ne pięknie wykonanymi kolorowymi kwiatami 
i laurkami. W laurkach umieszczono jakże trafną 
sentencję: 

"Czy o kobietach ktoś zwykle pamięta? 
że ostatnie spać idą, a pierwsze się budzą, 
że wciąż pracują od świtu do zmroku, 
że nieustannie dla swoich się trudzą, 
a zauważane są raz w roku"... 
Byłyśmy mile zaskoczone sympatycznym 

spędzeniem czasu i wypada tylko życzyć sobie 
więcej podobnych imprez. Nasza Seniorka, pani 

Panie słuchały bardzo uważnie. 

Złote Gody 

obchodzili 
Państwo 

Maria 
i Walter 
WILCZOKOWIE 

Z tej okazji serdeczne gratulacje 
oraz życzenia wielu następnych lat 

w zdrowiu 
i pomyślności 

życzy 
Redakcja 

Impreza była okazją do zaprezentowania Elżbieta Kurzaj w imieniu wszystkich pań pięk-
wszelakich zdolności naszych dzieci szersze-
mu gronu w osiedlu. 

Na szczególną uwagę zasłużył żywiołowy 
popis grupy tanecznej, którą prowadzi chore-
ograf-amator. uczennica Sabina MELICH, a 

nie podziękowała "naszym dzieciom kocha-
nym", ich opiekunom i dyrekcji szkół za pa-
mięć i miły wieczór. Z wyrazami podziękowań 
i sympatii łączy się 

Halina Fogel 

•> j ^ f 

W ' 
Wielce szanowni nasi Seniorzy: 

Maria Bojarska, Amalia Gnielka, Eryka Grzywocz, Elżbiela Janas, 
Adela Jaskulska, Cecylia jastrzębska, Franciszka Kasperczyk, 

Otylia Kubicka, Maria Kwoczała, Marla Lewicka, Agnieszka Majnusz, 
Julia Majnusz, Aniela Manek, Lucja Manek, Elżbiela Miedzirtska, 

Elfryda Muszyńska, Luiza Przeździng, Maria Prokop, Małgorzata Rekus, 
Hildegarda Skoczek, Gertruda Stefan, Elfryda Strempel, Helena $liwa, 

lelena Tiszbirek, Berła Węgrzyk 
oraz Panowie: A 

) Józef Bijok, Jerzy Kurzaj, Jerzy Ranik, Jan Stefan, 
Jerzy Swoboda i Jerzy Zygmunt 

J ^ ^ i j f o obchodzili swoje urodziny 
Życzymy dużo zdrowia i wszelkich Lask Bożych na dalsze Jata życia 

Redakcja 

Z życia Związku 

Emerytów Rencistów 

w Sławięcicach 

Jak wiadomo wybraliśmy w dniu 14 listopa-
da ub. r. nowy Zarząd naszego Koła. Zarząd 
ten zabrał się energicznie do pracy. W Bibliote-
ce przy ul. Batorego mamy nasze biuro, wspól-
nie z Kołem Mniejszości Niemieckiej. Był tam 
jeden pusty pokój, który trzeba było urządzić, 
aby móc z niego korzystać. Nasi Panowie po-
starali się o to. Wymalowali, wyczyścili, po-
wiesili nowe oświetlenie, firanki itp. Za zgodą 
Zarządu Koła Mniejszości, przewieziono 
wszystkie stoły i krzesła z "Gołębnika" do tego 
właśnie pokoju. Przed pierwszym spotkaniem 
ładnie go udekorowano. Teraz mamy mały - ale 
własny kąt, gdzie można jakieś imprezy orga-
nizować. Pomieszczenie służy naszemu Związ-
kowi oraz Mniejszości Niemieckiej. 

Pierwsze nasze spotkanie odbyło się w dniu 
23 stycznia br. z okazji "Dnia Babci". Uczest-
niczyło 40 osób, mimo że chętnych było wię-
cej. Aby się jeszcze raz podczas zimy spotkać, 
zorganizowano "Tłusty Czwartek" - były tra-
dycyjne pączki i inne smakołyki. 

Znów przybyło 40 osób. Koło nasze liczy 
ponad 100 osób. 

Przypominamy, że składka członkowska w 
naszym Związku wynosi 15,- zł na rok. Do zo-
baczenia w maju na pierwszej autobusowej wy-
cieczce. 

7 

Życzymy Wszystkim 
naszym Seniorom 

Wesołych 
Świąt! 

Zarząd Koła 

Życzenia 



Śniło mi się, że... 

Nad ranem ok. 3.30,1 kwietnia odleciał ze 
skweru przed kościołem nasz Sławięcicki ANIOŁ 
z HARFĄ... Trwają intensywne poszukiwania. 
Ludzie mówią, że Anioł zdecydował się na ten 
desperacki krok, ponieważ w Sławięcicach... 

Ł 2 Ilość opuszczonych i rozpadających się 
budynków w naszym osiedlu przekroczyła liczbę 
domów zamieszkanych. Powołano komisję ds. zba-
dania przyczyn tego stanu rzeczy. 

EL2 Rozpoczęto zasypywanie Kanału Gliwickiego. Nikt od dawna nie 
widział tam żadnej barki. Pierwszą łopatę ziemi do Kanału wrzucił sędziwy 
Pan K.. który w 1934 roku rozpoczął budowę Kanału w Sławięcicach... 

EL2 Wróciły dzikie kaczki nad Młynówkę. Było ich tak dużo, że 
liczenie trwało kilka dni. Każda kaczka otrzymała numery NIP, regon i... 
maskę przeciwgazową na wypadek wojny. A zapowiadało się tak ro-
mantycznie... 

Śnił G. Kur/aj 

Żegnaj Antek! 

ODESZLI... 

ł TERESA SZMOLKE L. 76 

i? ELŻBIETA BŁACHUT L. 77 

tf GERTRUDA JOHN L. 75 

tf MAKSYMILIAN WARZECHA L. 79 

ft ANTONI ŚCIGAŁA L. 59 

fr AUGUSTYNA STEPHAN L. 67 

tf GERTRUDA ŚMIEJA L. 69 

tt LEOPOLD RINKE L. 63 

1? ELŻBIETA SOBOTA L. 93 

tf KLARA KILOS L. 80 

tf JANINA WCISŁO L. 78 

WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA 
RODZINOM ZMARŁYCH 

SKŁADA REDAKCJA 

dokończenie ze str. 6 

Trwają intensywne prace (może gdy ukaże się ten numer, będą 
już zakończone) przed otwarciem nowej apteki w Sławięcicach. Widzi-
my malowanie elewacji, budowę podjazdów i schodów, nowe okna i 
drzwi. Nowa placówka zlokalizowana jest w budynku naprzeciw cen-
trum meblowego przy ul. Sławięcickiej. Starsi mieszkańcy pamiętają za-
pewne, że mieściła się tam kiedyś "Gospoda" prowadzona przez dawną 
GS (Gminną Spółdzielnię - nie mylić z Gazetą Sławięcicką). 

- ^ 

C5M2) Właścicielom życzymy zadowolenia z prowadzonego bizne-
su, a mieszkańcom osiedla radości, że znowu tak potrzebna apteka wró-
ciła do Sławięcic. 

Cs>-G) O intensywnej pracy ekipy Przedsiębiorstwa Robót Drogo-
wych na ul. Dembowskiego (łatanie dziur na jezdni) pisaliśmy w po-
przednim numerze naszej Gazety, minęły następne cztery miesiące. Bała-
gan pozostał bez zmian. 

Mieszkańców ww. ulicy intryguje jakość zapłaty za wykonanie prac. 
W tym przypadku proponują zastosowanie starej zasady "jaka praca taka 
płaca". Życzą sobie również większej odpowiedzialności w gospodaro-
waniu ich podatkami. 

Cs>-© Przyszła wiosna. Wszystkie posesje na terenie osiedla czyste, 
schludne, zadbane. Jedynie wokół budynku Filii Miejskiej Biblioteki 
panuje jeszcze ubiegłoroczna jesień. 

. ^ 
]\jje polecam wiosennego spaceru "promenadą" wzdłuż kana-

łu. Zabytkowy plot, grodzący park - to obraz nędzy i rozpaczy z jednej 
strony i zaniedbane, zarośnięte samosiejkami pobocze kanału z drugiej 
strony działają wielce przygnębiająco na spacerującego. 

Ukłony w stronę władz Spółki Wodnej i konserwatora zabytków. 

Swego czasu, na zebraniu mieszkańców naszego osiedla z 
władzami miasta pytaliśmy o brakujące elementy zabytkowego płotu, 
okalającego park od strony ul. Sławięcickiej. 

Zapewniono, że brakujące elementy nie zostały zrabowane, lecz zabra-
ne do renowacji, jako że były zniszczone. Obiecano nam solennie, że po 
naprawie zostaną ponownie umieszczone na właściwym miejscu. 

Od tego czasu minął bodajże rok, elementów nadal brak, a 100 metrów 
dalej zniknęły trzy następne. Mieszkańcy tracą zaufanie. 

Obok końcowego przystanku 9-tki znajduje się wielorodzin-
ny budynek komunalny. Od wielu miesięcy straszy tam rozwalone ogro-
dzenie przydomowego ogródka. A może ogródek sprzedano? W każdym 
razie wygląda to "gorzi niż po Rusach"! Zróbmy coś! 

W marcu zakończyła się kolejna edycja konkursu językowego 
"Wschód-Zachód". W tym roku po raz pierwszy młodzież z naszego 
miasta mogła rywalizować w kategorii znajomości języka francuskiego. 
Rywalizację w tej konkurencji wygrał mieszkaniec Sławięcic, Maciek 
Burdynowski. Sukces to tym większy, że jest to drugie z kolei zwycię-
stwo Maćka w tym konkursie - w ubiegłym roku, jak pamiętamy, okazał 
się najlepszy w języku angielskim. Brawo Maciek! Gratulujemy! 

Obserwowali II. F. i G. K. 

Dziękujemy 
Państwu Dietrich z ul. Daszyńskiego za dostarczenie nam ciekawego 

zdjęcia z gazety "BILD", przedstawiającego znanego nam wszystkim 
Mirosława KLOSE w pięknej akcji "główką do bramki". Niestety zc 
względu na rozmiar zdjęcia trudno nam go przedrukować w naszej małej 
gazetce. 

Redakcja 

Byłeś trochę starszy. Z opowiadań pa-
miętam jakie trudne lata dzieciństwa prze-
żywaliście wtedy, krótko po tej wielkiej 
strasznej wojnie. Gdy dorastaliśmy, wi-
działem Cię wszędzie tam, gdzie działo 
się w Sławięcicach coś ważnego czy inte-
resującego. Zawsze byłeś pełen humoru, 
nawet wtedy, gdy spotykaliśmy się na ul. 
Asnyka, a Ty siedziałeś już na wózku in-
walidzkim. Pamiętam Cię z festynów osie-
dlowych w minionych latach. Wiem, że 

byłeś dobrym fachowcem. Wiele naszych sławięcickich domów wspa-
niale wymalowałeś w czasach, gdy tapeta była jeszcze nowością. 

Znały Cię całe Sławięcice. Za wspólnie przeżyte lata i każde dobre 
słowo i uśmiech Bóg zapłać! 

Gecik 

OBSERWACJE 
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2_nowu jedziemy! Który to już raz? A zresztą - po co to liczyć. 

Ważne, że chcemy wspólnie, w ten majowy, wiosenny dzień pożytecznie 
spędzić czas. 

A więc - przejdę do Sławięcice 
szczegółów. 

Startu jemy jak zwy-
kle o godz. 10.00 
I maja na placu obok 
Krzyża (ul. Kołątaja. Ba-
torego, X marca). 

Potrzebny jest dobry (nie prze-
sadzajmy - sprawny!) rower, trochę siły, 
dobry humor i przestrzeganie bezpiecznych 
zasad jazdy. Pojedziemy do wspaniałego miej-
sca o nazwie MAGDALENKA. Jest to drew-
niany kościółek położony głęboko w lesie niedale-
ko Kotlami. Starsi mieszkańcy Sławięcic pamiętają jeszcze wy-
prawy organizowane tam przez księży wikarych dla młodzieży, 
ministrantów. 

Stara Kuźnia 

Kotlarnia 

Po drodze chcielibyśmy poznać naszą sąsiednią 
Starą Kuźnię oraz na chwilę zatrzymać się w pięk-
nej Kotlami. Postaramy się, aby ciekawi ludzie z 
tych miejscowości opowiedzieli nam o swoich ma-

łych ojczyznach. Droga prowadzi przez wspaniały 
las, częściowo jest to asfalt, a niewielki odcinek 
stanowią drogi leśne. 

Łącznie do przejechania mamy ok. 2X km. W 
poprzednich latach pokonywaliśmy mniej wię-
cej tyle samo. Będzie nam towarzyszył jak zwy-
kle samochód zabezpieczenia. Rada Osiedlowa 
obiecała małe dofinansowanie na kiełbaski z ogni-

ska i oczywiście znaczki. W roku 2002 
było nas prawie 200 rowerzystów! 

Zapraszamy oczywiście star-
szych i młodszych. Prosimy, aby 

dzieci potrafiły wskazać kto jest ich dorosłym opie-
kunem, a ich rodzice wyrazili zgodę na udział. 

Aby nie zabrakło kiełbasek i znaczków, obowiązują jak 
zwykle zapisy. Przez całe lata, tak i teraz zapisy prowadzi 
Pani Marysia Swoboda w sklepie „Praktyk" przy ul. Asny-

ka. Ale uwaga! Zapisujemy najdalej do 28 
kwietnia (poniedziałek). Udział w 
Cyklostradzie jest oczywiście bez-
płatny. A więc! Do zobaczenia na 
trasie! 

Gerard Kurzaj 

Magdalenka 

Z życia DFK Sławięcice 

W dniu 5 lutego 2003 r. odbyło się roczne 
zebranie sprawozdawcze z działalności koła 
DFK w Sławięcicach, połączone z wyborami 
nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Zebranie odbyło się w miłej atmosferze kar-
nawałowej w Night Clubie w Sławięcicach. 

Do Zarządu wybrano następujące osoby: 
1. Ernest Pawelczyk 
2. Joachim Stephan 

3. Paweł Kunert 
4. Małgorzata Scheller 
5. Monika Bichmann 
6. Herbert Krasówka 
7. Hubert Paruzel 
8. Paweł Poplucz 
9. Magda Stiller 

- przewodniczący, 
- zastępca 

przewodniczącego. 
- sekretarz, 
- skarbnik. 
- członek, 
- członek, 
- członek, 
- członek, 
- członek. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następu-
jące osoby: 
1. Małgorzata Poloczek - przewodnicząca, 
2. Krystyna Kołodenna - zastępca 

przewodniczącej, 
3. Elżbieta Kurzaj - członek, 
4. Krystyna Orczyk - członek, 
5. Krystyna Kinke - członek. 

Biuro koła DFK w Sławięcicach mieści się 
w budynku biblioteki przy ul. Batorego 32. 

E. Pawelczyk 

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój 
kochany mąż, nasz dobry ojciec, teść i dziadek 

A n t o n i Ś c i g a ł a 
Składam serdeczne podziękowania 

Pani dr Annie Białek, paniom Pielęgniarkom 
za ich troskliwą opiekę podczas choroby. 

Wszystkim, którzy brali udział 
w Jego pogrzebie, Ks. Proboszczowi, 

delegacji Zakładu Pracy, kolegom, sąsiadom 
i przyjaciołom wyrażam szczerą wdzięczność 

WANDA ŚCIGAŁA 
z córkami, zięciami 

oraz wnuczkami Mariolą i Karoliną 

Oto droga dojazdowa do autostrady między 
Sławięcicami a Zalesiem. W kwietniu nikt jej 
jeszcze nie remontował. Dla niepoinformowa-
nych kierowców to prawdziwa pułapka. Nikt 
nie postawił żadnych znaków. G. K. 

Laurka 

szczególne 
życzenia 
z okazji 

95 urodzin 

pani Teresie DEPTA 
zdrowia oraz Błogosławieństwa 

Bożego 
składa 

Redakcja 

Najs tarsze j mie szkance 
naszycli S ławięc ic 

pani Monice 
WIECZOREK 

z okazji 97 u r o d z i n 
zdrowia oraz B łogos ławieńs twa 

B o ż e g o 
życzy Redakcja 

Gratulacje 

Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic zaprasza 
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