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10 LAT „GAZETY SŁAWIĘCICKIEJ" 
D z i w n a sprawa, ale minęło już 10 lat, od kiedy grupa zapaleń- minione 10 lat nas czytali, dziękujemy współpracownikom, dzię-

ców postanowiła nie dla pieniędzy, ale dla radości Czytelników 
wydawać osiedlową gazetkę. Najpierw miały być dwa - cztery nu-
mery i na tym koniec. Ale nie pozwoliliście nam upaść - Drodzy 
Czytelnicy! Dobre słowo dodawało sił! Powstały następne numery 
- raz gorsze, raz lepsze. Niekiedy udało się wydać numer kolorowy. 
Gazeta osiedlowa, redagowana nie dla zysku, kilka razy w roku, 
przez 10 lat! Tak, to prawda! Dziękujemy wszystkim, którzy przez 

kujemy pani mgr Annie Kondratowicz, która z takim mozołem i 
cierpliwością od lat poprawia nasze błędy. Ukłony dla całej załogi 
Drukarni pana Waldemara Wilińskiego w Gliwicach. Dziękujemy 
Radzie Osiedla za finansowe wsparcie kosztów druku. Czy znajdzie-
my siły i ludzi, aby poprowadzić "Gazetę Sławięcicką" dalej? Jeste-
śmy dobrej myśli! Oby tylko zdrowie dopisało! Czego Wszystkim 
naszym Czytelnikom również szczerze życzymy!!! Redakcja 

G R A T U L U J E M Y ! ! ! MISJE ŚWIĘTE 2000 
Wielkim ważnym wydarzeniem w życiu 

naszej społeczności były jubileuszowe Mi-
sje św. głoszone od 1 do 8 października 
przez ojców franciszkanów Konrada Kika 
i Eliasza Opalę. Już sam fakt wydrukowa-
nia programu i tematyki Misji mówił, że tym 
razem będzie inaczej niż podczas rekolek-
cji i misji głoszonych w poprzednich latach 

nie zespół na-
szej gazety był 
podtrzymywany 
na duchu przez 
dobre s łowa 
Profesora. Dzię-
k u j e m y za to. 
Życzymy dużo 
zdrowia i sukce-
sów w pracy na-
ukowej. 

Redakcja 
dokończenie na str. 6 Prof. Karol JOŃCA przyjmuje gości z TEXASU... 

Rada Miejska Kędzierzyna-Koźla nada-
ła tytuł HONOROWEGO OBYWATELA 
MIASTA panu profesorowi KAROLOWI 
JONCY. Radość nasza jest tym większa, że 
pamiętamy przecież, iż miejscem urodzenia 
Karola Joncy są nasze Sławięcice. Profesor 
zawsze pamięta o Sławięcicach. Wszyscy 
znają jego opracowanie "Dzieje społeczno-
gospodarcze Sławięcic" drukowane w nu-
merach wydawnictwa "Ziemia Kozielska". 
W 1996 roku Pan Profesor wygłosił wspa-

niały wykład na specjalnej sesji Rady Mia-
sta, poświęconej 750-leciu naszej miejsco-
wości. Obecnie Profesor Karol Jońca pra-
cuje na Uniwersytecie Wrocławskim. W sfe-
rze bardzo szerokich zainteresowań nauko-
wych Pana Profesora są również dzieje XIX-
wiecznej emigracji Ślązaków do Texasu, a 
ten temat jest nieobcy mieszkańcom Sławię-
cic z racji pracy duszpasterskiej w Texasie 
ks. Franciszka Kurzaja. Wiemy, że Pan Pro-
fesor regularnie czytuje "Gazetę Sławięcic-

ką". W minio-
nych 10-ciu la-
tach wielokrot-
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DZIĘKUJEMY 
za pomoc przy wydaniu 

niniejszego numeru "Gazety Sławięcickiej": 

* Panu Wolfgangowi LERCH 

* Panu Ernestowi ZIMMERT 

* Pani Annie KURZAJ 

* Pani Helenie KOSUBEK 

* Pani Marii KUPKA 

* Pani Margarete J Ó G G 

* Pani Sigrid MOSCHKO 

* Ks. Paulowi KRAWCZYK 

* Dr Marii FELSZ 

* Państwu Janinie i Janowi KLOSE 

* Radzie Osiedla 

POZDRAWIAMY! 
Redakcja 

Czy po śląsku 
idzie płakać? 

Niekerzi ludzie rzondzom, że mowa co jy nie idzie napisać tak naprołda to 
nie żyje! Jak niy ma opracowanyi gramatyki, to nie ma prawdziwy mowy. Czi to 
je prołda? Abo zajs ludzie co piyrszi rołs słyszom nasze śloncke godanie, to 
rzondzom że z takom mowom to idzie ino wice opowiadać! Możno i te wice po 
śloncku som barzi do śmiychu niz pedziane w jenzyku literackym. 

Radio Katowice korzdi rok organizuje wielki konkurs godania po śloncku. 
Nazywol sie to "Po naszymu czyli po śląsku". Finał tego konkursu był tera niedo-
wno w niedziela 15 października. Na wielki sali kaj było tysiące ludzi, wojewodo-
wie, senatorowie, telewizja i radio, jedna kobiyta nie rzondzioła o gupotach i wi-
cach. Opowiedziała po śloncku od serca co przyżyła, jako matka, bez łostatniy 
miesionce, jak jej 19-to letnioł cera zdecydowała sie na życie klasztorne. Ludzie 
suchali i płakali! Po śloncku o takich wielkich rzeczach! Czamu niy! Pon Boczek 
rozomiy przeca wszysky mowy świata! Bele wszysko co rzondzisz idzie prosto ze 
serca! Ta kobiyta w Katowicach dostała piyrszy plac i ogłoszono jom "SLĄZACZ-
KĄ ROKU 2000". Joł tam boł i tysz ech trocha po śloncku płakoł, bo nie wiam 
czamu, ale czym czowiek starszi tym bezmaś je coros miynkszi. 

Gerard Kurzaj 

KLUB SENIORA informuje! POMÓŻMY INNYM! 
Zarząd Terenowego Koła PZERiI w Sławięcicach wykorzystał kolejny sezon 

letni na organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla naszych Senio-
rów. Już 6 czerwca w towarzystwie przewodnika zwiedzaliśmy port lotniczy w 
Katowicach-Pyrzowicach. Przeszliśmy cały terminal pasażerski, a na płycie lotni-
ska podziwialiśmy nowoczesny sprzęt gaśniczo-ratowniczy w akcji. Na koniec, z 
tarasu widokowego obserwowaliśmy lądowanie samolotu. Oprócz możliwości po-
znawczych, zarezerwowaliśmy czas na wypoczynek - najpierw w parku wypoczyn-
kowym w Siemianowicach SI., a potem w ośrodku wypoczynkowym w Dzierżnie. 

21 lipca wyjechaliśmy do Cieszyna, a potem do Wisły. Wiele osób wybrało 
spacer po parku zdrojowym lub pobyt nad Wisłą. Ale byli i tacy, którzy wybrali się 
z Ustronia wyciągiem krzesełkowym na Czantorię i dalej spacerem do granicy, by 
podziwiać piękne widoki. 

Na prośbę naszych członków 13 września doszła do skutku wycieczka do Kłodz-
ka, gdzie poznaliśmy labirynty twierdzy i przejścia podziemne. 

Ze względu na wielki upał urządziliśmy absolutną labę nad jeziorem w Otmu-
chowie. 

Część kosztów wycieczek pokryła nasza RADA OSIEDLOWA, za co bardzo 
dziękujemy. Zarząd 

Czasem mamy w domu jakieś zbędne przed-
mioty, których chcielibyśmy się pozbyć, ale ja-
koś trudno się z nimi rozstać. Przedstawiają bo-
wiem jeszcze znaczną wartość materialną i prak-
tyczną. Może to być np. trochę przestarzałe lub 
lekko uszkodzone radio tranzystorowe, kasety ma-
gnetofonowe z niezbyt modnymi już nagraniami, 
zabawki, niezbyt uszkodzone fotele lub nawet nie-
kiedy sprawny, ale nieużywany telewizor. Kto z 
Państwa chciałby podarować podobne przedmio-
ty na rzecz dzieci specjalnej troski, przebywające 
w Domu Opieki Społecznej "CARITAS" w Koź-
lu, proszony jest o kontakt z naszą redakcją pod 
nr tel. 4835251. 

Zorganizujemy bezpłatny odbiór i odwóz po-
darunków do Koźla. Wdzięczność dzieci stupro-
centowa zapewniona! 

Redakcja 

10 LAT TEMU PISALIŚMY.. 

Z e sportu 
Reprezentacja Sławięcic (w wieku do lat 15) 
zwyciężyła drużynę z Niezdrowic. Wynik 3:0 to 
zaslugatakichzawodnikówjak:TomekPoloczek, 
Andrzej Wieczorek, Mariusz Syrek, Tomasz Kiel, 
Marek Przebienda, Mariusz Sladczyk, Janusz 
Przeździerny, Marek Kiełbasa, Maciej 
Przewrocki, Stachu Kasperczyk i inni. 
Brawo chłopcy. Tylko tak dalej. Slawięcice 
czekają na wasze zwycięstwa. 
A może zagracie z Cisowa? 

Wydarzyło się 
w Kędzierzynie-Koźlu 

• Dnia 14.X uroczyście obchodzono 25-lecie powstania Kędzierzyna-
Koźla. W Domu Kultury w Koźlu odbyła się uroczysta sesja Rady Mia-
sta, na której nadano profesorowi Karolowi Joncy tytuł „Honorowego 
obywatela miasta Kędzierzyna-Koźla". 

• Obok ronda obwodnicy 21.X.2000 bp. z Kamerunu Eugeniusz Juretz-
ko - oblat dokonał poświęcenia Jubileszowego Krzyża postawionego 
staraniem parafii pw. bł. Eugeniusza de Mazenod. 

• 22 października Arcybiskup opolski Alfons Nossol dokonał konsekra-
cji kościoła pw. św. Floriana na osiedlu Azoty. 
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10 LAT TEMU PISALIŚMY... 

Od lewej: Pani Erna (Mama), Jurgen, Karin i Achim. 
Redakcja 

Ps. Achim! A może byśmy tak założyli w Sławięcicach dru-
żynę piłki ręcznej! Jestem pewny, że Ty jako trener wkrótce do-
prowadziłbyś ją do mistrzostwa Polski! Ukłony. 

Gecik 

Z ostatniej chwili 
W poniedziałek, 8.X.1990 r. nastąpiło protokolarne oddan ie placu budowy pod 
gaariąg wysokiego ciśnienia, który zasili w przyszłości ca łe Sławięcice. Wykonawca 
roh% "Gazobudowa" z Zabrza przejęła pas leśny od Nadleśnictwa i jak zapewnia 
Kieramik Grupy Robót inż.Grabowskl, pierwsze rury b ę d ą u ł o ż o n e jeszcze w 
pairtziemiku br. 

Witamy w Sławięcicach, inżynierze Grabowski! 
Czekaliśmy na Pana z utęsknieniem całe 7 lat! 

• 
• 

ZAKŁAD INSTALACJI WODNO -
KANALIZACYJNYCH I C.O. 

USŁUGI REMONTOWO 
- BUDOWALNŁ 

Stefan WILCZEK 
ul. Gałczyńskiego 20 
47-230 Kędzierzyn - Koźle 
tel. 481 55 07; 483 78 20 

WULKANIZACJA 

POZNAJ... POMNIKI PRZYRODY (5) 
Trzy dęby szypułkowe 

Na zdjęciu: Pomniki przyrody - dęby szypułkowe 

Nrewid. 30: wiek ok. 190 lat, obwód 344 cm, średnica 108 cm, 
wysokość 20 m, średnica korony 13 m. 

Nr ewid. 31: wiek ok. 190 lat, obwód 327 cm, średnica 104 cm, 
wysokość 19 m, średnica korony 13 m. 

Nrewid . 32: wiek ok. 200 lat, obwód 366 cm, średnica 115 cm, 
wysokość 20 m, rozpiętość korony 10 m x 15 m. 

Lokalizacja: Koźle, ul. Łukasiewicza, na skarpie zielonego skwe-
ru parkingu nad rz. Odrą w odległości ok. 120 m od CPN-u 

Josef Galla 

FOTO NIESPODZIANKA!!! 
"Służby specjalne" naszej "Gazety Sławięcickiej" zdobyły cie-

kawe zdjęcie z lutego 1956 roku. Wielu mieszkańców Sławięcic 
pamięta do dzisiaj rodzinę Rullke, zamieszkałą kiedyś przy dzi-
siejszej ul. Asnyka. Obecnie cała rodzina mieszka w Niemczech. 
Serdecznie pozdrawiamy naszych starych znajomych i... prosi-
my o wybaczenie, że zdjęcie publikujemy bez uprzedzenia. 

• Naprawa: 
- o p o n i dętek s a m o c h o d ó w 

o s o b o w y c h i dos tawczych 
- o p o n rolniczych. 

Komputerowe w y w a ż a n i e kół 
wszystkich po jazdów KAM.ŃSK. ANDRZEJ 

Piaskowanie felg. ul. Tetmajera 18 
r . . 47-230 Sławięcice 
Sprzedaz opon. ^ t e | ( 0 . 7 7 ( 9 
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Szkoły średnie 
Już w przyszłym roku szkolnym 2001/2002 będziemy mieli kla-

sę III Gimnazjum i także doczekamy się pierwszych absolwentów. 
Im to właśnie trzeba będzie zaproponować albo 2-letnie szkoły za-

dysk twardy 12 GB, Windows 98, Windows NT - ver 4.0. Posiada 
zestaw drukarka + skaner firmy HP - Office Jet R-45, który jest udo-
stępniony sieciowo. Pracownią posiada połączenie internetowe. Przy-
stosowana jest do nauki języków obcych. Każde bowiem stanowisko 
ma słuchawki, a nauczyciel mikrofon, co daje szerokie możliwości 

Szkoła w przeddzień reformy 
wodowe, albo 3-letnie profilowane licea o profilu akademickim 
(ogólnokształcącym) albo technicznym (zawodowym). Aby jednak 
nasi gimnazjaliści mogli się starać o dostanie się do swojego wyma-
rzonego typu szkół, należy zapewnić im odpowiedni poziom wy-
kształcenia. Nasza szkoła przystąpiła więc do programu "Internet w 
każdej szkole", który został zainicjowany przez MEN. Spełniliśmy 
wymagania jako szkoła i oto w lipcu tego roku otrzymaliśmy wypo-
sażenie do nowej pracowni, której użytkownikami jest głównie mło-
dzież gimnazjum. Opiekunem pracowni został mgr J. Rejdych. 

Pracownia posiada 10 stanowisk wyposażonych w komputery stan-
dard IBM z procesorami Celeron 533 MHz, pamięć RAM-64 MB -

indywidualizowania nauki. Pracownia posiada również encyklopedię 
multimedialną, co daje możliwość uczenia innych przedmiotów hu-
manistycznych. 

Uczeń opuszczając naszą szkołę zna program rozkładowy winCo-
mander, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, bazę danych, sam umie 
utworzyć strony internetowe. 

Staje się więc pełnym użytkownikiem komputerów. 
Tyle nowinek z ostatniego okresu z naszego Zespołu Szkół. O 

innych sprawach postaram się poinformować w następnym nume-
rze "Gazety Sławięcickiej". 

Z. Kot 

niedawno skończyły się wakacje, 
czas wypoczynku dla nauczycieli, uczniów i 
ich rodziców. Czas spokoju i braku stresów 
związanych ze szkołą. 

Tak, stresów, bo znów niektórzy ucznio-
wie jakże często będą słyszeć, jacy to oni tępi, 
jak to nauczyciel musi się z nimi męczyć. 
Bardzo często ich praca czy odpowiedź zo-
stanie słabiej ocenio-
na tylko dlatego, że 
mają takie, a nie inne 
nazwisko, czy tak lub 
inaczej wyglądają. 
Jakże często cała klasa będzie musiała zno-
sić zły humor Pani czy Pana, bo w domu było 
coś nie tak, bo przecież życie jest takie cięż-
kie i pełne trosk. Tu na pewno odezwą się 
głosy protestu. Jak to?! Co to za brednie?! 

Proszę mi wybaczyć, jeśli kogoś obrazi-
łam. Ja nie generalizuję! Nie wszyscy nauczy-
ciele, na szczęście, są tacy. 

Są wspaniali pedagodzy, sama na swojej 
drodze spotkałam takich. 

Moje dzieci także, w czasie swojej edukacji 
mają szczęście spotykać takich wspaniałych 
ludzi. Prawdziwych przyjaciół, którzy poma-
gają (tak, pomagają im) nie tylko w zdobywa-
niu wiedzy, ale także, a to myślę stokroć waż-
niejsze, swoją postawą i stosunkiem do mło-
dych ludzi, uczą szacunku dla każdego czło-
wieka, uczciwości, sprawiedliwości i prawości. 

Ja wiem, że chleb nauczycielski jest bar-
dzo gorzki, że pensje niewspółmierne do tru-
du, 

że młodzież i dzieci bardziej nerwowe i 
niegrzeczne, ale przecież zawód nauczyciela 
łączy się z powołaniem. 

Zostaje się pedagogiem, bo ma się powo-
łanie, aby uczyć i wychowywać wszystkie 
dzieci, nawet te brudne, te z najgorszych do-
mów, te niegrzeczne i aroganckie i te milusie 
pachnące i kochane. Ja wiem, że z tymi ostat-
nimi dużo, dużo łatwiej. Wiem, bo to do-
świadczenie nie jest mi obce. 

Każdy z nas ma skłonności do tzw. "szu-
fladkowania ludzi". Pierwsze nasze wrażenie 
jest bardzo ważne i z ogromnym trudem przy-
chodzi nam zmieniać zdanie. Nauczycielom 
również ta skłonność nie jest obca. 

Ileż to razy zdarza się, że uczeń na po-
czątku już zostaje zaszufladkowany, tak jak 
rzecz: "uczeń mierny", "uczeń bardzo dobry". 

Ten pierwszy jest leniwy, niegrzeczny i cho-
ciaż z biegiem czasu jego zachowanie, sto-
sunek do nauki ulega zmianie, to choćby sta-
nął na przysłowiowych uszach, najczęściej 
pozostaje w szufladce z napisem "mierny". 
Ten drugi, choć czasem spocznie na laurach, 
już zawsze ma etykietkę "wzorowego 
ucznia". Łatwiej mu się wybacza jego gorsze 
zachowanie, czy nieprzygotowanie do lekcji. 

Wszyscy wychowujemy dzieci i szkoła, i 
dom, ale ileż to razy jest tak, że w domu wal-
czymy z agresją i przemocą, że uczymy dzieci 
szacunku dla innych ludzi. Uczymy je, aby 
były sprawiedliwe w ocenie swoich kolegów, 
nie szargały godności innego człowieka, aby 
wybierały przyjaciół nie patrząc na ich wy-
gląd i zasobność kieszeni rodziców. W szko-
le zaś: Pani czy Pan, który ma kłopoty z utrzy-
maniem dyscypliny na lekcji obraża uczniów 
wyzwiskami, czasami też ucieka się do prze-
mocy fizycznej. Nauczyciel - wychowawca, 
który nie darzy ucznia sympatią mówi mu 
wręcz, że najlepiej gdyby wcale go nie było, 
bo jest nikomu niepotrzebny, a ileż to razy 
jest tak, że uczeń sympatyczny i miły otrzy-
muje ocenę lepszą niż ten pyskaty. To tylko 
takie drobne przykłady, które można by cza-
sami mnożyć. 

Mówimy, że dzisiejsza młodzież nie sza-
nuje nauczycieli. Myślę, że to nieprawda. Są 
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przecież takie lekcje, na których panuje twór-
cza atmosfera i słychać przysłowiową lecącą 
muchę. Są lekcje, na których uczniowie i na-
uczyciele rozmawiają o wielu sprawach, nie-
koniecznie związanych z programem szkol-
nym. 

Są takie lekcje! Prowadzą je nauczyciele, 
którzy są lubiani i szanowani przez swoich 

uczniów. Nauczycie-
le, którzy traktują na-
wet najmłodszego 
ucznia poważnie i nie 
niszczą jego godno-

ści. Nauczyciele uczciwi i sprawiedliwi, su-
rowi i wymagający. 

Takich nauczycieli, choć czasem wycisną 
z człowieka "siódme poty" wspomina się za-
wsze z sympatią, nawet gdy głowę przypró-
szą siwe włosy. Sama do dzisiaj pamiętam i 
z ogromną sympatią wspominam swojego 
matematyka z liceum, choć nieźle dał mi w 
kość. 

Myślę, że szkoła to nie mata zapaśnicza, 
czy miejsce przeciągania liny. 

Ma to być z całą pewnością miejsce, gdzie 
spotykają się przyjaciele: nauczyciele i ucznio-
wie. Przyjaciele, którzy uczą się wzajemnie od 
siebie. Myślę sobie, że to właśnie nauczyciel 
może stać się prawdziwym przyjacielem mło-
dzieży w dzisiejszym zabieganym świecie, kie-
dy to rodzice wiążą ledwo koniec z końcem i 
brak im czasu i sił, aby usłyszeć głos własne-
go, bardzo często nieszczęśliwego i potrzebu-
jącego pomocy dziecka. 

Zdaję sobie sprawę, że to bardzo trudne, 
ale chyba warto! 

W październiku Nauczyciele mają swoje 
święto, więc z tej okazji życzę, aby praca i 
trud włożony w wychowanie i edukację swo-
ich uczniów dawały ogromną satysfakcję-

Życzę też, żeby to zdanie, które wszyscy zna-
my od lat, nie było już zaprawione goryczą! 

Lucyna R E J D Y C H 
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Życzenia 
90 rocznię urodzin obchodził 

Ks. Franz MUSIOL 
Szanowny Jubilat urodził się w Sławięcicach i tutaj w roku 

1934 odprawił swoją mszę Św. prymicyjną. 
Mieszkańcy Sławięcic przesyłają do Niemiec, gdzie Ks. 

Franz Musiol obecnie mieszka, najserdeczniejsze życzenia 
i pozdrowienia!!! Szczęść Boże!!! 

Redakcja 

W dniach od 26 do 29 czerwca około 100 
osób z naszej parafii i okolic tradycyjnie piel-
grzymowało na JASNĄ GÓRĘ. 

Na zdjęciu: najmłodszy pielgrzym 

Na widokówce sprzed 10 lat: Wejście do szpitala, dworzec kolejowy, brama głów-
na parku, śluza na Kanale Gliwickim oraz tzw. Belweder (w środku). 

Wyszukał: Josef Galla 

Wielkim wydarzeniem dla całych Sławięcic były Misje święte, 
które przeżywaliśmy w dniach od 1 do 8 października br. Prze-
prowadziliśmy mini ankietę wśród naszych młodych czytelni-
ków - co myślą o tym ważnym religijnym wydarzeniu. Oto nie-
które głosy: 

• Ola: „najbardziej podobały mi się kazania, szczególnie w 
drugim dniu misji" 

• Iza: „bardzo ładna była oprawa muzyczna nabożeństwa" 
• Kasia: „według mnie najbardziej udane było kazanie o ro-

dzinie, ponieważ ono uświadomiło mi jak ważna jest rodzina i 
miłość, którą rodzice nam okazują. Zrozumiałam również, że ro-
dzice wiele razy poświęcają się dla nas, a my uważamy, że tak 
powinno być, i nie rozumiemy, że oni robią to dlatego, bo nas 
bardzo kochają" 

• Monika: „bardzopodobała mi się atmosfera w czasie spo-
wiedzi, było poważnie, pozwoliło mi się to skupić i przemyśleć 
wiele spraw" 

• Małgosia: „bardzo podobało mi się, że księża misjonarze 
nawiązali z nami kontakt, rozumieli nasze problemy" 

• Norbert : „uważamy, że misje są bardzo ważne w naszym 
życiu, chcielibyśmy jeszcze raz spotkać się z księżmi misjonarza-
mi franciszkanami. " 

Z. K. 

Powodzenia, 
Księże Zygfrydzie 
Pożegnaliśmy księdza wikarego Zygfryda Lesza, który dekre-

tem ks. biskupa został przeniesiony do parafii w Zawadzkiem. 
Serdecznie dziękujemy za duszpasterską posługę, za publikacje 
w Gazecie Sławięcickiej, za dobre rady i pomysły - Bóg zapłać! 
Życzymy księdzu Zygfrydowi wszelkiej pomyślności i owocnej 
pracy - Szczęść Boże na nowym miejscu. 

Gazeta Sławięcicka 

MISJE 

ŻYCZENIA 
^ Nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Życzymy najserdeczniej satysfakcji 3 trudnej pracy, 
- optymizmu i osobiste30 szczęścia. 

Redakcja "Gajety Slawlęcfclclej" ^ ^ 
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POLICJA 
W SŁAWIĘCICACH 
Zgodnie z informacją podaną w poprzednim numerze do-

szło do porozumienia pomiędzy Radą Osiedla, kierownictwem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Komendą Rejonową Policji 
w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie posterunku policji w Sławię-
cicach. 

Od września w budynku biblioteki przy ul. Batorego 32 funk-
cjonuje Posterunek Policji. Nasz dzielnicowy starszy posterun-
kowy Jarosław Czachor dyżuruje w Sławięcicach w środy w 
godz. 17.00- 18.00. 

Nie jest to dużo, ale mniej ważne są godziny „urzędowa-
nia" lecz w miarę stała obecność dzielnicowego na ulicach osie-
dla. Czego sobie i wszystkim mieszkańcom życzę. 

G.B. 

• ELSE i M A X KAPITZA 
• MARIA i ERICH K O R B E L L A 
• K A R O L KULODZIK 
• GABI i W E R N E R NAHLIK 
• FRANZ DIETRICH 
• MARIA KUPKA 
• JANINA i JAN K L O S E 
• HELENA i JAN G O L O M B E K . 

Dziękujemy! 

Danke! 
Bóg zapłać! 

W y m i e n i o n e osoby 
wspomogły materialnie w 
ostatnim czasie, poprzez 
„ G R U P Ę P O M O C O W Ą i 
S C H W E R T E " z Niemiec, 
nasz s ławięc icki kościół 
p.w. św. Katarzyny. Niech 
Pan Bóg wynagrodzi! Rada Parafialna 

Konto: STADTSPARKASSE-SCHWERTE, 
"EHRENFORST-SLAWENZITZ KIRCHE", 
Konto nr 300107919, Bankleitzahl 44152490 

W niedzielę dnia 1.10.2000 r. na sta-
dionie klubu MEC Sławięcice, Rada Osie-
dla zorganizowała festyn sportowy pod 
nazwą "Pożegnanie lata". Impreza ta, po-
dobnie jak i wiele innych, stała się już w 
naszym Osiedlu tradycją, gdyż jest orga-

prezach, zróżnicowany i bardzo interesu-
jący program muzyczno-wokalny przed-
stawiła grupa młodzieży z Gimnazjum i 
Zespołu Szkół Chemicznych pod kierow-
nictwem pani Jolanty Hyla. Również pod 
jej kierownictwem przygotowywał się i 

zadbanych, którym należą się wyróżnie-
nia, ale mogliśmy wyróżnić tylko trzy. 
Komisja wybrała posesje: państwa Jaskul-
skich przy ul. Sławięcickiej 4, państwa 
Schellerów przy ul. Batorego 1 i posesję 
państwa Wilczek przy ul. Batorego. 

FESTYN "POŻEGNANIE LATA" 
nizowana od wielu lat. W bogatym, kil-
kugodzinnym programie kulturalnym, 
wystąpiły zespoły artystyczne z przed-
szkola, szkół naszego osiedla i Domu Po-
mocy Społecznej. Występowały na dużej, 
profesjonalnie nagłośnionej scenie, przed 
licznie zgromadzoną publicznością, więc 
można było się obawiać, że będą stremo-
wane i speszone, ale wcale tak nie było. 
Szczególną sympatią i powodzeniem cie-
szyły się debiutanckie występy dużej gru-
py dzieci z naszego przedszkola, które pod 
kierunkiem pani dyr. Urszuli Gabrysz i 
wychowawczyń przedstawiły urozmaico-
ny i interesujący program. Mamy nadzie-
ję, że był to dobry początek i będziemy 
mogli ich oklaskiwać częściej. 

Zespół taneczny pod nazwą "Dziew-
czyny z Hollywood" ze Szkoły Podstawo-
wej przedstawił rytmiczną kompozycję 
różnych tanecznych układów do popular-
nych młodzieżowych przebojów - podo-
bały się również ich stroje, odważne fry-
zury i makijaż. 

Jak już wiele razy na poprzednich im-

występował zespół Domu Pomocy Spo-
łecznej. Jesteśmy pełni uznania dla ich 
pracy i osiągnięć i cieszymy się, że miesz-
kańcy tego Domu czują się w pełni oby-
watelami Sławięcic. Rada Osiedlowa 
wszystkim występującym artystom fun-
dowała wg woli: czekolady (przedszko-
laki), karuzelę (dziewczyny z Hollywo-
od) lub posiłki i napoje . Jeszcze raz 
wszystkim występującym i przygotowu-
jącym te występy, serdecznie dziękujemy. 

Cały program artystyczny trwał blisko 
cztery godziny, w przerwie odbył się mecz 
piłki nożnej pomiędzy amatorskimi dru-
żynami Domu Pomocy Społecznej a re-
prezentacją osiedla Sławięcice. Po zacię-
tej walce, wynikiem 3:2 wygrała drużyna 
DPS. 

Po zakończonym programie, ogłoszo-
no wyniki osiedlowego konkursu "Pose-
sja" na najładniejszą posesję. Komisja 
Konkursowa pod kierownictwem pana 
Grzegorza Białka w tym roku preferowa-
ła posesje przy głównych ulicach nasze-
go Osiedla. Jest wiele bardzo ładnych i 

Wszyscy wyróżnieni o t rzymal i od 
Rady Osiedla gratulacje i praktyczne upo-
minki. Na festynie byli również przedsta-
wiciele prasy i Radia "Park", którzy w ga-
zetach i radiu relacjonowali przebieg fe-
stynu. Dużej pomocy w organizacji festy-
nu, udzieliła Radzie Osiedlowej firma 
"MEC", która dzień wcześniej organizo-
wała na stadionie "Dzień Budowlanych" 
i pozostawiła bezpłatnie do dyspozycji 
Rady cały sprzęt, oświetlenie, scenę, sa-
nitariaty, namioty, itp., za co wszyscy ser-
decznie dziękujemy prezesowi Januszo-
wi Klimkowi. Dzięki dużej ilości stoisk 
gastronomicznych, ławek, parasoli oraz 
wesołemu miasteczku, wszyscy świetnie 
się bawili, nie tylko w przenośni ale i do-
słownie, gdyż festyn zakończył się zaba-
wą taneczną, do której z powodzeniem 
przygrywał zespół "Duet". Tak pożegna-
liśmy lato, a teraz zapraszamy wszystkich 
na pożegnanie roku-wieku-tysiąclecia w 
dniu 31 grudnia o godz. 23.30 na plac przy 
krzyżu. 

Eugeniusz Mrówczyński 
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Z życia Sławięcicckiego Domu Pomocy Społecznej 

WAŻNE SPOTKANIE 
Dnia 6.09.2000 r. w Domu Pomocy Społecznej 

w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Dąbrowszczaków 1, 
odbył się Konwent Starostów Województwa Opol-
skiego. 

Podczas spotkania jednym z poruszanych pro-
blemów był program naprawczy przygotowywa-
ny przez domy pomocy społecznej. Do 2005 r. 
wszystkie te placówki muszą dostosować się do 
wymogów Unii Europejskiej w zakresie rehabili-
tacji, terapii, opieki i wyposażenia. Program ten 
zaprezentowała pani Halina Osińska zastępca dy-
rektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecz-
nych Urzędu Wojewódzkiego. 

Podczas spotkania dyskusja toczyła się jeszcze 
wokół dwóch ważnych tematów. Zasady finanso-
wania zadań rządowych przez samorządy w 2001 r., 
który przedstawił Jerzy Kaliszewski - dyrektor Wy-
działu Finansowego opolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Natomiast pan Błażej Kosek dyrektor 
Ośrodka Informacji Wojewódzkiego Banku Da-
nych Urzędu Wojewódzkiego - zaprezentował sys-
tem komputerowy ewidencji pojazdów. 

W dyskusji uczestniczyli także wicewojewoda 
Jacek Suski, wicemarszałek Ryszard Galla oraz 
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzy-
nie-Koźlu pan Andrzej Kowalczyk. 

Dyrektor placówki, w której odbyło się spotka-
nie zaprezentował zaproszonym gościom nowo-
czesne metody rehabilitacji, terapii i opieki. Pobyt 
gości uświetnił występ zespołu artystycznego "Obi-
boki". 

A. Kowalczyk 

D n i a 15 czerwca bieżącego roku na te-
renie ogrodu Domu Pomocy Społecznej w 
Kędzierzynie-Koźlu odbyła się impreza ple-
nerowa z okazji trzeciej rocznicy istnienia 
Domu. W gronie zaproszonych gości zna-
leźli się między innymi: starosta powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman, 
wicestarosta Andrzej Krebs, sponsorzy nie-
dawno zorganizowanego pleneru malarskie-
go - pan Wiesław Skrzyniarz - firma PRO 
LEX, Ryszard Murczkiewicz - prezes firmy 
ochroniarskiej "Gwarant", przedstawiciel 
Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrun-
kowych - Dariusz Zimnik oraz pan Zbi-
gniew Walisko z Nadleśnictwa Kędzierzyn. 

Z zaproszenia na rocznicę Domu skorzy-
stali również dyrektorzy innych tego typu 
placówek, m.in. dyrektor DPS z Bliszczyc 
Pani Małgorzata Pelc, dyrektor DPS z Dzba-
niec pani Elżbieta Morawska, dyrektor DPS 
z Korfantowa pan Zbigniew Kijowski, dy-
rektor Ośrodka Rehabilitacji i Opieki z Ra-

cławic Śląskich pani Urszula Hnitecka oraz 
dyrektor kędzierzyńskiego Promyczka pani 
Barbara Mrożek. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
także członkowie Rady Osiedla Sławięcice: 
Eugeniusz Mrówczyński i Ireneusz Matu-
szewski. Współpraca z Radą Osiedla roz-
wija się w wielu kierunkach, a mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej są integralną czę-
ścią społeczności lokalnej. 

Jedną z wielu atrakcji imprezy była licy-
tacja prac wykonanych właśnie podczas ple-
neru malarskiego. Dochód przeznaczony zo-
stanie na zorganizowanie dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej wycieczki do 
Chorzowa - Parku Rozrywki i Wypoczynku. 
Licytacja przebiegała w bardzo gorącej at-
mosferze, a nabywcą najdroższego obrazu 
okazał się prezes firmy KPB PLUS pan Ge-
rard Gola, który zapłacił aż 650 zł. Wśród 
osób, które również przyczyniły się do wy-
jazdu mieszkańców Domu na wycieczkę, 

znalazł się pan Wiesław Skrzyniarz, który za-
kupił trzy obrazy na łączną kwotę 350 zł. 

W trakcie zabawy uczestnikom przygry-
wała orkiestra 10 Brygady Logistycznej z 
Opola. 

Wśród wielu życzeń składanych przez 
gości z okazji rocznicy najczęściej przewi-
jały się życzenia utrzymania co najmniej 
wysokiego poziomu funkcjonowania pla-
cówki oraz sfinalizowania z funduszy ze-
branych podczas aukcji jednej z kolejnych 
udanych imprez dla naszych mieszkańców. 

R. Nawrot 

Gratulacje 
Złote wesele obchodzili Państwo 

Małgorzata i Paweł BURZAN 

Serdeczne gratulacje oraz życzenia 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego 

składa Redakcja 

W dniach 30.06.-02.07.2000 r. w Strzałkowie (Wielkopolskie) odbył się 
finał Ogólnopolskiej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI CUP 
2000. Była to dziewiąta edycja imprezy. Wzięło w niej udział 16 zespołów 
wyłonionych spo- n w M ^ M a M H W M śród 48 drużyn z całej Pol-
ski , b io rących j jf ą » l a J l udział w półfinałach roz-
grywanych w Ny- K J d ^ J w ^ B sie, Brodnicy. Krzeszowi-
cach i Górze Kai- " wari i. 

Jednym z tych zespołów była reprezentacja Domu Pomocy Społecznej w 
Kędzierzynie-Koźlu - Sławięcicach. 

Na podstawie tzw. meczów obserwowanych drużyny zostały podzielone 
na 4 grupy sprawnościowe. Uwzględnione przy tym zostały zarówno umie-
jętności piłkarskie, jak i stan psychofizyczny zawodników. 

Mecze rozgrywano w wymiarze czasu 2x10 minut, a drużyna grała w 
składzie sześciu zawodników. Ekipa z DPS Kędzierzyn-Koźle (zwycięzca 
półfinału w Nysie) znalazła się w grupie C wraz z drużynami: Teodorówka, 
Ryjewo, Końskie, gdzie zanotowano następujące wyniki: 

Kędzierzyn-Koźle - Teodorówka: 1: 0 (R. Słowik) 
Ryjewo - Końskie: 4:1 

Kędzierzyn-Koźle - Ryjewo: 2:0 (R. Słowik, G. Piela) 
Teodorówka - Końskie: 1:2 

Kędzierzyn-Koźle - Końskie: 7:0 (R. Słowik 4, G. Piela 2, A. Aluk) 
Ryjewo - Teodorówka: 0:2 

Tabela końcowa grupy: 
1. Kędzierzyn-Koźle 3 9 1 0 - 0 
2. Ryjewo 3 3 4 - 4 
3. Teodorówka 3 3 3 - 4 
4. Końskie 3 3 3 - 12 

Skład zwycięskiej drużyny: 
Tadeusz KRĘCISZ, Artur ALUK, Zbigniew PALUCH, Piotr 

SZLEZINGER, Rafał SŁOWIK, Grzegorz PIELA, Manfred WOŹNY 
Trener Remigiusz N A W R O T 

Imprezę uświetniły występy R. Schuberta, kilku zespołów lokalnych, po-
kazy ratownictwa drogowego oraz samochodów ciężarowych. 
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 
Piłka w grze 

IV LIGA 
1. Willich 14 36 45-12 
2. MEC Sławięcice 14 36 34-5 
3. Skalnik G. 14 29 39-12 
4. Włókniarz II 14 26 26-17 
5. Śląsk 14 23 31-19 
6. Odra K.-K. 14 23 21-11 
7. KKS 14 20 22-16 
8. Metal 14 19 24-22 
9. TOR 14 19 20-20 

10. Gogolin 14 17 15-20 
11. Polonia 14 16 21-29 
12. LZS Kuniów 14 15 14-33 
13. BTP 14 14 18-37 
14. Unia 14 13 19-26 
15. Skalnik T.O. 14 13 16-27 
16. Motor 14 13 16-29 
17. Sparta 14 13 12-38 
18. Małapanew 14 8 15-33 

LIGA OKRĘGOWA 
Grupa II 

1. Polonia G. 12 27 27-7 
2. Victoria C. 12 25 27-11 
3. Budowlani 12 24 29-19 
4. Orzeł B. 12 23 24-16 
5. Czarni K. 12 18 22-20 
6. EL-KON 12 18 21-21 
7. Sudety 12 18 19-21 
8. Unia 12 17 25-21 
9. Polonia P. 12 16 23-19 

10. Wojsław 12 16 26-28 
11. Pogoń 12 15 17-17 
12. Olimpia 12 14 16-24 
13. Czarni O. 12 12 9-19 
14. Orzeł P.C. 12 10 11-24 
15. Ruch 12 8 16-27 
16. Polonia B. 12 5 17-34 

Klasa A, Grupa III 
LZS Ścinawa Nyska - LZS Gościęcin 3-1, 

LZS Pawłowiczki - Willich Fortuna Walce II 
Głogówek 3-2, Unia Głuchołazy - Górnik Ja-
nuszkowice 2-1, Orzeł Dzierżysław - Start 
Bogdanowice 0-1, Rolnik Lewice - Otmęt 
Krapkowice 3-0, Victoria Żyrowa - MEC II 
Sławięcice 5-1. 

Pauzował Cukrownik Baborów. 

1. Willich Walce 
2. LZS Gościęcin 
3. Start Bogdanowice 
4. MEC II Sławięcice 
5. LZS Ścinawa Nyska 
6. Otmęt Krapkowice 
7. Orzeł Dzierżysław 
8. Rolnik Lewice 
9. Cukrownik Baborów 

10. Unia Głuchołazy 
11. LZS Pawłowiczki 
12. Victoria Żyrowa 
13. Górnik Januszkowice 

10 23 33-13 
10 20 18-13 
11 19 30-18 
10 16 17-17 
10 15 22-20 
10 15 17-20 
10 14 18-9 
10 14 18-18 
10 11 12-16 
10 11 17-23 
10 11 17-31 
10 10 21-30 
11 6 10-23 

Klasa B 
1. LZS Poborszów 
2. LZS Pokrzywnica 
3. LKS Spartan Grudynia Wlk. 
4. LZS Ruch Steblów 
5. LZS Victoria Łany 
6. LZS Rolnik Urbanowice 
7. LZS Odrzanka Dziergowice 
8. LZS Inter Mechnica 
9. LZS Naprzód Długomilowice 

10. TKKF Blachowianka K-K 
11. LZS Stare Koźle 
12. KS Cisowa K-K 

31 33-10 
25 34-11 
23 28-22 
16 28-22 
16 28-30 
13 24-30 
12 17-20 
12 23-28 
12 22-28 
11 21-21 
9 11-25 
4 14-36 

II LIGA JUNIORÓW 
1. MEC Sławięcice 11 31 
2. Śląsk Reńska Wieś 11 23 
3. Zawisza Kotlarnia St. K. 11 23 
4. Odra II Kędzierzyn-Koźle 11 22 
5. Sokół Boguchwałów 1 1 2 1 
6. Po-Ra-Wie Większyce 1 1 2 1 
7. Orzeł Branice 11 16 
8. Włókniarz II Kietrz 10 16 
9. Orzeł Polska Cerekiew 11 12 

10. LZS Stare Koźle 10 10 
11. Victoria Cisek 11 9 
12. Football Club Pilszcz 11 7 
13. Kombinat Głubczyce 11 4 
14. Agricola Nowa Wieś 11 3 

TRAMPKARZE 
Grupa I 

69-10 
41-15 
53-22 
41-17 
34-9 
40-20 
34-26 
26-30 
33-71 
22-52 
16-19 
18-53 
12-60 

13-48 

Klasa C 1. Stare Koźle 5 15 36-3 
1. LZS Maciowakrze 7 19 22-5 2. Sławięcice 6 15 36-7 
2. KKS Kędzierzyn-Koźle 7 15 33-12 3. Odra II K-Koźle 6 13 16-7 
3. LKS Śląsk Reńska Wieś 7 15 17-9 4. Blachownia 6 10 11-16 
4. LKS Rolnik Biedrzychowice 7 9 23-20 5. Dziergowice 7 9 15-26 
5. LZS Gierałtowice 7 9 15-24 6. Zawisza St. Kuźnia 7 7 10-25 
6. LZS DKF Łężce 7 7 16-19 7. Januszkowice 6 7 11-15 
7. LZS Kobylice 7 4 4-18 8. Ortowice 6 1 6-26 
8. LZS Po-Ra-Większyce 7 3 11-34 9. Cisowa 5 1 4-20 

Na zdjęciu: Mistrz trampkarzy Podokręgu Związku Piłki Nożnej w 
Kędzierzynie-Koźlu w 2000 roku - zespół KS „ M E C Sławięcice". 

ZMIANA 
TRENERA! 

W dniu 21. października 
br. przed rozpoczęciem za-
wodów IV ligi MEC Sławię-
cice Kędzierzyn Koźle - MO-
TOR Praszka zawodnicy , 
działacze i kibice pożegnali 
trenera Dagoberta KROL-
LA. Nowym trenerem został 
Wiesław KOREK, były za-
w o d n i k p i e r w s z o l i g o w e j 
Odry Opole. 

Gazeta 
SŁAWIĘCICKA 

REDAKCJA: 
GERARD KURZAJ - redaktor naczelny, 
tel. 483-52-51, GRZEGORZ BIAŁEK, 
KRZYSZTOF BURDYNOWSKI, HALINA 
FOGEL, JOSEF GALLA, PIOTR OLESZ 
i współpracownicy 

SIEDZIBA REDAKCJI: Biblioteka Publiczna w Slawięcicach, ul. Stefana Batorego 32. 
Korespondencję prosimy kierować na adres redaktora naczelnego: 

47-230 Kędzierzyn Koźle, ul Asnyka 17. tel 0-77-4835251 

Redakcja zaprasza wszystkich do współredagowania pisma. 
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, uwagi, opinie. 

Osoby mieszkające obecnie za granicą a zainteresowane systematycznym otrzymywaniem 
„Gazety Slawięclckfej" prosimy o listowny kontakt z redakcją. 

Zgromadzone środki przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów druku. Z góry dziękujemy! 
Autorzy i redakcja nie pobierają wynagrodzeń. 

Skład komputerowy i druk: Zakład Poligraficzny W Wiliński, Gliwice, ul. Chop ina 6. 
tel. 231-32-16, 237-55-68, zam. 609 
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PUCHAR PREZYDENTA 
Co roku odbywają się w Kędzierzynie Koźlu miejskie zawody 

sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar 
Prezydenta Miasta. W tym roku rolę gospodarza zawodów pełni-
ła OSP Sławięcice, a na miejsce imprezy wybrano stadion klubu 
sportowego KS MEC SŁAWIĘCICE przy ul. Sadowej. Duży suk-
ces odnieśli sławięciccy strażacy - ochotnicy w przededniu ju-
bileuszu 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sła-
więcicach. To właśnie oni wywalczyli pierwsze miejsce w ka-
tegorii seniorów i /.dobyli okazały puchar prezydenta miasta 
Kęd/.ierzyna-Koźla. W pozostałych sześciu kategoriach sławię-
ciczanie uzyskali również bardzo dobre wyniki. 

Zdobywca pucharu prezydenta miasta drużyna pożarnicza 
seniorów wystąpiła w składzie: Joachim Pelzer, Mirosław 
Masztakowski, Herbert Klemens, Janusz Błochowicz, Rafał 
Kulpok, Paweł Zdon, Jarosław Bożek i Andrzej Toniarz. 

WYNIKI ZESPOŁOWE ZAWODÓW MIEJSKICH: 

Rodzaj Miejsce Nazwa OSP Ilość 
punktów 

Harcerska Drużyna 1. Sławięcice 194 
Pożarnicza Dziewcząt 2. Miejsce Kłodnickie 218 

1. Cisowa 179 

Harcerska Drużyna 2. Sławięcice 192 
Pożarnicza Chłopców 3. Miejsce Kłodnickie 203 

4. Kłodnica 236 
Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza 
Chłopców 

1. Sławięcice 105 Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza 
Chłopców 2. Miejsce Kłodnickie 116 

Młodzieżowa 1. Sławięcice 122 
Drużyna Pożarnicza 2. Cisowa 134 
Dziewcząt 3. Miejsce Kłodnickie 139 
Kobieca Drużyna 
Pożarnicza 1. Sławięcice 133 

1. Sławięcice 109 

Drużyna Pożarnicza 
Seniorów 

2. Miejsce Kłodnickie I 110 
Drużyna Pożarnicza 
Seniorów 3. Kłodnica 121 Drużyna Pożarnicza 
Seniorów 

4. Miejsce Kłodnickie II 126 
5. Cisowa 152 

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała siedmiooso-
bowa Komisja Sędziowska z kapitanem Maciejem Zającem na 
czele. 

A oto składy osobowe drużyn pożarniczych OSP Sławięcice: 

• Harcerska dziewcząt -1 miejsce: Anna Kufel, Natalia Micha-
lak, Dorota Kufel, Katarzyna Knut, Dominika Sy-
nowiec, Anna Kucharczyk, Monika Szala i Mał-
gorzata Węgrzyk. 

• Harcerska chłopców - II miejsce: Krzysztof Gołąbek, Ma-
riusz Szip, Dawid Klemens, Roland Szip, Daniel 
Wojton, Mariusz Szala, Szymon Jędrzejas i Ma-
riusz Kiebzak. 

• Młodzieżowa dziewcząt - I miejsce: Patrycja Koehler, Anna 
Kiebzak, Ewelina Cieślik. Barbara Gołąbek, Ka-
tarzyna Gołąbek, Klaudia Huebner, Aneta Wojton 
i Mariola Wojton. 

• Młodzieżowa chłopców - I miejsce: Robert Kerner, Jan Bo-
żek, Szymon Jaremko, Andrzej Słabosz, Dawid 
Kurelowski, Andrzej Leszczyk, Sebastian Kle-
mens, Marek Weisser i Łukasz Wielicki. 

• Kobieca - I miejsce: Anna Burzan, Joanna Kerner, Bożena 
Malasy, Agnieszka Wojton, Klaudia Elias, Sabina 
Degner i Wioletta Fulczyk. 

GRATULUJEMY! 
Josef Galla 

Moment wręczania odznaczeń Mieszkańcy dopisali, pogoda mniej... Foto- M Caban 
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Dzień 
dobry! 

Gerard KURZAJ 
(red. naczelny) 

Pozwolicie Państwo, Szanowni Czytel-
nicy "Gazety Sławięcickiej", że raz na 10 
lat, z okazji takiego właśnie jubileuszu, 
wyjdziemy z ukrycia i przedstawimy się Państwu "twarzą w twarz". 

Jak napisaliśmy 10 lat temu, gazetę osiedlową chcemy robić 
dla Was, zależy nam na dobrej przyjacielskiej atmosferze w całej 
społeczności naszej Małej Ojczyzny. Czy nam się to udaje? 

Z "Gazetą Sławięcicką" współpracuje wiele osób, tak napraw-
dę przyczyniają się do dalszego istnienia gazety ludzie, którzy nic 
nie piszą, ale mają dla nas to co najcenniejsze - dobre słowo! Oto 
zdjęcia głównych winowajców tej fascynującej przygody, jaką jest 
dla nas od 10 lat "Gazeta Sławięcicka". 

Grzegorz 
BIAŁEK 

Krzysztof 
BURDYNOWSKI 

Halina FOGEL Josef GALLA 

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 
Piłka nożna PUCHAR POLSKI - szczebel centralny 

Wielki mecz, który rozegrano 9 sierpnia br. na stadionie w Sła-
więcicach był wielką ucztą dla kibiców i sympatyków piłki noż-
nej. Mimo różnicy trzech klas pomiędzy zespołami piłkarze MEC-

Obawiano się około 100-osobowej grupy pseudokibiców Śląska, 
których ulokowano w specjalnym odgrodzonym sektorze. Na szczę-
ście do "zadymy" nie doszło, dzięki licznym siłom bezpieczeństwa. 

MEC Sławięcice - Śląsk Wrocław 2-3 (1-0) 
a Sławięcice pierwszą połowę meczu z pierwszoligowym Śląskiem 
Wrocław grali jak równy z równym. Niestety w drugiej części 
zawodów gospodarzom zabrakło sił. Po meczu działacze i kibice 
zgodnie orzekli: to był udany występ! Należy podkreślić dobre 
przygotowanie, organizację i zabezpieczenie imprezy sportowej 
przez gospodarza zawodów KS MEC Sławięcice. 

Na zdjęciu: Po meczu MEC Sławięcice - Śląsk Wrocław 
sędziowie opuszczają murawę boiska 

Na zawody przybyli także przedstawiciele Zarządu Opolskie-
go Związku Piłki Nożnej. 

Bramki: 1-0 Andrzej Pakuła (26 min.), 1-1 Maciej Kowal-
czyk (70 min ), 1-2 Piotr Włodarczyk (78 min.), 1-3 Piotr Wło-
darczyk (86 min.), 2-3 Rafał Kapica (90 min.) 

KS MEC Sławięcice: Rafał Wolny, Mariusz Sierpiński, Ja-
nusz Zalewski, Robert Łukaszczyk, Marek Kuchajewicz (80 
Zbigniew Matyjasek), Andrzej Pakuła, Leszek Kowala (61 
Mariusz Kapłon), Marcin Głazowski (72 Rafał Kapica), Grze-
gorz Fiedura, Radosław Grądowski i Dariusz Zawalniak. 

Trener: Dagobert Kroll 
WKS Śląsk Wrocław: Tomasz Gruszka, Krzysztof Sadza-

wicki (38 Piotr Stokowiec), Tomasz Stelmach, Krzysztof Szew-
czyk, Marcin Janus, Piotr Jawny, Ireneusz Kowalski, Dariusz 
Filipczak, Dariusz Kowalczyk, Emil Nowakowski (53 Michał 
Stolarz), Remigiusz Jezierski (46 Piotr Włodarczyk). 

Trener: Władysław Łach 
Sędzia główny: Stanisław Grzesiczek (Katowice) 
Widzów: ok. 1500 

J. Galla 
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D n i a 

2 5 c z e r w c a b.r. 

w r a m a c h 

k a m p a n i i 

p r z e d w y b o r c z e j 

p r z e b y w a ł 

w S ł a w i ę c i c a c h 

P r e z y d e n t 

A l e k s a n d e r 

K w a ś n i e w s k i . 

Foto: 

M. Caban 

Na zdjęciu: Jubilaci - dzielni strażacy-ochotnicy ze Sławięcic 
oraz ich nowy samochód - prezent miasta Kędzierzyna-Koźla 

T E K S A N C Z Y C Y w S ł a w i ę c i c a c h 1 2 . 0 8 . 2 0 0 0 r. 

Na zdjęciu: Nasz stały czytelnik -
sławięciczanin z urodzenia - Wolf-
gang Le rch , czytający „Gazetę Sła-
więcicką" w gorącej Hiszpanii. 

Jogall 

Pani W a n d a i Antek zawsze razem. 
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Dziesięć lat w życiu człowie-
ka to niezbyt wiele. W historii to niemal 
niezauważalne mgnienie. A jednak minio-
ne 10 lat j e s t dla n a s wszystkich ważne. 
To okres niezwykle intensywny, nałado-
wany treścią. Myślę, że nawet w skali hi-
storycznej to dziesięciolecie będzie zaj-
mowało całkiem spore rozdziały w pod-
ręcznikach. To czas tworzenia demokra-

Dotyczy ono tak np. wielkości rogów w 
zbiorowisku baranów, jak mądrośc i w 
zbiorowisku polityków. 

Wys ta rczy spojrzeć na naszą scenę 
polityczną. Na wszystkie je j podmioty i z 
prawej i z lewej strony. Największe emo-
cje, największe wysiłki towarzyszą spra-
wom personalnym. A przecież nie jest 
istotne kto, istotne jest jak coś zrobić le-

ściej podświadomie, dlatego psychopata 
ma zwykle wysoką samoocenę". 

Niezwykłe podobieństwo prawda? Jak-
że uważnie trzeba się przyglądać, anali-
zować, aby spostrzec różnicę! 

Po c o to w s z y s t k o p i s z ę ? K r z y w a 
Gaussa działa także w środowisku wybor-
ców. Najmnie j jest wyborców posiadają-
cych dużą wiedzę o politykach i polityce 

F E L I E T O N NA D Z I E S I Ę C I O L E C I E 

NA P Ó Ź N I E J i tycznego p a ń s t w a . B a r d z o 
szumnie to brzmi, może na-
wet, z powodu nadużywania 
tego określenia, brzmi to trywialnie. Gdy 
jednak przełożymy to na naszą codzien-
ność, ta trywialność znika. Bo oto okazu-
je się, że dla "Gazety Sławięcickiej" owe 
dziesięć lat demokracji to całe życie. Dzię-
ki jej istnieniu każdy z nas może napisać 
to, co sam uważa za stosowne. Każdy z 
naszych Czytelników może tę gazetę le-
galnie kupić (choć niektórzy zapewne 
wspominają dreszczyk emocji towarzyszą-
cy zdobywaniu "bibuły"). Demokracja tak-
że stawia nas nierzadko przed trudnymi 
wyborami. Sami musimy podjąć decyzję i 
sami musimy za je j skutki odpowiadać. 
Musimy także ponosić konsekwencje błęd-
nych decyzji osób, które wybraliśmy w de-
mokratycznych wyborach. Taka jest demo-
kracja. Ktoś powiedział, że jest to najgor-
szy ustrój, tyle że dotąd nie wymyślono lep-
szego. Lekka przesada, wolałbym nie za-
znać dyktatury, ale jest coś prawdziwego 
w tym stwierdzeniu. 

D e m o k r a c j a to r z ą d y w i ę k s z o ś c i . 
Oznacza to konieczność podporządkowa-
nia się wszystkich decyz jom podję tym 
przez większość. 

W statystyce istnieje pojęcie "krzywa 
rozkładu no rma lnego" , z w a n a czasem 
krzywą Gaussa lub - od je j kształtu- funk-
cją dzwonową. Najprościej mówiąc okre-
śla ona częstość występowania danego 
parametru. Kształt dzwonu, który posia-
da ta krzywa, mówi że wartości skrajne, 
te najmniejsze i te największe występują 
najrzadziej. Co oznacza oczywiście, że 
wartości średnie (nie zawaham się użyć 
słowa "mierne") występują najczęściej . 
Stąd prosty wniosek, że demokracja nie 
może być dobra, gdyż opiera się na rzą-
dach tych, którzy występują w większo-
ści. A proszę mi wierzyć - to prawo obo-
wiązuje we wszystkich zbiorowiskach. 

piej. Gdy już wiemy jak, znajdźmy do tego 
odpowiedniego człowieka. Odpowiednie-
go, to znaczy obdarzonego zdolnościami, 
pozwalającymi na realizację naszych za-
mierzeń. Czy jest on ładny, czy brzydki, 
czy jest kumplem Mariana, Leszka czy 
Andrzeja - nie powinno mieć znaczenia. 
Może być nawet zwykłym "facetem do 
wynajęcia", byle kompetentnym i gwaran-
tującym dobre wyniki. 

Niedawna kampania wyborcza, której 
echa pobrzmiewają jeszcze do tej pory, 
ukazała nam ludzi pochylających się z tro-
ską nad drugim człowiekiem. Jaki to on 
biedny i jak gnębiony przez tych niedo-
brych konkurentów do władzy! Przypa-
trzmy się uważnie: ile w tej trosce jest ego-
izmu. A ile cynizmu? Na ile szczera jest 
ta postawa? Czyta jąc "Lapidarium III" 
Ryszarda Kapuścińskiego natknąłem się 
na dwie notatki o prawie jednakowej tre-
ści. Oto one: 

1. "Trzeba trzymać się z dala od zawo-
dowych polityków, ponieważ polityk trak-
tuje cię instmmentalnie, jako naizędzie. 
Patrząc na ciebie, myśli: - do czego by go 
użyć? do czego się nadaje? zrobić go tym, 
a tym? wysiać go tam, czy tam? i już je-
steś zniewolony, już jesteś ofiarą czyichś 
ambicji, czyjejś gry, czyjegoś projektu". 

2. "Charakterystyczne dla psychopaty 
jest instrumentalne traktowanie innych. 
Jesteś potrzebny wtedy, kiedy jesteś mu 
potrzebny. Inaczej - nie istniejesz. Jego 
myślenie o innych jest selektywne, myśli 
tylko o tych, któizy w danej chwili coś mogą 
dla niego zrobić albo coś mu dać. Kiedy 
chwila ta minie, zapominają o nich, albo -
co jest częste, zaczynają ich nienawidzić. 
Ta nienawiść to przeniesione na innych, tłu-
mione poczucie winy i wstydu za swoją pod-
łość. Mechanizm ten działa jednak najeżę-

oraz tych, którzy się w polity-
ce wcale nie orientują. Najwię-
cej zaś tych, co wiedzą niezbyt 

wiele i ła two dają się omamić gładkim 
słowom wygłaszanym z prawa i z lewa. 
Chciałbym was, drodzy Czytelnicy, na-
mówić do spłatania figla prawom staty-
stycznym i demokracj i . Wykonując nie-
wielki wysiłek umysłowy możemy spo-
wodować, że dzwon krzywej normalnej 
stanie się asymetryczny, a demokracja -
rządami mądrej , świadomej większości. 
To może nam wszystkim wyjść na dobre. 
A wybory tuż - tuż! 

Krzysztof Burdynowski 

10 LAT TEMU PISALIŚMY.. 
O co walczą Radni? 

Radnymi w nowowybrsnej 27.V.90r. Radzie Miejskiej 
Kędzierzyna-Koźla . r ep rezen tu jącymi Osiedle 
Sławięcice. są Anna Białek. Gerard Kurzaj i Józet ftypa. W 
36-osobowej Radzie mamy więc 3 "naszych". Jako Radni 
uważamy, że d o najpilniejszych problemów, które w 
Slawięcicach t rzeba rozwiązać należą: 

1) ochrona środowiska naturalnego osiedla 
2) gazyfikacja - w październiku b.r. rozpoczyna się 

budowa 2,6 km odcinka rurociągu wysokiego 
ciśnienia. Wykonawca - "Gazobudowa" Zabrze, in-
westor - "lnwestdim" Kędzierzyn-Koźle 

3) sala gimnastyczna dla szkoły podstawowej 
4) kanalizacja Osiedla 
5) naprawa dróg i chodników 
6) budowa nowego mqstuna Kłodnicy w parku i remon', 

tzw. "małego mostku" 
7) uporządkowanie zabytkowego parku 
8) poprawa telefonizacji 
3) usuwanie śmieci (likwidacja dzikich wysypisk) 
10) poprawa pracy sieci wodociągowej 
11) oświetlenie ulic 
12) regulacja rzeki Kłodnicy 
13) likwidacja pustostanów mieszkaniowych i oddanie lo-

kali komunalnych dobremu gospodarzowi 
14) poprawa handu i usiug 
15) uczynienie z Domu Kultury rzeczywistej placówki kul-

tury 
16) likwidacja brzydkich tablic informacyjnych przy 

wjeździe d o Slawięcic 
17) poprawaestetyki Osiedla (zieleń, wystawy.szyłdyilp.). 

Mamy świadomość, że w ciągu 4-letniej kadencji 
wszystkich spraw nie załatwimy. Ale kiedyś trzeb/ 
przecież zacząć! 

Nastawiony optymistycznie: 
GersrdKurzsi 
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Wybory prezydenta RP 
Tak głosowano w Kędzierzynie Koźlu 
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Z rozważań 
Ks. M. Malińskiego 

„Bo czego naprawdę zazdrościmy ludziom - aż po 
nienawiść, aż po szkodzenie - to życia. Bo czego na-
prawdę się boimy, to śmierci. I w tym strachu ładujesz 
kieszenie aż po brzegi, napychasz żołądek, zastawiasz 
półki, układasz w szuflady, napełniasz szafy, zbierasz, 
utykasz, barykadujesz się u siebie, coraz bardziej żal 
ci wydawać, coraz bardziej oszczędzasz na wszyst-
kim, gromadzisz wokół siebie tych, którzy ci się przy-
dadzą na czas zły. 

Czy tak się obronisz przed śmiercią?" 

Światowy Dzień 

Młodzieży -
Rzym 2000-10-17 

Tak się złożyło, że kolejnym etapem przeżywania Roku Ju-
bileuszowego był wyjazd niektórych mieszkańców Sławięcic 
do Rzymu na XV Światowy Dzień Młodzieży. Tym co nie mo-
gli, czyli większości, pozostawała telewizja, radio i prasa. 

Muszę przyznać, że relacji było spo-
L ro, a przekazywane wiadomości 

\ i bezpośrednie transmisje tele-
\ wizyjne przeszły najśmielsze 

oczekiwania. Nie chcę się si-
5 lic na komentarze, omówie-
i nia, bo tego było pełno w 
' prasie katolickiej i nie tylko, 

a przeżyć wewnętrznych, do-
znawanych podczas transmi-

sji z Placu św. Piotra (rozpoczę-
cie Dni), czy z nocnego czuwania 

na Tor Vergata i Mszy św. na zakończe-
nie Dni nie da się przelać na papier. Kto nie oglądał, niech żału-
je. A może było mało informacji i zachęty do oglądania i prze-
żywania wspólnie z Ojcem św. i pielgrzymująca młodzieżą? 
Bezpośrednie refleksje uczestników postaramy się zamieścić w 
tym i następnym numerze Gazety Sławięcickiej. 

GB 

S Ł A W I Ę C I C * nr l październik'90 

Drodzy przyjaciele Sławięcic! « 
fcjbla Opatrzności zrządziła, że miejscowość mieszkać Dla bardzo wielu ludzi mieszkających za 
SŁAWIĘCICE stała się dla nas bardzo bliska. Dla granicąSlawięcicezostanąjiiżnazawszemsłąkropka, 
jednych z racji urodzenia inni poznali Sławięcice na mapie Polski, patrząc na jej południowo-zachodnie 
poprzeznaukęw szkole średniej, jeszcze inni związoii tereny, 

i S|ę z tą miejscowością od momentu, gdy tu zaczęli 

Jubileusz A.D. 2000 

Nasze pielgrzymowanie 
Rok jubileuszowy obfituje w wiele wydarzeń, których nie spotykamy 

codziennie. 
Chronologicznie rzecz biorąc nasze jubileuszowe pielgrzymowanie roz-

poczęliśmy od Katedry Opolskiej w dniu 03.06.2000 i zaraz w tydzień póź-
niej do kościoła pw. Ducha Świętego w Kędzierzynie - pisaliśmy o tym w 
poprzednim numerze Gazety Sła-
więcickiej. 

Zaraz po zakończeniu roku szkol-
nego 26 czerwca 2000 roku wyru-
szyła kolejna już piesza pielgrzym-
ka ze Sławięcic do Częstochowy. 

W tym roku, Roku Wielkiego Ju-
bileuszu pielgrzymowaliśmy w inten-
cji jedności chrześcijan mając na 
uwadze modlitwę Jezusa "Aby byli 
Jedno" i usilne starania Ojca Św. Jana 
Pawła II o doprowadzenie do jedno-
ści. Każdy z uczestników pielgrzy-
mował także z własnymi intencjami. 

Trasa tradycyjna, na pogodę też nie można było narzekać, ale większość 
uczestników pielgrzymki żaliła się, że ciężko im się szło. Może to był ten 
dodatkowy "jubileuszowy ciężar" do niesienia? Wprawdzie jak co roku na 
wieczorne ogniska w Wielowsi, Boronowie i Częstochowie przyjeżdżali nasi 
rodzice, znajomi i przyjaciele lecz w tym roku, po raz pierwszy w trzydziesto-
paroletniej historii pielgrzymki, na jej ostatni dzień do Częstochowy przyje-
chała autokarem grupa parafian z księdzem wikarym Zygfrydem Leszem na 
czele. Wspólnie z pieszymi pielgrzymami uczestniczyli we Mszy Św. w Ka-
plicy Cudownego Obrazu i później razem odprawili Drogę Krzyżową na wa-
łach. Po południu dwoma autokarami wrócili do Sławięcic, gdzie w kościele 
pw. św. Katarzyny nastąpiło zakończenie tej jubileuszowej pielgrzymki. 

Wierzę, że takie wspólne pielgrzymowanie stanie się już tradycją i bę-
dzie kontynuowane w następnych latach. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Pieszej Sławięcickiej Pielgrzymce do 
Częstochowy w roku 2001. 

Dziękujemy serdecznie tym wszystkim, którzy nas gościli. Niech Bóg 
wam wynagrodzi. firaf pielgrzym dochodzący - Grzegorz 

Wszystkich Świętych Litośny świątku 

Litośny świątku - dzisok prosem Cie za dusami, 
Za tymi, co ze zycio już zdali swój egzamin, 
Za tymi, co już zodnej nie podlegają próbie 
I nic ik już nie zwiedzie i drogi swej nie zgubią. 
Przybyli jako łodzie do spokojnego portu -
Już marność ik nie zmomi - syćkiego znają wortość. 
Zazdroscem im istnienia przes sarpari i przez grzechów, 
Kie na nagrobkak kładem zielone krzyze z mechu. 
I kie podnosem ocy od małych świecek watry -
Zdaje mi się, ze widzem blask rąk Twyk rozpostartyk. 
Ogamios cały smentorz - od muru ku Cerwonce -
I ani samobójców nagrobków nie luylącos. 
Dyć rzekłeś, ze twe serce jest lepse jak matcyne 
- i temu - syćkim - syćkim - dos wiecny odpocynek... 

Hanka Nowobielska, poetka ludowa z Podhala 
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NOWY KSIĄDZ WIKARY 
W dziewiątym roku mego kapłaństwa 

zostałem skierowany do pracy duszpaster-
skiej w Sławięcicach. 

Do moich zadań należy katechizowanie 
w miejscowym Zespole Szkół Chemicznych. 
Praca ta jest nie-
zwykle interesu-
jąca, gdyż dostar-
cza wiele cenne-
go materiału, ukazując jaki jest młody czło-
wiek. Mam zajęcia w Gimnazjum, Liceum 
oraz Szkole zawodowej. 

Oprócz szkoły do moich zadań należy za-
jęcie się Liturgiczną Służbą Ołtarza, a więc 
popularnymi ministrantami. Jest to bardzo 
wdzięczna grupa, gdyż wyniki pracy z nią 
są widoczne od razu. 

Grupa oazowa jest nową parafialną spo-
łecznością, która istnieje od paru tygodni. Jej 
zaistnienie było spowodowane tym, że na-
sza parafialna młodzież wyjeżdżała na spo-
tkania oazowe do ościennych parafii. Stąd 

Szczęść "Boże/ 

powstanie takiej grupy wydawało mi się cał-
kiem naturalne. 

W piątkowe wieczory swoją mszę św. ma 
młodzież. Po Eucharystii następuje krótkie 
spotkanie dyskusyjne w salce na plebanii. 

Ostatnią moją 
inicjatywą jest za-
proszenie na spo-
tkania wokół Ka-

techizmu Kościoła Katolickiego. Oczywiście 
można mieć skojarzenie z regułkami, które pa-
miętamy z przygotowania do I Komunii św. 
bądź Bierzmowania. Nie ma to jednak z tym 
nic wspólnego. To ma być spotkanie ludzi pra-
gnących świadomie przeżywać swoje chrze-
ścijaństwo. Czas pokaże na ile parafia nasza 
chce być świadoma swego chrześcijaństwa. 

Zasadniczo zaś można mnie spotkać w 
kościele parafialnym w Sławięcicach oraz 
Miejscu Kłodnickim, gdzie celebruję sakra-
menty Eucharystii, Pokuty i Chrztu św. 

Ks. Norbert Kokott 

Od Redakcji 
Serdecznie witamy w Sławięci-

cach. Życzymy sukcesów w pracy 
duszpasterskiej. Jednocześnie za-
praszamy księdza wikarego do 
współredagowania naszej społecz-
nej gazety osiedlowej. 

MISJE ŚWIĘTE 2000 
dokończenie ze str. 1 

(a tak na marginesie, czy te informacje i zaproszenia nie mogły 
się znaleźć w każdym domu w Sławięcicach i to na kilka dni 
przed ich rozpoczęciem niezależnie od tego czy ktoś w dany 
dzień był akurat w kościele ?). 

Tak samo przygotowane 
teksty nowych pieśni do 

nauczenia i wspólne-
go śpiewania. Nie 
będę omawiał i oce-
niał poszczególnych 

nauk, gdyż każdy z 
uczestników Misji od-

bierał to indywidualnie i 
z głoszonych nauk czerpał 

to co pasowało do jego sy-
tuacji i stanu ducha. 

Wszystkim pozostanie w 
pamięci wieczorna procesja i różaniec za zmarłych na cmenta-
rzu i ta chwila zadumy i rozważań. 

Z pewnością wielkim przeżyciem dla wielu z nas było uczest-
niczenie w sobotni wieczór w Święcie Rodzin. Takiego nabo-
żeństwa jak jestem 26 lat w Sławięcicach - nie było. 

Wierzę, że te misje św. zostawiły trwały ślad w naszych ser-
cach i sprawią, że staniemy się lepsi dla siebie na co dzień. 

I na zakończenie jeszcze jedna refleksja ogólna: przebieg 
Misji Św., nabożeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży, 
pielgrzymki, lednickie spotkania pokazują jak wielką rolę w 
przeżywaniu liturgii, nabożeństw odgrywa oprawa, przygoto-
wanie i symbolika, która potrafi powiedzieć więcej niż wiele 
słow. 

Kończy się Rok Jubileuszowy, niewiele już czasu zostało 
dla tych co jeszcze nie skorzystali z możliwości jakie On daje. 

B.G. 

T a k , to już dziesięć lat minęło, gdy grupka entuzjastów zachęco-
na nowym prawem prasowym postanowiła tworzyć i wydawać osiedlo-
wą gazetę. Jej pierwszy numer o tymczasowej nazwie "Nasza Gazeta" 
wydrukowany został na domowym komputerze i powielony na ksero-
grafie. 

10 lat10lat 

Jak ten czas szybko biegnie. W tym miejscu należą się podziękowa-
nia tym co nam pomagali - dobrą radą i dobrym słowem, wspierali w 
chwilach zwątpienia w sens tej pracy, pomagali w wydawaniu kolej-
nych numerów ofiarując swój czas, dając papier, udostępniając ksero-
graf, ofiarując pieniądze. Szczególne podziękowania należą się tym, 
którzy "Gazetę Sławięcicką" czytali i nadal czytają, bo bez nich cała 
nasza praca nie miałaby sensu. 

Wracam do pierwszego naszego numeru. Pisałem wtedy - pozwolę 
sobie zacytować kilka fragmentów: 

"A może warto spróbować. 
Skąd ten pomysł"... Po co? Jakby nie było dosyć trudności, dosyć 

kłopotów i pracy w domu. Przecież i tak ciągle brakuje czasu. Wielu 
pomyśli tak: - "znalazła się grupa szaleńców", - "że też im się tak chce 
to robić", - "a może mają w tym swój interes", - ' jak chcą niech robią, 
my się tam nie będziemy pchali". 

A w chwilę później jeden czy drugi będzie narzekał: -"tego nie ma, 
to nie tak, a gdzie indziej jest lepiej, inaczej, a dlaczego tego nie zro-
bili" itp. ... 

.....Razem zrobi się dużo więcej niż w pojedynkę. 
Państwo teraz da niewiele albo i nic, najwyżej stworzy warunki, moż-

liwości i tylko od nas zależy jak je wykorzystamy. 
Sławięcice mają bogatą historię i mogą się nią chlubić. Ale tę hi-

storię trzeba znać, trzeba ją przekazywać młodszym i tym, którzy tu się 
osiedlają. dokończenie na str. 7 

Ks. Norbert KOKOTT 
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Plany likwidacji Zakładu Opiekuńmczo-Leczniczego w Sławięciccach 

S Z p i t a l nr 3 im. Roberta Kocha w 
Sławięcicach z l ikwidowano już wcze-
śniej. Wszystkim tłumaczono, że ekono-
mia, pieniądze, koszty, odległość itp. Kil-
ka lat temu próbowano organi-
zować fundację na rzecz rozwo-
ju tej p lacówki , r emon towano 
dach, ciągle słyszeliśmy, że cho-
dzi tylko o prze tasowania , re-
strukturyzację, poprawę.. . 

I co? Decyzja, likwidacja, portiernia za-
bita deskami. Wszyscy żyli radością i za-
ufaniem do władz, że oto teraz dotrzyma-
ne zostaną obietnice i powoli, powoli bę-
dziemy w tym pięknym obiekcie budować 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy, czyli miej-
sce przebywania i godnego umierania lu-
dzi samotnych, opuszczonych i wymaga-
jących stałej opieki lekarzy i pielęgniarek. 

Czytałem o rosnącym problemie ludzi 
starych i s a m o t n y c h , s z c z e g ó l n i e na 
Opolszczyźnie, skąd wielu młodych ludzi 

mieszka w Niemczech. Serce mi rosło, gdy 
słyszałem, że moje Sławięcice przygarną 
tych ludzi, tak jak przygarnęły ludzi spe-
cjalnej troski do Domu Pomocy Społecz-

nej. W taki obraz wierzyłem. Mówili o ta-
kim wykorzys t an iu tego wspan ia ł ego 
obiektu senatorowie, posłowie, radni po-
wiatu i okolicznych gmin. 

I nagle katastrofa! Wszystko się zawa-
liło! Nikt nie zorganizował żadnego spo-
tkania z wyborcami powiatu, miasta, osie-
dla. 

Czytamy o decyzji zamknięcia ZOL-u 
i przeniesienia 30 łóżek do bloku przy ru-
ch l iwe j ul icy Koz ie l sk ie j , bez pa rku , 
drzew, ławek i ciszy. Nie chciałem wie-
rzyć! Może jestem kiepski z ekonomii? 

Może czegoś nie wiem? Na pewno tak jest! 
Ale dlaczego tak bez słowa? Czy napraw-
dę zrobiono wszystko, tak do końca, z ręką 
na sercu, aby jednak tutaj stopniowo roz-

wijać ten rodzaj lecznictwa i opie-
ki? W niedzielę 15 października 
br. miałem przyjemność uczest-
niczyć w Katowicach w uroczy-
stości nadania tytułu "Honorowe-

go Ślązaka roku 2000" światowej sławy 
uczonemu, lekarzowi, profesorowi KO-
KOTOWI. W pewnym momencie profe-
sor Kokot powiedział dziękując za uhono-
rowanie, że "serce człowieka to nie jest tyl-
ko pompa do przetaczania określonej ilo-
ści krwi na minutę". 

Liczby i cyfry to jeszcze nie wszystko. 
Ufam, że władza, którą wybierałem i le-
karze Kędzierzyna-Koźla, którym szcze-
rze ufam - przemyślą tę sprawę jeszcze 
raz. 

Gerard Kurzaj 

Śniło mi się, że... 
• Był rok 2010-ty. Właśnie uroczyście otwarto zbiornik przeciw-

powodziowy w Raciborzu, nowy most na Odrze i kolejną linię tro-
lejbusową z Reńskiej Wsi do Sławięcic... 

• Znowu utworzył się 5-kilometrowy korek TIR-ów, które ze zjaz-
du z autostrady A-4 w Olszowej przez Sławięcice chciały dojechać 
do Urzędu Celnego w Blachowni.. . 

• Międzynarodowy Trybunał w Hadze uznał, że nie ma silnych 
na tym świecie na osoby pijące tanie wino na przystanku autobuso-
wym linii nr 5 w Sławięcicach. "Okupacja przystanku z butelką przy 
nodze jest rodzajem odreagowania na stresy tego świata i jako taka 
służy dobremu wychowaniu młodego pokolenia" - napisał Trybunał 
z Holandii... 

Śnił: Gerard Kurzaj 

Budynek przy ul. Sławięcickiej zniszczony przez pożar 12 czerwca 2000 roku. 

KATASTROFA! 

dokończenie ze str. 6 
Teraz jesteśmy tylko dzielnicą i to na peryferiach Kędzie-

rzyna-Koźła. Trzeba, by nasz głos był słyszalny i stanowił 
wsparcie dla naszych radnych. Wielu mieszkańców Sławię-
cic wyjechało, ale też wielu nowych się tu osiedliło. Rozje-
chali się w różne strony i z różnych stron przybyli. 

1 Q lat : 
Pragniemy, by ich wszystkich łączyła przynajmniej jedna myśl 

- umiłowanie Sławięcic i chęć pracy dla tego osiedla. Postaraj-
my się połączyć siły, energię, pomysły i środki tych, którzy tu 
mieszkają lub mieszkali i tych, którzy są nam przyjaźni. 

Chcemy uczynić ze Sławięcic osiedle, które będzie naszą 
dumą i radością!... 

.....Jest tutaj miejsce dla wszystkich niezależnie od tego 
skąd przyszli, gdzie się urodzili, jakim językiem mówią i jaką 
wiarę wyznają 

Postanowiliśmy wydawać "Naszą Gazetę". 
Różne są zdania na jej temat. Widzimy sens i cel informo-

wania wszystkich o tym co się dzieje w Osiedlu, w Radzie 
Miejskiej, Parafii, w szkole, czym zajmuje się Samoiząd. Pra-
gniemy publikować historię Sławięcic, praktyczne porady, 
informacje o ślubach, narodzinach, pogrzebach, nowych 
mieszkańcach. Będzie miejsce na publikowanie własnych 
utworów, korespondencji, wspomnień 

2 jednego powinniśmy sobie zdawać sprawę: jeśli nie 
zrobimy nic, to za zmarnowaną szansę możemy mieć preten-
sje do siebie samych. 

Więc trzeba spróbować - musi się udać!" 
Czy się udało? 
Ocenę zostawiam Szanownym Czytelnikom. 

Grzegorz Białek 
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W październiku br. mija 25 lat od chwili 
powstania nowego organizmu miejskiego ja-
kim jest Kędzierzyn-Koźle. Zlikwidowano wte-
dy gminę Sławięcice. Lokalne tygodniki pisa-
ły już wiele na temat plusów i minusów tej de-
cyzji sprzed 25 lat. Mieszkańców Sławięcic nikt 
wtedy nie pytał o zdanie czy chcą włączenia 
do K-Koźla. 

»» Rada Osiedlowa zorganizowała specjal-
ne spotkanie mieszkańców ul. Gojawiczyńskiej 
i Ujejskiego w sprawie kolejnego już przesu-
nięcia terminu utwardzenia tych ulic. Rada 
Miejska planowała w budżecie na rok 2000 wy-
datek na ten cel. Niestety zadanie to skreślono. 
Nie pomogła nawet grupowa wizyta mieszkań-
ców na Sesji Rady Miasta. Radni z naszego 
Osiedla wskazywali nawet na ewentualne źró-
dła finansowania remontu tych dróg. Co bę-
dzie gdy zaczną się jesienne deszcze? Pytamy 
o to już od kilkudziesięciu lat! 

»* Nie jest w 100% sprawne oświetlenie 
przy przejściu "tunelem" pod mostem z parku 
do Szkoły Podstawowej. Trwa to tygodniami. 
Czy nie wystarczy w tej sprawie jeden telefon 
dyrektora szkoły? 

Od czasu do czasu czytamy w różnych 
opracowaniach, że park sławięcicki jest wspa-
niały, zabytkowy, skatalogowany, sfotografo-
wany itp. itd. A my skromnie pytamy gdzie w 
naszym parku stoi choćby jedna zwykła ławka 
dla zwykłego zmęczonego człowieka? 

Pojawiły się nowe kosze na śmieci, ele-
gancko rozwieszone w wielu punktach Sławię-
cic. Chwała inicjatorom. Ciemnota i wandalizm 
również chcą być widoczne. Zniszczono wła-
śnie kilka nowych pojemników, jak choćby ten 
przy moście na Kanale, przy ul. Sławięcickiej 
obok wjazdu do Zespołu Szkół Chemicznych. 

Podobny los spotkał nasz piękny kiedyś 
plac zabaw, przy fontannie zamkowej w par-
ku. Ten pięknie usytuowany plac, zbudowany 
za gminne niemałe pieniądze - umierał powo-
li, ale systematycznie. Ktoś to zaplanował. 
Winnych nie ma i na pewno nie będzie. Za mała 
szkodliwość społeczna! 

»» Dzieją się w Sławięcicach również do-
bre rzeczy. Myślę, że wiele osób zauważyło 
duży wzrost ilości dzikich kaczek, których całe 
stada można spotkać na rzece Kłodnicy oraz 
na Młynówce. Czy świadczy to o wzroście czy-
stości wody? 

Utwardzono całą ulicę Daszyńskiego. 
Fachowcy twierdzą, że wystarczy to na najbliż-
sze 20 lat. Mieszkańcy tej części Osiedla są 
zadowoleni, że nareszcie mają wymarzoną rów-
ną drogę. Dziękujemy! Oby zadowolonych 
było więcej! 

dokończenie na str. 15 

Dziękujemy 
Wszystkim za życzenia, modli-

twę, kwiaty, dobre słowo i obec-
ność na wieczornym spotkaniu z 
okazji naszego srebrnego wesela 

Maria i Gerard Kurzaj 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu 
ogłasza VIII otwarty konkurs literacki 

pod hasłem: 
Krajobrazy słowa;; 

Przedmiotem konkursu jest: 
• Poezja i proza o dowolnej tematyce. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
Do konkursu zapraszamy: 
• autorów niezrzeszonych w profesjo-

nalnych związkach twórczych. 

I. Prosimy o przesłanie prac nigdzie nie 
publikowanych, ani nie nagradza-
nych na innych konkursach o nastę-
pującej objętości: 
- zestaw wierszy złożonych z pięciu 

tekstów, 
- proza do 20 stron maszynopisu. 

I I. Prace konkursowe (4 egzemplarze 
maszynopisu) zaopatrzone w: 

- godło wraz z kopertą zawierającą 
imię, nazwisko, adres i numer te-
lefonu należy przesłać do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Kę-
dzierzynie-Koźlu, Rynek 3 w ter-
minie do 31 grudnia 2000 roku. 

III. Uczestnik konkursu może wystę-
pować tylko pod jednym godłem. 

SEKRETARIAT KONKURSU: 
Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 
tel./fax (077)482-37-42 
tel. (077)482-37-80, 482-32-25 

NAGRODY: 
1. Prace konkursowe w kategorii poezji i 

prozy oceni jury powołane przez or-
ganizatorów. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 
2001 roku. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się 30 mar-
ca 2001 roku. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody 
i wyróżnienia ufundowane przez orga-
nizatorów i sponsorów. 

5. Nagrodzone utwory zostaną opubliko-
wane w wydawnictwie okolicznościo-
wym. 

6. Przyznaną nagrodę lub wyróżnienie 
należy odebrać osobiście. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
• Laureaci zostaną powiadomieni kore-

spondencyjn ie oraz zaproszeni do 
udziału w uroczystości wręczenia na-
gród na koszt organizatorów. 

• W sprawach spornych wynikających z 
interpretacji regulaminu ostateczną de-
cyzję podejmują organizatorzy w po-
rozumieniu z Jury. 

• Wszystkie prace, które wpłyną na kon-
kurs, staną się własnością biblioteki i 
mogą być wykorzystane przez prasę, 
radio bez zgody autorów. 

Z A P R O S Z O N O NAS..... 
Na adres redakcji "Gazety Sławięcickiej" przychodzi dość znaczna koresponden-

cja. Część przysyłanych listów to oczywiście różne oferty reklamowe i kolorowe 
"zachęty" do kupowania, zamawiania itp. itd. Autorzy nadsyłanych ofert nie wiedzą 
oczywiście, że nasza "Gazeta" nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej czy 
handlowej. Zdarzają się jednak takie przesyłki: listy czy zaproszenia, które są istot-
ne dla naszej dalszej pracy. Będziemy więc chcieli poinformować od czasu do czasu 
naszych czytelników o otrzymanych zaproszeniach czy korespondencji. A więc ostat-

nio zaproszono nas... 
n"» na warsztaty dziennikarskie, orga-

nizowane przez Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Olsztynie oraz Fundację BORIS 
z Warszawy, 

na otwarcie wystawy fotograficznej 
Marii Pańczyk-Poździej i Anny Musialik-
Chmiel pt. "Ślązacy za oceanem" organi-
zowanej przez Polskie Radio KATOWICE. 

R e d a k c j a 



2000 Październik • Nr 42 

Życzenia 
Wielce szanowni nasi Seniorzy 
Panie: 
Anna Alder, Aniela Borowicz, Jadwi- I 

ga Francki, Emilia Gnielka, Maria Gra-
bowska, Marta Komander, Elżbieta Ku-
rzaj, Czesława Langiewicz, Honorata Mi- | 
chalczyk, Władysława Nagaj, Helena Nicz, 
Waleria Pieczko, Helena Szwamel, Jani-
na Wcisło, Gertruda Wygasz 

1 oraz Panowie: 
Gerard Grzy wocz. Jan K woczała, Fran-

ciszek Pi/.iak, Maksymi l ian Pluciński, 
Henryk Rejno, Karol Szołtysek 

obchodzili swoje urodziny 
Życzymy dużo zdrowia i pomyślności na 

| dalsze lata życia Redakc a 

Gratulacje 
Szczególne życzenia z okazji 94-tych uro-

dzin najstarszemu mężczyźnie w Sławięci-
cach panu Józefowi KAPOLCE 

składa Redakcja 

NASI GÓRĄ ! 

Nasz redakcyjny kolega, pan Josef Gal-
la został w sierpniu br. mianowany przez 
Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu -
prezesem Podokręgu w Kędzierzynie-Koź-
lu. Jak wiemy, pan Josef od 50 lat poświęca 
się pracy na rzecz sportu. Niełatwa funkcja, 
którą objął, wymaga wielu sił, cierpliwości 
i zdrowia. Życzymy więc powodzenia i gra Redakcja 

Laurka 
Szczególne życzenia z okazji 90-tych 

urodzin pani Marii Niedzielskiej 
składa Redakcja 

Telegram 
Kochani: MARIO i GERARDZIE z oka- I 

zji Waszego Jubileuszu 25-lecia złożenia | 
przysięgi małżeńskiej przyjmijcie serdecz- f 
ne życzenia: radosnych i szczęśliwych przy- | 
szłych dni, obfitych Lask Bożych, zadowo- | 
lenia z pracy zawodowej, społecznej, a szcze- I 
golnie przy tworzeniu naszej "Gazetki". 

Łączymy się w Waszej radości 
koleżanki i koledzy z Redakcji j 

Państwo 
HELGA i MELCHIOR JOCHEM 

obchodzili w miesiącu październiku br. 
40 - rocznicę ślubu 

Z tej okazji prosimy szanownych Ju-
bilatów o przyjęcie życzeń wszelkiej po-
myślności, zdrowia i zadowolenia. Niech 
Wszechmocny Pan wynagrodzi wszystko 
to co czynicie od wielu już lat, dla dobra 
społeczności Sławięcic. 

Redakcja i Czytelnicy f 
"Gazety Sławie cickiej" 

ODESZLI W POKOJU 
n- Jan FOGEL 1.70 

U* Gertruda GOŁY I. 85 
t Waldemar HARNUS 1.33 
ft Helena BRZĘCZEK I. 75 
Wyrazy szczerego współczucia 

rodzinom zmarłych 
składa Redakcja 

GAZETA SŁAWIĘCICKA 

•» Bardzo cieszy wszystkich, że posunęły się 
mocno prace związane z odbudową spalonego pię-
ciorodzinnegodomu przy ul. Sławięcickiej (daw-
ny PGR). Dom posiada już nowy dach, co umoż-
liwi gromadzenie w zimie robót wewnętrznych. 
Oby tylko starczyło pieniędzy! 

Prawie zakończyliśmy budowę nowego 
parkingu przy naszym kościele parafialnym. Ce-
lowo piszę "zakończyliśmy" ponieważ wiele osób 
i instytucji przyczyniło się do doprowadzenia tej 
dużej inwestycji do szczęśliwego końca. Trudno 
wymieniać wszystkich, którzy siłą swoich rąk, 
pieniędzmi czy sprzętem transportowym wspo-
mogli tę budowę. Szef całego przedsięwzięcia, 
nasz ksiądz proboszcz Jan Piechoczek na pewno 
wszystkich w kronice parafialnej zanotował. Cią-
gle aktualny pozostaje apel o "wykupienie znaczka 
parkingowego", który kosztuje tyle ile jedno peł-
ne tankowanie naszego auta. Musimy jeszcze ure-
gulować pewną kwotę związaną z kosztami za-
kupu kostki betonowej. Z góry dziękujemy! 

»» Ponownie gościliśmy w Sławięcicach 45-
osobową grupę Amerykanów z Texasu. W swo-
ich wojażach po Polsce i Europie, grupa prowa-
dzona przez ks. Franciszka Kurzaja zawsze prosi 
o możliwość zwiedzenia Sławięcic. W sobotę 12 
sierpnia Amerykanie modlili się w naszym para-
fialnym kościele św. Katarzyny, a następnie zje-
dli kolację na przyjacielskim pikniku. Przy oka-
zji zjechało do Sławięcic kilkunastu dziennika-
rzy z prasy lokalnej, wojewódzkiej, z TV Kato-
wice i Radia, których zawsze niezwykle intere-
suje fakt, że można mówić gwarą śląską będąc 
Teksańczykiem, który pierwszy raz w życiu przy-
jechał do Europy. 

•» Radni miejscy zadecydowali o nadaniu 
nazw nowym ulicom w Sławięcicach. Są to: 
- ul. Naftowa - prowadząca do składu CPN i na 

składowisko śmieci, boczna drogi do Starej 
Kuźni; 

- ul. Niezdrowicka - boczna ul. Serdecznej, pro-
wadząca do Niezdrowic; 

- ul. Szczęśliwa - boczna ul. Batorego, prawie 
na granicy gminy Ujazd. 

Telegram 
Z przyjemnością donosimy, że: 

pp. Anna Gruszka i Hubert Kremser 
pp. Aleksandra Dzido i Leszek Głowacki 
pp. Joanna Sadowska i Krystian Reisch 
pp. Ewa Herbut i Rafał Płoskonka 
pp. Jolanta Wancek i Grzegorz Maguda 
pp. Małgorzata Krysik i Dariusz Wilk 
pp. Barbara Sporek i Krzysztof Pietrowski 
pp. Katarzyna Nikulla i Krzysztof Klimkiewicz 

zawarli związek małżeński 
Nowożeńcom serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności i Błogosławieństwa 
Bożego na nowej drodze życia 

składa Redakcja 

• ćjdy październik ciepło trzyma, zwyMe mroźna (jywa zima. 

H4 Y\oio św. Jadwigi ( 7 5 . X ) fcatie lało fruwa na wyścigi. 

ł^witn*} drzewa w listopadzie - zima aż do maja będzie. 

* <Yla Wszystkie/ , ś więtycn ( ? . X J ) od zr j tu utnij ga ł^ i dębu: 

jeśłi soku nie ma, (jędzie łęga zima. 

Wyszukała: H. Fogel 

Na zdjęciu: Uczennice Młodzieżowego 
Ośrodka Szkoleniowego (MOS) w Sławięci-
cach na tle pałacu Hohenlohe (1950 r.) 

Od lewej: Irena Michna, Wanda Orlikow-
ska, Czesława Witkowska i Irena Siemy-Kor-
d a s - I.K. 

OBSERWACJE 

dokończenie ze str. 8 
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