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Kędzierzyn-Koźle 16.11.2016 

Sprawozdanie z festynu kiermaszowego 

W dniach 11-12 czerwca na osiedlu Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu odbył się kolejny festyn 
kiermaszowy. Impreza ta organ izowana jest już po raz czwarty w odstępach co dwa lata. 

Festyn organizowany jest przez wszystkie organizacje działające na osiedlu Sławięcice czyli Radę 
Osiedla Sławięcice, OSP Sławięcice, Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic, Zespół Szkół nr 3, Zespół 
Szkół Miejskich nr 4, Caritas Sławięcice, KS Sławięcice, Stowarzyszenie Nasza Idea wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
działającymi na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. Impreza miała pełne wsparcie i organizowana była 
pod honorowym patronatem Pani Prezydent Sabiny Nowosielskiej. 

Festyn tradycyjnie odbywał się na terenie parkingu przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. 

Katarzyny przy ul. Staszica oraz na terenie obiektu sportowego przy ulicy Sadowej . 

Impreza gromadziła około 900 osób i kierowana była nie tylko do mieszkańców osiedla Sławięcice, 
ale również do mieszkańców całego miasta. 

Program festynu był następujący: 
sobota 11.06.2016: 
l3:00 - koncert Sławięcickiej Orkiestry Dętej 
14:00 - występy artystyczne, musztra paradna i pokazy strażackie, występ chóru i zespołów 
parafialnych, występ mieszkańców DPS-u, przedstawienie "Historyczne postacie Sławięcic, koncert 
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Raróg z Nadleśnictwa Kędzierzyn, występy zespołów tanecznych 
18:30 - koncert Krzysztofa Krawczyka 
20:00 - losowanie nagród loterii fantowej 
21:00 - pokaz sztucznych ogni 
21 :00 - l :00 zabawa taneczna 

niedziela 12.06.2016: 
12.00 - pokazowe mecze piłkarskie młodzieży i dzieci KS Sławięcice 
12.45 - oficjalne powitanie gości i prezentacja zawodników meczu oldbojów 
l3 .00 - mecz oldbojów Polska - Niemcy 
14.30 - uroczyste zakończenie meczu, wręczenie nagród i pamiątek 
15.00 - mecz ligowy A - Klasy KS Sławięcice - Rolnik Lewice 
17.00 - 24:00 wspólna biesiada - przygrywał zespół DUO - ALT 

Dzięki pomocy służb takich jak policja oraz OSP Sławięcice impreza odbyła się bez jakichkolwiek 
zakłóceń i problemów i miała w pełni pozytywny oddźwięk nie tylko w naszym mieście, ale również 
w sąsiedniej gminie Ujazd. Festyn spełnił w pełni założoną rolę zjednoczenia mieszkańców, 

przybliżenia im historycznych wartości jakimi może pochwalić się nasze osiedle jak i celów 
rozrywkowych i szerzących kulturę dzięki występom przygotowanym specjalnie na tą okazję oraz 
koncertowi gwiazdy jaką niewątpliwie jest dla nas Krzysztof Krawczyk. 

W załączniku zamieszczam kilka zdjęć z imprezy oraz plakat który na długo już przed imprezą w 
całym mieście zachęcał do wzięcia w niej udziału. 
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