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jesteśmy młodzi! Urodziliśmy
się 1 października 1990 roku. Nadano nam imię
„Nasza Gazeta", ale później sąd kazał zmienić
tę nazwę (ktoś w Warszawie już używał tego
imienia) i zdecydowaliśmy się na imię „Gazeta
Sławięcicka". Najpierw chodziliśmy do „przedszkola" i kserowano nas na kopiarce. Potem
kończyliśmy „szkołę" w drukarniach w Koźlu
i Krakowie, aby w końcu na długo zameldo-

wać się w drukarni Pana Wilińskiego w Gliwicach. Mamy dużo przyjaciół, którzy spotykają się z nami systematycznie 3 lub 4 razy w roku... Trochę na tych spotkaniach powspominamy, ponarzekamy i nawet niekiedy zapadniemy
w nierealne sny... Jesteśmy dziwnym zjawiskiem, ponieważ nigdy nic nie zarobiliśmy, zawsze brakuje nam pieniędzy, a od 20 lat dobre
anioły załatwiają nam „kasę" na koszty druku...

Krzysiu Kusiak dzielnie pomagał w przygotowaniach do dożynek
parafialnych 2010.

[
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Gdy zbyt długo nas nie ma, to zaczynają nas
szukać i pytać, kiedy się znowu ukażemy...
Mamy dopiero 20 lat, a ktoś nam doniósł, że
ponoć jesteśmy najstarsi w mieście i okolicy...
coś takiego? No ale żarty na bok! Jak długo
można być dzieckiem! Rzucamy hasło: „Gazeta Sławięcicka" rusza na podbój świata! Niech
żyją jej wierni Czytelnicy!
Redakcja

Radość to dla nas ogromna, że pięknieje nasza sławięcicka świątynia...
Foto G. K.
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Prawdziwa rewolucja drogowa
ca przepływa pod Kanałem, mija LenartowiNiedawno
otwarto nowy odcinek obwodce, od północy przez las dochodzi do drogi łąnicy K-Koźla od Ronda Milenijnego aż do dro- czącej Cisową i Miejsce Kł., dalej przez lasy
gi nr 45 - Opole - Racibórz. Na odcinku tym i pola dociera do drogi łączącej Sławięcice z
zbudowano również nowy, piękny most na rze- Zalesiem, przechodzi przez sławięcickie pola
ce Odrze. Wydarzenie to mieszkańcy Sławięcic w okolicach tzw. „pierwszej remizy", przeciobserwowali troszeczkę z boku, nasłuchując ra- na na połowę „GLUCK", dochodzi do drogi łączej wiadomości - co z drugą częścią obwodni- czącej Stary Ujazd z Ujazdem, dalej polami na
cy, zaplanowaną w okolicach Lenartowic, Miej- północ od Ujazdu, za miejscowością GOJ łączy
sca Kłodnickiego, Cisowej i Ujazdu. Okazuje się z drogą nr 40, w kierunku autostrady. Celosię, że ta wielka inwestycja zaczyna przybierać wo podaliśmy tyle szczegółów o przebiegu norealne kształty. Niżej podpisani „pokopali" co wej drogi, ponieważ będzie to rzeczywiście renieco w internecie oraz zapytali o plany fachow- wolucja w komunikacji w naszej okolicy.
ców z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
Popatrzmy tylko jak dobre połączenie z ceni Autostrad Oddz. Opole. Okazuje się, że wy- trum miasta i z autostradą otrzymają Cisowa,
brano już wykonawcę projektu tego 14-kilome- Miejsce, Stary Ujazd!
trowego odcinka drogi. Są nimi spółka „APIA"
Sławięcice będą miały najbliższe połączePan Marek Kurdziel został zaproszony
z Warszawy oraz biuro o tej samej nazwie nie do obu węzłów autostrady, zarówno do OL- przez Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka
do wspólnego otwarcia odcinka obwodnicy
z Hiszpanii. Wielu z nas dość sceptycznie przyj- SZOWEJ jak i do ŁAN.
południowej w Kędzierzynie Koźlu 16.08.2010 r.

CISOWA
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Pyskowice•

Ponadto plany przewidują, że gmina K- nowości komunikacyjnych, że aż strach głośno
muje takie wiadomości, ponieważ w życiu naKoźle ma wybudować łącznik do tej nowej ob- o nich mówić, żeby nie zapeszać. Plany planasłuchaliśmy się już obietnic co nie miara.
Musimy jednak przyznać, że w opolskim od- wodnicy. Będzie on się zaczynał w Blachowni mi... teraz czekamy na fakty, życząc projektandziale GDKiA zapewniono nas, że ta inwesty- (wieś), pobiegnie przez Kobylec i w okolicach tom, decydentom i realizatorom powodzenia.
Miejsca Kł. połączy się z obwodnicą. Tyle tych
cja jest pewna.
M. Kurdziel, G. Kurzaj
Projektowanie zostanie zamknięte do roku
2012. Potem zaraz rusza budowa i ponoć do roku 2014 mamy gotową całą obwodnicę. Pożyjemy, zobaczymy!
Powyżej zamieszczamy ręczny szkic przebiegu tej drogi. Przepraszamy za jego jakość,
ale kopiowanie do gazety mapek zamieszczonych w internecie jeszcze bardziej zamazuje szczegóły. Popatrzmy jakie rewolucje drogowe nas czekają? Droga bierze swój początek na ostrym zakręcie w rejonie osiedla PiaTaką
stów w Kędzierzynie, przeskakuje Kanał Glioto pieczęcią ozdabialiśmy wszystkie widokówki
wicki w okolicy miejsca gdzie rzeka Kłodnii dokumenty rozprowadzane w czasie festynu kiermaszowego,
w czerwcu br.
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Seniorzy są aktywni

Śniło mi się, ze... a
r

E m e r y c i świętowali w styczniu „Dzień Babci i Dziadka". Oprócz
smacznych ciastek do kawy, była obiado-kolacja, wino oraz oczywiście tańce przy muzyce. W maju na „Dzień Matki" uczestniczyliśmy we
mszy św. na Jasnej Górze w Częstochowie. Po mszy mieliśmy czas na
indywidualne zwiedzanie Częstochowy, następnie pojechaliśmy do Niezdrowic gdzie w restauracji „U Ruty" zjedliśmy smaczny obiad, narzekając na pogodę, która nie była najlepsza - padał deszcz.
W lipcu odwiedziliśmy Łagiewniki i Kraków. W kościele w Łagiewnikach uczestniczyliśmy we mszy św. Z wieży przy kościele łagiewnickim skąd roztaczał się wspaniały widok.
Popołudnie poświęciliśmy na Kraków. Na Wawelu zwiedziliśmy
kryptę, gdzie są pochowani prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, którzy zginęli 10 kwietnia br. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. W tym dniu pogoda była wręcz upalna, część osób odpoczywała w cieniu na Krakowskim Rynku, inni indywidualnie zwiedzali Kościół Mariacki, Sukiennice, Smoczą Jamę, część osób płynęła statkiem
po Wiśle. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Klasztor w Tyńcu.
W sierpniu zorganizowano wyprawę do miejscowości Inwałd, gdzie
znajduje się Park Miniatur nazywany „Światem Marzeń". Jest to miejsce o szczególnej atmosferze, zlokalizowane na terenie 45.000 nr. Są
tam najsłynniejsze architektoniczne cuda świata, przedstawione w skali 1:25. Była to niepowtarzalna okazja zobaczyć wieżę w Pizie, Plac św.
Piotra, wieżę Eiffla, zrobić zdjęcie przy Łuku Triumfalnym i wielu innych. W cenie biletu były 3 przejazdy karuzelą, z czego emeryci chętnie
skorzystali - ubaw był niesamowity. Pełni wrażeń i zadowoleni opuściliśmy Park udając się do Wadowic.
Zwiedziliśmy miasto, kościół, muzeum oraz dom, w którym urodził
się Papież Jan Paweł II. Zwiedzając miasto kupiliśmy słynne „kremówki wadowickie". Zaopatrzeni w słodycze wróciliśmy do domu. Z początkiem września grupa naszych członków była na dwutygodniowych
wczasach nad morzem w Jarosławcu. U nas w tym czasie padał deszcz,
a oni opalali się przy słonecznej pogodzie - dobrze im tak!
W październiku przypada „Dzień Seniora". Już w tej chwili Zarząd
dyskutuje i ustala jak najlepiej ten czas spędzić. Z pewnością przy suto
zastawionym stole i muzyce. Zapraszamy wszystkich chętnych.
Szczegóły jak zwykle na afiszach. Zatem do zobaczenia!
Zarząd Emerytów
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We wszystkich polskich szkołach
zamieniono czarne tablice służące
do pisania na nich białą kredą - na
białe tablice i kazano pisać kredą
czarną. Rodzicom wytłumaczono w niektórych telewizjach i gazetach, że teraz czarne
jest białe, a białe czarne... Ludzie nawet nie
protestowali, tylko dla świętego spokoju zaczęli w domach wszystko przemalowywać...
Był rok 1975. W demokratycznym referendum zapytano
mieszkańców miasta Sławięcice czy chcą rozwiązania Gminy Sławięcice i przyłączenia jej do Kędzierzyna-Koźla. Ludzie
przyszli do lokalu wyborczego i wręczano im kartki do głosowania, gdzie była tylko jedna odpowiedź - TAK. Sławięcice zostały wyróżnione, ponieważ mieszkańców Cisowej, Kłodnicy, Miejsca i Lenartowic wcale o nic nie pytano...
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Powstał Społeczny Komitet Budowy Ciepłociągu z Elektrowni „Blachownia" do Sławięcic. Ciepłociąg ma w krótkim czasie oczyścić powietrze nad naszym osiedlem w sezonie grzewczym. Koszt ogrzewania typowego domu jednorodzinnego ma
wynieść ok. 320 zł na miesiąc. Już ponad 90% mieszkańców zadeklarowało podłączenie się do nowego źródła ciepła. Szczegóły zostaną podane w następnym... śnie.
Przyszła piękna wiosna 2011 roku. W pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, po sumie o 10.30 zajechał pod nasz kościół, bia/m
łą karocą niezwykły gość. Był w sutannie i ludzie od razu poznali, że to ksiądz. Tylko woźnica był trochę dziwnie ubrany,
jakby z XIX wieku.
Ministranci zapytali woźnicę, co to za ksiądz? Jak się nazywa? Woźnica odpowiedział, że zna tylko imię księdza - AMAND... a nazwiska nie
zapamiętał. Mówił też, że ks. Amand całą drogę powtarzał, że jedzie
sprawdzić jak pomalowano „jego kościół"...
Śnił (bez dopalaczy)
Gerard Kurzaj

FOTO PRZYMRÓŻ
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Nareszcie będzie porządek. Do najwyższych władz lokalnych zgłosiły się dwie energiczne panie ze Sławięcic. Na konwencji, która odbyła
się w sali baru „Danka" kandydatki przedstawiły bardzo dobry program
wyborczy. (Redakcja serdecznie pozdrawia obie „kandydatki").
Obserwator wyborczy G. K.
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'Do redakcji nadeszła korespondencja

Na prośbę naszej Radnej Pani Haliny FOGEL publikujemy fotokopię pism wystosowanych do Prezydenta Kędzierzyna-Koźla w ostatnich
miesiącach:
Radna Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Halina Fogel

Halina Fogel
Radna Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle,28.08.2010r.

Sz. Pan
WIESŁAW FĄFARA
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE

Kędzierzyn-Koźle, 31.08.201 Or.
WNIOSKI

Dotyczy: uwzględnienia w budżecie miasta na rok 2011 do realizacji następujących
zadań inwestycyjnych:
PAN
WIESŁAW FĄFARA
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Dotyczy: Wniosek Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do GDDKiA o ujęcie
w budżecie GDDKiA na rok 2011 wykonanie następujących zadań:
1. Wykonanie remontu chodników wzdłuż ulicy Sławięcickiej.
2. Wykonanie dokumentacji i budowa brakującego odcinka chodnika przy
ulicy Eichendorfla.
Uzasadnienie wniosku:
Począwszy od 2005 roku Rada Osiedla Sławięcice zwraca się z wnioskiem
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarówno w Opolu jak i Rejonu
w Kędzierzynie-Koźlu o pilne przeprowadzenie remontu chodników przy ulicy
Sławięcickiej.
Uszkodzone, połamane, z ubytkami płytki chodnikowe stanowią potencjalne
niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia przechodniów. Niektóre odcinki
w/w. chodników ( od mostu na Kanale Gliwickim do Zespołu Szkół Nr 4) są wręcz
nie do pokonania dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, kobiet w butach
na obcasach. Onegdaj na tym chodniku dwie osoby złamały ręce. Przyczyna uszkodzony chodnik!
Ulica Sławięcicka jest główną ulicą w osiedlu, jest również drogą dojazdową
z centrum miasta i zakładów przemysłowych do autostrady A-4. Połamane, dziurawe
płyty chodnikowe, porośnięte chwastami, krzywe, wysokie na 30 cm, przedwojenne
ciosane z granitu krawężniki są nie tylko niebezpieczne, ale stanowią wątpliwą
wizytówkę naszego miasta.
Z poważaniem:

1. Utwardzenie ul. Sadowej między blokami mieszkalnymi - w 2009r. wykonano
PT i uzyskano pozwolenie na budowę (szerokie uzasadnienie wniosku
przedstawiłam we wnioskach w latach: 2008, 2009, 2010).
2. Wykonanie oświetlenia alejki w parku na odcinku od ul. Wróblewskiego wzdłuz
rzeki Kłodnicy do tzw. „Zielonego Mostku", dokumentację wykonano w 2008r.
(szerokie uzasadnienie wniosku jak wyżej).
3. Wykonanie odwodnienia na ul. Asnyka. Odwodnienie tej ulicy wiąże się z koniecznością uzupełnienia utwardzenia, brakującego od skrzyżowania z ul. Kołłątajado końca, oraz budowy chodników dla pieszych na tym odcinku.
4. Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja, oraz wykonania boiska do gry
w koszykówkę. Wykonano dokumentację w 2010r.
5. Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 4, budowa drogi
dojazdowej do Przedszkola Nr 18, miejsc parkingowych z odwodnieniem,
wymiana ogrodzenia wokół tych dwóch placówek oświatowych.
6. Wykonanie utwardzenia lOOm. odcinka ul. Gałczyńskiego - łącznik do ul. Asnyka.
7. Budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych obok wejścia schodami z ul. R. Kocha na ul. Sławięcicką.
8. Remont mostów na ul. Wróblewskiego i Filipa Pieli.
9. Uzupełnienie oświetlenia końcówki ul. Dembowskiego ( 2 lampy).
10. Wykonanie dokumentacji utwardzenia ul. Powstańca Filipa Pieli.
z poważaniem:
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Uwaga motocykliści

Zaduszki

Zapraszamy na spotkanie miłośników sportu i turystyki motocyklowej,
które odbędzie się w Sławięcicach dnia 3.11.2010 r. (środa) o godz. 18.00.

i
Noc późna. Poszli... Już na grobach gasną spóźnione światła
i spływają pomiędzy drzewa, za którymi w przestrzeni
wszystko się w jasną smugę nad ziemią przelewa.
Odeszli żywi i zamknięto bramy. A ja zostałem wśród cienia,
bo my z nimi coś sobie jeszcze mamy do powiedzenia.
II

Zapraszamy wszystkich posiadaczy motocykli
Organizatorzy

Było tu dzisiaj w noc czarną gwarno i roj no i strojno, a bez
żałoby, i kolory przy ziemi świecące. Żywi przychodzili do
swoich, między groby... a umarli także brali suknie uroczyste,
jakie tu kiedyś nosili, i siadali na grobach między nimi,
żywymi... na ten jeden, na ten jeden dzień w roku.
A który nie miał z żywych nikogo, wyszedł zza progu grobu,
nie patrząc i siadł cicho w mroku, na boku.
Zaszeleściło na zagatce z liści i zobaczyłem, jak małe dziecko
przyszło w te ogrojce z ojcem, aby pokazać matce nową lalkę.
I słyszałem skargę biednego człowieka, że został sam w tej
czeluści. Ale przyszedł i stanął, i czeka, bo mówiła, że go nigdy
nie opuści...
Michał Pawlikowski
Z „Intencje serca"

43. raz pieszo na J a s n ą Górę
przełomie czerwca i lipca jak co lecz nie miałbym miłości, byłbym niczym.
roku ruszyliśmy pieszo do Częstochowy, by Gdybym też rozdał wszystko, co posiadam
pielgrzymować do sanktuarium Matki Boskiej i szczycił się tym, że wydałem własne ciało,
Częstochowskiej. Temat „Bądźmy świadka- a nie miałbym miłości,
mi Miłości", jak pisaliśmy w poprzednim nu- niczego bym nie zyskał"(1 Kor. 13, 1 - 3).
merze został wybrany nieprzypadkowo, gdyż „ N a w e t najbardziej heroiczny c z y n

downego Obrazu. Pobyt w Częstochowie zakończyliśmy udziałem w nabożeństwie Godziny Miłosierdzia w sanktuarium Bożego Miłosierdzia ojców Pallotynów.
W Sławięcicach czekały już na nas rodziny
i ksiądz Proboszcz ze specjalnym błogosła-

"Bądźmy świadkami Miłości"
hasło to jest tematem wiodącym w programie duszpasterskim kościoła w Polsce na rok
2009/2010.
Zaopatrzeni w błogosławieństwo udzielone
przez księdza proboszcza wyruszyło w poniedziałek 28 czerwca ok. 40 pielgrzymów, w tym
jak się okazało na pierwszym noclegu w Wielowsi, kilku po raz pierwszy. I to cieszy, chociaż w tym roku szło nas znacznie mniej niż
zwykle.
Podczas pielgrzymki szczególnie prosiliśmy
Boga i Maryję o dar miłości w naszych rodzinach, o j e j umacnianie, o umiejętność i odwagę „Bycia świadkiem Miłości". Sens Tego hasła najlepiej oddaje wstęp do Drogi Krzyżowej
odprawionej w Częstochowie.

nic nie z n a c z y b e z miłości.
O n a jest s e n s e m d o b r a i ofiary.
O n a jest miarą n a s z e g o c z ł o w i e c z e ń s t w a
i g w a r a n t e m udziału w ż y c i u Boga.
Przychodzimy do Jezusa Chrystusa
ukrzyżowanego,
a b y d o ś w i a d c z y ć J e g o Miłości
i n a u c z y ć się, ż e nie m a w i ę k s z e j miłości
o d tej, g d y ktoś o d d a j e s w o j e życie
(por. J 15, 13).
J e z u s u k o c h a ł n a s taką w ł a ś n i e miłością."

Modliliśmy się w drodze w naszych własnych intencjach przedstawianych podczas
wspólnie odmawianych w drodze modlitw.
Pielgrzymowali z nami na zmianę ks. Piotr
i ks. Proboszcz Marian, którzy w konferen„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
cjach przybliżali nam zasadniczy temat pielgrzymki.
lecz nie miałbym miłości,
W ostatni dzień dołączyła do pieszych pielstałbym się jak brzęcząca miedź
grzymów pielgrzymka autokarowa i było nas
lub cymbał dźwięczący.
już ok. 100. Wspólnie odprawiliśmy Drogę
Gdybym posiadał dar prorokowania
i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, Krzyżową na Wałach Jasnej Góry i później
a wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, uczestniczyliśmy we Mszy św. w Kaplicy Cu-
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wieństwem. I tak kolejna już 43. pielgrzymka ze Sławięcic na Jasną Górę przeszła do historii.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji
pielgrzymki - transport bagażu, śpiewniki,
rozważania, zamówienia noclegów i inne sprawy organizacyjne to wszystko ktoś załatwiał serdeczne Bóg zapłać.
Trzeba tutaj podziękować Opatrzności za
dobrych ludzi, którzy załatwili samochód na
przewóz bagażu. Dzięki nim i właścicielom
firmy „RAMS" nasza pielgrzymka mogła spokojnie wędrować. Ponownie ktoś zafundował i podał zmęczonym pielgrzymom kolację
w Boronowie. Serdeczne Bóg zapłać.
Na przyszły rok zapraszamy wszystkich
chętnych, którzy nie boją się trudu, a ból
i zmęczenie chcą ofiarować w sobie wiadomych intencjach, którzy chcą przez kilka dni
oderwać się od codzienności i pożyć trochę innym życiem, bliżej Pana Boga.
Starsi Bracia Pielgrzymi
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Hallo Werner Tkotsch!
Drogi bracie!
z okazji Twoich urodzin

Z radością donosimy
iż w ostatnim czasie
związek małżeński zawarli:

wielu łask Bożych, zdrowia i uśmiechu,
życzy Ci Twoja siostra

pp. Ewa Mazurkiewicz i Paweł Słysz
pp. Natalia Michalska i Artur Niedbalski
p.p. Nina Brzoza i Paweł Rochowiak
pp. Marta Żukowska i Łukasz Głuszczuk
pp. Anna Przewrocka i Tomasz Skoczylas
pp. Karolina Kulawik i Krzysztof Kopa
pp. Monika Kwoczała i Adam Popławski
pp. Katarzyna Kilarska i Marcin Nurski
pp. Anna Kiebzak i Paweł Stanisławski
pp. Katarzyna Józwa i Piotr Kawczyński
pp. Marzena Kasprzak i Ludwik Skoczylas
pp. Aneta Pajor i Sebastian Klemens
pp. Joanna Blicharz i Rafał Jończyk
pp. Katarzyna Bulak i Piotr Sawkiewicz
pp. Marzena Leszczyńska i Łukasz Jaciuk
pp. Marta Głabuś i Szymon Kupka
pp. Katarzyna Kosno i Marek Zientala
Nowożeńcom serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności
i Błogosławieństwa Bożego
na nowej drodze życia
składa Redakcja

H a n k a z rodzina
FOTO - ARCHIWUM

Konkurs „Kto dłużej wytrzyma na trzepaku" wygrał Romek Głowacki.
Foto: 1970 G.K.

Na Stary Kanał, kole Bajera...

FOTO

- WSPOMNIENIE

Oto niezwyciężona sławięcicka drużyna piłkarska. Same gwiazdy. Jestem pewny, że czytelnicy wszystkich poznają...

mówiły o ścieżce prowadzącej na osiedlowe kąpielisko całe
pokolenia sławięcickich pływaków w latach 50., 60. i 70. Przypominamy to sobie, gdy otrzymaliśmy wiadomość z Niemiec o Jubileuszu Złotego Wesela Państwa HELENY (z domu Lukosek) i RUDIKA BAJER.
Prosimy szanownych Jubilatów o przyjęcie najlepszych życzeń ze
Sławięcic.
Na zdjęciu zapewne rozpozna się niejedna osoba o sławięcickim rodowodzie. Wszystkich pozdrawiamy.
Redakcja
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Z życia naszego przedszkola

Optymistyczne
przedszkole nr 18

Dnia 28.05.2010 r. w Domu Kultury
GLĄD TEATRÓW PRZEDSZKOLNYCH „TEATROMANIA PRZED§ w i a t się zmienia. W dzisiejszych czasach ludzie uśmiechają się coraz SZKOLAKA". Nasze przedszkole było pomysłodawcą i organizatorem
rzadziej, dorośli coraz mniej czasu poświęcają swoim dzieciom, myśląc, że tej imprezy, która miała na celu prezentację nowatorskich form sceniczkolejna zabawka wychowa za nich pociechę. Aby wyjść temu naprzeciw, nych teatrów przedszkolnych, rozwój kreatywności młodego aktora oraz
nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu autorstwa integrację i wymianę doświadczeń w środowisku lokalnym. Warunkiem
pań Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot „Optymistyczne Przedszkole". uczestniczenia w naszym przeglądzie był udział w przedstawieniu dyProgram ten przyjmuje za główny cel wychowania rozwijanie rektora przedszkola, nauczyciela, pracownika obsługi, rodzica i dzieTeatromania przedszkolaka
w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić
sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.
Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne,
życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też, by dzieci były zgodne, chętne
do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest napraw- ci. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy pięć placówek przedszkolnych
dę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niespra- z Kędzierzyna-Koźla; PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8 z przedwiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować stawieniem „ZACZAROWANA WIOSENNA ŁĄKA", PUBLICZNE
szczęście każdego człowieka. W programie przewija się takie hasło jak PRZEDSZKOLE NR 9 „SEN JASIA", PUBLICZNE PRZEDSZKO„dobry kolega, dobra koleżanka", mające za zadanie podejmowanie no- LE NR 18 „ROZWAŻANIA CZAROWNICY", PUBLICZNE PRZEDwych wyzwań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach przez dzie- SZKOLE NR 24 „DOM MODY NA RÓŻNE POGODY" oraz PUci. Program OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE jest programem sa- BLICZNE PRZEDSZKOLE NR 26 z przedstawieniem pt. „PANTOmokształceniowym. Nauczyciele przedszkola otrzymują materiały, któ- MIMA MUZYCZNA". Wszystkie przedszkola prezentowały orygire stanowią inspirację do ich własnych przemyśleń i ćwiczeń z dziećmi. nalne dekoracje i stroje, ciekawe i zabawne scenariusze przedstawień
oraz profesjonalną grę „małych i dużych" aktorów. Imprezę poprowaGłówne cele zawarte w programie to:
dził Pan Żaba, który umiejętnie zabawiał publiczność między występatit tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi,
mi. Nad całością czuwali zaproszeni obserwatorzy: pani LIDIA BRY<3f rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów,
ŁA z Wydziału Oświaty i Wychowania, pan PIOTR GABRYSZ z UrzęO swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci,
du Miasta K-Koźla, przedstawiciele z Miejskiego Ośrodka Kultury i z
<5r rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości,
„Nowej Gazety Lokalnej", którzy wręczali nagrody i upominki wszysttit uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
kim uczestnikom. Na uroczystości byli nasi kochani sponsorzy; PIEi5r rozwijanie zainteresowań i talentów,
KARNIA-CUKIERNIA „BAYER" URSZULA I SEBASTIAN GEM<3r uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni.
BOLIS Z BOJSZOWA, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MEL"
Program składa się z 7 modułów (7 kolorowych teczek) zawiera na- MARIA I HERBERT MELICH, PAŃSTWO GRZEGORZ I BEATA
stępujące materiały:
DROBINA Z K-KOŹLA, FIRMA „MARMEX" MARIUSZ ADAM Z
Kolor czerwony - moduł wychowanie - jak optymistycznie wycho- K-KOŹLA, PAŃSTWO PAWEŁ I JOANNA RAMS Z K-KOŹLA, PAwać dziecko.
WEŁ I MARIA LAURENTOWSCY, KRZYSZTOF I EWA BUSSEK,
Kolor pomarańczowy - moduł inteligencje wielorakie - diagnozuje- PANI ANNA FELSZTYŃSKA, PANI MAŁGORZATA WILK, SAmy inteligencję Twojego dziecka.
LON FRYZJERSKI „SONIA" SONIA CZEMPIK oraz PRZEDSTAWIKolor żółty - moduł kariera - jak przygotować paszport do kariery CIELE Z URZĘDU MIASTA I DOMU KULTURY „CHEMIK" Z KTwojego dziecka.
KOŹLA. Dzięki nim można było zorganizować dla wszystkich uczestKolor zielony - moduł gotowość szkolna - testy dla pięciolatka i sze- ników słodki poczęstunek, zakupić medale, dyplomy, statuetki i upościolatka.
minki dla przedszkoli. Szczególne podziękowania składam wspaniałym
Kolor niebieski - moduł doskonalenie nauczycieli - praca w zespo- rodzicom z grup, „Krasnoludków" za pomoc przy organizacji oraz upiełach rady pedagogicznej.
czenie pysznych ciast. Wszyscy świetnie się bawili, a liczne bardzo poKolor granatowy - moduł rodzice - szkolimy rodziców.
zytywne opinie uczestników zachęciły nas do kontynuacji Teatromanii
Kolor fioletowy - moduł promocja - dbamy o najlepsze warunki Przedszkolaka". W tym roku szkolnym, w okresie wiosennym będziew przedszkolu z myślą o Twoim dziecku.
my bawić się w teatr pod hasłem, OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKODzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, pracowników, dzieci i ich LE" w kategoriach: „Dyrektor - optymista", „Nauczyciel - optymista",
rodzin możemy otrzymać ogólnopolski certyfikat jakości, w realizacji „Rodzic - optymista", „Dziecko - optymista". Więcej na ten temat w
programu „Optymistyczne Przedszkole". Nasza wspólna praca przyczy- późniejszych artykułach.
ni się do rozwoju zainteresowań dzieci poprzez swobodę wyrobu aktywMałgorzata Malinowska
ności; rodziców wzbogaci o wiedzę w rozwijaniu inteligencji wielorakich u swoich pociech. Będziemy rozwijać wśród wychowanków optymistyczne cechy charakteru takie jak: dobroć, życzliwość, empatię, kreatywność, prawdomówność, odwagę, opanowanie, spokój itp.
Czy warto być optymistą? Jesteśmy przekonani, że tak. Dziecko opty(Serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi
mistycznie patrzące w przyszłość będzie emocjonalnie silniejsze wchoMarianowi Bednarek i ks. Grzegorzowi Rajs,
dząc w dorosłe życie, będzie potrafiło swobodniej odnaleźć się w otakrewnym, sąsiadom, znajomym, Radzie Osiedla,
czającej je rzeczywistości. Nasze rozważania najlepiej podsumują słowa
Związkowi Emerytów i DFK
Alana Loy a McGinnis a: „Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więza
życzenia
i niezliczoną ilość kwiatów
cej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymuz okazji złotego
Jubileuszu
ją więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją ".
Justyna Nowak, Agnieszka Kuraś
- Krystyna i Wiktor Musiołowie

Podziękowanie
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Zmarł pan Franciszek Piziak

Podziękowanie
Dnia 27.05.2010 r. odszedł od nas nasz ukochany mąż, tata i dziadziuś

C a ł e pokolenia mieszkańców
Sławięcic znały pana Franciszka Piziaka. Uczestniczył On we
wszystkich ważnych powojennych
wydarzeniach, które dotyczyły naszej miejscowości. Był zawsze
w środku procesu budowania zgody w skomplikowanym przecież
„tyglu ludzi z całego świata" - jakim były Sławięcice w latach po
II wojnie światowej. Do Sławięcic Pan Franciszek przyjechał, jak
wielu młodych ludzi - po wiedzę.
Tutaj założył rodzinę i wychował
wspólnie z żoną Anną wspaniałe
córki i synów. Pamiętam z jaką pasją opowiadał o swojej pracy, szczególnie w Gminnej Spółdzielni. Był
niezwykłym fachowcem w dziedzinie księgowości i matematyki. „Nie
możemy Sławięcic zostawić!" - powtarzał razem ze swoim przyjacielem Włodzimierzem Matuszewskim, z którym świetnie się rozumieli.
Cieszył się z każdego nowego numeru „Gazety Sławięcickiej".
Jeszcze w latach wcześniejszych była - walka o wodociąg w naszym
osiedlu, starania o szkołę, przedszkole i sport. Do ostatnich dni swojego życia wszystko dokładnie planował i załatwiał... Był wzorem rzetelności.
Po niedzielnej mszy Św., jeszcze kilka lat temu - widziałem jak długo
wracał przez park do domu razem z panem Józefem Skoczkiem - dyskutując zawzięcie o ważnych sprawach... Ufam, że Dobry Ojciec Niebieski zorganizuje dla Ciebie Panie Franciszku piękne spotkanie ze wszystkimi, którzy odeszli przed Tobą... Znając Ciebie jestem pewny, że tematów do rozmów starczy na całą wieczność...
Gerard Kurzaj

Śp. M i r o s ł a w C a b a n
Serdecznie dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym,
pracownikom Zespołu Szkół nr 3 za wieńce, kwiaty, kondolencje,
Pani Doktor Annie Białek, pielęgniarce środowiskowej Ewie Wojton,
księdzu proboszczowi oraz wszystkim, którzy brali udział w pogrzebie
Pogrążona w głębokim smutku żona i dzieci z rodzinami

Podziękowanie
Wszystkim krewnym, przyjaciołom i znajomym za modlitwę, wieńce, kwiaty
oraz udział w pogrzebie naszego kochanego taty, dziadka i pradziadka

Śp. Franciszka Piziak
Dziękuje rodzina

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi, całej rodzinie, krewnym,
sąsiadom i znajomym za modlitwę, wieńce i wyrazy współczucia.
Pani doktor Annie Białek, pielęgniarce Ewie Wojton za opiekę medyczną.
Delegatom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wszystkim,
którzy brali udział w uroczystości pogrzebowej mojego męża

Śp. J o a c h i m a B r y ł k a
Żona

KRASNY

pekra

HURTOWNIA
ELEKTRYCZNA
-T ŁUCJA MANEK L. 8 6

ul. Przyjaźni 54
Kędzierzyn-Koźle
tel./fax 77 483 43 42

ft HUBERT PYKA L. 7 2
ft JAN S2ULC L. 7 2
t

osprzęt instalacyjny, aparatura modułowa nn, kanały instalacyjne
i grzebieniowe, oprawy, peszle i rury osłonowe

HILDEGARDA ZYGMUNT L. 7 9

ft STANISŁAWA JADWISZCZOK L. 7 9
ft ERWIN PARU2EL L. 4 7
t

MIROSŁAW CABAN L. 7 2

tt HENRYK LEWALD L. 5 6
ft JOACHIM BRYŁKA L 7 8
ft ŁUCJA PARUSEL L. 9 8
ft IRENE FABER L. 7 6
FRANCISZEK PIZIAK L. 8 9
ft LUISE HARNUS L. 7 3 [W NIEMCZECH]
WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA RODZINOM ZMARŁYCH

47-230 K-Koźle, ul. Dembowskiego 14
teUfax 77 481 51 85, tel. kom. 697094979
kom. 605 272 276
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śmy uczestniczyć we wspaniałym „Festynie
Kiermaszowym". Nasi uczniowie pełnili funkcje pomocników technicznych, ale również mogli zaprezentować się ogromnej rzeszy publiczności w spektaklu teatralnym „Alojz abo Hans",
za który zajęli III miejsce w ogólnopolskim konkursie teatralnym „Pierrot". Musimy pochwalić

Odnotowaliśmy również sukces w przedmiotach ekonomicznych. Katarzyna Żydek została finalistką XXXIX ogólnopolskiego konkursu statystycznego organizowanego przez
Główny Urząd Statystyczny i zajęła V miejsce
w Polsce.
Nowy rok szkolny rozpoczynamy pełni zapału. Nauczyciele przygotowali 9 innowacji,
których zakres jest bardzo szeroki. Prowadzone będą między innymi warsztaty matematycz-

Zesół Szkół nr 3 im. M.Reja w Sławięcicach

W

drugim semestrze poprzedniego roku szkolnego cały zespól, tj. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie pracowali bardzo intensywnie. W szkole realizowane były aż trzy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki". Dzięki temu w dodatkowych zajęciach z wielu przedmiotów, w tym maturalnych,
mogli uczestniczyć zarówno uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego, jak i Technikum. Uczniowie mieli szeroki wybór i mogli rozwijać swoje talenty lub uzupełniać wiedzę. Wyśmienitym
sukcesem zakończyła się innowacja, której celem było stworzenie przewodnika turystycznego po Sławięcicach. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować przedstawicielom
Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, Rady Osiedla i Mniejszości Niemieckiej. Dzięki spotkaniom z reprezentantami tych organizacji młodzież uczyła się robić kroszonki, poznała sposoby skubania pierza i przygotowania koron żniwnych. Uczniowie poznali ciekawe historie związane ze Sławięcicami, moją „Małą Ojczyzną".
To wszystko zaowocowało wydaniem przewodnika turystycznego „Spacerkiem po Sławięcicach" oraz fotoksiążki ukazującej przeszłość
i teraźniejszość Sławięcic na niezwykłych fotografiach. Autorki tej innowacji planują jej kontynuację, ale tym razem pod tytułem „Uczeń
- przewodnikiem po Sławięcicach". Jakie będą efekty pracy, opowiemy w następnym artykule. Jesteśmy dumni także z faktu, że mogli-

Nowy rok szkolny
- nowe wyzwania
naszą „gwiazdę" koła teatralnego, Martynę Razim, która otrzymała główną nagrodę za najlepszą rolę żeńską. Dużymi brawami nagrodzona
została musztra paradna przygotowana przez I
klasę LO z przedmiotami policyjnymi. Niemałym sukcesem zakończył się udział Jakuba Piekarskiego który został laureatem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton zorganizowanego przez XII LO we Wrocławiu pod patronatem ministra edukacji. Warto dodać, że wielu naszych uczniów nie pozostało obojętnymi na
tragedię, która dotknęła powodzian. Jako członkowie OSP ratowali dobytek, dostarczali żywność, środki czystości. Jesteśmy z ich postawy
bardzo dumni. Swoje umiejętności „strażackie"
pokazał Michał Tołoczko, który w eliminacjach
powiatowych ogólnopolskiego turnieju wiedzy
pożarniczej zajął I miejsce i Szymon Lesik, który uzyskał II lokatę.

no-pedagogiczne; uczniowie będą mogli po raz
pierwszy uczyć się w naszej szkole j. włoskiego; będą poznawać życie i twórczość wielkiego
Polaka - F. Chopina w 200. rocznicę urodzin;
poszerzać wiadomości o kulturze, tradycji, języku krajów anglosaskich i niemieckojęzycznych. Ponadto realizowany będzie w dalszym
ciągu projekt „Partnerzy w nauce", w ramach
którego nasi uczniowie przygotowali festiwal
nauki dla uczniów gimnazjów z terenu naszego miasta. Sprawili się doskonale, co zaowocowało stałą współpracą naszej szkoły z kilkoma gimnazjami.
W grudniu, jak zwykle, planujemy we
współpracy z TPS, RO i innymi instytucjami
Sławięcickie Spotkanie Adwentowe i dlatego
już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy.
Obserwator szkolny

Życzenia

FOTO - OKO

Święto nauczycieli
Z okazji przypadającego
w miesiącu
październiku
dorocznego święta wszystkich
pedagogów,
ślemy życzenia wszelkiej pomyślności i podziękowań
za nauczycielski trud - wszystkim
nauczycielom,
którzy w przeszłości i obecnie
nauczali
w różnych slawięcickich
szkołach.
Redakcja
Życzenia

Kochani Przyjaciele

M a r i o i Gerardzie
z okazji 3 5 • rocznicy
Waszej Przysięgi Miłości przyjmijcie wiązankę
serdecznych życzeń, wszelkich Łask Bożych na
Pan Antoni Korycki udowodnił nam wszystkim, że jest bardzo wysportowany.

lata wspólnego życia od przyjaciół z redakcji
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Zaproszono nas...

KTJ^. otwarcie wystawy „KędzierzynKoźle". Wymiary życia miejskiego w dokumentach i fotografii. Ze zbiorów Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Wystawę otwarto
1.10.2010 roku w Baszcie w Koźlu.

Zespół Szkół Miejskich nr 4

Uczeń współgospodarzem
szkoły
Pod

takim hasłem rozpoczął swą praE?.A. uroczyste spotkanie poświęcone panu profesorowi Karolowi Joncy organizowa- cę w br. szkolnym Samorząd Szkolny w Zene przez grono absolwentów Liceum Ogól- spole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynienokształcącego z Koźla. To ciekawe spotka- Koźlu. Rozwijanie samorządnej, kreatywnie odbyło się 17 września 2010 roku w sa- nej i aktywnej działalności uczniów zajmuli filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicz- je w naszej szkole szczególnie ważne miejsce i stanowi jedną z ważniejszych spraw
nej w Koźlu.
w procesie wychowania. Młodzież w szkoM A otwarcie wystawy prac Róży
le nie powinna jedynie dowiadywać się o żyWierzbickiej, Cecylii Łukasik i Marii Kipki
ciu społecznym, w które wejdzie, lecz ma
„Radość tworzenia". Wystawę otwarto
doświadczyć organizacji zbiorowego dziaw Kozielskiej Baszcie
łania, współtworzenia „rodziny" szkolnej
i współpracowania z dyrektorem szkoły i nauczycielami. To przez takie działania rozbudza się inicjatywę i samodzielność uczniów,
wdraża do nawiązywania dialogu z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz
uświadomienia sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Słowniczek

gwary śląskiej
HADRA - szmata
HARYNEK - śledź
MUSTER - szablon
ZOWISTNY - zazdrosny
ZOFCITY - soczysty
ZOKI - skarpety
LACLIK - śliniaczek
KUST - jedzenie
KUSIK - całusek
KOTLOKI - drobne pieniądze
KUKLOK - wizjer w drzwiach
KUPOWATY - kopiasty
KONSZTIK - sztuczka
KAPUCA - kaptur
GOWIEDŹ - ptactwo domowe
GRYFNY - zgrabny

Wysznupała Irka Kwoczała

Opracowywany przez uczniów i opiekunów program samorządu daje młodym ludziom możliwość i szansę wykazania się,
uczy szacunku dla dobra wspólnego i przygotowuje do życia w społeczności lokalnej
i w państwie.
Plan pracy jest zgodny z Regulaminem
Samorządu Uczniowskiego i dostosowany
do oczekiwań młodzieży, dyrektora szkoły i nauczycieli. Ma on pomóc w kształtowaniu postaw społecznych oraz wdrażać do
samorządności, kreatywności i aktywności.
Uwzględnia bogate i wszechstronne tradycje
szkolne, religijne, patriotyczne, w których
młodzież uczestniczy w sposób aktywny
i zaangażowany. Nad jego realizacją i prawidłowym przebiegiem czuwa Rada Samorządu Szkolnego, wybierana na początku każdego roku szkolnego. W br. szkolnym wybo-

ry do Samorządu Uczniowskiego odbyły się
w dniu 10 września, w wyniku których wyłoniono nowy skład Rady Samorządu kadencji 2010 - 2011.
Przewodniczącą szkoły została Kalina
Szostak - uczennica II klasy gimnazjum.
Zastępcą przewodniczącej szkoły - Agata
Foltys - uczennica I klasy gimnazjum.
Stanowisko przewodniczącej gimnazjum
objęła Paulina Zborowska z klasy III GA,
jej zastępcą została Patrycja Paluszkiewicz
- III GA, zaś przewodniczącą szkoły podstawowej została Karolina Gryc z klasy VI,
a zastępcą Diana Gryc z klasy IV.
Nowa rada ma już za sobą pierwsze spotkanie z dyrektorem szkoły, na którym
przedstawiono nowe propozycje, m.in. możliwość umieszczenia na korytarzu szkolnym
automatów z napojami i zdrową żywnością.
Pan dyrektor zaaprobował ten pomysł, jak
i cały plan pracy samorządu. Jednym ze stałych punktów realizowanych przez uczniów
jest sprzedaż ciast i napojów podczas imprez
szkolnych. Zebrane dochody są przeznaczane na potrzeby szkolne. Za pieniądze zebrane w zeszłym roku zakupiono pięć ławek
ogrodowych, które zamontowano przed budynkiem szkoły.
Uczniowie wybrali także swojego rzecznika. Został nim nauczyciel wychowania fizycznego mgr Paweł Wietrzykowski.
Samorząd Uczniowski jest organizacją
powołaną dla uczniów. Jego członkami są
wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do
szkoły, tak więc życzymy całej społeczności szkolnej owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym.
A.A.

Kilka słów o bibliotece w ZSM nr 4
w
roku szkolnym 2010 - 2011 rozpoczął się cykl spotkań czytelniczych pod hasłem „Z bajką przez świat". W spotkaniach uczestniczą
uczniowie klas I - III, którzy poznają bajki z różnych stron świata. Te
spotkania mają także przybliżyć dzieciom kraj, z którego pochodzi bajka, jego położenie, najważniejsze miejsca i ciekawostki. Każdemu spotkaniu towarzyszy flaga omawianego państwa. We wrześniu zapoznaliśmy się z malowniczą krainą Indii, a każde następne spotkanie to poznanie nowego kraju i bajki. Tak będziemy wędrować po świecie przez
cały rok, a w czerwcu nastąpi uroczyste podsumowanie spotkań.

W bibliotece szkolnej szykuje się także sporo innych imprez czytelniczych, m.in. obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Dzień Pluszowego Misia, spotkania choinkowe oraz imprezy organizowane na bieżące potrzeby dzieci. Warto także wspomnieć, że do naszych spotkań
zapraszamy również dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 18.
Biblioteka szkolna doczekała się także sporej modernizacji, ale
o szczegółach napiszę następnym razem.
Ilona Szafarczyk
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Po śląsku

IDowno tymu, jeszcze w latach powojynnych co połra miesiynci nojbarzi na lato abo na zima do wsi przyjyżdżoł szmaciorz, co my go haderlokym zwali.
Skupowoł łon tzw. dzisiej „surowce wtórne" - za wymianą na art. gospodarstwa domowygo, pasmanterię, drewniane
graczki, a niyroz i lizoki.

niyśli szmatów - to podug wartojści dostali my, abo jak tyn
handlyż mioł dobroł launa (humor) - mogli my se wybrać jaki
kolorowy, emaliowany garnek, pokrywka, kelnia abo miska a wszystko ze dobry downy fabryki „Silesja w Rybniku". - takoł fajnoł zielonoł miska ze kwiotkami momy jeszcze dzisiej
a moł łona już 45 lot.
Szkoda, że dzisiej niy ma takich HADYRLOKÓW - po
piyrwszy mieli by bardzo moc roboty, bo za każdym rogym
momy sklepy ze tonami starych rzeczy - po druge nasz downy

„Hadry zbierom do miecha - to jest moja uciecha"
My mu chętnie oddowali zebrane flaszki, gazety, kartongi, szmaciorz handlowoł ino bez tydziyń - nigdy we niydziela.
rozmajte żelastwo, a nojwiynci szmaty. Nieroz boły to rychWedług mnie to:
tig stare miechy, lojfry, deki, gardiny abo gołoty już połra raNiydziela wielko pani
zy połołtane.
- piyknie sie oblyko
Głojśnego haderloka boło już z daleka słyszeć. Stoł na swoi
I na rannej mszy dycki sie porzyko.
furze abo balonioku, dzwonioł dzwonkym wiela mioł sioły,
Potym leci drap do chałupy - kaj łobiod szykuje.
niykej głojśno śpiywoł szlagry np. Marina, Marina... abo groł
Zupa waży, kluski kulo, rolady rychtuje.
na organkach co ino umioł.
No a potym dzieci obiod zajodają.
Kaj widzioł ludzi to zaczimoł konia i pokazowoł co dzisiej
- Powiedzcie sami, jak dobrze sie wszyscy z tą Niydziemoł na zamiana „tołwor za tołwor".
lą mają!
Całoł fora mioł obwiyszonoł rozmajtymi klamorami - wteAby niejedna głowa rozważyła
dy boło to dla nos bardzo wartościowe.
co w ostatnich linijkach Irka ułożyła
A jak wyglądał ten jego handel i zwołżoł np. wiela my prziI.K.
D Jf C może poniższa rymowanka jest
już Państwu znana, ale postanowiłem mimo wszystko poprosić redakcję o jej zamieszczenie. Radości i uśmiechu w naszym
zagonionym życiu nigdy nie za wiele.
G. Kurzaj

Już mom nowo wyliczanka
ślonski krupniok to kaszanka
polsko babka to jest zista
piwa skrzinka to jest kista
ślonski fater to jest tata
wasz pomidor to tomata
wy mówicie my godomy
u was babcie u nas omy
z włosów spinka u nas szpanga
zwykle trzepak to klopsztanga
tam pociągi u nas cugi
garnitury to ancugi
filiżanka to jest szolka
pani z Polski to gorolka
rowerowy łańcuch to je keta
a fuzekla to skarpeta
na landrynki godom szkloki
z owsa płatki - hawerfloki
Polski Józef to jest Zefel
za to guzik to jest knefel
tam się grzeje, tu hajcuje
jak się śpieszy to piłuje
tam tablica tu tabula
a pierwiosnek to prymula

Wyliczanka po śląsku
by upiększyć - pomalują,
by ugryfnić - posztrajhujom
tam zasłony, a tu sztory
jak mom krankol - jestem chory
na pół litra godom halba
zaś weranda to jest lauba
jak oszczędzam to szporuja
jak chcą wietrzyć to luftuja
daje pozór - jest ostrożna
fuzbal to jest piłka nożna
poduszeczka to zegłowek
a przikopka to jest rowek
tam walizka, a tu kofer
a kierowca to jest szofer
awantura - u nas haja
tam jest grupa a tu zgraja
w szafie wieszak - w szranku bigiel
u was wiadro a tu kibel
mamlas - to taki niezdara
a plebania to jest fara
sok z kapusty to jest kwaska
a fartuszek do zopaska
u nos lyjty, u was lanie
wasze kłucie, nasze żganie
panna z dzieckiem to zowitka
kromka chleba u nos sznitka
motyle to szmanterloki
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łyżwy z korbką to kurbloki
dużo mówić to fanzolić
lekceważyć - u nos smolić
włóczyć się to znaczy smykać
modlić sie to u nos rzykać
schacharzony to zepsuty
tu szczewiki a tam buty
seblyc się to jest rozbierać
roztopierzać to rozpierać
u was katar u nos ryma
denaturat to jest bryna
tu wyklupać tam wytrzepać
u was rzucać u nos ciepać
iść na randkę to zolycić
u was złapać u nos chycić
u was rura u nos ruła
a piekarnik to bratruła
tu zmarasić tam zabrudzić
tam schować a tu skludzić
ciepać machy - robić miny
zaś obierki - łoszkrabiny
grysik to jest manna kasza
zamiast wusztu jest kiełbasa
tam gotować u nas warzić
ślonski dziadek to jest starzik
powóz konny to jest fura
a napisoł to Szymura
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Ważne Dni!

To były ważne dni dla naszej Rodziny Parafialnej.

Młodzież zawsze chętnie odpowiadała na apel Ks. Proboszcza o poFoto: G.K. moc. Ale czy wszyscy? Teraz, podczas malowania tej pomocy potrzeba więcej... pamiętajmy o tym. Niech nasze telefony komórkowe będą gorące od SMS-ów wysyłanych do innych, aby skrzyknąć się w razie potrzeby...

W drugim dniu pielgrzymki wieczorem pielgrzymi z radością usiedli
wokół „ogniska" na placu szkolnym w Boronowie.
Foto. G.K.

W maju br. gościliśmy w Sławięcicach Siostry z Chin.

Może rosną nam nowe talenty sportowe? Błażeju! Czy wakacje
w Sławięcicach też mogą być ciekawe? Życzymy Ci, abyś został kiedyś
sławnym tenisistą...

Kiełbaski na Cyklostradzie zawsze smakują.
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
D r u ż y n a KS Sławięcice po 3 latach gry w B klasie pod wodzą trenera Zbigniewa Matyjaska powróciła do A klasy Obdarzony zaufaniem
przez zarząd klubu Z. Matyjasek 3 lata spokojnie budował drużynę zdolną osiągnąć wytyczony cel w tym sezonie. Zespól swą siłę opierał na doświadczonych zawodnikach - Bernard Wołany - ostoja defensywy i Robert Czopek - dyrygent zespołu. U ich boku młodzi zawodnicy czynili stałe postępy W ubiegłym sezonie drużyna ze Sławięcic od początku
nadawała ton rozgrywkom, szybko obejmując fotel lidera. Jednak rywale cały czas blisko czaili się za plecami.Imponujący dorobek KS Sławięcice 71 pkt - 134 strzelone bramki przy 28 straconych, jedna poraż-

ka i dwa remisy poparte były widowiskową i ofensywną grą, a prym
w tym wiedli wyborowi snajperzy - Rafał Kapica i Łukasz Mizak. Drużynę zasilali wychowankowie i juniorzy KS-u umiejętnie wprowadzani
przez trenera. Awans wywalczyli: Trener - Zbigniew Matyjasek, Bramkarze - Łukarz Merz, Mariusz Paczuła, oraz: Damian Burzan,Bernard
Wołany, Przemysław Wożniak, Łukasz Mańturz, Piotr Ruzik, Adam
Zieliński, Łukasz Wawrzak, Robert Czopek, Daniel Wojton, Rafał Kapica, Łukasz Mizak, Piotr Warzecha, Tomasz Szałaj, Artur Sokołowski,
Daniel Kozłowski, Artur Biernat, Artur Jarosz, Michał Jaremko, Damian Harnus i Bartosz Kiebzak - jesienią.

TABELA B-KLASA 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sławięciccy juniorzy.

drużyna
KS Sławięcice
Porawie II Większyce
Victoria Lany
LZS St. Koźle
Odra II Koźle
Orzeł Polska Cerekiew
LZS Kotlarnia
KS Cisowa
LZS Lężce
Zawisza St. Kuźnia
Fortuna Ostrożnica
Inter Mechnica
Fortuna Witosławice
Zryw Pawłowiczki

mecze
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Pkt
71
62
59
51
47
40
37
33
27
26
24
22
15
5

Bz
134
82
78
71
78
68
65
50
73
52
48
47
47
19

-

Bs
28
43
29
38
45
68
82
60
77
83
83
85
109
82

Poczynania naszej drużyny można śledzić za pośrednictwem powstałej w tym sezonie strony internetowej: www.slawiecice.futbolowo.pl
Na stronie można znaleźć między innymi relację z rozegranych spotkań, galerię zdjęć, aktualną tabelę oraz terminarz rozgrywek jak i wiele
ciekawych informacji związanych z drużyną KS Sławięcice.
Z. Tomik, J. Fogel

Podziękowanie

Sport buduje przyjaźnie...

Gazeta
SŁAWIĘCICKA

Z a r z ą d Klubu Sportowego „KS Sławięcice" dziękuje darczyńcom
za wsparcie finansowe jego działalności.
Każda złotówka przekazana przez Państwa jest dla działalności Klubu niezwykle cenna. Przychody uzyskane z tytułu odpisu 1% z podatku
od osób fizycznych wyniosły 1.513,00 zł.
Zarząd Klubu serdecznie zaprasza sympatyków piłki nożnej na mecze
z udziałem naszych zawodników.
Ze sportowym pozdrowieniem
zarząd

Wydawca: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁAWIĘCIC
47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Asnyka 2, woj. Opolskie
Konto bankowe:
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SWIFT: PKOPPLPW
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GERARD KURZAJ - redaktor naczelny, tel. 077- 4835251,
G R Z E G O R Z BIAŁEK, KRZYSZTOF BURDYNOWSKI, HALINA FOGEL, M A G D A L E N A
KUROWSKA, MARIA KURZAJ, IRENA K W O C Z A Ł A i współpracownicy.

Redakcja zaprasza wszystkich do współredagowania pisma. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, uwagi
i opinie. Osoby mieszkające za granica, a zainteresowane systematycznym otrzymywaniem gazety prosimy o kontakt z redakcją. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja oraz wszystkie osoby z nią współpracujące
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Serce rośnie gdy widzimy odnowione ściany naszej świątyni.

Prezbiterium pomalowano najszybciej.

Malujemy Nasz Kościół

Roboty z przenoszeniem ławek jest co niemiara.

Pod sklepieniem prezbiterium.

Codziennie przykrywamy i odkrywamy ławki.

Jak to dobrze, że mamy pana Marka Tomaszka, który potrafi uszczelnić
zabytkowe okna witrażowe od zewnątrz.

•••••••MMHHBNHM

W wielu miejscach trzeba wymieniać tynki.

Widok z ambony.

Ale widok!

Grochówka zorganizowana pod dowództwem pana Zygmunta Tomaszka zrobiła furoi

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

I ) \ J dziś nie mogę uwierzyć, że wszystko nam się tak pięknie
udało. Mam na myśli wszystkie działania przygotowawcze i sam FESTYN KIERMASZOWY z 13 czerwca 2010 roku. Pisałem już o tym
na gorąco w lipcu 2010 r. w specjalnym wydaniu „Gazety Sławięcickiej". Co z tego wszystkiego zostanie? Myślę, że rzecz najważniejsza: poczucie wspólnoty, które przez pracę, trudy i radość umocniliśmy
w Sławięcicach. Wielkie słowa? O nie! Porozmawiajcie Państwo z naszymi znajomymi czy krewnymi, którzy obserwowali nasze działania
z daleka, niekiedy z odległości tysięcy kilometrów... Tęsknią za tym naszym „Sławięcickim wariactwem pozytywnym"... Co robimy dalej?
Kiedy następny festyn? Wszyscy niech pomyślą! Na razie pośmiejmy
się jeszcze raz, patrząc na zdjęcia obok. Chciałem jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim, którzy przez całe miesiące pracowali w naszym
„Komitecie" niekiedy znosząc cierpliwie „fanaberie" Gerarda... Ale się
udało i za to Bogu niech będą dzięki!

To nie był żart - Śląsk naprawdę
wystąpił w Sławięcicach.

l, . /
Pan Jorg Skowronek najpierw musiał wszystko wykosić.

Gerard Kurzaj

Zebranie przed festynem - to dopiero była twórcza kłótnia!
Pan Janek Schoengart z Miejsca Kłodnickiego przez tygodnie całe szykował
najlepszego grila na świecie.

A nad wszystkim czuwał cały czas w ruchu
ks. proboszcz Marian Bednarek.

Panie Asia i Maria mają jakiś tajny temat?

Piotrze! Kaj Ty sie ciśniesz?

— GAZETA SŁAWIĘCICKA
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Z DNIA
J S sierpnia br. rozpoczęły się prace remontowo-malarskie ścian i sufitów w naszym kościele. Przygotowania trwały wiele lat (wymiana dachu, instalacji elektrycznej i ogrzewania, renowacja witraży, ekspertyzy, dokumentacja i wiele innych). Kiedy w sierpniu
2009 roku zostałem proboszczem w Sławięcicach wiedziałem, że czeka mnie malowanie kościoła. Nie spodziewałem się jednak,
że nastąpi to tak szybko. Wiele okoliczności wpłynęło na to, że prace już trwają. Malowanie kościoła podzielone jest na dwa etapy.
Pierwszy, który już się zakończył, obejmował: uzupełnienie tynków, malowanie ścian
i sufitu oraz złocenie. Drugi etap, który rozpocznie się wiosną i zakończy do 30 czerwca
2011 roku, obejmuje malowanie ornamentów,
aktualnie miejsca te pomalowane są na biało.
Na pewno wielu z nas zastanawia się dlaczego tak malujemy, dlaczego takie kolory, jakie
będą ornamenty? Nie ma tu nic przypadkowego. Przed malowaniem, a także w trakcie prac
konserwator dokonał i dalej dokonuje odkrywek, które ukazują pierwotne malowanie kościoła. Pani konserwator czuwa również nad
prawidłowym wykonaniem wcześniejszych
założeń. Zgodnie z zaleceniem konserwatora
wojewódzkiego w trakcie prac musimy przywrócić oryginalne (pierwotne) wymalowanie
kościoła.

wiele utrudnień: stojące pomiędzy ławkami
rusztowanie, poprzestawiane ławki, zmiana
godzin odprawiania niektórych nabożeństw,
czy uroczystości parafialne lub msze ślubne świętowane nie zawsze w takim wystroju
kościoła jak byśmy chcieli. Mam jednak nadzieję, że te wszystkie trudności nie są aż tak
uciążliwe, pokazały to chociażby Misje Parafialne, które przeżywaliśmy bardzo pięknie
i mam nadzieję owocnie kilka tygodni temu
w samym środku remontu.
Dziękuję Opatrzności, że tak nas wszystkich prowadzi i czuwa nad nami. Cała praca możliwa jest również dzięki zaangażowaniu wielu parafian i nie tylko. Dziękuję zatem serdecznie tym, którzy przyczyniali się
i nadal przyczyniają do tego dzieła. Dziękuję
ks. Janowi Piechoczkowi, mojemu poprzednikowi, za przygotowania, które on poczynił,
członkom Rady Parafialnej, którzy pomagali w sprawach formalnych, w przygotowaniu
dokumentacji i wyborze firmy, wszystkim,
którzy składali i składają na ten cel ofiary, parafianom, którzy pomagają przy różnych pracach: przenoszenie wyposażenia kościoła,
sprzątanie, które odbywa się co drugi dzień,
a nawet niekiedy codziennie, bo przecież codziennie sprawujemy nabożeństwa i msze św.
Cieszy mnie, że tak wiele osób angażowało
się i nadal angażuje przy tym naszym wspólDotychczasowa praca wykonywana była nym dziele, nie jestem w stanie wymienić tu
bardzo sprawnie. Parafianie, którzy przycho- wszystkich osób, ale wszystkim z serca dziędzili na niedzielne Msze św. co tydzień mogli kuję. Bóg zapłać.
zobaczyć coraz to nowe efekty pracy. Remont
ks. Marian Bednarek
w naszym kościele pociąga za sobą również
proboszcz

Gratulacje— Nasi parafianie:

Małgorzata i Leon Kulesa
Krystyna i Alojzy Majnusz
Krystyna i Wiktor Musioł
obchodzili Złoty Jubileusz Małżeństwa
Dostojnym Jubilatom obfitych Łask Bożych
i samych pogodnych dni na dalsze lata
wspólnego życia
życzy Redakcja
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to wasza
zasługa

P isanie o pieniądzach to zawsze trudna s
wa. Można mieć różne pomysły i plany, niekiedy nawet bardzo pożyteczne, ale niestety często
na przeszkodzie w ich realizacji stoją pieniądze.
Tak też było i jest z naszą „Gazetą Sławięcicką". Już w roku 1990, gdy wydaliśmy pierwszy
numer gazety pojawiły się pytania - skąd papier? Kto zapłaci za ksero? Później gdy zaczęliśmy drukować na kolorowym papierze, koszty jeszcze wzrosły. Na początku miał się ukazać tylko 1 numer, tak na próbę... Ale to Wy
Drodzy Czytelnicy dodaliście nam skrzydeł
zrzucając się od tylu lat na częściowe pokrycie kosztów. Bez tej pomocy byłoby ciężko zamknąć bilans „na zero". W każdym numerze
gazety wymieniamy naszych sponsorów. Jesteśmy wdzięczni również tym spośród naszych
czytelników, którzy proszą nas, aby ich nazwisk nie wymieniać.
Ostatnio „dodali nam skrzydeł":
•

Ks. Proboszcz JAN PIECHOCZEK

•

Pani MARIA KUPKA

•

Pani KAZIMIERA BRYŁKA

•

Państwo HALINA i JÓZEF KAPOLKA

•

Pan JÓZEF LANGER

•

Pani HANNA SOJKA

•

Pani HILDEGARDA SCHOLZ

•

Pani NOTBURGA ZIMMERT

•

Pani MONIKA GABOR

•

Pan JOHANN BAUMGART

•

Państwo BARBARA i WOLFGANG
LERCH

•

Państwo JANKA i JAN KLOSE

•

Pani MARIA RUDNER

•

Pani MARGARETE JOHN

•

Pani SILWIA URBAŃCZYK

•

Pan WERNER NAHLIK

•

Pani EVA SZABO

•

Pani MARGARETE STIRN

•

Pani MARIA CZISCH

•

Państwo GERARD I MARIA KURZAJ

•

Pani ANNA JANOSZKA

Wszystkim przyjaciołom naszej gazety składamy gorące podziękowania.
Redakcja
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Panie, odtąd wszystko chcę czynić przez
Ciebie, z tobq i w tobie.
Niech łaska twoja i wierność
Zawsze mnie strzeże

Wdzięczny Bogu oraz l u d z i o m
za ł a s k ę i m i ł o ś ć
z okazji 25-lecia k a p ł a ń s t w a
błogosławi

Ks. prob. J o s e f Słowik
Opole Padeborn Czarnowąsy
Krzanowice - Sławięcice - Onna
Iserlohn - Arnsberg / Husten

1985-2010

25 lat kapłaństwa
księdza
Józefa Słowika

Jesień
Kolorami się mienią,
krajobrazy jesienią.
Nić babiego lata się wije,
gospodarz ze zbiorami się uwija.
Tylko patrzeć jak zima
rozgości się na dłużej
i do wiosny potrzyma.

Drogi Księże Józefie!
Z okazji Twojego pięknego Jubileuszu przyjmij proszę szczere życzenia wielu Łask Bożych, optymizmu
i zdrowia na niełatwej służbie kapłańskiej w Niemczech. Pamiętamy Cię ciągle mocno w Sławięcicach.
Pamiętamy nasze wyprawy autobusem z namiotami
i chlebem z Polski - do Rzymu w latach 80. Do dziś
czerpiemy z Twojego entuzjazmu i radości, które zawsze wokół rozdawałeś i wiemy, że nadal to czynisz.
Jest nam również miło, że do dziś czytasz nasze sławięcickie pismo.
Pozdrawiamy gorąco i zapewniamy, że drzwi wielu sławięcickich domów są dla Ciebie otwarte dzień
i noc. Szczęść Boże!
Redakcja

Zmiany, zmiany
N i e wytrzymał długo ks. Piotr Janaszczyk u swojej Patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Decyzją ks. Biskupa Ordynariusza został
przeniesiony do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Dziękujemy księdzu Piotrowi za dwa lata zmagania się
z naszą parafią, za dobre zmiany, które były jego udziałem, za „Marianki", za pielgrzymkowe konferencje i wspólne pielgrzymowanie, za
pracę z młodzieżą i ministrantami. Za wszystko co nam przekazałeś składamy serdeczne
Bóg zapłać!
Mamy nadzieję, że te dwa lata spędzone
w naszej parafii zapisały się, mimo wszystko,
dobrze w księdza pamięci.
Życzymy księdzu Piotrowi sił, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego i darów Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej i samych dobrych,
pełnych radości dni.

A.M.

Do członków
Towarzystwa
Przyjaciół
Sławięcic
^ J z i ę k u j ę wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, którzy uregulowali
swoje zobowiązania członkowskie, czyli opłacili składki, szczególnie tym, którzy dokonali
tego z wyprzedzeniem.
Jednocześnie przypominam tym, którzy zapomnieli i mają trochę zaległości o konieczności
opłacenia składek członkowskich. Niestety, zgodnie ze statutem, za niepłacenie składek można zostać wykreślonym z listy członków Towarzystwa.
Dla ułatwienia wpłat podaję, że składki można składać do mnie osobiście lub bezpośrednio
na konto bankowe Towarzystwa:
Bank Pekao SA I/o Kędzierzyn-Koźle

Na miejsce ks. Piotra ks. Biskup Ordynariusz przysłał do pomocy ks. Proboszczowi i do pracy w naszej parafii ks. Jana Tomaszewskiego. Tak się składa, że pierwszą parafią księdza Jana była parafia św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej. Do
nas ksiądz Jan przyszedł z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Raciborza. Witamy
serdecznie w Sławięcicach. Przyszedł ksiądz
do nas w czas remontu (dosłownie i w przenośni - malowanie kościoła i Misje św.) - życzymy więc księdzu Janowi wielu Łask Bożych, sił, zdrowia i optymizmu w pracy dusz85 1240 1659 1111 0000 2600 7126
pasterskiej w naszej parafii. Mamy nadzieję,
z
dopiskiem „składki członkowskie".
że „Gazeta Sławięcicka", której łamy stawiaNa konto to można oczywiście wpłacać takmy do księdza dyspozycji, będzie w tym dziaże darowizny na cele statutowe Towarzystwa
łaniu pomocna.
Obu księżom życzymy Szczęść Boże w pra- w tym wydawanie „Gazety Sławięcickiej".
Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.
cy na nowej placówce.
Grzegorz Białek - Skarbnik TPS
Redakcja
Życzenia
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Panie:
Tobiasz Płachetka
roku 2010 przeżywaliśmy ponownie
Marcel Burzawa
uroczystość I Komunii Świętej w naszej paraDenis Kita
fii. Pani Romualda Wawrzecka nadesłała do naOskar Kalus
szej redakcji wiersze, które poniżej publikujeDamian Moszko
my. Podajemy również nazwiska dzieci, które
Mateusz Tomaszek
w tym roku przeżywały ten wielki dzień. Są to:
Paweł Cedzich
Natalia Pietruszewska
Patryk Niejadlik
Dżesika Michalska
Dominik Czempik
Weronika Jończyk
Damian Pietrowski
Diana Gryc
Mateusz Wawrzecki
Agnieszka Ogórek
Tomasz Kusiak
Magdalena Jóźwik
Damian Korbela
Joanna Moszko
Mirosław Juretko
Mateusz Błochowicz
Wszystkim dzieciom życzymy Opieki Bożej
Mateusz Makowski
w całym życiu!
Marcin Alder
Redakcja

Moja Pierwsza
Spowiedź i Komunia Święta
Moje życie układa się w wiersze:
pierwszy płacz i uśmiech, potem kroki pierwsze;
pierwsze kwiaty i też pierwsze śniegi,
pierwsze latem na policzkach piegi;
pierwsze ważne słowa, to: „kochana mamo",
gdy przed snem mi czule szeptała: „dobranoc";
potem szkoła, a wcześniej przedszkole pierwsze smutki i chwile wesołe,
pierwszy sukces i pierwsza porażka,
co jest błahe, a która rzecz - ważka,
komu można ufać, czego się wystrzegać,
na kim można w sprawach niezwykłych polegać...
Pierwszy mały rower - przy tym radość taka,
jak wtedy, gdym od taty dostał... na lizaka;
pierwszy dobry czyn i gest poświęcenia,
by móc spełnić czyjeś ukryte pragnienia...
Mogę „pierwsze razy" wymieniać bez liku;
każde z nich umieścić w pierwszym pamiętniku;
lecz je wszystkie razem przyćmiewa rzecz święta:
moja Pierwsza Spowiedź i Komunia Święta.

Jesteś
Panie...
Jesteś Panie...
jak przystań,
do której łódź przed burzą zdąża;
jak kropla,
która w skale ślad życia wydrąża;
jak ranek,
co dla mych obietnic spełnienia,
tak bez zaskoczenia zawsze się pojawia;
jak zima,
która kwiatom oporu nie stawia...
Jesteś Panie...
jak stokrotki białe,
jak czerwone maki;
jak ziarno,
w które wplątał się smak chleba;
jak siewca,
dostojnie płynący w oddali,
na granicy Ziemi i nadziei z Nieba...
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Jłnna (gl&gta,,
Krystyna,
%amińsf&,
Katarzyna, HWróbel,
oraz Tanouoit:

3~[einz M&ndla,,
3-Cenryf^ Szindzielorz
"Edward 3~Cajczul<i
obchodzili

80.

rocznicę, urodzin

Życzymy dużo zdrozoia
i wszelkich
fas^ożych
na dalsze fata życia
Redakcja
Laurka

Panie:

Bogumiła Qwiozdzik
Czesława Langiewicz
Irena TS/lorgensztern
Teresa Korbela
obchodziły

85.

rocznicą

urodzin.

Życzymy dużo zdrowia
i wszelkich Łask Bożych
na dalsze lata życia
'Redakcja
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Gość Gazety
ła mnie na jakiś samochód jadący na zachód
do Koźla. Tak błąkaliśmy się z ciotką od Bawarii aż do Kolonii i z powrotem do SławięMaria Kurzaj: Można powiedzieć, że Wolf- cic. Mama mnie cały czas szukała, nie wiedziagang LERCH to człowiek sukcesu. Jako inży- ła gdzie jestem... Gdy we wrześniu 1945 roku
nier mechanik, specjalista od budowy zakła- stanąłem na progu domu, mama zemdlała... Podów metalurgicznych, delegowany przez znany tem była straszna bieda i głód. Jakiś gospodarz
niemiecki koncern „MANESMANN" - zwiedzi- w Zalesiu podarował mi pajdę chleba ze smal-

Chciałbym tam być...
łeś cały świat. Budowałeś huty od Brazylii aż
do Chin. Co takiego światowca ciągnie do małych Sławięcic?

Państwo Barbara i Wolfgang LERCH.

Wolfgang Lerch: W Sławięcicach się urodziłem w roku 1933. Tutaj od zawsze mieszkali moi krewni. Mój ojciec leży na tutejszym
cmentarzu od roku 1938. W Sławięcicach spędziłem młodość, miałem i mam do dzisiaj przyjaciół. Skończyłem po wojnie Technikum Mechaniczne w tutejszym MOS-ie (Młodzieżowy
Ośrodek Szkoleniowy - przyp. red.). Do dzisiaj stoi dom, który wybudował mój ojciec. Jako młody chłopak uprawiałem „ostro" sport
w Sławięcicach. Mecze z Blachownią i Cisową
pamiętam do dziś. Jak można zapomnieć tamte sławięcickie lata? Mimo że nie było łatwo,
mam ten czas stale w sercu...
Maria Kurzaj: Pozwól, że wrócimy na chwilę do twojego ojca, o którym wspomniałeś...
Podobnie jak ty, też wojażował po świecie...
Wolfgang Lerch: Tak, to prawda. Ojciec, jako młody chłopak jeszcze przed I wojną zaciągnął się do marynarki. Z Chin przysyłał do Sławięcic listy, a nauczyciel w szkole odczytywał
je dzieciom na lekcjach geografii. Na Kanale
Sueskim uratował cały okręt zgłaszając się na
ochotnika do nurkowania i odplątania liny blokującej śrubę statku. Cesarz niemiecki odznaczył go za to medalem. Przed II wojną Ojciec
był w Sławięcicach listonoszem, mamę moją
poznał aż w Chorzowie. Nie chcieli zamieszkać w Chorzowie, ponieważ uznali że tamte tereny są niepewne i granica państwowa może
się szybko zmienić. Wrócili do Sławięcic.
Maria Kurzaj: A co pamiętasz z trudnych
lat wojny...
Wolfgang Lerch: W styczniu 1945 roku miałem 12 lat. Zgubiłem się wśród frontowej zawieruchy w Sławięcicach. Ciotka zabra-

cem. Przywiozłem ją do domu, a mama nożem
zdjęła z chleba smalec, aby starczyło też dla innych...
Maria Kurzaj: Byłeś uczniem MOS-u...
Wolfgang Lerch: Tak. To była dobra szkoła,
szczególnie w początkowych latach. Co wieczór stawaliśmy wszyscy do apelu i nad sławięcickim parkiem rozlegała się pieśń „Wszystkie
nasze dzienne sprawy"... Pamiętam do dziś nazwiska nauczycieli: Woźniak, Wyrozumski,
Październy i wielu innych...
Maria Kurzaj: Jak to było z wyjazdem do
Niemiec?
Wolfgang Lerch: Wyjechaliśmy z całą rodziną w roku 1958. W Niemczech w tym czasie
wcale nie było raju. Starania o mieszkanie, rodzina, narodziny synów. Pilnowanie pracy zawodowej. Nieco łatwiej niż w Polsce przyszło
nam żyć w Niemczech trochę później.
Maria Kurzaj: Twój kolega, pan Gerhard
Komander, na tegorocznym festynie kiermaszowym w Sławięcicach kupił aż 40 cegiełek wspomagających malowanie naszej świątyni, ty kupiłeś 77 czyli tyle ile masz lat, czyżbyś chciał
kolegę przebić?
Wolfgang Lerch: Bardzo się cieszę, że mój
rodzimy kościół jest teraz malowany. W tej
świątyni zostałem ochrzczony, przyjąłem I komunię św. No i przodkowie zapewne budowali ten kościół, a mój syn Bernhard, który został
księdzem, pracuje obecnie w Niemczech, miał
to szczęście odprawić tutaj również mszę św.
prymicyjną.
Maria Kurzaj: Od początku czytasz podobno
„ Gazetę Sławięcicką "?
Wolfgang Lerch: Tak to prawda. Ucieszyłem się w roku 1990 gdy powstała. Gdy przychodzi przesyłka z Polski, a w niej świeża gazeta ze Sławięcic siadam i czytam ją szybko od
deski do deski, potem... nie potrafię znaleźć sobie miejsca. Nawet żona Barbara mnie strofuje. Czytam gazetę powoli drugi raz i ogarnia
mnie żal, ponieważ chciałbym tam być, na waszych cyklostradach, festynach, spotkaniach.
Człowiek nigdy nie zapomni rodzinnych stron.
Maria Kurzaj: Widzę że tematów do rozmowy mielibyśmy jeszcze dużo. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Czy umawiamy się na
następny raz?
Wolfgang Lerch: Bardzo chętnie. Przy okazji gorąco pozdrawiam moje ukochane Sławięcice, wszystkich dawnych i obecnych mieszkańców. Do zobaczenia!
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R a d a Osiedla informuje mieszkańców Sławięcic, że zgłosiła do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle niżej wymienione wnioski do
realizacji w budżecie gminy roku 2011. Wnioski te, jak Państwo przeczytają, zawierają uzasadnienie i zwracają uwagę na zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom obiektów:
1. Budowa placu rekreacyjno-sportowego
(róg ul. Kołłątaja i ul. Asnyka) na podstawie
opracowanej w 2010 r. przez gminę dokumentacji projektowej. Kompleks sportowy od wielu lat jest oczekiwanym miejscem spędzania
czasu przez mieszkańców dzielnicy Sławięcice. Koncepcja zagospodarowania placu znalazła szerokie zainteresowanie i poparcie opinii
społecznej, ponieważ uwzględnia możliwość
wykorzystania obiektu przez wszystkie grupy
wiekowe mieszkańców. Wniosek ten traktujemy priorytetowo.
2. Budowa oświetlenia alejek spacerowych
w zabytkowym parku miejskim w Sławięcicach.
Zwracamy się o wydzielenie etapów realizacji projektu oświetlenia parku (kompletny
Projekt Budowlany opracowany przez gminę
Kędzierzyn-Koźle czeka na realizację). Rada
Osiedla wskazuje odcinek niezbędny do realizacji z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po nieoświetlonym
terenie o zmierzchu, tj. od mostu na rzece
Kłodnica do mostu na Kanale Gliwickim (ul.
Wróblewskiego). Przedmiotowy wniosek jest
składany przez samorząd mieszkańców do budżetu gminy od wielu lat i czeka na przychylność gospodarzy gminy.
3. Remont istniejącej i uzupełnienie brakującej nawierzchni asfaltowej alejek spacerowych w zabytkowym parku miejskim w Sławięcicach.
Ciąg pieszy wykonany w nawierzchni asfaltowej w latach siedemdziesiątych posiada liczne spękania, ubytki i dziury. Stan alejek parkowych pogarsza się z każdym dniem i zagraża bezpieczeństwu poruszających się bez
oświetlenia mieszkańców. Największe zagrożenie stwarza odcinek alei pomiędzy mostami
na rzece Kłodnicy i rzece Młynówce - gdzie
wytworzył się próg na terenie pochyłym, uniemożliwiający bezpieczne poruszanie pieszych
i rowerzystów. Zwracamy się o pilne potraktowanie zgłaszanej potrzeby remontu.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej
I budowa drogi wraz z oświetleniem w ul.
Sadowej w Sławięcicach. Istniejąca droga pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul.
Sadowej, w części wykonanej z nawierzchni
betonowej zniszczona, zaś w części pozostająca jako gruntowa. Wniosek zgłaszany przez
Samorząd Mieszkańców od kilku lat.
5. Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Eichendorffa połączona z budową chodnika na odcinku wyjazdu
w kierunku gminy Ujazd (prawa strona drogi krajowej). Odcinek ok. 50 mb drogi krajo-

Jesień 2010 • Nr 73

— GAZETA SŁAWIĘCICKA

Rada Osiedla Sławięcice wnioskuje...
wej bez pobocza utwardzonego i bez chodnika. Istniejące oświetlenie drogi zostało wykonane w latach 70., w ostatnim roku obserwowana jest duża awaryjność instalacji (zgłoszone awarie oświetlenia szczególnie w okresie jesienno-zimowym trwały po 3 tygodnie) i wg
opinii Zakładu Energetycznego wymaga wykonania nowej sieci i punktów oświetleniowych.
Ruch pieszy pasem nieoświetlonej drogi krajowej na terenie zabudowanym, o niebezpiecznym natężeniu samochodów w kierunku autostrady A-4 wymaga natychmiastowych działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców tej części miasta. Apelujemy do pana prezydenta, aby rozważyć budowę oświetlenia wraz z wykonaniem chodnika poza pasem starodrzewu przy ulicy Eichendorffa (droga krajowa). Działania te rozwiążą bezpieczne
poruszanie mieszkańców wspomnianej ulicy
w Kędzierzynie-Koźlu.
6. Wykonanie dokumentacji i budowa drogi
wraz z odwodnieniem w ul. Powstańca Filipa Pieli. Droga gruntowa dojazdowa do starej
zabudowy mieszkaniowej (około 300 budynków). W obecnym stanie nie zabezpiecza potrzeb komunikacji ani bezpieczeństwa mieszkańców z powodu swoich wymiarów. Zwracamy się o podjęcie wszelkich działań w kierunku rozwiązania dojazdu pogotowia, straży pożarnej czy samochodu-śmieciarki do posesji zlokalizowanych przy ul. Powstańca Filipa Pieli poprzez poszerzenie i utwardzenie
drogi. (Rada Osiedla jako organ reprezentujący mieszkańców zobowiązuje się podjąć działania w kierunku uzyskania zgód właścicieli gruntów przewidzianych do wykupu na potrzeby drogi).
7. Wykonanie dokumentacji i budowa pasa komunikacji pieszej i rowerowej wraz
z oświetleniem na odcinku ul. Strzeleckiej. Wniosek dotyczy rozwiązania bezpiecznego ruchu pieszego i rowerowego na odcinku drogi krajowej od mostu na Kanale Gliwickim (przy Elektrowni Blachownia) do wlotu ul.
Dąbrowszczaków w Sławięcicach). Jest to droga wykorzystywana przez mieszkańców naszej
dzielnicy - rowerzystów i pieszych zatrudnionych w zakładach na terenie Z. Ch. Blachownia, Elektrowni jak również w nowo powstałych zakładach przy ul. Strzeleckiej w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi krajowej zlokalizowane są 3 przystanki autobusowe bez utwardzenia i stosownej zatoki. Wszystkie przedstawione tu problemy bezpieczeństwa skłaniają do podjęcia działań minimum w kierunku oświetlenia
przedmiotowej drogi.
8. Wykonanie dokumentacji i budowa przystanku autobusowego linii „5" wraz z zatoką przy ul. Strzeleckiej/Dąbrowszczaków. Od
czerwca 2009 r. przystanek MZK przy ul. Dąbrowszczaków został przeniesiony w kierunku Blachowni na ul. Strzelecką. Rada Osie-

dla otrzymała pisemne stanowisko dyrektora MZK w K-Koźlu o braku środków finansowych w budżecie na rok 2009 na wykonanie
utwardzenia i wiaty przystankowej. Z uwagi na
pasażerów szczególnej troski jakimi są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej apelujemy o
wykonanie zatoki przystankowej wraz z utwardzeniem terenu przystanku i zadaszeniem. Istniejące warunki wysiadania i oczekiwania na
autobus zagrażają bezpieczeństwu użytkowników MZK linii nr „5".
9. Wykonanie dokumentacji i budowa
bezpiecznego przejścia dla niepełnosprawnych z ul. Sławięcickiej na ul. Roberta Kocha. Zwracamy się o działania gminy wspólne z zarządcą drogi krajowej. Nowo wybudowana droga asfaltowa w ul. Roberta Kocha łączy się przy moście na Kanale Gliwickim z ul.
Sławięcicką (droga krajowa) poprzez utwardzony pas dla ruchu pieszego. Różnica terenu
i zastosowane rozwiązanie uniemożliwia wykorzystanie go przez wózki dziecięce oraz
wózki inwalidzkie. Wnioskujemy o dostosowanie tego miejsca dla komunikacji niepełnosprawnych użytkowników.
10. Wykonanie modernizacji istniejącej
nawierzchni chodnika oraz obniżenia przedwojennych granitowych krawężników przy ul.
Sławięcickiej.
W najgorszym stanie jest nawierzchnia
chodnika na odcinku od mostu na Kanale Gliwickim w kierunku restauracji Night Club
2000, natomiast krawężniki na odcinku do
wlotu ul. Asnyka do drogi krajowej na odcinku
w kierunku ul. Batorego, po obu stronach drogi. Samorząd Mieszkańców zwraca się o poparcie wniosku w przedmiotowej sprawie, kierowanego bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w
Opolu w dniu 06.09.2010 r. (kopie przekazano
do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle).
11. Wykonanie modernizacji drogi gminnej
w ul. Asnyka polegającej na rozwiązaniu odwodnienia drogi i remontu nawierzchni wraz
z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołłątaja w kierunku leśniczówki oraz
Laurka

utwardzeniu łącznika pomiędzy ul. Gałczyńskiego a ul. Asnyka w Kędzierzynie-Koźlu.
12. Wykonanie remontu mostu na wyjeździe na ul. Powstańca Filipa Pieli od strony ul. Eichendorffa (od strony Ujazdu). Zwracamy się o podjęcie działań zmierzających do
generalnego remontu mostu łączącego drogę gminną z drogą krajową. Obiekt jest spękany, miejscowe zniszczenie tynku konstrukcji.
Wg relacji mieszkańców most uszkodził sprzęt
ciężki wykonujący kanalizacje sanitarną w ul.
Powstańca Filipa Pieli.
13. Wykonanie remontu nawierzchni mostu
na Kanale Gliwickim na ul. Wróblewskiego.
Na podstawie orzeczenia technicznego o stanie
mostu wykonanego przez Wydział Zarządzania
Drogami tut. Urzędu Miasta w 2010 r. zwracamy się o realizację remontu nawierzchni przedmiotowego mostu.
14. Zwracamy się o działania gminy w kierunku interwencji w Starostwie powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w zakresie utrzymania i pielęgnacji parku zabytkowego. Obszar
parku zabytkowego (od budynku auli Zespołu
Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu do kotłowni
i terenu za laboratorium i salą gimnastyczną)
wymaga uporządkowania, wycinki samosiejek
a także pielęgnacji trawników. Stanowi przykrą wizytówkę miasta wobec gości odwiedzających park zabytkowy od strony zabytkowego portalu (pozostałości po zamku) w kierunku
drogi krajowej i restauracji Night Club 2000.
Zdaję sobie sprawę, że te 14 pozycji nie wyczerpują potrzeb naszej społeczności. Kolejne
potrzeby zostaną umieszczone w kolejnych latach działania Samorządu.
Uwaga:
Rada Osiedla Sławięcice prowadzi dyżur w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sławięcicach przy ul. Sławięcickiej w każdy 1. i 3. poniedziałek miesiąca i prowadzi rejestr spraw i interwencji w sprawach
mieszkańców naszej dzielnicy w godzinach
od 17.00 do 19.00.
Zapraszamy do współpracy.
Przewodnicząca Zarządu Gabriela Tomik

Wszystkiego
dobrego!
W październiku 2010 roku nasz stały czytelnik

Pan FRANZ GRITTNER obchodził 80. rocznicę urodzin*
Państwo GRITTNER od wielu lat mieszkają w Niemczech, ale jak
powtarzają „sercem i myślami" są często w rodzinnych Sławięcicach.
Z okazji pięknej rocznicy urodzin życzymy Jubilatowi wielu Łask
Bożych, optymizmu silnego jak do tej pory oraz zdrowia.
Przy okazji zachęcamy czytelników „Gazety Sławięcickiej"
do poszperania w internecie i pod hasłem „Franz Grittner"
poznacie Państwo bliżej wielkiego przyjaciela naszej miejscowości.

Sto lat FRANZ!
Redakcja

GAZETA SŁAWIĘCICKA

Armator ze Sławięcic

Nr 73 • Jesień 2010

Wspomnień czas...
Tak było. Komentarz należy do Czytelników...
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Państwo Małgorzata i Krzysztof Banasik na swoim statku
przy śluzie „Kłodnica" na Kanale Gliwickim.

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że nareszcie coś zaczyna się dziać w sprawie turystycznego wykorzystywania wód naszego rejonu. Mieszkańcy Sławięcic Państwo MAŁGORZATA i KRZYSZTOF
BANASIK zaryzykowali i postarali się o zakup w Holandii używanego, ale o dobrych parametrach technicznych statku pasażerskiego. Statek będzie pływał po Kanale Gliwickim i rzece Odrze. Może jednorazowo zabrać na pokład do 60 osób. Kibicujemy mocno Państwu Banasik i życzymy sukcesów w realizacji tego świetnego pomysłu. Więcej
szczegółów przeczytacie Państwo na ulotce reklamowej firmy CANALTRANS.
G.K.
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Atrakcyjna wycieczki statkiem po Odrze

CANAL-TRANS
• Pełna organizacja wycieczek statkiem po Odrze
• Organizacja imprez okolicznościowych
dla firm i osób prywatnych wraz z cateringiem
• Organizacja wycieczek statkiem
dla młodzieży szkolnej z atrakcjami

Nasze królewny dożynkowe 2010.

• Rejsy rekreacyjne dla nowożeńców
• Atrakcyjne plenery fotograficzne

Atrakcyjne ceny! f M
Sprawdź już dziś! 1 9

teł. 77 481 50 27
kom. 500 201 389

Bilety:15zl dorośli i 10zl dzieci rejs 1,5godz

Fotograf festynowy Pan Roland Cedzich i jego asystent nie mieli
łatwego zadania.
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stół z darami, starostowie, orkiestra na bocznym chórze... piękna pogoda. Brawo dla wszystkich, którzy podjęli trud przygotowania tego dnia.
Słowo Boże wygłoszone przez proboszcza Mariana Bednarka przypomniało nam istotę potrzeby dziękowania opatrzności za dary ziemi, każdy dzień i każdą zwyczajną godzinę...

W dniach od 12 do 19 września 2010 r., przeżywaliśmy w naNie ma szans wytłumaczyć niektórym młodym ludziom, że tyszej miejscowości MISJE ŚWIĘTE. Misje odbywają się w patoń to trucizna. Codziennie można zaobserwować ten sam obrafiach raz na 10 lat. Ostatnio w Sławięcicach miały one miejrazek, gdy na przerwach za rogiem budynku szkolnego w parsce w roku 2000. Był to niezwykły tydzień w naszej parafialnej rodzi- ku chłopcy i dziewczęta zaciągają się dymkami. Spodziewam się, że
nie. Przez liczny udział w ważnych spotkaniach pokazaliśmy, co tak na- grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 3 robi wiele, aby młodych ludzi
prawdę w życiu się liczy, gdzie jest prawda, a gdzie tylko „puste słowa". odwieść od nałogu... Niestety obserwujemy takie obrazki we wszystkich
Trudno o tak wielkich i duchowych sprawach pisać świeckiemu obser- szkołach naszego miasta. Szkoła bez papierosa? Znowu mnie poniosło!
watorowi. Jedno wiemy wszyscy - „Bez Boga ani do proga". I to nam
Telewizja TVN TURBO wielokrotnie wyświetlała film o proMisje ponownie uświadomiły.
dukowanej w Sławięcicach CEWE FOTO KSIĄŻCE. Nie
W sierpniu, w sali OSP z inicjatywy Towarzystwa Przyjawszyscy może wiedzą, że to największe w Polsce przemyciół Sławięcic odbyło się ciekawe spotkanie z panem Józefem słowe laboratorium fotograficzne zaopatruje odbiorców w całym kraju
Kapolką, dawnym trenerem, a obecnie działaczem futbolu w ten popularny produkt.
w Niemczech. Wielkie doświadczenie Pana Józefa, Jego znajomość teAle wypiękniały tereny u naszych sąsiadów w Ujeździe na
matyki piłkarskiej w Polsce i na Zachodzie Europy - uczyniły z tego
tzw. „Pioskach". Bajeczne domy, równe nowe chodniki dospotkania ucztę dla starszych i młodszych. Trochę szkoda, że sala nie
chodzące prawie do granic Sławięcic, nowe ulice. Sąsiadom
w pełni była zajęta.
z gminy Ujazd gratulujemy i oczywiście trochę zazdrościmy...
Przypominamy, że ciągle można zamówić album fotograBłyskawicznie wykonano praktycznie na nowo drogę powiaficzny w formie CEWE FOTO KSIĄŻKI zawierający pięktową biegnącą od ul. Batorego do Ujazdu (przez Pioski). Włane zdjęcia z festynu kiermaszowego, który przeżywaliśmy 12
ściwie to powoli Sławięcice i Ujazd stają się jedną miejscoi 13 czerwca 2010 roku. Album rozprowadza Studio Fotograficzne
wością...
mieszczące się w budynku Laboratorium przy Zespole Szkół nr 3 (Tech29 i 30 maja br. gościliśmy w Sławięcicach siostry zakonne
nikum).
narodowości chińskiej. Dwie siostry o typowej chińskiej uroJest jesień, a końca robót drogowych na głównej ulicy naszedzie opowiadały w naszym kościele o trudnym dziele głoszego osiedla nie widać. Roboty ciągną się miesiącami. Wszyscy
nia Ewangelii w Chinach. Siostry przebywają obecnie w Polsce gdzie
myśleliśmy, że trwa to tak długo, ponieważ będą teraz piękuczą się języka polskiego i przygotowują się do pracy misyjnej.
ne nowe chodniki. To były marzenia. Chodniki „poklajstrowano" i już.
Obserwował: G. Kurzaj
Przy wjeździe do Sławięcic od strony Kędzierzyna, w okolicach „WILLI" naprawiano drogę już chyba po raz setny, licząc od roku 1945.

Cotamsłychać w DPS-ie?

Zbliżają się wybory do Rad Gmin i Powiatów oraz na prezydenta naszego miasta. Czy ciągle to nas jeszcze interesuje?
Czy potrafimy się zmobilizować i przyjść na spotkania, które zapewne - jak liczę - zostaną zorganizowane? Gorąco zachęcam do
Pan
dyrektor Andrzej Kowalczyk, szefujący od początku tej poudziału i pilnego notowania, kto co nam obiecuje, a potem do analizy
kto słowa dotrzymuje. Nie przyjdziecie - nie miejcie pretensji gdy bę- trzebnej placówce przekazał nam kilka informacji:
„Ostatnie dwa lata to intensywna praca personelu nad osiągnięciem
dą decydować za Was!
określonych przez MPiPS standardów dla Domu Pomocy Społecznej.
Może spotkania przedwyborcze będą okazją, aby bardziej poznać Dzięki dużemu wysiłkowi organizacyjno-finansowemu wskazane stannaszego dzielnicowego? Uważam, że warto, ponieważ w Sławię- dardy Dom Pomocy Społecznej osiągnął w lutym 2009 roku i otrzymał
cicach mieszkają nie tylko spokojni i grzeczni ludzie...
decyzję Wojewody Opolskiego na stałe jego prowadzenie.
Mieszkańcy mają dobre warunki socjalno-bytowe i zabezpieczone na
Szaleńcy na motorach dalej śmieją się ze wszystkich. Tablic z
przodu motorów nie ma, więc radary „mogą im naskoczyć". dobrym poziomie rehabilitację i terapię zajęciową.
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej są aktywni w życiu społeczTwarze ukryte w kaskach. Ludzie się boją dzwonić na policję.
Niektórzy nocami szaleją na ryczących motorach po spokojnych osie- ności sławięcickiej i na stałe wpisują się w krajobraz tej dzielnicy Kędlowych uliczkach. Najlepsze jest to, że większość z nas wie kto to jest. dzierzyna-Koźla. Aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych
Tata i mama dają kasę na paliwo - bo przecież młody musi się wyszu- na terenie Sławięcic np. Wieczory Adwentowe, festyny, prace budowmieć! Ciekawe jak długo by trwało takie „terroryzowanie" mieszkań- lane przy ogrzewaniu kościoła. W miesiącu czerwcu na festynie nasi
ców, gdyby to miało miejsce w Szwajcarii lub w Niemczech? Co po- mieszkańcy przedstawili wystawę swoich prac wykonanych na terapii
wiemy gdy ktoś zginie pod kołami takiego motoru pędzącego po osiedlu zajęciowej oraz zaprezentowali się z występem artystycznym.
Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży prac przeznaczono na ma120 km/godz.? Na razie idzie hasło, że „Kurzaj się czepia". Apeluję do
lowanie kościoła parafialnego w Sławięcicach.
wszystkich o opamiętanie!
Dziękujemy mieszkańcom Sławięcic za miłe przyjęcie mieszkańców
Ale gorące lato przeżyliśmy tego roku. Dnia 22 lipca 2010 r„
DPS-u do swojego środowiska.
w Sławięcicach termometry pokazywały aż 37,5°C i to w cieA przy okazji mamy prośbę.
niu! Czy zima też będzie taka „ostra"?
Prosimy nie przyjmować mieszkańców DPS-u w swoich domach
W nietypowej scenerii odbywały się w Sławięcicach tegorocz- i częstować ich smakołykami. Prowadzenie takich praktyk uczy ich niene dożynki parafialne. Nasza świątynia powoli powracająca ładnej rzeczy, tj. żebractwa i problemów z tym związanych.
do blasku pierwszego pomalowania z roku 1869 oraz rusztoMieszkańcy DPS-u mają pełne zabezpieczenie socjalno-bytowe i nawania w jej drugiej części. Ale wszystko było jak zwykle pięknie. Koro- prawdę nie zachodzi potrzeba takiego ich przyjmowania.
na wykonana mrówczym wysiłkiem. Korona od dzieci przedszkolnych,
Andrzej Kowalczyk

