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O godzinie 9.30 rywalizację rozpoczęli 
uczniowie klas I–III z czterech pu-

blicznych szkół podstawowych z terenu 
gminy Turawa: Bierdzan, Ligoty Turaw-
skiej, Osowca i Zawady, oraz Społecznej 
Szkoły Podstawowej z Węgier. W ciągu 
sześćdziesięciu minut uczniowie musieli 
wykonać pracę plastyczną przedstawia-
jącą swoją wieś. Komisja konkursowa 
w składzie: członkowie Zarządu TMZT 
i przedstawiciele Urzędu Gminy w Tura-
wie, stanęła przed bardzo trudnym zada-
niem, gdyż musiała ocenić prace, których 
poziom był bardzo wysoki i wyrównany. 
Wszystkie prace wykonane przez uczniów 
były bardzo ciekawe. Po długim namyśle 
i głosowaniu jury wytypowała zwycięzców. 

Wyniki konkursu:
I miejsce – Monika Cielniaszek – 

Szkoła Podstawowa w Zawadzie.
II miejsce – Amelia Leś – Szkoła Pod-

stawowa w Ligocie Turawskiej, Amelia Al-
bańska – Szkoła Podstawowa w Osowcu.

III miejsce – Rafał Świtała – Szkoła 
Podstawowa w Ligocie Turawskiej, Karina 
Dreja – Szkoła Podstawowa w Bierdza-
nach, Kaja Lustig – Społeczna Szkoła 
Podstawowa w Węgrach.

IV miejsce Marcel Kulawik – Szkoła 
Podstawowa w Bierdzanach, Piotr Kula 
– Społeczna Szkoła Podstawowa w Wę-
grach, Konstancja Bobowska – Szkoła 
Podstawowa w Osowcu, Maja Połonecka 
– Szkoła Podstawowa w Zawadzie. 

W drugiej części turnieju rywalizo-
wali gimnazjaliści. Uczniowie musieli 
wykazać się wiedzą dotyczącą historii, 
tradycji, kultury i teraźniejszości gminy 
Turawa. Gimnazjaliści przygotowali się 
do turnieju z trzech książek W. Świerca – 

„Album”, „Turawa w grafice i słowie…”, 
„Jak z osady folwarcznej powstała wieś 
Turawa”. Wszyscy uczestnicy tego etapu 
wykazali się ogromną wiedzą. Po długiej 
rozgrywce turniej został rozstrzygnięty. 
Laureatami konkursu zostali:

Krzysztof Farys – zwycięzca turnieju
Justyna Pielużek – II miejsce
Katarzyna Tarara – III miejsce
Paulina Kupka – IV miejsce
Wiktoria Szymon – V miejsce
Adam Plotnik – VI miejsce
Pozostali uczestnicy turnieju to: Julia 

Komor, Agata Jonczyk, Mateusz Gabor 
i Karolina Zacharków.

Nagrody rzeczowe i dyplomy uczest-
nikom turnieju wręczyli: Waldemar 
Kampa – Wójt Gminy Turawa, Stanisława 
Brzozowska – sekretarz Urzędu Gminy 
w Turawie, Teresa Żulewska – przewod-
nicząca TMZT, Danuta Matysek – prze-
wodnicząca komisji oświaty, Jerzy Farys 
– organizator Turnieju, Stanisław Cabaj 
– przewodniczący komisji rewizyjnej 
TMZT. Prowadzący cały konkurs Jerzy 
Farys oraz pozostali zaproszeni goście 
podkreślali bardzo dobre przygotowanie 
merytoryczne gimnazjalistów, którzy 
wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą 
historii gminy Turawa. Wszyscy ucznio-
wie biorący udział w turnieju otrzymali 
nagrody rzeczowe, które ufundował 
Urząd Gminy w Turawie. 

Gorące podziękowania należą się także 
nauczycielem za przygotowanie wycho-
wanków do konkursu.

TURNIEJ „CO WIEM O SWOJEJ GMINIE” 
Jerzy Farys
2 czerwca z inicjatywy: Urzędu Gminy 
Turawa, Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Turawskiej oraz Publicznego Gimna-
zjum w Turawie, został przeprowadzo-
ny w Urzędzie Gminy w Turawie, po 
raz kolejny, turniej „Co wiem o swojej 
Gminie”. 

Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznaje Prezydent 
RP w dowód uznania tym oso-
bom, które przeżyły w jednym 
związku małżeńskim co najmniej 
50 lat. 

Prosimy zainteresowane pary mał-
żeńskie, które osiągnęły wymagany 
staż i są zainteresowane otrzyma-
niem medalu, o kontakt z naszym USC  
(tel. 77 421 20 12).
W szczególności prosimy o informa-
cje od tych par, które brały ślub poza 
gminą Turawa, a obecnie zamieszkują 
na naszym terenie.

Gimnazjaliści

Uczniowie szkół podstawowych

Trochę historii

Prace dzieci

OGłOSZENIE
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Gdy w styczniu 1945 roku 
przez Węgry przeszedł 

front, u pana Barona w domu 
przy ulicy Kotorskiej 1 za-
mieszkali radzieccy żołnierze. 
W bramie stał ich samochód 
wojskowy na gąsienicach. 
Żołnierze ci byli niedobrzy 
dla mieszkańców. Były to 
takie „lumpy”, które odłączy-
ły się od wojsk frontowych. 
Wielu mieszkańców zabili 
bez powodu, palili domy 
i kradli.

Pan Baron opowiadał, jak 
to często te „ich Ruse” kradli 
ludziom rowery i motorowery, 
tzw. mopki. Gdy chcieli gdzieś 
pojechać, to po prostu brali 
sobie rower i już. Później ludzie 
przychodzili do pana Barona, 
który miał wtedy 14 lat i prosili 
go, aby pomógł im odzyskać 

ich własność. Pan Baron tak 
opowiadał o tych wydarze-
niach: „Kiedyś Mari Kulowa 
przyisła i pejdział: – Janie, te 
wase Ruse porwali num mo-
pek. To jak jedli mitag, to joł 
zaś ten mopek zawiózł nazołd. 
Po mitaku przyśli – mopka nie 
było… A wiela kołów porwali. 
– Janie, zaś te wase Ruse po-
rwały mi koło. – No, jako to 
wyglądało? – No takie, a takie. 
Bo łoni się tu na tych kołach 
naucyli jejździć. To po tym 
kradli i jejździli.” 

Pod koniec marca 1945 
roku do Węgier przyjecha-
li inni radzieccy żołnierze 
z komendantury z Ozimka. 
Przyjechali, żeby zabrać tych 
żołnierzy, którzy mieszka-
li u pana Barona i w innych 
domach. Nie byli oni jednak 

przyjaźnie nastawieni do swo-
ich rodaków.

Na początku szukali ich 
u pana Barona, ale akurat ich 
nie było i dlatego pojechali do 
domu pana Klimasa, gdzie na 
podwórku stał czołg i tam też 
mieszkali inni żołnierze. Gdy 
tamci ich zobaczyli, zaczęli 
uciekać, więc ci z Ozimka roz-
stawili koło domu państwa 
Ful karabin maszynowy i za-
częli do nich strzelać. Wtedy 
tamci poddali się i zawrócili. 
Żołnierze z Ozimka odtran-
sportowali ich do tamtejszej 
komendantury. Na miejscu 
został jeden żołnierz z ka-
rabinem automatycznym do 
pilnowania ich broni i innych 
rzeczy. Na drugi dzień przyje-
chały z Ozimka dwie amfibie 
i samochód ciężarowy. Jedna 
amfibia i ciężarówka stanęły 
na ulicy Opolskiej koło domu 
mojej ciotki Gertrudy, a druga 
obok pana Barona na Kotor-
skiej. Żołnierze załadowali na 
ciężarówkę wszystkie rzeczy 
z domu pana Barona i czeka-
li na tego żołnierza, którego 

zostawili do pilnowania, bo 
go nie było. W końcu przyje-
chał na rowerze. Rozbroili go 
i zrobili mu straszną awanturę. 
Później jedna amfibia i cięża-
rówka pojechała do Ozimka, 
a druga amfibia pojechała 
do domu pana Klimasa, bo 
stamtąd też chcieli zabrać 
dwóch żołnierzy. Zostawili 
u pana Barona dalej tego jed-
nego żołnierza na warcie, bo 
jeszcze chcieli wrócić po swój 
czołg. W międzyczasie wró-
cił ten drugi żołnierz, który 
mieszkał u pana Barona (po-
dobno uciekł tym z Ozimka). 
W dwójkę wzięli broń i poszli 
do domu pana Klimasa. Tam 
zastrzelili dwóch żołnierzy 
z amfibii z Ozimka. Jeden 
zginął na miejscu, a drugi był 
ciężko ranny, więc wzięli go na 
furmankę pana Rocha Lotko, 
który akurat przejeżdżał i za-
wieźli go pod dom pana Ba-
rona. Następnie ściągnęli ran-
nego z wozu i za ręce ciągnęli 
go do stodoły państwa Bastek. 
Potem jeden z nich wrócił po 
automat i poszedł go do tej 

WSPOMNIENIa WOJENNE Z WęGIER
MIChał WIECZOREK – Węgry, kl. II Pg W TUraWIe 

Wojna to straszna rzecz. Niesie z sobą śmierć, cierpienia, 
łzy. Mamy szczęście, że żyjemy w czasach pokoju i nigdy nie 
doświadczyliśmy jej okrucieństw. Jak wtedy żyło się ludziom, 
dowiadujemy się już tylko ze wspomnień świadków tamtych 
czasów. O wydarzeniach wojennych w mojej miejscowości 
– Węgrach, dowiedziałem się z opowiadań już nieżyjącego 
jej mieszkańca, pana Jana Barona.

ZaPROSZENIE 
Na DOŻyNKI GMINNE 2016

Sołtys, Rada Sołecka, mieszkańcy wsi Kotórz 
Wielki oraz Wójt gminy Turawa, pragną bardzo 
serdecznie zaprosić wszystkich mieszkań-
ców gminy Turawa na uroczyste obchody 
święta plonów, które odbędą się w naszej 
miejscowości w dniach 27–28 sierpnia br. 
przy „Klubie Pod lipą”. 

POCZąTEK SEZONU  
NaD JEZIOREM ŚREDNIM

Wójt Gminy Turawa, Referat Turystyki i Promocji, bardzo 
serdecznie zapraszają do udziału w imprezach związa-
nych z początkiem sezonu turystycznego.
1 lipca 2016 r. Kino pod gwiazdami: projekcje dwóch 
filmów „Sekretne życie Waltera Mitty” oraz „Marsjanin”. 
Początek godz. 21.30. Ekran rozstawiony będzie na 
plaży przy boisku sportowym nad Jeziorem Średnim. 
Wstęp wolny.
10 lipca 2016 r. Piknik rodzinny „Powitanie lata”. 
Początek o godz. 14.00. Liczne darmowe atrakcje 
dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, wioska indiańska, 
program animacyjny, malowanie twarzy. Wszystkie 
zabawy odbywać się będą przy boisku sportowym 
nad Jeziorem Średnim. 

ZaPRaSZaMy
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stodoły dobić. Czołgu w końcu 
nie zabrali, tylko go wypalili. 
Podobno mówili, że ktoś im 
ukradł gąsienicę, ale pan Baron 
stwierdził, że może i sami to 
zrobili, żeby nie jechać dalej.

Życie w czasie wojny było 
bardzo niebezpieczne. W każ-
dej chwili można było zginąć. 
Wszędzie było widać śmierć. 
Pan Baron opowiadał, jak kie-
dyś ze swoim kolegą Janem 
Fronią znalazł naładowany 
pistolet.

Któregoś dnia dzieci 
z Węgier musiały zagonić 
do folwarku w Zawadzie 
stado krów, które radziec-
cy żołnierze skonfiskowali 
mieszkańcom okolicznych 
miejscowości. Na miejscu 
pan Baron ze swoim kolegą 
odkrył w jednej ze stodół 
(prawdopodobnie u leśnicze-
go) wojskowy magazyn, w któ-
rym było mnóstwo proszków 
do prania, mydła i świeczek. 
Następnego dnia wybrali się 
w dwójkę po te proszki i po 
drodze, obok krzyża na ulicy 
Kolanowskiej, znaleźli leżą-
cy na śniegu pistolet. Był to 
niemiecki pistolet P08. Pan 

Baron go szybko podniósł 
i szli dalej. Po chwili z ulicy 
Kolanowskiej wyszedł pija-
ny radziecki żołnierz i szedł 
kilka kroków za nimi. Na 
szczęście nic nie zauważył, 
a pistolet nie wystrzelił. Po 
chwili zatrzymali się. Pan Ba-
ron tak opowiadał o dalszych 
wydarzeniach: „Joł widzioł 
jak cyścili broń, to łoni z tego 
gryfa coś tam wyciągali – tyn 
magazynek. Joł tam makoł, 
makoł i mi się udało. Jezus! 
– naładowany, chwała Bogu, 
że nie wystarzelił, bo by nołs 
tyn Rus zastrzelił. Ale nic, 
jescy zech tam makoł i ta góra 
zech pociągnął i wyskocyła 
jesce jedna kulka. Tera juz 
sło scyrkać!” Po powrocie 
z Zawady, chłopcy chcieli 
pistolet gdzieś ukryć. U pana 
Barona nie mogli, bo tam 
byli żołnierze, więc chcieli to 
zrobić u pana Froni. Gdy szu-
kali na podwórku kryjówki, 
jego ojciec zauważył pistolet, 
schował go i nigdy już im nie 
powiedział gdzie.

W czasie wojny wielu męż-
czyzn było też z Węgier za-
branych do przymusowych 

robót. Część z nich, m.in. 
ojciec pana Barona, musiało 
pracować w fabryce amunicji 
w Łabędach koło Gliwic, gdzie 
na rozkaz żołnierzy radziec-
kich demontowali maszyny 
i ładowali je na pociągi, który-
mi wywożono je na Wschód. 
Pan Baron opowiadał, jak 
odwiedzał swojego ojca w tej 
fabryce.

Był w Łabędach 4 razy pie-
chotą! 80 km w jedną stronę. 
Szli tam całą grupą – kobiety 
i dzieci. On szedł z Alfonsem 
Halupczokiem, którego oj-
ciec też tam pracował. Mie-
li taki dziecięcy wózek, do 
którego naładowali różnych 
rzeczy: chleb, masło, mięso, 
wędzonka, słonina, tabaka. 
Gdy dotarli na miejsce, mu-
sieli to wszystko zostawić na 
portierni, a żołnierze prze-
kazywali to ich ojcom. Na 
drugi dzień kolega ojca pana 
Barona, pan Świeca, przeka-
zał mu list, w którym ojciec 
bardzo dziękował za chleb 
– resztę pewnie zjedli straż-
nicy. Gdy wrócili do domu, 
pan Baron usiadł na ławce 
i płakał ze wściekłości, że 

szedł tyle kilometrów, a ojciec 
nie dostał nawet tego, co mu 
zaniósł. Widział tam jednak, 
że niektórzy mężczyźni przy-
chodzili do bramy spotkać się 
ze swoimi bliskimi. Wymyślił, 
że to pewnie trzeba by było 
mieć wódkę, aby przekupić 
strażników. Wódki kupić się 
wtedy nie dało, ale dostał 
od swojej kuzynki z Zawady 
aromat do ciasta na spirytu-
sie. Do ciemnej butelki wlał 
wody i trochę tego aromatu 
i przy następnych wizytach 
w Łabędach udało mu się 
tym przekupić strażników, 
którzy wywoływali jego ojca 
z fabryki. I tak dzięki aro-
matowi do ciasta mógł się 
widzieć z ojcem i wszystko 
co przyniósł, przekazać mu 
do rąk własnych.

Wiele historii wojennych 
opowiadał jeszcze pan Baron. 
Były i smutne, i przerażające, 
a czasem zabawne. Wszystkie 
jednak skłaniały do zastano-
wienia i mogą być przestrogą 
dla następnych pokoleń, aby 
nigdy już nie dopuścić do wy-
buchu kolejnej, tak strasznej 
wojny.

Wspomnienia wojenne z Węgier

Konkurs został zorganizo-
wany na łamach kwartal-

nika „Fala”. Pierwsze miejsce 
wśród dorosłych zajął Alfred 
Kupka, zaś wśród uczniów 
gimnazjum Michał Wieczorek. 
Dziękujemy za udział w naszej 
zabawie.

Zwycięzcy swoje nagrody 
otrzymali 2 czerwca w Urzę-
dzie Gminy w Turawie.

Nagrodzone prace ukażą 
się na łamach naszego kwar-
talnika, w tym numerze „Fali” 
prezentujemy pracę Michała 
Wieczorka.

OGłOSZENIE WyNIKóW KONKURSU lITERaCKIEGO 
„WSPOMNIEć TURaWSKIE DZIEJE”
redaKcJa
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zeszłoroczna impreza tak 
bardzo przypadła do gustu 

dzieciom, rodzicom i dyrekcji 
przedszkoli, że postanowi-
liśmy kontynuować zdrową 
rywalizację również w tym 
roku.

Pierwszego czerwca, znów 
spotkaliśmy się na terenie bo-
iska sportowego w Kotorzu 
Małym, by przeprowadzić II 
olimpiadę przedszkoli gminy 
Turawa. Przed godziną 9.00 au-
tobusy dowiozły przeszło 200 
dzieci z przedszkoli w Bier-
dzanach, Turawy, Zawady, 
Węgier i Kotorza Małego. Każ-
da grupa, ubrana w koszulki 
w innym kolorze, z wielkim 
transparentem i totemem, na 
którym sędziowie wieszali 
symbole zaliczenia poszczegól-
nych konkurencji. Jak każda 
olimpiada, tak i nasza, roz-
poczęła się od uroczystego 
wejścia na stadion i zapalenia 
znicza olimpijskiego. Tego 
dzieła dokonał wójt naszej 
gminy Waldemar Kampa, 
a następnie dzieci odśpiewa-
ły hymn i złożyły olimpijskie 
ślubowanie. Ślubowanie złożyli 
też sędziowie zawodów, czyli 
Ewelina, Damian i Grzesiek 
– trenerzy piłki nożnej grup 

dziecięcych w Osowcu, ich 
kolega Sebastian oraz Marcin, 
czyli „najmłodszy” sędzia, bo 
jak słusznie zauważyliśmy 
był taki „młody”, że jeszcze 
mu nawet włosy nie wyrosły. 
Mowa oczywiście o przyjacie-
lu dzieci Marcinie Wilczku. 
Po części oficjalnej przyszła 
pora na zmagania z pięcioma 
konkurencjami, które po ko-
lei zaliczały wszystkie dzieci. 
Zwieńczeniem ich zmagań 
była ostatnia konkurencja, 
w której w bezpośredniej 
walce rywalizowały ze sobą 
reprezentacje dzieci z każdego 
przedszkola. Emocje sięgnę-
ły zenitu, a dzieci starały się 
jak umiały, by osiągnąć jak 
najlepszy wynik. Swoich sił 
spróbowali również dorośli 
przedstawiciele drużyn. Po 
podliczeniu punktów okazało 
się, że wszystkie drużyny ze-
brały taką samą liczbę punk-
tów i dlatego wszystkie dzieci 
otrzymały medale, a każde 
przedszkole puchar. Nagrody 
wręczali wójt oraz sędziowie. 
Po wszystkich zmaganiach, jak 
to w prawdziwych zawodach, 
przyszła pora na regeneracyjny 
posiłek, czyli pyszną kiełbaskę 
i soczek, co dzieciom bardzo 

przypadło do gustu. Przez cały 
czas nad naszymi głowami 
świeciło słońce, które opaliło 
uśmiechnięte buzie naszych 
najmłodszych mieszkańców. 
Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku znów się spotkamy 
na kolejnej imprezie i znów 
nad naszymi głowami świecić 
będzie słońce. Impreza zosta-
ła sfinansowana z budżetu 
gminy, ze środków na prze-
ciwdziałanie alkoholizmowi, 
ponieważ lepiej zapobiegać 
niż leczyć.

II OlIMPIaDa PRZEDSZKOlI GMINy TURaWa
aDaM BOChENEK

Dzień Dziecka to znakomita okazja do tego, by nadać temu 
dniu wyjątkowy charakter. Nie ma nic lepszego niż wesołe 
i zdrowe dzieciństwo, ponieważ owoce pracy z dziećmi zbierać 
będziemy, gdy sami będziemy w podeszłym wieku. 
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apelujemy do turystów odwiedzających 
gminę Turawa i wypoczywających  

nad Jeziorami Turawskimi  
o zachowanie czystości i porządku

Jeziora Turawskie oferujące przyjezdnym turystom pobyt 
na swych obszarach o dużych walorach rekreacyjnych 
i wypoczynkowych są szczególnie narażone na ich de-
wastację. 
Zaznaczamy, aby je traktować jako dobro wspólne, o które 
należy szczególnie dbać. 

Dlatego też w celu zachowania w czystości cennych 
przyrodniczo Jezior Turawskich bezwzględnie nie wolno 
wyrzucać odpadów „turystycznych” do lasu, pozostawiać 
na plaży lub nad brzegiem zbiorników wodnych. 

Odpady obecne na brzegach jezior, wśród drzew i krze-
wów szpecą krajobraz, a ich usunięcie jest zabiegiem 
pracochłonnym i kosztownym.

Estetykę walorów przyrodniczych psuje nawet jedna 
butelka PET, zgaszony i pozostawiony na plaży niedopa-
łek papierosa czy pozostałości po rozpalonym na plaży 
grillu. Natomiast utopione oraz unoszone z prądem 
wody odpady stanowią poważny problem dla zwie-
rząt. Zatopione odpady są przyczyną śmierci zwierząt, 
które mylą kolorowe nakrętki, kawałki folii i opakowań 
z pokarmem roślinnym lub zwierzęcym.

PRZyPOMINaMy:

•  turyści indywidualni mają możliwość wyrzucania od-
padów do koszy i pojemników zlokalizowanych wokół 
Jezior Turawskich, 

•  kosze te są przeznaczone dla turystów na drobne odpa-
dy typu: papierki, opakowania szklane lub plastikowe 
po napojach, puszki po napojach itp., nie na worki ze 
śmieciami!!

•  właściciele domków letniskowych mają ustawowy obo-
wiązek posiadania kosza na śmieci i wywozu odpadów 
poprzez uprawniony podmiot zajmujący się odbiorem 
odpadów komunalnych.

SZCZEGółOWE PRZEPISy PORZąDKOWE DOTyCZąCE 
TURySTóW, którzy przebywają NaD JEZIORaMI TURaW-
sKIMI W TUraWIe

Wójt gminy Turawa informuje, iż nad Jeziorami Turawskimi 
obowiązują przepisy porządkowe w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenach rekreacyjnych oraz za-
chowań nad ww. akwenami wodnymi.

Zasady zachowania się nad wodą oraz zasady zachowania 
się użytkowników wód reguluje Uchwała Nr XXI/146/2008 
Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie  
wprowadzenia „Regulaminu zachowań nad Jeziorami Turaw-
skimi i akwenami wodnymi na terenie Gminy Turawa”

aPEl DO TURySTóW
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i WęDKaRZy
ZaSaDy ZaChOWaNIa SIę 

UŻyTKOWNIKóW WóD

1.  Zabrania się kąpieli w miejscach do tego nie wyzna-
czonych.

2.  Zabrania się spożywania alkoholu w trakcie użyt-
kowania sprzętu pływającego – dotyczy również 
członków załogi.

3.  Obowiązkiem organizatorów imprez pływackich jest 
zapewnienie dyżuru lekarza i co najmniej dwóch 
ratowników.

4.  Zawody wędkarskie mogą odbywać się tylko w wydzie-
lonych do tego miejscach i oznaczonych sektorach.

POUCZENIE:
Za nieprzestrzeganie postanowień „Regulaminu zacho-
wań nad Jeziorami Turawskimi i akwenami wodnymi na 
terenie gminy Turawa”, stosownie do brzmienia art. 54 
Kodeksu Wykroczeń, może zostać nałożona kara grzywny 
do 500 zł albo kara nagany. 

zasady UTrzyMaNIa  
CZySTOŚCI I PORZąDKU

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Turawa określa Uchwała Nr XXII/142/2013 
Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Turawa.
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie pra-
widłowego gospodarowania odpadami określone są 
w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, 
do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1.  Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;

2.  Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w regulaminie;

3.  Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami 
odrębnymi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (domki 
letniskowe) zobowiązani są do przekazywania wytwa-
rzanych na nieruchomości odpadów komunalnych 
podmiotowi uprawnionemu do odbioru w ramach 
indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór 
odpadów komunalnych zawartych z uprawnionym 
podmiotem w tym zakresie. 

OBOWIąZKI OSóB UTRZyMUJąCyCh 
ZWIERZęTa DOMOWE 

Szczegółowe obowiązki w przypadku osób utrzymujących 
zwierzęta domowe na terenie gminy Turawa określa Uchwała 
Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Turawa.

1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane 
do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążli-
wością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego.

2.  Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na 
tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, te-
renów plaż i kąpielisk publicznych.

3.  Do obowiązków właścicieli zwierząt należy natychmia-
stowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozo-
stawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych.

UWaGa:

Wójt Gminy Turawa, przy pomocy specjalistycznych służb 
Urzędu Gminy Turawa oraz Policji będzie przeprowadzał 
jak co roku kontrole w celu zapobieżenia „podrzucania” 
odpadów komunalnych z domków letniskowych do po-
jemników przeznaczonych dla turystów. 

POUCZENIE:

Brak realizacji przedmiotowych obowiązków skutkować 
może zastosowaniem przepisów karnych. W tym przypadku 
ma zastosowanie art. 10 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
który mówi „kto nie wykonuje obowiązków wymienionych 
w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny. Karze określonej 
w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków 
określonych w regulaminie. Postępowanie w sprawach, 
o których mowa w ust. 1 i 2 toczy się według przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej Gminy Turawa: 

http://turawa.pl/1238/1082/informacja-dla-
turystow.html
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Przed długim weekendem majowym 
posprzątane zostały obrzeża Jeziora 

Dużego (brzeg południowy i północny), 
Jeziora Średniego i Jeziora Małego, brzegi 
rzeki Mała Panew w Turawie, obrzeża 
lasów, poboczy dróg, ścieżek oraz po-
szczególne miejscowości.

W sprzątanie zaangażowane były 
następujące placówki oświatowe:

– 6 szkół:
PG w Turawie (ok. 64 uczniów) – sprzą-• 
tało Turawę w tym brzeg rzeki Mała 
Panew (za mostem), teren wokół szkoły;
PSP Osowiec (ok. 172 uczniów) – sprzą-• 
tało Osowiec, teren wokół szkoły, po-
bliski las, pobocza dróg; 
PSP Zawada (ok. 90 uczniów) – sprzątało • 
Zawadę, w tym teren wokół szkoły oraz 
rejon ul. Wodociągowej;
PSP Ligota Turawska (ok. 80 uczniów) • 
– sprzątało brzeg północny Jeziora 
Dużego – plażę, ścieżki turystyczne, 
ścieżki leśne, pobocza lasu;
PSP Bierdzany (ok. 48 uczniów) – sprzą-• 
tało Bierdzany, w tym teren wokół szkoły,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ka-• 
dłubie Turawskim (ok. 30 uczniów) 
– sprzątało Kadłub Turawski.

– 6 przedszkoli:
Publiczne Przedszkole w Kotorzu • 
Małym (ok. 40 przedszkolaków), 
Bierdzanach (ok. 31 przedszkolaków) 
oraz Turawie (ok. 44 przedszkolaków), 
Publiczne Przedszkole w Zakrzowie 
Turawskim (15 przedszkolaków), Pu-
bliczne Przedszkole w Zawadzie (ok. 38 
przedszkolaków) i Publiczne Przedszko-
le w Węgrach (ok. 48 przedszkolaków).

Pozostali uczestnicy:
Dom Dziecka w Turawie•  – porząd-
kował teren Rybaczówki oraz teren 
przyległy do Pomnika Przyrody (dąb 
bezszypułkowy), który zlokalizowany 
jest naprzeciw wału Jeziora Dużego;
Areszt Śledczy w Turawie•  – osadzone 
kobiety porządkowały obrzeża Jeziora 
Średniego, Jeziora Małego oraz Jeziora 
Dużego (brzeg południowy), lasy, po-
bocza dróg leśnych;

Urząd Gminy Turawa•  – zapewnił 
worki na zbiórkę śmieci oraz rękawiczki 
ochronne;
Remondis Opole Sp. z o.o.•  – zapewnił 
bezpłatny odbiór i utylizację zebranych 
odpadów.
Za udział w akcji wszystkim uczniom, 

dyrektorom szkół, nauczycielom oraz 
opiekunom serdecznie dziękujemy. 

Głównym przesłaniem akcji jest czyste 
środowisko wokół nas. Aby to osiągnąć, 
wystarczy dbać o otaczające nas środo-
wisko. Mamy nadzieję, że dzięki takim 
działaniom przyczynimy się do zmiany 
świadomości ekologicznej i nawyków 
naszych mieszkańców. To od nas zależy, 
czy otaczające nas środowisko będzie 
zdrowe i przyjazne. Utrzymanie porząd-
ku wymaga zaangażowania wszystkich 
mieszkańców bez wyjątku.

Nie możemy wyrzucać odpadów do 
lasu, na brzegi rzek oraz do przydrożnych 
rowów. Przypominamy, że w ramach obec-
nego systemu gospodarki odpadami na 
terenie gminy Turawa każdy mieszkaniec 
może oddać firmie odbierającej odpady 
komunalne dowolną ilość zmieszanych 
i segregowanych odpadów powstałych 
w gospodarstwie domowym, zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem ich 
odbioru.

SPRZąTaNIE W GMINIE TURaWa
DaNUTa PIWOWaRCZyK
Wzorem lat ubiegłych gmina Turawa 
po raz kolejny włączyła się aktywnie 
w ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi. 
Jest to cykliczna impreza plenerowa 
o charakterze proekologicznym. 
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sobotnie popołudnie, pod-
czas którego pękło „pił-

karskie niebo”, a wszystko to 
miało miejsce w Łubnianach 
w trakcie meczu tamtejszego 
Śląska z KS-em Krasiejów, 
w ramach czwartoligowych 
zmagań. W miejscu, gdzie 
ostatnie lata swojej przygody 
z piłką przeżywał Tomasz, 
rozegrał swój ostatni mecz. 
Ostatni raz poinstruował swo-
ich kolegów, jak mają ustawiać 
się na boisku. Ostatni też raz 
oddał całego siebie dla dobra 
drużyny, bo z tego właśnie 
słynął na zielonej murawie. 
Był nieustępliwy, w pełni zaan-
gażowany, posiadał waleczne 
serce. Nie dzielił spotkań na te 
ważne i mniej ważne. Nawet 
mecze towarzyskie traktował 
na poważnie, pozostawiając 
na boisku zdrowie i hektoli-
try potu. 

Był wzorem do naślado-
wania na obiektach sporto-
wych, jak również poza nimi. 
I choć w naszym wojewódz-
twie, w piłce nożnej, osiągnął 
niemalże wszystkie najwyższe 
laury (awanse do wyższych 
klas rozgrywkowych, w tym 
do lig szczebla centralnego, 
z takimi drużynami jak Odra 
Opole, MKS Kluczbork czy też 
„Ruch” Zdzieszowice, triumfy 
w rozgrywkach Pucharu Polski 
na szczeblu wojewódzkim, 
tytuł najlepszego piłkarza re-
gionu), to zawsze pozostawał 
taki sam, skromny, koleżeński, 
wykazujący szacunek do dru-
giej osoby, skory do niesienia 
pomocy.

Swoją przygodę z dyscy-
pliną sportu, którą kochał, 

rozpoczynał w drużynie 
trampkarzy Stali Osowiec. 
Razem z innymi kolegami ze 
„Stalówki”, tj. m.in. Toma-
szem Jagieniakiem, Dariuszem 
Gębskim, kuzynem Rafałem 
czy też Krystianem Gepper-
tem, osiągając dobre rezultaty, 
odprawiał z kwitkiem kolej-
nych rywali, w tym opolską 
Odrę, do której trafił, będąc 
jeszcze w wieku trampkarza 
wraz z wyżej wymienionymi 
zawodnikami.

Był jedną z głównych 
postaci, które tak naprawdę 
przyczyniły się do bliższej 
współpracy Stali z najpopu-
larniejszym klubem w woj. 
opolskim. To „Patyk” wraz ze 
swoimi kompanami z boiska 
zapoczątkował trend na „wy-
łapywanie” zdolnych zawod-
ników „Stalówki” przez Odrę. 

Już na początku przygody 
z Odrą odniósł sukces w Mi-
strzostwach Polski Juniorów 
w Białymstoku, kiedy to repre-
zentując niebiesko-czerwone 
barwy w 1993 r., wraz z T. Ja-
gieniakiem i K. Geppertem 
zajął 4 miejsce, przegrywając 
w meczu o 3. miejsce z Jagiel-
lonią Białystok, w której wów-
czas występowali tak znani 
gracze, jak Tomasz Frankow-
ski, Mariusz Piekarski, Marek 
Citko, czy też Jacek Chańko.

Niemalże w tym samym 
okresie zadebiutował także 
w pierwszej drużynie trze-
cioligowej Odry, a w wieku 
21 lat został jej kapitanem. 
4 lata później po raz pierwszy 
opuścił stolicę polskiej pio-
senki, by udać się do klubu 
mającego swoją siedzibę nie-

opodal Kępna, tj. Lignomatu 
Jankowy. 

W wielkopolskiej miejsco-
wości Tomasz Drąg spędził 
dwie rundy, a następnie został 
pozyskany przez występujący 
w 2. lidze GKS Bełchatów, 
gdzie dzielił miejsce w jednej 
szatni ze znanymi z wystę-
pów na szczeblu centralnym, 
jak również reprezentacyjnymi 
zawodnikami, wśród których 
wymienić można chociażby 
Piotra Szarpaka, czy też Ro-
berta Kolendowicza.

Po prawie 3-letnim rozbra-
cie z Odrą Opole, przed rundą 
jesienną sezonu 2002/2003 
„Patyk” ponownie wstąpił 
w szeregi trzecioligowego OKS
-u. Jednakże po raz kolejny 
trafił do klubu ze szczebla 
centralnego, tj. do drugoligo-
wej Ceramiki Opoczno/Sta-
siaka KSZO Celsy Ostrowiec 
Świętokrzyski, gdzie spotkał 
byłych reprezentantów Polski: 
bramkarza Janusza Jojko oraz 
pomocnika Marcina Kacz-
marka. 

Śmiało można rzec, iż Odra 
była dla niego „piłkarskim 
domem”, który kilkakrotnie 
opuszczał, lecz ze względu na 
ogromny sentyment, za każ-
dym razem do niego powracał. 
Nie inaczej było po przygodzie 
w zespole Ceramiki/KSZO. 
W sezonie 2004/2005 „ Patyk” 
znów zameldował się w klubie 
z siedzibą przy ul. Oleskiej 51 
w Opolu. 

Najdłuższa rozłąka To-
masza z Odrą trwała 7 lat, 
bowiem od 2005 do 2012 roku 
grał on, odnosząc kolejne 
sukcesy w innych klubach 
z naszego regionu: Skalniku 
Gracze, MKS-ie Kluczbork 
(awans do zreorganizowanej 
II ligi), Ruchu Zdzieszowice 
(awans do zreorganizowanej 
II ligi, dotarcie do ćwierćfina-
łu Pucharu Polski, tytuł „Pił-
karza Roku Opolszczyzny”).

Sezon 2012/2013 okazał 
się udanym zwieńczeniem 
piłkarskiej przygody „Pa-
tyka” z Odrą, ponieważ po 
ponownym przywdzianiu 
jej barw cieszyć się mógł 
z wywalczenia awansu do 
zreorganizowanej II ligi. 1,5 
roku występów w II lidze było 
ostatnim akcentem Tomasza 
w opolskim klubie. 

Wiosną 2014 „Patyk” lub 
też „Dziadek”, jak zwykli na 
niego pieszczotliwie mawiać 
młodsi koledzy z boiska, 
związał się z czwartoligow-
cem z Łubnian – Śląskiem, 
w którym dzięki swojemu 
doświadczeniu i charyzmie 
stał się podporą defensywy 
i liderem zespołu. Niestety, los 
sprawił, iż był to jego ostatni 
klub w życiu…

Pomimo odejścia do wiecz-
ności, bez cienia wątpliwości 
Tomasz trwa i będzie trwać 
w pamięci i sercu tych, którzy 
go znali, dzięki swojej postawie 
na boisku i poza nim…

PaMIęć O NIM BęDZIE TRWać –  
TOMaSZ „PaTyK” DRąG
19 marca br., niby dzień jak co dzień, kolejny weekend, 
kolejne mecze w ramach rozgrywek piłkarskich, krótko po 
rozpoczęciu rundy wiosennej w naszym regionie. Jednakże 
dzień ten na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich tych, 
którzy znali popularnego w środowisku piłkarskim Tomasza 
„Patyka” Drąga, mieszkańca naszej gminy.

MIChał PaZOWSKI

Dtp
Notatka
"wiecznie" słowo chyba niepotrzebne
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Po serdecznym przywitaniu 
przez gospodarzy spotka-

nia oraz Burmistrza Gminy 
Wetter Franka Hasenberga 
oraz po krótkim odpoczyn-
ku, nasza drużyna uczestni-
czyła w licznych spotkaniach 
i zabawach integracyjnych 
z młodzieżą niemiecką. Dodat-
kowym atrakcyjnym punktem 
wyjazdu były figle w parku li-
nowym oraz zwiedzanie okolic.

W ostatni dzień pobytu 
nasza reprezentacja w skła-
dzie: Michael Mikula (kapitan 
drużyny), Daniel Matysek, 
Dominik Stotko, Tomasz Pyt-

tel, Rafał Grzesik, Szymon 
Biskup, Patryk Fikus i Jakob 
Geppert (bramkarz) wraz z 9 
drużynami niemieckimi, ry-
walizowała w turnieju piłki 
nożnej. Po długiej i zaciętej 
walce gimnazjaliści z Turawy 
zajęli wysokie 4. miejsce, które 
zostało uhonorowane pucha-
rem, dyplomem oraz pamiąt-
kowymi proporczykami dla 
wszystkich uczestników. 

Serdecznie dziękujemy 
naszej drużynie za godne re-
prezentowanie Gminy Turawa 
oraz gratulujemy osiągniętego 
wyniku.

Z WIZyTą W WETTER
Na zaproszenie niemieckiej gminy partnerskiej Wetter (Ruhr), 
w dniach 13–15.05.2016 r. ośmioosobowa grupa uczniów 
Publicznego Gimnazjum w Turawie (rocznik 2001–2002), 
wraz z panem Sławomirem Kubickim, zastępcą Wójta Gminy 
Turawa, panią Wiolettą Dorn, pracownikiem UG w Turawie, 
i panią Dyrektor Gimnazjum Eryką Matysek, uczestniczyła 
w turnieju piłki nożnej Jugendpfingstturnier 2016, zorgani-
zowanym przez TuS Esborn e.V. 

WIOleTTa dOrN
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W pierwszym dniu do-
tarliśmy do miejsco-

wości Witnica, położonej 
w woj. lubuskim, w powiecie 
gorzowskim. Jest to małe mia-
steczko, z wieloma ciekawymi 
obiektami. My zwiedziliśmy 
zabytkowy, choć działający 
Browar Witnica. Jego powsta-
nie datuje się na rok 1856, bo 
właśnie wtedy właścicielem 
browaru został Ernest Handke, 
który rozbudował i rozwinął 
zakład. Po wojnie browar był 
własnością państwową, później 
spółki, a teraz ma nowego wła-
ściciela i świetnie prosperuje. 
Piwo tu produkowane trafia na 
nasz rodzimy rynek , a także 
do państw europejskich . Zwie-
dzając ten browar, ułożyliśmy 
taki oto tekst:
Browar Witnica piwkiem 
zachwyca,
Jego smak jest doskonały,
Kobietki się nim zachwycały,
A panowie to na zdrowie
Wypijali piwek kilka,
Wszystkim była miła 
chwilka.
Bukiety smakowe, piwo 
kąpielowe,
Wszystko tu smakuje
Na uwagę zasługuje.

Piwo kąpielowe? Tak, sprze-
daje się je tutaj w dużych bu-
telkach. Podobno dodane do 
kąpieli jest bardzo zdrowe dla 
ciała. Nie próbowaliśmy, ale 
wierzymy.

Kolejną atrakcją pierwsze-
go dnia był rejs po Odrze. 
Wyruszyliśmy z przystani 
w mieście Słubice, a płynąc 
mijaliśmy nabrzeże niemiec-
kiego miasta Frankfurt. Mogli-
śmy obserwować niezliczone 
gatunki ptaków bytujących 
w rozlewiskach i zatoczkach 

naszej granicznej rzeki. Po-
goda wymarzona – słoneczna 
i bezwietrzna. Dlatego tutaj 
też skomponowaliśmy pewien 
tekst:

Hej, ho, hej ho,
Nasza drużyno
Z ochotą w rejs ruszamy
Rzekę Odrę zaliczamy.
Lądowe z nas wilki
Nie tracimy ani chwilki.

Wieczór i noc spędziliśmy 
w uroczym pensjonacie „Le-
śniczówka”. Ugoszczono nas 
tu po królewsku.

Drugi dzień pobytu na go-
ścinnej ziemi lubuskiej rozpo-
częliśmy wizytą w miasteczku 

Słońsk. Przed wojną miastecz-
ko nosiło nazwę Sonneburg. 
I choć miejscowość ta utraciła 
prawa miejskie po wojnie, to 
nie utraciła nic z wyglądu 
i uroku małego miasteczka. 
A ile tu ciekawostek: zabyt-
kowy kościół, młyn wodny 
– czynny do niedawna, ruiny 
pałacu Joannitów, muzeum 
martyrologii, muzeum z regio-
nalnymi pamiątkami, piękny 
Park Narodowy Ujście War-
ty, siedziba Stowarzyszenia 
Rzeczpospolita Ptasia. Sto-
warzyszenie to utworzyło na 
terenie Parku Narodowego 
tzw. ptasie szlaki, na których 
można spotkać wiele gatun-
ków ptasiego rodu. Wokół 
rozciągają się nieprzebrane 
tereny łąk, poprzecinanych 
rzekami i rzeczkami, wijącymi 
się jak wstęgi. Warto zwiedzić 
te okolice i koniecznie miejską 
wieś – Słońsk.

Do Turawy dotarliśmy po 
północy, ale szczęśliwie, dla-
tego ułożyliśmy dla kierowcy 
parę słów podziękowań:

Panie Jarku,
Kierowca z Pana doskonały,
Dlatego zbiera Pan 
pochwały.
Przed policją się Pan obronił,
Wielką burzę przegonił,
Wyjechał z niej zwycięsko.
Do domu zdążał bezpiecznie, 
ale prędko,
Za wszystko dziękują 
Turawianie –
Obecni panowie i obecne 
tu panie.

Dziękujemy organizatorom 
– Towarzystwo na Rzecz Ziemi 
(w szczególności pani Annie 
Świątek) za ciekawie zorga-
nizowaną wizytę, a specjalne 
słowa podziękowań kierujemy 
do Bartłomieja Kity, koordy-
natora wszelkich działań.

CIEKaWa WyPRaWa
TERESa ŻUlEWSKa (w imieniu uczestników)

W ramach projektu „Natura znów się o(d)płaca”, którego 
uczestnikiem jest gmina Turawa odbyła się dwudniowa (31 
maja–1 czerwca) wizyta studyjna w kilku pięknych miejsco-
wościach na północy Polski. Uczestnikami tej wyprawy byli 
nasi radni, seniorzy oraz kilku pracowników Urzędu Gminy. 
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Tegoroczna edycja przyciągnęła na start 245 zawodników 
w różnym wieku. Od rana z niepokojem spoglądaliśmy 

w niebo z myślą, czy będzie padać. I udało się, deszczu nie 
było, a nawet zaświeciło słoneczko i jeszcze bardziej poprawiło 
wszystkim humory. Punktualnie o dziesiątej komendę do startu 
w pierwszym biegu wydał wójt i wystartowały najmłodsze 
dzieci, by po 100 m odebrać z rąk wójta medale na mecie… 
tak, tak z rąk wójta. Tradycją naszych biegów jest, że wójt 
biega z najmłodszymi dziećmi i jest zarówno przy starcie, jak 
i na mecie. Uczestnicy co roku żartują, że tylko w tej katego-
rii wójt może wygrać. Dla ciekawości dodam, że wójt ma na 

TURaWSKIE PRZEłaJE PO RaZ SIEDEMNaSTy
aDaM BOChENEK

To już siedemnasta edycja Turawskich Biegów Przełajowych, 
w co aż trudno uwierzyć. Obecnych gimnazjalistów nie było 
jeszcze na świecie, gdy na szkolnych terenach odbywały się 
pierwsze zawody. Taki jest czas – biegnie nieubłaganie. Od 
tylu też lat, po przygotowanych, przełajowych trasach biegają 
uczestnicy naszej imprezy.
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 Turawskie przełaje po raz siedemnasty
koncie kilka maratonów i biegi na dystansie 100 km. Wracamy 
do imprezy. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali 
sędziowie Pan Grzegorz Kwieciński i Tomasz Piwowarczyk, 
którzy przygotowywali trasy biegów. Jeden na starcie, drugi 
na mecie, pilnowali, by rywalizacja przebiegała w sportowej 
atmosferze, a do pomocy mieli Jarosława Przyszlaka i Jerzego 
Farysa, którzy pilnowali właściwej kolejności zawodników po 
przekroczeniu linii mety. We wszystkich biegach dominowała 
determinacja i chęć zwycięstwa, szczególnie na ostatnim od-
cinku biegu, gdzie zawodniczki i zawodnicy często próbowali 
poprawiać swoje lokaty. To tutaj panował najgorętszy doping 
rodziców i opiekunów. Efektem zaciętej walki było ogromne 
zmęczenie u niektórych uczestników, ale na szczęście nikomu 
nic się nie stało i bez uszczerbku na zdrowiu przebrnęliśmy 
przez całe zawody. Bardzo cieszy mnie fakt, że jak zawsze 
mogłem liczyć na pomoc pracowników gimnazjum, zarówno 
nauczycieli, jak również pracowników obsługi. Dzięki wsparciu 
tych osób od siedemnastu lat udaje się organizować wspaniałą 
imprezę, w której uczestniczy bardzo wiele osób i jak zawsze, 
podkreślają uczestnicy, cieszy ich rodzinna atmosfera zawodów. 
Nagrody i puchary ufundował Urząd Gminy w Turawie. Bieg 
został również wpisany na ogólnopolską listę biegów z cyklu 
„Cała Polska biega”. Zapraszam za rok.

Klasyfikacja końcowa 
XVII Turawskich Biegów Przełajowych 

Kategoria dziewczęta 2009 i młodsi – dystans 100 m
I m  Lempik Milena – PSP w Osowcu 
II m  Panitz Noemi – PSP w Ligocie Turawskiej,
III m  Zonzel Julia – przedszkole Kup
IV m Szala Zosia PSP w Jełowej

Kategoria chłopcy 2009 i młodsi – dystans 100 m
I m Albański Daniel – przedszkole w Osowcu,
II m  Grysczyk Krzysztof – przedszkole w Kadłubie Tu-

rawskim 
III m Salawa Maksymilian – PSP w Kadłubie Turawskim
IV m Badowski Karol – przedszkole w Zawadzie

Kategoria dziewczęta 2007–2008 – dystans 300 m
I m Walków Bianka – PSP w Dąbrowie Niemodlińskiej
II m Steuer Vanessa – PSP w Jełowej
III m Niemiec Agnieszka – PSP w Jełowej
IV m Bartosz Paulina – PSP w Łubnianach

Kategoria chłopcy 2007–2008 – dystans 300 m
I m Panitz Nataniel – PSP w Ligocie Turawskiej
II m Cebula Adrian – PSP w Dańcu
III m Świerc Marcel – PSP w Jełowej
IV m Karwat Dominik – PSP w Jełowej

Kategoria dziewczęta 2005–2006 – dystans 300 m
I m Lempa Emilia – PSP w Dobrodzieniu
II m Bacajewska Wiktoria – PSP w Łubnianach
III m Czech Natalia – PSP w Zawadzie
IV m Trawińska Ewa – PSP w Łubnianach,

Kategoria chłopcy 2005–2006 – dystans 500 m
I m Nowak Mateusz – PSP w Osowcu
II m Lempik Markus – PSP w Osowcu
III m Cziolek Grzegorz – PSP w Ligocie Turawskiej
IV m  Matysek Michał – PSP w Ligocie Turawskiej

Kategoria dziewczęta 2003–2004 – dystans 600 m
I m Czech Wanessa – PSP w Łubnianach
II m Kępa-Daniec Aleksandra – PSP w Łubnianach
III m Krawczyk Oliwia – PSP w Ligocie Turawskiej 
IV m Skiba Daria – PSP w Ligocie Turawskiej

Kategoria chłopcy 2003–2004 – dystans 1000 m
I m Podbrożny Bartosz – PSP w Zawadzie
II m Koc Marcel – PSP w Ligocie Turawskiej
III m Nalewaja Maksymilian – PSP w Łubnianach
IV m Nawrat Dawid – PSP w Łubnianach

Kategoria dziewczęta 2001–2002 – dystans 1000 m
I m Pawelec Sylwia – PG7 Opole
II m Farys Katrin – PG w Turawie
III m Stępień Wiktoria – PG w Turawie
IV m Jończyk Magdalena – PG w Turawie

Kategoria chłopcy 2001–2002 – dystans 1500 m
I m Pytel Kamil – PG w Zębowicach
II m Matuszok Dawid – PG w Jełowej
III m Słowik Błażej – PG w Turawie
IV m Terczyński Jakub – PG w Turawie

Kategoria dziewczęta 1999–2000 – dystans 1500 m
I m Mrocheń Justyna – LO1 Opole 
II m Bartyla Natalia – PG7 Opole 
III m Czech Agnieszka –Zespół Szkół Ekonomicznych
IV m Lipska Patrycja – PG w Turawie

Kategoria chłopcy 1999–2000 – dystans 2000 m
I m Farys Krzysztof – PG w Turawie
II m Konieczny Marek – LO5 Opole
III m Jończyk Adam – PG w Turawie 
IV m Gabor Mateusz – PG w Turawie

Kategoria panie 1998 i starsi OPEN – dystans 2000 m
I m Długosz Paulina – Brynica
II m Pogrzeba Klaudia – Brynica
III m Pytel Ewelina – Knieja
IV m Mrugała Monika – Węgry

Kategoria panowie 1998 i starsi OPEN – dystans 5000 m
I m Pytel Kamil – PG Zębowice (Knieja).
II m Zapiór Jacek – Zawada
III m Holik Sebastian – Biadacz
IV m Walków Bartłomiej – Niemodlin
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z roku na rok zaobserwować 
można było spadek liczby 

uczestników, co spowodowane 
jest niżem demograficznym, 
który dotyka nasze szkoły. 
Mała liczba uczestników nie 
oznaczała jednak niższego 
poziomu, czy też gorszej za-
bawy. 

W tym roku frekwencja 
jednak nie była wcale niż-
sza niż rok wcześniej, co jest 
również zasługą nauczycieli 
wychowania fizycznego z na-
szych szkół. To oni namawiają 
dzieci do próbowania swoich 
sił w zawodach i turniejach. 
Dlatego też dzieci, z wielkim 
duchem walki i zaangażowa-
niem przystępowały do swoich 
meczów, a ponieważ turniej 
rozgrywano systemem gry 
„każdy z każdym”, to mogły 
porównać swoje umiejętności 

z innymi uczniami, oczywiście 
w swojej kategorii wiekowej. 
Całemu turniejowi patronował 
Wójt gminy Turawa, który 
corocznie funduje puchary 
i nagrody dla zwycięzców.

lISTa ZWyCIęZCóW:
Klasy 3–4 kolejność 
od 1. miejsca:

Dziewczyny: Dominika 
Sowa, Weronika Płoskonka, 
Paulina Mrowiec, Julia Pie-
cha

Chłopcy: Oliwier Kreczmer, 
Nikodem Lipp, Piotr Simbiga, 
Karol Wagner

Klasy 5–6 
Dziewczyny: Natalia Gon-

tarz, Martyna Nowakowska, 
Anna Biskup, Paulina Ha-
sterok

Chłopcy: Dominik Kulig, 
Oliwier Kreczmer, Miłosz 
Szwarcbach, Krystian Śliwa

Gimnazjum
Dziewczyny: Natalia Gon-

tarz, Katarzyna Kasprzyk, 
Martyna Nowakowska, Anna 
Grysczyk

Chłopcy: Tomasz Kreczmer, 
Dawid Kulig, Oliwier Krecz-
mer, Dominik Stotko.

Dziękuję wszystkim uczest-
nikom za sportową rywa-
lizację, nauczycielom za 
motywowanie do dobrej 
zabawy i zdrowej współ-
rywalizacji oraz członkom 
OSP w Węgrach za przygo-
towanie sali do turnieju.

SZKOlNy TENIS STOłOWy
aDaM BOChENEK

W kwietniu, w sali OSP w Węgrach, rozegrano turniej teni-
sa stołowego, który wyłonił najlepszych tenisistów naszej 
gminy, najlepszych spośród uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum. 
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W słoneczny poranek 
23 maja nad Jezioro 

Srebrne przybyli w liczbie 
30 rycerze wędek, by stanąć 
w szranki o Puchar Wójta 
Gminy Turawa. 

Podczas zmagań do sia-
tek wędrowały okazy karpi 
i sympatycznych płoci, także 
okoni. Po łowieniu nastąpiło 

mierzenie i ważenie złapanych 
okazów. Rybim królem został 
ważący 330 g okoń złowiony 
przez Jerzego Majewicza. 

Później wszyscy rycerze 
wędki otrzymali pamiątkowe 
dyplomy za udział w turnie-
jowych zmaganiach, a naj-
lepsi – dodatkowo upominki 
rzeczowe.

Wiadomym wszystkim czy-
nimy niniejszym szczegółowe 
wyniki:
Juniorzy:

1. Dominik Stotko
2. Patryk Fikus 

Seniorzy:
1. Roman Stotko
2. Alfons Dubis
3. Jerzy Moch

4. Waldemar Bocian
5. Józef Glados
6. Andrzej Piwowarczyk
7. Jerzy Majewicz

Podczas zawodów złapano 
ponad 14 kg ryb: płoci, leszczy 
i okoni. Oczywiście wszystkie 
ryby wróciły z powrotem do 
jeziora.

ZaWODy WęDKaRSKIE

Moja kochana Heda!
 Turawa, 6.01.1896
Chciałem Ci tylko przekazać, że nasza 

droga kucharka Johanna z umiłowaniem 
i jak cały dom wiedział, bardzo mocno 
hołdowała sportowi palenia cygar. Paliła 
wyłącznie wielkie i dosyć mocne cygara 
i to tylko nocą, gdy nie miała innego 
zajęcia. Chwyciliśmy się z mamą za gło-
wy, gdyśmy się o tym przypadkowo od 
Eryki dowiedzieli, która to też dopiero 
od kilku dni wiedziała. Bogu dzięki, iż 

to przyjemne babsko, które hołdowało 
każdemu sportowi, z wyjątkiem sztuki 
gotowania, nareszcie odeszła. Pozdrawiam 
tysiąckrotnie, Wasz dobry tata. 

Pozdrów też przyjaciółkę Connyego 
Schmettow z tym dobrym żwaczem. 

 Z serca umiłowana Freda! 

Do listu Taty muszę kilka linijek do-
dać. Oby Ci się moja najukochańsza 
Heda dobrze wiodło! Jak nieustannie 
jesteśmy myślami u naszych nieobecnych 

umiłowanych dzieci... Ale pomyśl sobie, 
Franz Donat jest czwartym w klasie, 
ma dobre stopnie, więc musi Carli [syn 
p.m. AK] jednak być nielubiany i leniwy. 
Dlatego bardzo dobrze się stało, żeśmy 
chłopców przenieśli do Kluczborka [gim-
nazjum AK]. Chcemy ich tam pojutrze 
odwiedzić. Chwała Bogu gotuje Helena 
(nowa kucharka) prawdziwie smacznie. 
Tata jest jak dotąd bardzo zadowolony. 
Co powiecie do palenia Johanny? Miała 
to z umiłowaniem czynić w łóżku. Jaki 

lISTy hRaBIEGO CaRla VON GaRNIER TURaWa  
DO NaJSTaRSZEJ CóRKI FREDy VON GaRNIER, 
WTEDy JUŻ hRaBINy DE haUSSONVIllE OdC. 6

BaRTłOMIEJ KITa

alFRED KUPKa
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to mógł być piękny widok... Tacie było 
wczoraj i dzisiaj bardzo niedobrze, teraz 
już jest lepiej. Jestem za tym, żeby w Ber-
linie skonsultować jego cierpienia z dr 
Schwennigerem [lekarz osobisty byłego 
twórcy i pierwszego kanclerza rzeszy 
Ottona von Bismarka AK]. Polecam Cię 
Bożej opiece moja kochana. Jak wielka jest 
jednak moja tęsknota za Tobą. Pozdrów 
miłego i dobrego Connyego tysiąckrot-
nie. Obejmuję i przyciskam Cię w duchu 
kochana Heda.

 Twoja najwierniejsza Matka.

Szwagrowa i kuzynka Fredy, Eliza-
beth von Schmeling wspomina: Ciotka 
Hedwig (matka Fredy) była bardzo mą-
drą i zaradną gospodynią. Doskonale 
radziła sobie, żeby doprowadzić Turawę 
do najelegantszej i najlepiej prowadzonej 
kuchni pałacowej na Górnym Śląsku. 
Wtedy byli w pałacu: kucharz, pomoc-
nik, kamerdyner, przyboczny myśliwy, 
dwaj służący, dużo dziewcząt służebnych 
i dama do towarzystwa. Ciotka Hedwig, 
choć była z pewnością surowa, ludzie 
byli u niej jednak chętnie, bo była także 
sprawiedliwa, niektórzy już w drugim 
pokoleniu. Wszystko udawało się zawsze 
nienagannie, ale przy takiej mnogości 
personalnej zdarzały się i tutaj drobne po-
tknięcia. Raz odbywała się wielka kolacja 
kończąca wysokie polowanie. Wszystkie 
wiktuały i przyprawy dla udanej pięk-
nej kolacji zostały wydane. W pewnym 
momencie w salonie zjawił się płaczący 
kuchta i prosi ciotkę, aby szybko przyszła 
do kuchni. I co tam zastała? Burgunder, 
przeznaczony do szynki, kucharz do 
resztki całą butelkę wypił. Był kompletnie 
pijany. Wszystkie przyprawy wrzucił do 
jednego dużego kotła i śpiewając „Heil 
dir in Siegerkranz” (chwała Ci cesarzu 
w wieńcu zwycięzcy) wielką chochlą 
usilnie w tym kotle mieszał. Ze znanej 
mi korespondencji wyłania się problem 
ludzi, tzn. iż zatrudnienie i przyuczenie 
ich do wykonywania stawianych im 
zadań nie było wcale takie łatwe. Można 
by pomyśleć, iż przy takiej mnogości 
różnego rodzaju służących wszystko 
leci jak po maśle. Hrabia Carl, jak i jego 
małżonka Hedwig byli tutaj innego zda-
nia. Hrabia pisze w liście 25.04.1896 do 
Fredy: „Bardzo leżą mi na sercu Twoje 
problemy ze służbą. Powiedziałem już 
Johannowi (stary kamerdyner Johann 
Kupka, którego syn po zamążpójściu 
Fredy już od dnia ich podróży poślub-

nej pozostał u nowożeńców na służbie, 
widocznie nie sprawował się należycie), 
iż ma swojemu synowi nareszcie po-
rządnie listem przemówić do sumienia. 
W dzisiejszych czasach należy swoich 
ludzi od początku dobrze, ale surowo 
i wymagająco traktować i nie pozwalać 
sobie na żartowanie z nimi. „Nazwa 
ludzie” dla służby dworskiej i pałacowej 
była powszechnie stosowana. 

Moje wielce umiłowane Dzieci!
 Turawa, 16.03.1896 r.
Dziś rano przyszedł nareszcie miły list 

z dobrymi wiadomościami od Was. Byli-
śmy podwójnie wdzięczni za nie, ponieważ 
bardzo już tęskniliśmy za nimi. Gdy tak 
żyje się samotnie jak my teraz i prawie 
co chwila w tęsknocie o swoich dzieciach 
wspomina, jak my tutaj, to nawet najkrót-
sza wiadomość od nich jest na wagę złota. 
Tym bardziej, że Tutus oduczył się pisać 
i malcy [najmłodsi synowie Carl ur. 1879 
i Eberhard ur 1882 przyp. AK] żadnych 
wiadomości o swoich egzaminach nie 
przysyłają. W tej sprawie przed chwilą do 
nich telegrafowałem. Poza tym czujemy 
się szczęśliwi i siedzimy jak para gołębi, 
mogę powiedzieć prawie jak narzeczeni 
koło siebie. Mama jest dzięki Bogu rześka 
i tak urocza, iż wszystko ustaje. Dlatego 
mogę Wam też powiedzieć, że nie odczu-
wamy absolutnie braku Eryki Paleske. 
Przeciwnie – jesteśmy zadowoleni, iż jej 
już u nas nie ma [dama do towarzystwa]. 
Pomimo tego, że jest miła, przynosi dla 
gospodarstwa więcej straty niż pożytku. 
Mama jest teraz wiele zajęta kościołem 
w Heinrichsfelde (Grabie) i w tej sprawie 
pisała nawet do cesarzowej. Moja głowa 
jest na razie całkiem, całkiem, chociaż 
czasem daje znać o sobie. Ważę w ubraniu 
220 funtów, na Adama 214 [107 kg]. Cieszy 
mnie, iż Schmelling Was ma odwiedzić 
[narzeczony siostry Conniego – Elżbiety 
AK]. Dzisiaj jest przyjęcie u Gerlachów, 
mama idzie na różowo w zielonym aksa-
micie. Chyba się powtórnie zakocham! 
Adieu moje umiłowane dzieci, Wasz 
drogi papa.

Moje gorąco umiłowane Dzieci!
 Turawa, 02.04.1896 r.
Po szczęśliwym powrocie do domu 

chciałbym Wam przynajmniej jeszcze 
kilka linijek napisać i powiedzieć moje 
kochane robaczki jak przyjemnie się 
znów u Was czuliśmy i jak jesteśmy Wam 

wdzięczni i że jesteście tak szczęśliwi i tak 
praktycznie się urządziliście. Im starsi my 
starzy jesteśmy, tym wdzięczniejsi, gdy 
widzimy Wasze szczęście i jak spędzacie 
życie zadowoleni i dostatnio. I tak moje 
dobre zające bądźcie w najbogatszym 
wymiarze otoczeni naszą miłością, po-
przez łaskę Bożą dążcie do pięknych dni 
Waszego czasu. Miejcie tylko tę dobroć, 
aby się w Waszym lodowym domku nie 
zaziębić, aby przy naszej następnej u Was 
bytności trochę lepiej był ogrzany. Było 
nam dzisiaj bardzo ciężko z Wami się 
pożegnać. I Ty moja ukochana Hedachen, 
chyba też tę nieodzowną rozłąkę z nami 
jak największą szkaradność odczułaś. Po 
powrocie do domu zastaliśmy wszystko 
ponad oczekiwanie dobrze. Żywotno 
witała nas chmara gołębic w białych 
czepkach [dziewczęta służebne AK]. 
Także urzędnicy i rządcy meldowali 
zadowalające wyniki, których praw-
dziwość dopiero jutro sprawdzę! Cały 
dom lśni czystością jak wypolerowany. 
Kuchnia i chłodnia błyszczące z dwoma 
ozdobnie przystrojonymi dziewkami ku-
chennymi. Na górze na stole biesiadnym 
tort orzechowy i różne inne wypieki, 
z których część dla mnie przypadająca 
trafi do Ciebie łącznie z indyczką, która 
jutro zostanie ścięta. Gdy jeszcze jutro 
tyle samo niebieskich łatek [banknoty 
100-Markowe AK] w kasie zobaczę ile 
mama dziś kiełbasek w wędzarni, byłbym 
szczęśliwym Europejczykiem. Wyprawka 
dziecięca dla Ciebie jest gotowa, jak rów-
nież pościel, którą mama tylko zapomniała 
wziąć z sobą. Wszystko to dotrze jutro 
do Ciebie moje kochanie. Jesteśmy dziś 
całkiem szczęśliwi z wszystkiego i gdy 
jeszcze obsada służby zostanie załatwiona, 
będzie wszystko w porządku. Dostaliśmy 
dziś długi list od Hedwig Rottenhahn 
[główna akuszerka AK], która dokładnie 
chce wszystko wiedzieć, co wszystko 
z wyprawki otrzymałaś i jakie były kraw-
cowe. A teraz adieu, moja głowa już nie 
chce tak naprawdę. Tysiące pozdrowień 
dla Was obu moi kochani od nas obu! 
Wasz stary, najwierniejszy tata. 

Moje gorąco umiłowane Dziecko!
 Turawa, 12.04.1896
Dopiero co wróciliśmy z długiej prze-

jażdżki z mamą i chłopcami. Byliśmy aż za 
Bierdzanami i Ligotą, gdzie upolowałem 
dobrego jelenia i zastaliśmy Twój długi 
miły list. Chciałbym Ci jeszcze tylko 
powiedzieć, że jutro jadę do Berlina i we 
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W tym odcinku przed-
stawiam najciekawsze 

informacje z 1921 r., kiedy miał 
być przeprowadzony plebiscyt 
i sporny podział Śląska.

W okresie przed plebiscy-
towym policja poszukiwała 
po obu stronach broni pal-
nej. Ciekawa relacja z Węgier. 
(Pisownia zgodnie z orygi-
nałem). 

Węgry. W wczorajszy czwar-
tek (20.01.1921 r.) odbyła się 
tu czwartek rewizja za bronią 
u sześciu Polaków. Przekopa-
no całe domy, podwórza i na 
strychach (górach), lecz nic nie 
znaleziono, gdyż nasi ludzie 
broni nie posiadają. Powodem 
tej rewizji była denuncjacja 

pewnego człowieka, którzy nam 
jest dobrze znany. Protestujemy 
przecież takiemu postępowaniu 
tego denuncjanta i naszem 
staraniem musi być wydostać 
go z naszej gminy, bo on ciągłe 
niepokoi naszych obywateli 
i cała gminę. Radzimy mu, by 
lepiej zajrzał do swych kryjówek 
i kazał w swym obozie rewi-
dować, bo że „hajmattrojerzy” 
gromadzą bron dowodzi naj-
lepiej niedawne aresztowanie 
nauczyciela Nikiego i jego po-
mocnika w Osowcu, u których 
znaleziono wiele broni. 

Po długich, ciężkich 7 mie-
siącach choroby, 15.01.1921 r. 
zmarł w wieku 48 lat, zaopa-
trzony św. sakramentami śp. 

Józef Halupczok z Węgier. 
Zmarły był dobrym Polakiem, 
członkiem polsko-katolickiego 
Towarzystwa i stałym czy-
telnikiem Gazety Opolskiej 
od przeszło 25 lat1. Zmarły 
z upragnieniem oczekiwał 
chwili przyłączenia Górnego 
Śląska do Polski. Jego po-
grzeb odbył się 18.01.1921 r. 
Zaś w niedzielę 6.02.1921 r. 
w Borzygwerku zmarł o godz. 
3.30 młodzieniec Karol Gola 
z Turawy Marszalek. Pogrzeb 
odbył się w sobotę 12.02.1921 r. 
o godz. 9.00. Zmarły był gorli-
wym Polakiem i czytelnikiem 
polskich gazet.

1 W kotorskiej księdze metrykal-
nej napisano, że zmarł 45-letni Josef 
Chalupczok 

Strona polska często miała 
problem z wynajęciem sali 
na spotkanie. (Przedstawiam 
tekst zgodnie z oryginałem) 

Kotórz Mały Dnia 17-ego 
bm. (17.02.1921 r.) odbył się 
u nas wiec, pierwsze tego ro-
dzaju zgromadzenia w na-
szej wsi ponieważ karczmarz 
Geppert, który w naszej wsi 
majątku się dorobił, stale nam 
odmawiał sali. Rzecz niesły-
chana, żeby sala w gospodzie 
była do dyspozycji dla różnych 
„hajmattrojerów” i innych tego 
rodzaju zamiejscowych gości, 
a miejscowa ludność polska nie 
mogła w swojej gminie urzą-

hISTORIa MNIEJSZOŚCI POlSKIEJ  odcinek V (ostatni) 
Na TERENIE OBECNEJ GMINy TURaWa
Jerzy Farys

wtorek wieczorem jadę z powrotem. 
W środę rano jestem znów w domu. 
Mama przyjeżdża w czwartek 16 popołu-
dniowym pociągiem do Was. Moja miła 
Hedachen! Oby Bóg dał, że wszystko 
szczęśliwie minie i mi Ciebie długo 

i długo z tym umiłowanym maleństwem 
mieć będziemy. Obyście jednak zawsze 
tacy byli moi mili. Nie macie pojęcia ile 
my z powodu rozłąki od naszych dzieci 
cierpimy. Gdy ostatnio Tutus odjeżdżał, 
byłem dwa dni markotny i płaczący 

i chyba tylko dlatego muszę do tego 
Berlina jechać [konsultacje u wybitnego 
profesora medycyny AK]. Opiekujcie się 
tam dobrze mamą. Carli musi jutro na 
cietrzewie. Adieu! Tysiąc pozdrowień! 
Wasz najwierniejszy tata. 
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dzić zebrania. Ale niektórzy 
z naszych znaleźli na to spo-
sób. Oddali na zebranie swoje 
izby, nie wielkie, ale schludne 
i gościnne, i zebranie mimo 
wszystko się odbyło. W trzech 
domach gospodarzy zebrało 
się około 150 ludzi w trzech 
domach przemówili do zgro-
madzonych mówcy, ku wiel-
kiemu zadowoleniu słuchaczy 
którzy spragnieni byli polskiego 
słowa i pouczania w tych tak 
doniosłych i ważnych dniach. 
Wszystkie zgromadzenia od-
były się spokojnie i zakończyły 
się polską pieśnią i okrzykami: 
„Niech żyje Polska!” – Oby 
takich zgromadzeń było u nas 
więcej! Nie byłoby wtedy wśród 
nas zaprzańców i ludzi nie-
świadomych lub niepewnych. 
 Kotorzanie.

W niedzielę 27.02.1921 r., 
w Zawadzie odbył się wiec 
propolski. Zebrało się na nim 
wielu ludzi, bardzo dobrze 
przemawiał p. F., robotnik, 
a jego słowa uzupełnił p. W. 
współredaktor Gazety Opol-
skiej. W czasie spotkania żaden 
z hajmattrojów nie odważył 
się zabrać głosu.

Również Kadłub Turawski 
mógł zaistnieć teatralnie, gdyż 
w tej miejscowości powstał 
amatorski teatr polski. (Tekst 
zgodnie z oryginałem) W nie-
dzielę 10-go kwietnia (1921 r.) 
odbyło się u nas przedstawienie 
teatralne. Przez zorganizo-
wanie teatru amatorskiego 
spełniły się najgorsze nasze 
pragnienia narodowe wszyst-
kich mieszkańców naszej wio-
ski. Gdybyśmy się dowiedzieli, 
że nie aktorzy zawodowi, ale 
nasze dziewczęta nam to urzą-

dziły, była nasza duma wielka. 
Rozpoczęcia teatru było zapo-
wiedziane na godzinę 7-mą 
wieczorem. Już od godz. 6-tej 
płynęły całe tłumy ludności do 
sali. Dość obszerna sala p. Lesia 
niestety nie mogła wszystkich 
uczestników pomieścić. O go-
dzinie 7-mej przywitał o. P. 
wszystkich uczestników kilku 
serdecznemi słowy. – Przedsta-
wienie się rozpoczęło. Odegrana 
została „Pasterka z Lourdes”. 
Aktorki wywiązały się z swego 
zadania nadzwyczajnie dobrze 
i bez zarzutu. Należy im się 
tem większe uznanie, ponieważ 
stały po raz pierwszy na scenie. 
Największą uwagę zwróciła 
na siebie niewidoma Otylja 
ze swą siostrą Zofją. Także 
Bernadeta, Ludwika, Barbara 
i wszystkie inne z tym cudow-
nym „komisarzem” na czele 
grały znakomicie. Przedsta-
wienie się widocznie wszystkim 
uczestnikom tak podobało, 
ze po zakończeniu nie chcieli 
pozwolić na spuszczenie zasło-
ny. – Dziewczęta z Kadłuba! 
Za tak śliczne przedstawienie 
sprawione nam i pracę Waszą 
nie żałując trudu i mozołu, 
składamy Wam cześć i chwałę. 

Osobliwie p. przewodniczący 
Tow. Polek należy się jej za 
kierowanie całą akcją uzna-
nie. Wszystkim zaś gminom 
naszym życzymy branie wzo-
ru z Kadłuba Turawskiego. 
 P.O.

Zebranie Towarzystwa Po-
lek w Węgrach zaplanowa-
no na czwartek 28.04.1921 r. 
o godz. 19.00 w karczmie p. 
Anioła. Zarząd prosił o liczny 
udział.

Wyniki plebiscytu z 20.03.1921 r. opublikowane na łamach 
Gazety Opolskiej.
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Bierdzany z dworem 164 23,6 505 76,4 128 377

Kadłub turawski 292 63,0 171 37,0 78 93

Kotórz Mały 305 53,3 267 46,7 85 182

Kotórz wielki 164 50,0 164 50,0 45 119

ligota turawska 307 49,3 316 50,7 134 182

osowiec 37 12,3 300 87,3 92 208

rzędów 79 51,0 76 49,0 28 48

turawa z ob. Dworskim 176 31,6 381 68,4 161 220

węgry 340 55,3 275 44,7 112 163

zakrzów turawski 225 45,4 271 54,6 91 180

zawada z ob. dworskim 224 40,5 309 59,5 54 255

suma 2305 43,2 3035 56,8 1008 2027

Powyższe wyniki pokazują, że społeczeństwo obecnej gminy 
Turawa w czasie plebiscytów było bardzo podzielone.
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Na początku trochę wpro-
wadzenia. Przeczytałem 

pod koniec listopada ubiegłego 
roku w NTO wzmiankę, iż 
prezydent Opola pan Wiśniew-
ski ma zamiar powiększyć 
Opole o 12 ościennych so-
łectw, w tym i część turawskiej 
gminy położonej na zachód 
od obwodnicy Opola, gdzie 
znajduje się centrum handlowe 
Turawa-Park i osiedle Zawada. 
Tydzień później w tygodni-
ku „Wochenblatt” członek 
zarządu Starostwa Powiatu 
Opolskiego pan Wyzdak pisze, 
iż gdyby tak się stało, gmina 
Turawa straci znaczną część 
swego budżetu i z pewnością 
odstąpi od planów budowy 
ścieżki rowerowej od Opola do 
Jezior Turawskich. Po prostu 
braknie w budżecie pienię-
dzy. Ta informacja była dla 
mnie nowością, gdyż dotąd 
nic o budowie takiej ścież-
ki w Turawie się nie mówiło 
i dalej na ten temat zwykli 
mieszkańcy gminy nic nie 
wiedzą. Zacząłem się tą sprawą 
interesować i rzeczywiście 
takie plany istnieją. Jest już 
nawet opracowana w kilku 
wariantach dokumentacja. 
Inwestorami są w kolejności 
wielkości nakładów:

1.  Starostwo Powiatu Opol-
skiego

2. Aglomeracja Opolska
3. Gmina Turawa
Mógłbym w tym miejscu 

dalej moje uwagi, co do pro-
ponowanych wariantów trasy 
i budowy ścieżki pisać, gdyby 
nie pewne bardzo ważne „ale”: 
Falą serdecznych masowych 
protestów i demonstracji 
przeniesionych nawet do 
stolicy województwa i kon-
sultacji społecznych, ponad 
95% uczestniczących miesz-
kańców, mających być okro-
jonych podopolskich gmin, 
wyrażało swój zdecydowany 

sprzeciw zakusom włączenia 
ich sołectw do miasta Opola! 
Wiedzą doskonale co ich tam 
czeka. Dotąd żyli w małych 
samorządowych jednost-
kach, kierowanych przez 
ludzi, przez nich bezpośred-
nio wybieranych i dbających 
o dobro swoich wyborców. 
Po włączeniu ich w granice 
wielkomiejskiego molocha 
staną się społecznością mar-
ginalną, z którą nikt się nie 
liczy. Mogliby na ten temat 
coś powiedzieć mieszkańcy 
np. Groszowic i Gosławic. Ale 
pan Wiśniewski nie ustępuje! 
Uzyskał nawet, jak od kilku 
dni wiadomo, nieoczekiwanie 
pozytywną opinię wojewody, 
która już poszła do Warszawy, 
a tak liczyliśmy, iż będzie ona 
negatywna. Nawet minister 
spraw wewnętrznych – pan 
Błaszczak z PiS wypowie-
dział się wstępnie pozytywnie 
o planach poszerzenia miasta 
Opola. PiS znaczy „Prawo 
i Sprawiedliwość”. Gdzie tu jest 
to prawo i sprawiedliwość? Jak 
nazywa się czyn, gdy zabiera 
się komuś pomimo sprzeci-
wu jego własność? Kradzież 
w biały dzień! A jak nazywa 
się wyciąganie rąk z pozycji 
silniejszego po cudzą wła-
sność? Rozbój! Na szczęście 
wniosek pana Wiśniewskiego 
musi jeszcze zatwierdzić lub 
odrzucić do końca lipca 2016 r. 
rząd pani premier Szydło – też 
PiS. Mam nadzieję, iż pani 
premier wspomni na funda-
mentalne wartości wpisane na 
sztandarach PiS już od czasu 
powstania tej partii i odrzuci 
grabieżcze plany pana prezy-
denta Wiśniewskiego. Kończąc 
ten temat, który można by 
ciągnąć w nieskończoność, 
zapytam jeszcze tylko, czy 
pan prezydent nie ma wsty-
du wyciągać ręce nawet po 
Turawa Park? Ile serdecznej 

krwi, a może i nieprzespanych 
nocy kosztowało włodarzy 
gminy Turawa doprowadzenie 
do powstania centrum han-
dlowego Turawa Park, który 
teraz zaczyna przynosić zysk 
pozwalający na spłatę kredy-
tów zaciągniętych na budo-
wę kanalizacji, asfaltowanie 
dróg, infrastruktury dookoła 
jezior itp. Przecież gminie 
może grozić bankructwo. 
I dlatego proponuję i apeluję 
do wszystkich trzech inwe-
storów planowanej budowy 
ścieżki rowerowej, z której 
korzystaliby w dużej części 
mieszkańcy Opola, iż gdyby 
grabieżcze plany prezydenta 
Wiśniewskiego powiodły się, 
odstąpili od tej inwestycji. 
Niech Opole, jak chce mieć 
ścieżkę, buduje sobie samo. 
Gdyby jednak dopisało nam 
szczęście i rząd tych zakusów 
w imię dziejowej sprawiedli-
wości nie zaakceptuje, chcę 
inwestorom i projektantom 
powiedzieć, co następuje: Już 
pod koniec budowy Jeziora 
Turawskiego z cegieł rozbiór-
kowych zatapianych osiedli 
ludzkich wybudowano „Fahr-
radweg” tzn. ścieżkę rowerową 
dookoła jeziora i od jeziora 
w stronę Opola. Wzdłuż natu-
ralnych obrzeży jeziora wyko-
nano wtedy całkowicie nową 
ścieżkę. W części brzegowej 
natomiast, tworzonej przez 
nasyp wału zapory czołowej 
i wału cofkowego, udostępnio-
no dla rowerzystów jezdnię na 
koronie wałów. Na odcinku 
zawartym między szosami Tu-
rawa–Rzędów i Kotórz Wiel-
ki–Szczedrzyk biegnie droga 
u podnóża zapory wzdłuż 
rowu opaskowego. Odcinek 
między Kotorzem Wielkim 
i elektrownią wodną ma na-
wierzchnię tłuczniową walco-
waną, a między elektrownią 
a szosą Turawa–Rzędów, tj. 

część ulicy Świerkowej jest 
drogą brukowaną. W poro-
zumieniu z RZGW można by 
obydwa odcinki bez przygoto-
wania podłoża wyasfaltować 
jako część ścieżki rowerowej. 
Ścieżka dookoła jeziora jest po 
latach zastoju znów powszech-
nie znana i używana, wymaga 
miejscami rzecz jasna naprawy, 
a może i położenia dywanika 
asfaltowego. Ścieżka natomiast 
w stronę Opola, po wojnie 
coraz rzadziej używana i mniej 
znana z powodu znacznej wy-
miany ludności miasta, jak 
i nastaniu szaleństwa motocy-
klowego, w latach 50. ubiegłego 
wieku i ustaniu w związku 
z tym turystyki rowerowej, 
uległa zapomnieniu, a w czę-
ści biegnącej polami i łąkami 
zawładnęła z powrotem przy-
roda. Poprzednio była przez 
mieszkańców Opola chętnie 
i powszechnie używana. Do-
wiedziałem się o tym dopiero 
w latach 1949–1952 od dwóch 
moich kolegów klasowych, 
jedynych wtedy autochtonów 
z Opola w mojej klasie liceum 
elektrycznego. Gdy dowiedzieli 
się, że jestem z Turawy, powie-
dzieli mi, iż jeździli i jeżdżą 
latem rowerami z rodzicami 
czy rówieśnikami na Seehe-
im. (zbiorcza nazwa okolic 
małego i średniego jeziora od 
nazwy stanicy turystycznej 
po wojnie znanej jako ośro-
dek PTTK, spalony zresztą 
doszczętnie w niejasnych do 
dziś okolicznościach w nocy 
z 20/21 stycznia 2001 r.) We-
dług ich relacji ścieżka rowe-
rowa zaczynała się, jadąc od 
Opola od mostu na Swornicy 
obok nasypu szosy do Olesna 
po jej południowej stronie. 
Stąd biegła 800 m na wschód. 
Naprzeciw istniejącej do dziś 
szkółki leśnej następował zjazd 
w prawo i teraz trasa biegła 
najpierw lasem, później łą-

O PlaNOWaNEJ BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z OPOla 
DO PółNOCNyCh OBRZEŻy JEZIORa TURaWSKIEGO
alFRED KUPKa

Dtp
Notatka
w tym miejscu pisało "obaj PiS", kto oprócz Błaszczaka?
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kami i znów lasem obok stacji 
wodociągowej Zawada, dalej 
leśną drogą, aż do szosy Kotórz 
Wielki–Szczedrzyk–Niwki, 
wychodząc z lasu prawie na 
wprost, gdzie zaczyna się ist-
niejąca do dziś stara ścieżka 
rowerowa dookoła jeziora. Tą 
drogą prowadzącą od stacji 
wodociągowej Zawada do Je-
ziora Turawskiego jest droga 
leśna oznaczona na mapach 
nazwą: droga wodociągowa, 
nie mylić z ulicą Wodociągową 
w Zawadzie – której jest jakby 
przedłużeniem. I to jest esencja 
wiadomości, jaką chciałem 
przekazać, o czym trochę dalej! 
Napisałem wyżej, iż ścieżka 
od Opola uległa zapomnieniu, 
ale musi być jednak znana 
kilku Opolanom, gdyż spo-
tyka się na niej, na odcinku 
leśnym, i dziś pojedynczych 
rowerzystów. Spotkałem na 
niej ,jadąc rowerem tą drogą 
w stronę Denkmalki, (pomnik 
z 1849 r. gajowego zastrzelone-
go w tym miejscu przez kłu-
sownika w dniu 22 września 
1849 r.), jadącego od strony 
Opola redaktora Radia Opole 
pana Maćkowiaka. 

A teraz trochę o projek-
cie nowej ścieżki rowerowej. 
Wariant pierwszy przewiduje 
jej początek od obwodnicy 
północnej Opola, cały czas 
obok szosy Opole–Olesno, 
początkowo po jej prawej po-
łudniowej stronie. Za rondem 
w Zawadzie przejście na lewą 
północną stronę szosy i dalej 

biegnie tak, aż do Turawy. 
W Turawie może wejść w jed-
nej z wersji: w ul. Ogrodową aż 
do zapory jeziora, następnie 
w lewo wzdłuż zapory aż do 
ul. Świerkowej, znowu w prawo 
i cały czas po prawej południo-
wej stronie szosy, aż do celu, tj. 
O.W. ZHP, północne obrzeże 
jeziora. Wersja druga przewi-
duje w Turawie dalszy bieg 
ścieżki aż do mostu na Małej 
Panwi, przejście na prawą stro-
nę szosy i wzdłuż tej szosy 
już cały czas do celu. W tym 
wariancie biedni rowerzyści 
spragnieni czystego powietrza 
i kontaktu z przyrodą pojadą 
cały czas aż za Turawę w kurzu 
i smrodzie wyziewów samo-
chodowych. Wariant drugi 
przewiduje początek ścieżki 
przy Turawa Park, dalej ist-
niejącym już przejazdem pod 
obwodnicą północną przez 
lasy i łąki do ul. Wodociągo-
wej w Zawadzie. Następnie 
w prawo wzdłuż tej ulicy, po 
kilkuset metrach przejście na 
drugą stronę ul. Wodociągowej 
do szosy Opole–Olesno. Tu 
następuje bieg tej ścieżki, dalej 
tak jak w wariancie pierwszym. 
I tutaj aż się prosi, żeby nie 
wracać ul. Wodociągową do 
ul. Oleskiej tylko przedłu-
żyć o kilkaset metrów trasę 
ścieżki tą ulicą aż do stacji 
wodociągowej Zawada i dalej 
drogą wodociągową (nie mylić 
z ulicą Wodociągową), przez 
las aż do jeziora i połączenia 
się z istniejącą starą ścieżką ro-

werową dookoła jeziora. Oczy-
wiście ten wariant wymaga 
uzgodnienia z Nadleśnictwem 
Opole, które jest właścicielem 
tego terenu. Piszę to wszystko 
nie z nudów i innych błahych 
powodów, ale z myślą o tym, 
by zamiast nowej kosztownej 
16 km drogi rowerowej i na 
dodatek w większości wzdłuż 
i obok głównej ulicy z Opola do 
Turawy, na której pojadą rowe-
rzyści spragnieni m.in. zdro-
wego i świeżego powietrza, 
w kłębach spalin samochodo-
wych, wykorzystać istniejącą 
już dawno i wykorzystaną do 
tych celów od 1938 r. drogą 
przez las. Można temu za-
pobiec, budując wg wariantu 
drugiego z uwzględnieniem 
mojej propozycji wykorzy-
stania do maksimum trasy 
jeszcze poniemieckiej ścież-
ki rowerowej, wybudowanej 
przez Niemców już w trakcie 
budowy jeziora właśnie po to, 
by opolanie mogli dojechać 
rowerami (samochód wtedy 
był rzadkością) na łono natury. 
Na dodatek, budując ścieżkę 
rowerową wzdłuż szosy Opo-
le Turawa, obojętnie czy wg 
wariantu pierwszego czy dru-
giego, zniszczymy przy okazji, 
jak to często w Polsce bywa, 
piękną lipową aleję w Kotó-
rzu Małym, zgodnie z hasłem 
usprawiedliwiającym dotąd 
w Polsce niszczenie przyrody 
i środowiska naturalnego: „coś 
za coś”! A to było i jest dalej 
hasłem wszelkiego rodzaju 

słabeuszy i nieudaczników, 
siedzących z klucza partyjnego 
na dobrze płatnych posadach. 
W mojej wyobraźni jest to 
scenariusz a’la „horror” z fil-
mów Hitschkoka. Już dziś 
żal mi jest mieszkańców tej 
ulicy. Dlatego apeluję na za-
kończenie do mieszkańców 
Kotorza Małego o zdecydo-
wane przeciwstawienie się 
planom budowy ścieżki przez 
ich wieś, aby uchronić aleję 
pięknych lip przed wycięciem, 
ale i innymi trudnościami 
powodowanymi przez niepo-
trzebną im ścieżkę rowerową. 
Aleja Lipowa, tworząc odrębny 
swoisty mikroklimat wzdłuż 
szosy, w znacznym stopniu 
niweluje uciążliwość ruchliwej 
szosy – kurz, pyły i spaliny. 
Chrońcie je jak oka w głowie 
wszelkimi możliwymi środka-
mi przed zakusami wszelkiej 
maści niszczycieli przyrody, 
a chodniki można wybudować, 
nie wycinając wcale pięknych 
drzew – przykład ulica Grun-
waldzka w Opolu. Byłby już 
czas by i w Turawie powołać 
jakąś organizację interesującą 
się szczególnie ochroną środo-
wiska naturalnego. Może jako 
zespół szczególnie aktywnych, 
energicznych młodych osób 
przy istniejącym już Towa-
rzystwie Miłośników Ziemi 
Turawskiej. Przyroda to też 
jest przecież część, i to szcze-
gólnie ważna, naszej pięknej, 
bogatej bujną przyrodą ziemi 
turawskiej.

Tej niedzieli było wszystko 
podwójne: koncelebrowa-

na dziękczynna msza św. pod 
przewodnictwem ks. Mar-
cina, odpowiedzialnego za 
duszpasterstwo mniejszości 
niemieckiej w opolskiej kurii, 
wspólny obiad i kawa w wypeł-

nionej po brzegi remizie OSP 
(136 osób), koncert strażackiej 
orkiestry dętej z Szemrowic, 
a wieczorem zabawa tanecz-
na – to tylko część bogatego 
programu poświęconego tej 
ważnej dla ligockiej społecz-
ności rocznicy.

Wyjątkowym akcentem 
spotkania były wspomnienia 
o początkach nie tylko mniej-
szości niemieckiej, ale naszej 
miejscowości na przestrzeni 
kilkuset udokumentowanych 
lat w znakomity sposób za-
prezentowane przez p. Je-
rzego Farysa. Dzieje Ligoty, 
której 555-lecie powstania 
będziemy obchodzić w przy-
szłym roku, uzupełnione 

zdjęciami i humorystycz-
nymi ciekawostkami, stały 
się żywą lekcją historii dla 
wszystkich.

Gminne władze DFK były 
reprezentowane przez p. Wal-
demara Kampę, a organizacją 
obchodów 25-lecia powsta-
nia mniejszości niemieckiej 
w Ligocie zajęły się połączone 
Zarządy DFK i OSP.

SREBRNy JUBIlEUSZ DFK W lIGOCIE TURaWSKIEJ
daNUTa MaTyseK
Obchodzony 1 maja, miał szerszy wymiar: pięknym uzu-
pełnieniem uroczystości było świętowanie strażaków pod 
opieką wielkiego Patrona – św. Floriana.
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 Srebrny jubileusz DFK w ligocie Turawskiej

19 maja, z okazji 90. urodzin, kwiaty, 
upominki oraz życzenia błogo-

sławieństwa Bożego, zdrowia i docze-
kania magicznej „setki” Pani Marii 
Morcinek złożyli: sołtys Danuta Matysek 
i zastępca wójta gminy Turawa Sławomir 
Kubicki.

Dostojna Solenizantka, matka trój-
ki dzieci, doczekała się 7 wnuków i 14 
prawnuków. 

W otoczeniu rodziny, nadal w dobrym 
zdrowiu, z humorem wspominała ważne 
wydarzenia ze swojego długiego życia.

Pani Mario, 
wszystkiego najlepszego!

ŻyCZENIa 
Dla JUBIlaTKI
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Plan zamierzeń na kolejne 12 miesięcy, w którym jest nie-
mało wyzwań, Rada Sołecka przyjęła na posiedzeniu w dniu 
8 stycznia br.

Po tradycyjnym „wodzeniu niedźwiedzia” w końcu stycznia, 
wymianie słupa z bocianim gniazdem w lutym (bociany 

przyleciały i wysiadują jaja!), w marcu nasze Panie świętowały 
swój II „Frauentag” uczestnicząc w ligockiej biesiadzie pt. 
„od chłopów dla kobiet”. Męskie słowiki w swoim programie 
kabaretowo-muzycznym tak bardzo się podobały, że owacjom 
na stojąco nie było końca!

Jeszcze w tym samym tygodniu odbyła się XII edycja 
Gminnego Konkursu Zdobienia Jaj Wielkanocnych. Cha-
rakterystyczną cechą tego konkursu były nowe techniki oraz 
większy udział chłopców zainteresowanych kultywowaniem 
wielkanocnych tradycji.

Wzorem ubiegłego roku „wesołe” kanapki dla uczestni-
ków przygotował Gościniec „Jagoda” p. Dawidów, słodkimi 
wypiekami zajęły się panie: A. Buczek, M. Grus, H. Koj oraz 
A. Strzelczyk, a organizacją całości Rada Sołecka.

Również w marcu strażacy przeprowadzili w ligockiej szkole 
kolejny konkurs o pożarnictwie, na który nagrody ufundowały 
sołectwa: Ligota, Kadłub i Zakrzów.

Sukcesywnie realizowano przedsięwzięcia zaplanowane 
z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Przebudowany odcinek 
chodnika na ul. Głównej, zakupiona bryła kamienna i wykonane 
komplety biesiadne pochłonęły największą część zabezpieczo-
nych środków finansowych.

Wyjątkowy był długi majowy weekend: 1 maja wieś świę-
towała srebrny jubileusz DFK, połączony ze strażackim św. 
Florianem, a po nim Komisja konkursowa w składzie: Teresa 
Żulewska, Brygida Kansy, Walter Świerc, Jerzy Farys i Bartło-
miej Kita dokonała oceny przekazanych na konkurs „Ocalić 
od zapomnienia” eksponatów.

CZaS ZaBaWy... I CZaS PRaCy
DaNUTa MaTySEK 
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Finał VI edycji wspomnianego konkursu odbył się 20 maja 
w Gminnej Izbie Regionalnej w Ligocie. Za wyjątkowe ekspo-
naty nagrodzono: Sabinę i Sebastiana Koj – I miejsce, Marię 
i Piotra Czech oraz Brygidę Świtała – II miejsce , a III miejsce 
komisja przyznała państwu Elfrydzie i Erykowi Wachta. Wśród 
uczestników konkursu znaleźli się także: A. Staś, B. Staś, 
W. Roesner i R. Głowska z Nakła. Fundatorem nagród był 
Wójt Gminy Turawa, w imieniu którego wręczali je: Sekretarz 
Gminy Stanisława Brzozowska oraz Kierownik Ref. Kultury 
i Promocji Gminy Bartłomiej Kita. Spotkanie przy kawie 
i cieście przygotowanym przez panie z Rady Sołeckiej (m.in. 
I. Grzeschik i B. Staś) zakończyło uroczystość.

 Wszystkie eksponaty można oglądać w Izbie Regionalnej, 
zapraszam.

Ostatnia niedziela maja była poświęcona dzieciom. Z okazji 
Dnia Dziecka, Rada Sołecka wspólnie z LZS i OSP zorganizowała 

na boisku sportowym 
piknik rodzinny z róż-
nymi atrakcjami. Szcze-
gólną frajdę sprawiały 
gry i zawody z udziałem 
rodziców walczących 
o nagrody dla swoich 
pociech. Mimo nie naj-
lepszej pogody, wszyscy 
dobrze się bawili: dzie-
ci, biorące udział we 
wspólnym świętowaniu 
otrzymały poczęstunek 
i upominki ufundowane przez organizatora oraz trzy ligockie 
sklepy, delikatesy „Centrum” w Bierdzanach i firmę ubezpie-
czeniową „Auxillia” z Opola. O wyjątkowo zaopatrzony bufet 
zadbała Rada Sołecka.

Mimo starań, w organizację tego święta nie włączył się 
Carrefour w Turawa Parku.

W ciągu tych kilku miesięcy wiele osób wspierało prace 
w Sołectwie, nazwiska niektórych oraz firm starałam się 
wymienić. Do grona osób „będących na odpowiednim miej-
scu i w odpowiednim czasie” należy także zaliczyć Rudolfa 
Grzesika. Pomocny m.in. przy ustawianiu pamiątkowego 
kamienia, odnowił wóz gospodarski nieodpłatnie przekaza-
ny Sołectwu przez J. Jońca, przystosowując go do transportu 
i bezpiecznego przechowywania kompletów biesiadnych we 
własnym gospodarstwie.

Zawsze mogę liczyć na ludzi w określonych sytuacjach i przy 
różnych pracach, których nazwiska będą się sukcesywnie poja-
wiać w „ Fali” lub na stronie internetowej Sołectwa ( ligota-tur.
pl.tl). Wiele nowych osób będzie sprawdzać się, pomagając na 
festynie parafialnym w dniach 11 i 12 czerwca.

Serdecznie wszystkim dziękuję.
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W dniu 20 kwietnia 2016 r. 
w Publicznej Szkole 

w Ligocie Turawskiej odbył się 
etap gminny Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego 
w języku niemieckim „Jugend 
trägt Gedichte vor”. W etapie 
gminnym udział wzięli ucznio-
wie trzech szkół podstawo-
wych naszej gminy: SSP w Wę-
grach, PSP w Osowcu i PSP 
w Ligocie Turawskiej. Jury 
wyłoniło sześciu najlepszych 
recytatorów, którzy reprezen-
towali swoje szkoły na etapie 
rejonowym. Zostali nimi:

• Julia Pippa z PSP w Ligocie 
Turawskiej – I miejsce 

• Julia Matysek z PSP w Li-
gocie Turawskiej – I miejsce

• Monika Baron z PSP 
w Osowcu – II miejsce

• Magdalena Hełka z PSP 
w Ligocie Turawskiej – II 
miejsce 

• Christina Świtała z PSP 
w Ligocie Turawskiej – II 
miejsce

• Justyna Sochor z PSP 
w Osowcu – III miejsce

Do finału, który odbył się 
8 czerwca w Prószkowie za-
kwalifikowały się dwie uczen-
nice naszej gminy:

• Julia Pippa z PSP w Ligocie 
Turawskiej

• Monika Baron z PSP 
w Osowcu

PS 8 czerwca w Prószkowie 
30 finalistów szkół podstawo-
wych województwa opolskie-
go walczyło o tytuł laureata. 
Wśród siedmiu najlepszych 
była uczennica PSP w Ligocie 
Turawskiej – Julia Pippa, która 
zajęła III miejsce i uzyskała 
tytuł laureata.

Gratulujemy sukcesu.

WOJEWóDZKI KONKURS RECyTaTORSKI JęZyKa NIEMIECKIEGO
aNNa PIKOS

Problem ten poruszany jest 
w pracy z dziećmi przez 

cały rok szkolny.
Już we wrześniu nasze 

przedszkolaki poznawały 
podstawowe zasady ruchu 
drogowego i uczyły się bez-
piecznie poruszać po drodze. 
Spacerowały uliczkami Turawy 

i miały możliwość sprawdzenia 
znajomości znaków drogowych 
i umiejętności poruszania się 
w parach, w grupie, spraw-
nego przechodzenia przez 
jezdnię.

Wiosną, w przedszkolu 
zorganizowano warsztaty dla 
dzieci pt. „Stop wypadkom 

– bezpieczny przedszkolak”, 
prowadzone przez edukatorów 
Centrum Popularyzacji Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowe-
go. Dzieci pogłębiły i utrwaliły 
swoją wiedzę i umiejętności 
z zakresu przestrzegania za-
sad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

Interesujące dla dzieci było 
również spotkanie z ratow-
nikami medycznymi, którzy 
uczyli dzieci podstawowych 
zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
Dzieci nie tylko słuchały 
z zaciekawieniem opowieści 
ratowników, ale miały moż-
liwość działania, udzielania 
pomocy.

To tylko niektóre zagad-
nienia realizowane w przed-
szkolu, które mają na celu 
kształtowanie czynnej posta-
wy dziecka wobec zdrowia, 
bezpieczeństwa własnego 
i innych.

Wieści z przedszkola w Turawie

„BEZPIECZNy PRZEDSZKOlaK”
BRyGIDa MaCh 
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom stanowi 
podstawowe zadanie, przed którym stają rodzice i nauczy-
ciele. W każdym przedszkolu zagadnienie bezpieczeństwa 
dzieci znajduje się na czołowym miejscu.

Dtp
Notatka
było napisane w czasie przyszłym, proszę zobaczyć poprzedni pdf, więc zdanie "finalistkom życzymy..." - bez sensu. Proszę zmienić
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8 maja obchodzony ogól-
nopolski Dzień Bibliote-

karza i Bibliotek. Z tej okazji 
w Tygodniu Bibliotek, 12 maja 
2016 r., w PSP im. Jana Pawła II 
w Osowcu odbyła się uroczysta 
akademia. Uczniowie klasy 2a 
i 2b przedstawili humorystycz-
ną inscenizację, pt. „W książ-
kowej krainie” z udziałem 
znanych i lubianych postaci 
z literatury dziecięcej. Dzieci 

zaprezentowały też ciekawe 
scenki, wiersze i powiedzenia 
związane z książką, zachę-
cające do czytania. Na uro-
czystość została zaproszona 
Grażyna Szczurek, kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Turawie, która przywiozła 
zwycięskie, pokonkursowe 
prace plastyczne „Zobacz, jak 
jest u nas”, wśród nich dwójka 
uczniów naszej szkoły. Pani 

bibliotekarka współpracująca 
z naszą szkolną biblioteką za-
chęcała do odwiedzania gmin-
nej biblioteki i korzystania 
z jej zasobów. Na zaproszenie 
organizatorów w uroczystym 
apelu uczestniczyły również 
dzieci z Publicznego Przed-
szkola w Węgrach ze swoimi 
Paniami. W związku ze Świę-
tem Bibliotekarza w szkole od-
był się konkurs plastyczny nt. 
,Projekt okładki do ulubionej 
książki” dla uczniów klas 0–II. 
Najlepsi otrzymali nagrody. 

Przygotowana została również 
okolicznościowa gazetka pro-
mująca książkę i czytelnictwo. 
Na zakończenie uroczystości 
w podziękowaniu za stałą za-
chętę do czytelnictwa, promo-
wanie i wypożyczanie książek 
dzieci wręczyły wszystkim 
Paniom pracującym w szkolnej 
i gminnej bibliotece piękne, 
okolicznościowe laurki .

Biblioteka jest wielka przez 
swą gościnność i wiedzę w niej 
zawartą, a nie przez jej roz-
miary.

DZIEŃ BIBlIOTEKaRZa  
W PSP IM. JaNa PaWła II W OSOWCU
aNNa BUDNIK, EWElINa BUDNIK

„Książki to są twoi najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją,  
nie zdradzą, a nauczą wiele.”  Jan Rak

Dtp
Notatka
"wśród nich dwójkauczniów naszej szkoły" - kto?
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Przedszkole jest pierw-
szym ogniwem edukacji, 
w którym realizuje się treści 
patriotyczne. Tutaj pozna-
jemy naszą małą ojczyznę 
i nasze w niej miejsce. Stąd 
też dzieci wyruszają, aby 
poznawać najbliższe oto-
czenie, tradycje, ciekawe 
miejsca i ludzi. 

W ciągu całego roku dzie-
ci poznawały tradycje 

i obrzędy, odwiedzały ważne 
miejsca, takie jak: pocztę, bi-
bliotekę, Ogród Edukacyjny 
Nadleśnictwa, aptekę, obser-
wowały florę i faunę. W kwiet-
niu poznały historię Turawy. 
Podczas spacerów wyszukiwa-
ły zabytkowe budynki, które 

utrwalały na zdjęciach. Duże 
znaczenie odegrało tworzenie 
po spacerach planu miejsco-
wości, na którym zaznaczały 
poznane miejsca. 

W kwietniu w naszym 
przedszkolu gościliśmy tatę 
Julianka z grupy ,,Pszczółek”. 
Pan Maciej Marciński jest gra-
fikiem i animatorem. Przed-
stawił dzieciom animację pt. 
,,Polskie symbole Narodowe” 
oraz wyjaśnił, jak powstał 
bohater animacji Polak Mały, 
którego jest autorem.

Podczas realizacji tych tre-
ści dzieci zdobyły nie tylko 
wiedzę. Wszystkie działania 
służą rozwijaniu u dzieci 
tożsamości lokalnej i naro-
dowej.

PRZEDSZKOlaKI Z TURaWy POZNaJą SWOJą ,,Małą OJCZyZNę”
TERESa PONITKa
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PRZEDSZKOlaKI „KUBUSIOWEJ aKaDEMII”  
W ROKU SZKOlNyM 2015/2016 W OBIEKTyWIE
DyREKCJa PRZEDSZKOla W RZęDOWIE

dziękujemy za współpracę w bieżącym roku szkolnym: 
Rodzicom naszych milusińskich, Pracownikom Urzędu 

Gminy w Turawie, Marcie Gajek – właścicielce szkoły językowej 
„Fabryka – Języka” w Opolu, Pracownikom Centrum Artystycz-
nego „Rytm i zabawa” w Opolu , Dyrekcji oraz Pracownikom 
Publicznego Przedszkola nr 33 „Karolinka” w Opolu. 

Zapraszamy do fotorelacji z życia naszego przedszkola.

Właściciel, dyrektor i pracownicy
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• 2 marca pani Gertruda Michalczyk obchodziła 91. 
urodziny. Z życzeniami urodzinowymi do jubilatki przybyła 
rodzina i przyjaciółki. 

• Pani Maria Dziuba w Wielki Piątek 25 marca ukończyła 
90 lat. Na święta zjechała się więc cała rodzina – dzieci, wnuki 
i prawnuki. Tradycyjnie jubilatki odwiedził wójt gminy Turawa 
Waldemar Kampa oraz sołtys Zakrzowa Jerzy Zubeil, który 
w imieniu wszystkich mieszkańców wsi złożył Jubilatkom 
życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Na zdjęciach: 
Gertruda Michalczyk z siostrą oraz Maria Dziuba.

• Wraz z nadejściem wiosny przedszkolaki zabawiły się 
w ogrodników, siały owies, rzeżuchę, a potem sadziły cebulę. 
Dzieci wykonały zadanie wzorowo i jak zwykle były bardzo 
szczęśliwe, a co najważniejsze, uczyły się, jak należy pielęgno-
wać sadzonki.

• 10 maja 2016 r. opublikowane zostały wyniki Międzynaro-
dowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Jego organizatorem 
w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk 
Matematycznych w Toruniu, a koordynatorem w regionie opol-
skim jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Do 
tegorocznej edycji przystąpiło 32 uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Ligocie Tur. W czternastce wyróżnionych uczestników 
znaleźli się również młodzi mieszkańcy Zakrzowa: Mateusz 
Synowski, Christina Świtała, Julia Pippa i Mateusz Korzeniec. 
Dzień wcześniej, 9 maja, odbył się w Węgrach Gminny Konkurs 
Recytatorski– I miejsce zdobyła Emilia Świtała.

• W bieżącym roku z funduszu sołeckiego planuje się 
m.in. odnowić elewację świetlicy od strony wschodniej oraz 
wyremontować toaletę i pomalować korytarz. Prace będą 
realizowane w czasie wakacji.

NOWINKI zaKrzOWsKIe
MaRIa ZUBEIl 

Podczas tych dwóch dni 
odbyły się aż 4 turnieje 

dla dzieci w różnym wieku. 
W każdym z nich udział brało 
8 drużyn, które rywalizowały 

na dwóch boiskach jedno-
cześnie. 

W sobotę od godziny 9.00 
do 12.30 swoje zmagania 
prowadziły dzieci z rocznika 

2005 i młodsi. Bezapelacyj-
nymi zwycięzcami okazali 
się gospodarze, czyli drużyna 
z Osowca. 

Od godziny 14.00 do 17.30 
nasze boisko opanowały naj-
młodsze dzieci, czyli urodzeni 
w roku 2009, 2010. Był nawet 
nasz Adaś z rocznika 2011.

W niedzielę o godz. 9.00 
na murawie zameldowali 
się chłopcy z rocznika 2003 
i młodsi, czyli drużyna na-

szych młodzików. Po zaciętym 
finale również ekipa z Osowca 
stanęła na najwyższym stopniu 
podium. 

Od 14.00 do 17.30 po mu-
rawie biegały dzieci urodzone 
w roku 2008 i młodsi. W tej 
ekipie była fantastyczna opra-
wa i zdecydowanie największy 
doping.

Warty odnotowania jest 
fakt, że w każdej grupie wie-
kowej klub z Osowca wystawił 

ŚMIECh, PIłKa, ZaBaWa – TURNIEJ PIłKaRSKI GMINy TURaWa
GRZEGORZ NOWaKOWSKI, trener grup młodzieżowych w klubie lUkS Stal Osowiec 

Przepiękna pogoda i fantastyczna atmosfera, którą stwo-
rzyli trenerzy, działacze, a przede wszystkim rodzice dzieci 
trenujących na co dzień w klubie lUKS Stal Osowiec, spo-
wodowała, że w dniach 2–3.05.2016 r. gościliśmy na naszym 
boisku w Osowcu ponad 330 dzieci. Dodając do tego rodziców 
i kibiców, można śmiało powiedzieć, że zgromadziliśmy na 
naszym obiekcie ponad 500 osób.
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po dwie drużyny, aby każdy 
z naszych podopiecznych mógł 
zagrać w turnieju.

Podczas sportowego week-
endu były z nami dzieci z nastę-
pujących klubów: LKS Kotórz 
Mały, LKS Sokoły Bierdzany, 
Soccer College Łubniany, OKIS 
Prószków, Victoria Chróścice, 
Małapanew Ozimek, UKP 
Gol Opole, UKS Opole, OKS 
Odra Opole, Football Academy 
Opole, Orzeł Źlinice, LZS GKS 

Piomar Tarnów-Przywory, KS 
Krasiejów, GAS Grodków oraz 
LUKS Stal Osowiec .

W tym miejscu chcieli-
byśmy bardzo podziękować 
Urzędowi Gminy w Turawie, 
który współorganizował zawo-
dy oraz ufundował nagrody 
dla uczestników. Impreza 
miała również charakter pro-
filaktyczny, ponieważ uczyła 
dzieci, jak spędzać wolny czas 
i namawiała do życia wolne-

go od używek i uzależnień. 
Mam nadzieję, że prewencja 
połączona z zabawą i spor-
tem zaowocuje w przyszłości 
właściwymi postawami u na-
szych podopiecznych. Środki 
na zorganizowanie imprezy 
pochodziły z funduszu na 
przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi. Bez zaangażowania, 
wsparcia i pomocy ciężko by-
łoby zorganizować sportowy 
weekend w Osowcu.

Kolejne podziękowania 
należą się rodzicom naszych 
podopiecznych, którzy czynnie 
zaangażowali się w organizację 
i przygotowanie tak wspaniałe-
go turnieju. Dziękujemy rów-
nież wszystkim dzieciakom 
za świetną grę. Uśmiech na 
Waszych twarzach jest dla nas 
największą satysfakcją.

Pamiętajmy, że dzięki pasji 
do sportu nie ma rzeczy nie-
możliwych.
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W niedzielne popołudnie 15 maja 2016 
roku otwarto na boisku LKS Sile-

sius Kotorz Mały szkółkę piłkarską Miro 
Deutsche Fußballschule. Skorzystaliśmy 
z przykładu Chrząstowic i Ozimka.

Cieszy nas bardzo, że w szkółce mamy 
ponad 20 uczestników w wieku od 4 do 
12 lat. Pod fachową opieką Instytutu Go-

ethego oraz trenera, germanisty młodzi 
będą trenować „futbol” i uczyć się języka 
niemieckiego. Nabór do szkółki jest nadal 
otwarty, chcemy stworzyć dwie grupy 
wiekowe. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu, w środy oraz soboty.

Kotórz Mały jest szóstą niemiecko-
języczną szkółką w powiecie opolskim, 

otwartą dla wszystkich chętnych z Kotórza 
Małego, Kotórza Wielkiego, Zawady, 
Węgier, Osowca czy Trzęsiny.

Serdeczne podziękowania dla sponso-
rów, organizatorów i wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
powstania naszej szkółki.

Serdecznie dziękuję za pomoc.

SZKółKa PIłKaRSKa
MaREK GOlla

Dtp
Notatka
raz jest Kotorz, w innym miejscu Kotórz. Jest tylko Kotórz? 
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W dniu 6.06.2016 r. odbyła 
się już czwarta edycja Ta-
lENTIaDy. 

Jak co roku w turnieju piłki 
nożnej na boisku w Osow-

cu spotkały się dzieci z klas 
I–III z gminy Turawa. Prze-
wodnią ideą tego turnieju jest 
umożliwienie najmłodszym, 
6–10-letnim chłopcom i dziew-
czynkom zakosztowanie nie-
skrępowanej gry w prawdzi-
wym turnieju piłkarskim. 
Pomysłodawcami tej imprezy 
sportowej są trenerzy Ludo-
wego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego STAL Osowiec. 
Warto zaznaczyć, że z roku 
na rok przyciąga ona coraz 

więcej uczestników. Podczas 
tegorocznej edycji bawiło się 
z nami aż 60 dzieci. Każdy był 
zwycięzcą, ponieważ wszyscy 
otrzymali pamiątkowe medale. 
Dodatkowo wyróżniający się 
zawodnicy w swojej kategorii 
wiekowej otrzymali wspaniałe 
sportowe nagrody.

Chcemy serdecznie podzię-
kować przedstawicielom Urzę-
du Gminy Turawa za wsparcie 
i pomoc w realizacji turnieju. 
Podziękowania należą się rów-
nież nauczycielom szkół pod-
stawowych, którzy poświęcili 
swój czas, by być z nami oraz 
trenerom LUKS STAL Osowiec 
za pomoc i zaangażowanie 
podczas turnieju.

TaleNTIada
GRZEGORZ NOWaKOWSKI
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W dniu 26.05.2016 r. na naszym 
obiekcie odbył się Puchar Wójta 

drużyn dziecięcych i młodzieżowych. 
Pierwszy raz w historii zagraliśmy w nowej 
formule, tak aby młodsi zawodnicy mogli 
zagrać ze starszymi i jeszcze bardziej 
się ze sobą zintegrować. Dzięki temu 
można było wziąć udział w trzech kate-
goriach wiekowych: orliki, trampkarze 
i juniorzy. 

Do Osowca zjechały się wszystkie 
drużyny młodzieżowe z naszej gminy. 
Mecze odbywały się aż na trzech boiskach. 
Frekwencja wśród kibiców nie zawiodła. 
Wszyscy bawili się w przyjaznej, spor-
towej atmosferze. Zawodnicy pokazali 
grę na wysokim poziomie. Z ramienia 
Urzędu Gminy gościliśmy zastępcę wój-
ta Sławomira Kubickiego, który wrę-
czył dyplomy i nagrody zawodnikom. 

Dziękujemy wszystkim za liczne przy-
bycie, Wójtowi za ufundowanie nagród 
oraz wszystkim osobom, które pomogły 
w organizacji turnieju, a naszym młodym 
piłkarzom życzymy sukcesów w swoich 
przyszłych karierach sportowych.

WyNIKI TUrNIeJU:

ORlIKI:
I miejsce – Silesius Kotórz Mały 
II miejsce – Stal Osowiec 
III miejsce – Ligota Turawska
TRaMPKaRZE:
I miejsce – Stal Osowiec 1 
II miejsce – Stal Osowiec 2 
III miejsce – LZS Zawada 
IV miejsce – Silesius Kotórz Mały 
V miejsce – Sokoły Bierdzany
JUNIORZy:
I miejsce – Stal Osowiec

II miejsce – Sokoły Bierdzany 
III miejsce – Silesius Kotórz Mały 
IV miejsce – Ligota Turawska 1 
V miejsce – Ligota Turawska 2

Kolejna impreza na naszym obiekcie, na 
którą serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców naszej gminy to OBCHODY 
70-LECIA KLUBU STAL OSOWIEC. 
Impreza odbędzie się w dniach 8–10 lipca 
2016 r. W programie wiele sportowych 
atrakcji, tj. mecze drużyn niezrzeszonych, 
mecze oldbojów, gry i zabawy na płycie 
boiska, turniej piłkarzyków, quiz wiedzy 
z piłki nożnej i trzy zabawy z DJ. Kolejne 
atrakcje to strefa kibica Euro 2016, atrak-
cje i konkursy dla dzieci, turniej SKATA 
oraz mecz naszej drużyny Seniorów. Ser-
decznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w obchodach. 

sTal OsOWIec
aNNa WINIaRSKa lUkS STal OSOWIeC
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z uwagi, że trwa okres urlo-
powy, upały i inne czyn-

niki, postanowiłem przerwać 
na pewien okres swoje „wy-
nurzenia” – artykuły. O ile 
pozwolicie, to spróbuję jeszcze 
„wejść” na strony FALI, co 
czynię obecnie.

W dotychczasowych arty-
kułach i informacjach przeka-
zywałem wiele tematów i spraw 
z działalności Ośrodka JK LOK 
Turawa i to o charakterze po-
zytywnym. Czy nie było dzia-
łań, zdarzeń negatywnych? 
Na pewno tak i może wiele, 
ale o tym się nie pamięta, jest 
dobrze jak się z tego wyciąga 
uwagi i wnioski.

Informując o całokształcie 
działalności ośrodka i klubu 
LOK, moim obowiązkiem jest 
wspomnieć dobrą współpracę 
i pomoc, jaką otrzymaliśmy ze 
strony władz Gminy Turawa, 

a między innymi od wójtów 
gminy. Mile i sympatycznie 
wspominamy Franciszka 
Mykietowa, Włodzimierza 
Gosa, również Mariana Mo-
skala, podkreślamy także 
rolę Waltera Świerca oraz 
obecnego wójta Waldemara 
Kampa i ufundowanie przez 
niego pucharów i dyplomów 
dla zwycięzców regat Polski 
Południowej klasy OMEGA 
w 2005 r. To dzięki ich pomo-
cy, poparciu i zaangażowaniu 
mogliśmy pozytywnie i z do-
brym skutkiem wykonywać 
swoje zadania z młodzieżą, 
pod względem szkoleniowym 
i sportowym, za co jeszcze raz 
dziękujemy. 

W naszej pracy zawodo-
wej i działalności społecznej 
w ośrodku i klubie LOK dużo 
miejsca zajmowała historia 
„Rybaczówki” i zbiornika, 

członków i działaczy pionu 
wodnego. Poprosiłem na-
szego członka klubu, Józefa 
Długosza z Kotórza Małego, 
o sporządzenie odręcznego 
wykazu żeglarzy wodniaków, 
nie związanych bezpośrednio 
z naszym ośrodkiem – klubem 
z dawnych lat, z ówczesnej 
LIGI MORSKIEJ nad Zbiorni-
kiem Turawskim, co uczynił, 
tak więc byli to:

Turawa: Kupka Erwin, Po-
stulka Erwin, Lipiński Rudolf, 
Ochmantel Reinert, Kuchnia 
Horst, Kupka Piotr, Nicpoń 
Walter, Długosz Józef, Koner-
berg Kurt, Płachta Ryszard, 
Mateja Józef, Matuszewski 
Joachim.

Szczedrzyk i okolice: Kar-
bowiak Arnold, Sochor Józef 
i Antoni Krawczyk(Amery-
ka), Jantos Ginter, Ozimek 
Joachim.

Również z Opola – osoby 
te podałem już w poprzednich 
numerach FALI. Podkreślam 
dane jw. wg informacji p. Dłu-
gosza.

Z kolei należy także poin-
formować, że w ośrodku może 
byliśmy w pewnym sensie „od-

ważni”, np. na obozach szko-
leniowo-wypoczynkowych 
młodzieży RZSI Wrocław, 
staraliśmy się przybliżyć obo-
zowiczom wiele spraw i za-
gadnień gminy Turawa, np. 
Zalew Turawski, pałac i wła-
ścicieli Turawy, poszczególne 
miejscowości gminy, rzeka 
Mała Panew, tereny leśne itp., 
a także spełniać ich życzenia, 
np. proszono nas o umożliwie-
nie im odwiedzenia kościoła 
i udziału w niedzielę w mszy 
świętej w Kotórzu Wielkim 
– co uczyniono. Że tak było, 
mogą to potwierdzić para-
fianie oraz proboszcz parafii 
w latach 1978–1990 r. Grupa 
obozowiczów w ilości 40–60, 
a i więcej, pod opieką kadry 
wychowawczej udawała się 
z Rybaczówki wałem i pol-
nymi zakątkami do Kotorza 
Wielkiego, wracając na obiad 
w ośrodku. Podkreślam, że 
była to młodzież Spółdziel-
czości Inwalidzkiej, i nie tylko, 
z całej Polski w poszczególnych 
latach.

Pozdrawiam życząc wszyst-
kiego najlepszego w 2016 r.

a TO JUŻ PONaD 60 laT 
OŚRODEK I JaChT KlUB lOK TURaWa CIąg dalSzy 
KaZIMIERZ WęŻyK

Na wstępie jestem zobowiązany wyjaśnić czytelnikom moją 
„przerwę” w KGT Fala od ponad pół roku, a mianowicie: 
w lipcu 2015 r. napisałem krótką informację do FalI – cy-
tuję „utrzymuję współpracę z kwartalnikiem „Fala” Ziemi 
Turawskiej od około 3 lat, dzieląc się z czytelnikami pewną 
dozą historii – tej dawnej, jak i sprzed kilku lat, o działalności 
„nad i na wodzie” z zakresu żeglarstwa i motorowodniactwa 
w Turawie na WOSz i SW i Jacht Klubu lOK i nie tylko. 

Dtp
Notatka
to musi być?
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KrOPelKI 
aDaM BOChENEK

Nadszedł czas laby i bez-
troski. Pamiętajcie tylko 

o najważniejszym… złe przy-
gody – tak jak te dobre – nie 
mają wakacji. Bądźcie ostroż-
ni, nie kąpcie się w nieznanych 
miejscach i bez nadzoru osób 
dorosłych. Uważajcie na dro-
gach, mknąc na swoich dwu-
kołowych rumakach, ubierajcie 
kask na głowę i przestrzegajcie 
przepisów ruchu drogowe-
go. Uważajcie też na wszelkie 
obietnice składane Wam przez 
nieznajome osoby. Po prostu 
bądźcie ostrożni. Przed wami 
dwa miesiące odpoczynku 
i zabawy. Niektórzy z was na 
pewno wyjadą bliżej lub dalej, 
do rodziny, na kolonie lub 
wczasy, a niektórzy wakacje 
spędzą w swoich miejscowo-
ściach. W związku z waszym 
wypoczynkiem mamy kon-
kurs, tym razem fotograficzny. 
Kategorie zdjęć są dwie: 

1. Krajobraz

2. Szalone wakacje

W pierwszej kategorii spo-
dziewam się zdjęć pięknych 
krajobrazów, które będzie-
cie podziwiać. Mogą to być 
krajobrazy z naszej okolicy 
lub z dalekich krajów… naj-
ważniejsze, żeby zdjęcie było 
zrobione przez Was samo-
dzielnie. Druga kategoria to 
zdjęcia waszych szalonych 
(bezpiecznych) zabaw lub cie-
kawych ludzi, których spotka-

cie w wakacje – im śmieszniej 
tym lepiej.

W obu przypadkach 
musicie dostarczyć zdjęcie 
w wersji elektronicznej, co 
najważniejsze dopuszcza się 
tylko lekką poprawę jakości 
zdjęć, polegającą na ewen-

tualnej poprawie ostrości. 
Czekamy na zdjęcia nieprze-
tworzone. 

Zdjęcia można składać do 
31 sierpnia w siedzibie re-
dakcji, tj. budynek Urzędu 
Gminy w Turawie, pok. 20 
lub wysyłać na adres mailowy 
adam.bochenek@turawa.pl. 
Najciekawsze zdjęcia zostaną 
nagrodzone, a wszystkie prace 

zostaną wystawione na pokon-
kursowej wystawie.

Do zdjęć należy dołączyć 
zgodę na udział w konkursie 
oraz informację o przekazaniu 
praw autorskich zdjęcia na 
rzecz Urzędu Gminy w Tu-
rawie.

Życzę Wam wszystkim 
udanych wakacji i czekam 
na super zdjęcia.

DROGIE KROPElKI, 
SZaNOWNI KROPElKOWICZE
Są… nadeszły długo oczekiwane, wymarzone, słoneczne, 
radosne WaKaCJE. 

ZGODa Na UDZIał W KONKURSIE FOTOGRaFICZNyM

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .....................................................................................
w konkursie fotograficznym kwartalnika FALA.

Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie zdjęć oraz imienia i nazwiska dziecka 
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Turawie oraz na łamach kwartalnika FALA.

....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

Telefon kontaktowy ........................................................................

Wyrażenie zgody na udział w konkursie jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich 
do zdjęcia na rzecz Urzędu Gminy w Turawie.
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Stary Baca dawał do gazety 
nekrolog po swojej żonie i spytał 
o cenę. – Do pięciu wyrazów 
za darmo. – Nooo... to niech 
będzie: Zmarła Jagna Gór-
ska. – Ma pan do dyspozycji 
jeszcze dwa wyrazy. – To niech 
będzie, Zmarła Jagna Górska, 
sprzedam Opla.

* * *
W restauracji zawiany klient 

przegląda kartę dań. W końcu 
przywołuje kelnerkę: – Poproszę 
tego inwalidę. – Jakiego inwali-
dę? – pyta zdziwiona kelnerka. 
– No, tu przecież pisze – tatar 
z jednym jajem.

* * *

Nad Morskim Okiem sie-
dzi stary gazda. Przechodzący 
turyści pozdrawiają go i py-
tają: – Co tu robicie? – Łowię 
pstrągi. – Przecież nie macie 
wędki. – Pstrągi łowi się na 
lusterko. – W jaki sposób? – 
To moja tajemnica. Ale jeśli 
dostanę f laszkę, to ją wam 
zdradzę. Turyści wrócili do 
schroniska, kupili butelkę 
wódki i zanieśli ją gaździe. 
On tłumaczy... – Wkładam 
lusterko do wody, a kiedy pstrąg 
podpływa i zaczyna się prze-
glądać to ja go kamieniem i już 

jest mój... – Ciekawe... A ile 
już tych pstrągów złowiliście? 
– Jeszcze ani jednego, ale mam 
z pięć flaszek dziennie...

* * *
Wchodzi mąż do sypialni 

i widzi żonę w łóżku z ko-
chankiem. – Co wy tu robicie? 
A żona do kochanka: – A nie 
mówiłam, że debil!

* * *
Sypialnia. Żona stoi naga 

przed lustrem i mówi do męża: 
– Czuję się okropnie. Jestem 
stara, gruba i brzydka. Mógłbyś 
chociaż powiedzieć mi jakiś 

komplement! – Masz bardzo 
dobry wzrok.

* * *
Wraca mąż do domu i od 

progu woła do żony: – Roz-
bieraj się i wskakuj do łóżka! 
Żona nieco zdziwiona, 30 lat 
pożycia i nigdy się tak nie 
zachowywał... Zaciekawio-
na wyskoczyła z fatałaszków 
i do wyrka. Mąż też raz, dwa 
pozbył się ubrania, wskakuje 
do łóżka, nakrywa żonę i sie-
bie kołdrą, razem z głowami 
i pokazuje: – Patrz! Zegarek 
kupiłem! Fluorescencyjna 
tarcza!

ŻaRT GROSZa WaRT
zebrał aDaM BOChENEK

GDZIE JESTEŚ? 

 
Stój, zaczekaj, nie idź, przystań, we dwoje łatwiej będzie nam

Bo ja wciąż przy Tobie stoję,
Rozkładam ręce, wyciągam serce i chcę je Tobie dać

I tego się nie boję!
Wciąż razem będą bić, bo takie jest ich przeznaczenie,

Nikt nam tego nie odbierze
Bo jak dwie dusze tego chcą to spełnią się ich pragnienia,

W tej glorii tak żyć to cud- zarazem bajka,
Bo Ty i ja to jedno granie, to kołysanka.

Tym biciem serca to nawet ptaki się radują
Bo wśród chmur i gór wolnością latać chcą

I w pary się lokują.
Dorównać temu chcą szum lasu, a nawet ogród kwiatów,

Gdzie zakwitają wiosenne bzy.
A zapach płatków umocni nas, by z oczu nie płynęły łzy!

Wcale nie trzeba mieć złota ażeby dobrym być
Wystarczy scalić dwie połówki

A serce samo zapuka – bo Ciebie chce mieć,
Po głosie mnie poznaje, bo tyle lat słyszało mnie.

A jeszcze jest dotyk co wzrusza nas.
To wielka siła, to wielka moc, która jest z nami i w dzień, i w noc!

DLA CIEBIE! 
 

Oddam Ci ziemię, niebo i słońce,

Oddam Ci srebro, złoto i serce.

Oddam Ci brylanty, wszystko co jest najdroższe,

Tylko bądź ze mną na zawsze,

Idź ze mną- razem we dwoje łatwiej nam iść,

I to jest moje dążenie- jak kwiat musi mieć liść,

Pokrótce dobiega mój czas i będą dalsze pragnienia,

Życie ujawni co jeszcze chce serce,

By spełniły nasze marzenia.

Ty obok mnie, ja obok Ciebie, 

Muzyka w środku zatyka serce,

Kwiaty pozwolą nam myśleć jak śliczne,

Kolorowe są kobierce.

Tak jest od zawsze i nawet będzie tak chyba,

Wtedy potrzeba nam tylko będzie miłości, wina i chleba.

Niech nam zazdrości każdy kto żyje,

Krewny, daleki, ksiądz i polityk, zdrowy i chory,

I ten kto wierzy w amory! 

By cel osiągnąć niech się zwiążą nasze dłonie,

Niech patrzy oko w oko, 

Niech usta wtedy mówią- Kocham, kocham głęboko.
                                                                               

                                                                                       Franciszek-Henryk Paraszczuk 

 

WIersze
FRaNCISZEK hENRyK PaRaSZCZUK



38
Kwartalnik Gminy Turawa

Tęskno mi  
Panie
spod powiek spuchniętych
zielona łąka wyziera,
zdobiona trelem i motyli skrzydłami.
strumyk radosny, co nogom dał ukojenie.
spod powiek spuchniętych…
tęskno mi Panie.

solą ust, co płynie bladym licem
doprawiam strawę o świcie jedzoną,
gdy patrząc ze szczytu
podziwiałem dzieło twego stworzenia.
ja – człek mały przy twej wielkości.
solą ust co płynie bladym licem…
tęskno mi Panie.

Do tych szczytów wymarzonych,
z ciszą bicia serca pokonanych,
do tych kamieni najwygodniejszych,
co w drodze dały odpoczynek,
do wiatru co suszył czoło.
Do tych szczytów wymarzonych…
tęskno mi Panie.

w pokoju nocnej ciszy,
wypatrując gwiazd w suficie
twarzy szukam znajomych,
co szlak ze mną kropiły potem,
lecz ze mną jest tylko ciemność.
w pokoju nocnej ciszy…
tęskno mi Panie.

za dniami co szybko mijały,
za słowem, którego echo słuchało,
za nocą która czernią twarze zdobiła,
za kąpielą w porannej rosie,
za śniegiem na policzku stopionym.
za życiem na jednym oddechu…
tęskno mi Panie.

   A.B.

Ikar
namaluj mnie od nowa,
wymyśl i pokoloruj.
Paletą barw swoich rzęs
stwórz nowe dzieło.

Kształt nowy nadaj 
pędzlem palców opuszkami.
Co zechcesz odejmij,
dodaj czego pragniesz.

zapomnij o złych rysach,
co dawne dzieło zniszczyły.
z dobrych wspomnień
stwórz tło nowego obrazu.

skrzydeł już nie maluj,
bom upadł boleśnie
lecąc zbyt wysoko
ponad marzeniami.

i zabierz nas tam
gdzie czas w miejscu stoi
i żyj ze mną tak,
jak żyć się każdy boi.

  A.B.

Wy(prze)obrażenia

takimi marzeniami władałem,
Kiedy w sobie życia nie miałem.
Człowiekiem stania się panem bywałem,
lecz przez owe dni ciężką strawę jadłem.
ach, to było życie, to było coś młode.
Czyżby serce swoje?
to nie sen, to marzenia moje
takie wyraźne, jakoby nigdy nie moje.
wyparłem się domniemania złego, 
Czy naprawdę pozbyłem się tego?

 Adam Plotnik

Pani IRENIE GODZIEK

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Męża

składa dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Ozimku  

wraz ze współpracownicami

Ci, których kochamy nie umierają,  
bo miłość to nieśmiertelność...”

WIersze
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Rozwiązaniem krzy-

żówki świątecznej z ostat-
niego wydania Fali było 
hasło: 

„Wiosny w sercu, pogo-
dy w duchu, szczęśliwych 
i radosnych Świąt Wielkiej 
Nocy życzy Redakcja Fali”.

Prawidłowe hasło prze-
słał pan Alfred Kupka 
z Turawy.

Nagrodę prześlemy 
pocztą. Gratulujemy!

KRZyŻóWKa NR 95

ZNACZENiE WyRAZóW: Poziomo: 1 – ...Turawski, miejsce w gminie Turawa; 4 – kucharz na 
okręcie; 6 – żyje w mrowisku; 9 – popularyzacja; 10 – sąsiadka Iranu; 15 –  nawóz z resztek roślinnych; 
18 – kulszowa; 19 – ze smoczkiem w buzi; 20 – rozdzielanie gruntów, obdzielanie ziemią; 21 – tatarak; 
22 – fortel; 26 – ludowy zwyczaj witania wiosny; 27 – biskup, patron Francji; 28 – do transportu paliw 
płynnych; 29 – sztylet nakładany na lufę broni (zdrobniale); 30 – kostium plażowy; 33 – odpadek spod 
hebla; 34 – członek kapituły w kościele katolickim; 36 – imię Pugaczowej; 37 – miejsce w środku domu; 
38 – gotowość do poświęceń, wyrzeczeń; 39 – plemię, rodzina; 40 – Jaka to …? – z Janowskim; 43 – 
mieszkaniec największego stanu w USA; 49 – mężczyzna w wieku inż. Karwowskiego; 50 – plakaty; 
51 – Najwyższa Izba Kontroli; 52 – chęć, dzielnica Warszawy.

Pionowo: 1 – jubilerska miara; 2 –  doglądanie, strzeżenie; 3 – David, brytyjski piosenkarz (,,Tonight”, 
,,This is Not America”); 4 – małe kozy; 5 – kiepski obraz; 6 – niedobór w kasie; 7 – małe wino; 8 –  cer-
tyfikat jakości; 11 – lokalizowanie; 12 – zajęcie starszego lokaja; 13 – imię Mandeli; 14 – kartka papieru; 
15 – pisklę drapieżnego ptaka; 16 – miejsce w sklepie do przymierzania np. spodni; 17 – szczątki roślin, 
zwierząt zachowane w skałach; 22 – mały port; 23 – duchowny bez pełnych święceń; 24 – włoski malarz 
epoki renesansu; 25 – uboczne odczucie smakowe; 31 – aura; 32 – przebiegła samica; 35 – szwindel na 
wielką skalę; 40 – lata koło ucha; 41 – ping-pong piłeczki, badminton; 42 – kraj z Bombajem; 44 – zagajnik; 
45 – osada, mała wieś; 46 – brutto minus tara; 47 – marka telefonów komórkowych; 48 – nie poziom.

Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła. Opracował: Piotr Jendrzej

Dtp
Notatka
tu był skrót "mjsc", czy o to chodzi?



Śmiech, piłka, zabawa

Szkółka piłkarska w Kotórzu Małym

Obchody dnia św. Floriana w ligocie Turawskiej

Z wizytą w Wetter

Sprzątanie świata


