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Plon niesiemy, Plon
ADAm Bochenek

Każdego roku, we wrześniu, możemy 
uczestniczyć w święcie plonów naszej 
gminy, obchodząc uroczyste dożynki 
gminne. 

Zgodnie z tradycją uroczystość ta jest 
organizowana co roku przez inne so-

łectwo. Tegoroczne świętowanie zorgani-
zowała społeczność Kadłuba Turawskiego 
z sołtysem Ernestem Grzesikiem na czele. 
Dożynki zbiegły się z przypadającym 
w tym roku 150-leciem kościoła oraz 
obrazu Matki Bożej Różańcowej w Ka-
dłubie Turawskim. Dlatego też sobota 
była dniem częściowo poświęconym 
mieszkańcom, ale i zorganizowanym 
przez mieszkańców tej miejscowości. Nie 
mogło zabraknąć przeglądu zespołów 
ludowych działających na terenie gmi-
ny, od którego zaczęło się świętowanie. 
W swoich programach zaprezentowali 
się również uczniowie ze szkoły pod-
stawowej w Ligocie Turawskiej oraz 
przedszkolaki i uczniowie z Kadłuba 
Turawskiego. Niezwykle barwne insceni-
zacje oraz śmieszne dialogi przyciągnęły 
pod dożynkowy namiot całe pokolenia 
mieszkańców. Gwoździem sobotniego 
programu było jednak przedstawie-
nie, w którym wzięło udział bez mała 
czterdziestu mieszkańców Kadłuba. To 
była sentymentalna podróż, która na tle 
istnienia kościoła przedstawiła 150 lat 
z życia mieszkańców. Opowiedziana 
ze szczegółami historia ukazała silne 
przywiązanie mieszkańców do ich hi-
storii i szacunek do przodków, którzy 
mieszkali i  tworzyli tutaj społeczność 
przez te wszystkie lata. Dbając o realizm 
wydarzeń, nie zabrakło w scenariuszu 
sceny malowania obrazu, a  jako sce-
nografii użyto makiety kościoła. Po 
przedstawieniu, w ramach projektu 
„Wspólna akcja segregacja – działania 
informacyjno-edukacyjne dotyczące 

gospodarki odpadami w gminach Opole, 
Komprachcice i Turawa” zorganizowany 
został dla dzieci blok quizów i zadań 
związanych z ekologią i segregacją od-
padów. Zwieńczeniem pierwszego dnia 
była zabawa do późnych godzin nocnych.

Niedziela rozpoczęła się uroczystą mszą 
św. dziękczynną, którą celebrował ksiądz 
biskup Rudolf Pierskała w kadłubskim 
kościele. Krótko po trzynastej ruszył 
między domostwa korowód dożynkowy, 
meldując się po chwili w głównym miejscu 
obchodów, czyli namiocie dożynkowym. 
Po poświęceniu koron, którego dokonał 
ks. Sławomir Pawiński, starostowie do-
żynek państwo Marzena i Roland Panicz 
przekazali chleb dożynkowy Wójtowi 
Gminy Turawa Dominikowi Pikosowi. 
W części oficjalnej nie mogło zabraknąć 
oficjalnych przemówień i podziękowań. 
Głos zabrał również Starosta Gminy Dře-
vohostice Petr Dostal, który przyjechał na 
naszą uroczystość wspólnie z delegacją. 
Tradycyjnie wójt nagrodził statuetkami 
zasłużonych mieszkańców naszej gminy 
w następujących kategoriach:

ROLNICY: Mirela i Robert Grysczyk, 
Marzena i Roland Panicz, Violetta i Ro-
man Skiba, Maria i Teodor Moch, Robert 
Konieczko

SPORT: Piotr Kielar, LZS Ligota Tu-
rawska, Roman Morawiec, Daria Skiba

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: 
Mental Relax House – Witalij Teńkow, 
CH Turawa Park – dyrektor Agnieszka 
Pyzanowicz-Francke, Ireneusz Rachwalik

KULTURA: Ewelina Tomechna, Beata 
Kupka

PROMOCJA GMINY: Jacht Klub 
Opolski, Kazimierz Mazur, PZW Oddział 
Opole, Nadleśnictwo Turawa 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Ro-
bert Pastuszczak, Gminne Koło PZW 
Turawa, Waldemar Czech, Maria Kula

UCZNIOWIE – NAUKA: Gabriel 
Morcinek, Magdalena Buczek, Emilia 
Pikos, Juliana Kubis, Paulina Sochor

UCZNIOWIE – SPORT: Katarzyna 
Krawczyk, Natalia Gontarz. 

Rozdano również nagrody w konkur-
sie Turawskie Ogrody, które przypadły: 
I miejsce – Beniamin Lotko z Węgier, 
II miejsce Paweł Kołodziej z Kotorza 
Małego oraz III miejsce Edyta Pawuś 
z Kadłuba Turawskiego.

Ceremonię wręczenia statuetek za-
kończył występ Darii Skiby z Kadłuba 
Turawskiego, która zdobyła w tym roku 
tytuł Indywidualnego Mistrza Polski 
w tańcu mażoretkowym, oraz Piotra 
Kielara, tegorocznego mistrza świata w ka-
tegorii U-18 we freestyle’owym footbalu, 
czyli ekwilibrystycznym żonglowaniu 
piłką. Po tych występach nadszedł czas 
na część artystyczną, którą uatrakcyjniły 
zespoły: Brygida i Robert Łukowscy, Blue 
Party oraz kabaretowy występ Grzegorza 
Stasiaka. Podobnie jak pierwszego dnia 
dzień kończyła zabawa taneczna. 

Kolejne dożynki gminne przechodzą 
do historii. Ogromu pracy i zaangażo-
wania organizatorów oraz mieszkańców 
nie da się w żaden sposób wycenić, ale 
należy mocno docenić. Przygotowania 
do zaledwie dwóch dni świętowania 
trwały kilka miesięcy, ale mimo niezbyt 
sprzyjającej aury należy je uznać za udane. 
Podziękować też należy wszystkim dar-
czyńcom, którzy wsparli organizację tej 
imprezy. Chociaż znaczna część środków 
pochodziła z budżetu Urzędu Gminy 
Turawa, to bez dodatkowego wsparcia 
finansowego i rzeczowego ludzi dobrej 
woli organizatorom byłoby znacznie 
trudniej przyczynić się do celebrowania 
święta plonów naszej gminy.
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Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom 
Kadłuba Turawskiego na czele z sołtysem Ernestem 

Grzesikiem i proboszczem ks. Sławomirem 
Pawińskim za tak odświętne przygotowanie dożynek 

gminnych połączonych z jubileuszem 150-lecia 
kościoła w Kadłubie Turawskim  

i obrazu Matki Bożej Różańcowej.
Na każdym kroku było widać ten ogrom pracy 

włożony w organizację tegorocznego święta plonów. 
Wspaniale udekorowane i uporządkowane posesje, 

dobra organizacja i mieszkańcy skorzy  
do pracy i pomocy. 

Serdecznie Wam dziękuję i gratuluję przygotowania 
tak wspaniałego święta.

Wójt Gminy Turawa
Dominik Pikos

podzięKowanie
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Korony dożynKowe

Bierdzany Kadłub Turawski Kotórz Mały

Kotórz wielki

Turawa – Marszałki

Ligota Turawska

węgry

osowiec – Trzęsina 

zakrzów Turawski

Rzędów

zawada
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SponSoRaMi TegoRocznych dożyneK gMinnych 
połączonych z JuBiLeuSzeM 150-Lecia Kościoła  

w KadłuBie TuRawSKiM ByLi:
urząd Gminy turawa, rada sołecka Kadłub-turawski, 
wiK turawa, nadleśnictwo turawa, jośko Piotr ślusar-
stwo, Bank spółdzielczy łubniany, Bank spółdzielczy 
Bank rolników opole, Moch Krzysztof „trans MoCH”, 
zubeil Krzysztof „Biuro Przewozowe GtV”, remondis 
opole, Matysek Marcin „Mal-BuD”, syga irena „smako-
łyk”, Bonk robert „roBiX” skład opału, Grzesik joachim 
Firma remontowo-Budowlana, rudnik Krystyna Kwia-
ciarnia „Krystyna”, „Blach Met” Chróścice, Panic Damian 
„Bruk”, Moch jan „Moch – Bau” roboty ziemne, lotzwi 
Damian usługi Budowlane, jaguś jerzy Przedsiębiorstwo 
transportowo-usługowo-Handlowe, Grysczyk robert 
rolnik, Konieczko robert rolnik, Panicz roland rolnik, 
skiba roman rolnik, Moch teodor rolnik, spyra Matthias 
usługi transportowe „Mati”, rudnicki andrzej stolarstwo, 
Kensy artur sklep „sprint”, Hepner Denis i joanna sklep 
spożywczy, waloszek-Brzozoń Maria Prywatny Gabinet 
Psychiatryczny, Buchta łukasz roboty Budowlane, Pikos 
Dominik „PiKos -Plantacja świerka srebrnego”, Kansy 
Paweł zakład elektryczny, Fenger Franciszek stolarstwo, 
Grzeschik adrian a.G.e.K zakład wyrobów Metalowych, 
Matysek seweryn stolarstwo, Hełka Piotr usługi stolarskie, 
agrolotus ligota turawska, Bienek Henryk Mechanika 
Pojazdowa, rudnik adam zakład usługowo-Handlowy, 
Krok norbert usługi remontowo-Budowlane, Morcinek 
Monika MtM „rolnik”, Basaj stanisław, rohn justyna 
zakład Fryzjerski, Krawczyk waldemar usługi wodno-
-Kanalizacyjne, Plotnik Marek stolarstwo, Grysczyk Piotr 
„womar”, Dawid Damian usługi Budowlane, Hentschel 
lucjan zespół Muzyczny „Fun Music”, Matyschok Benon 
resturacja „złoty Kłos”, sklep Melli rzędów, Grzegorz 
Pyka skup, Przetwórstwo i sprzedaż artykułów Mięsnych, 
wiench jerzy Przedsiębiorstwo-usługowo-Handlowe, 
Kotarski Gerard Piekarstwo Ciastkarstwo zębowice, 
syboń tomasz, woźny wojciech Ciesielstwo, Halupczok 
Małgorzata Centrum ogrodnicze „Pracuś”, jagusch Maria 
Delikatesy „Majka”, spyra zygmunt z.u.H.P auto-Moto 
yacht, Długosz Piotr stolarstwo, slota Maria „ach-Mar” 

P.P.H.u Producent wyrobów Betonowych, rudnicki Maciej 
„easy office”, Pipa rafał, Kompala Maksymilian, Dziuba 
adam, apteka – Kadłub turawski, apteka „tobie Bliska” 
turawa, stowarzyszenie lGD „Kraina Dinozaurów”, Kasprzyk 
Damian instalacje elektryczne i odgromowe, Katzy Błażej 
stolarstwo, Górny józef zakład Kamieniarski, Gościniec 
„jagoda”, nowak Krystyna sklep spożywczo-Przemysłowy 
„u Krystyny”, Morcinek adam Firma Handlowo-usługowa 
„aDaś”, Pyttel Marcin usługi instalacyjne C.o. i wod-Kan, 
Kostorz Marek usługi Budowlane, Koc Mariusz „DrewMar”, 
latusek andrzej Fundacja „silesia”, Moch Marek transport 
Ciężarowy, Moch erwin transport samochodowy, Moch 
Damian transport Ciężarowy, Moch józef usługi trans-
portowe, Moch łukasz Przedsiębiorstwo wielobranżowe 
stol-BuD-trans, szyszka andrzej transport Ciężarowy, 
erdman teobald zakład transportowo-sprzętowy, Król 
aniela transport Ciężarowy, Król adam transport Ciężarowy, 
Kozioł alfred warsztat stolarski, Bochański Michał „auto 
service”, Machnik norbert zakład Pogrzebowy, Czech 
waldemar Blacharstwo samochodowe, langosz Marcin 
„lanGosz”, nowak Hubert auto-serwis, sobczyk robert, 
tieleczek robert stolarstwo, niedziela roman Malarstwo, 
sokolski wiktor „Hand-Bud sokolski”, wiesiołek roman 
usługi rolnicze, Mazur rafał F.H.u. stol-raf, iskierka jerzy 
Firma Kamieniarska, loch Bernard „BenBuD”, Grochol 
Karina i waldemar sklep spożywczo-Przemysłowy”, jóź-
wiak Henryk restauracja „Marta”, Dziuba wilhelm sklep 
spożywczy, Duda jarosław P.H.u.P. „MaCton”, Kupka 
Matthias Mechanik, schilk stefan zakład stolarski, steuer 
sebastian s-Car auto serwis, Michał jagusch laPs auto 
reaKtywaCja. 

Serdecznie dziękuję za wsparcie,  
którym obdarzyliście nasze  

Święto Plonów

Ernest Grzesik
Sołtys wsi Kadłub Turawski
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TuRawSKie ogRody 2019 
SadowSKa Magdalena

w tegorocznej edycji konkursu „Turawskie ogrody” wzięło udział 11 
uczestników, którzy zgłosili swoje piękne ogrody. 

W każdym ogrodzie napotkaliśmy na ogrom pracy i serca włożony 
w jego ukształtowanie i utrzymanie. Cieszymy się, że mieszkańcy naszej 
gminy tak wiele pracy wkładają w swoją pasję, jaką jest ogrodnictwo, 
która jednocześnie powoduje, że nasze wsie pięknieją. Dla jury, które-
mu przewodniczył sam Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos, ciężko 
było oceniać tak wspaniałe zakątki natury stworzone przez człowieka. 
Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa, ponieważ jury oceniało, 
a wójt udzielał dodatkowych porad ogrodniczych, z których uczestnicy 
konkursu bardzo się cieszyli.

Podsumowując wszystkie punkty, wyłoniono 3 najładniejsze ogrody:
I miejsce zajął Beniamin Lotko z Węgier,
II miejsce zajął Paweł Kołodziej z Kotorza Małego,
III miejsce zajęła Edyta Pawuś z Kadłuba Turawskiego.
Niemniej chcemy złożyć serdeczne gratulacje dla wszystkich uczest-

ników konkursu za wysiłek i nakład pracy włożony w dbanie o ogród.
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150 LaT iSTnienia świąTyni  
w KadłuBie TuRawSKiM
JerZy FArys

historia powstania kościoła w Kadłubie 
Turawskim najprawdopodobniej sięga 

II połowy XIX w. Najbogatszy gospodarz 
we wsi, Simon Panic, kupił wtedy murowa-
ny spichlerz od właściciela Żyda z myślą, 
żeby przekształcić go na kaplicę. Jak głosi 
legenda, spichlerz ten miał być użytko-
wany wcześniej jako karczma. Być może 
inicjatorem kupna tego spichlerza-karczmy 
i zamienienia go na świątynię była żona 
Simona, która nie chciała, żeby obok ich 
gospodarstwa znajdowała się karczma. 
Najprawdopodobniej Żyd sprzedał ten 
spichlerz, gdyż miał problemy finansowe 
i nie był w stanie płacić podatków. W pu-
blikacji z 1966 r. Katalog zabytków sztuki 
w Polsce..., Miasto Opole i powiat opolski, 
pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Ma-
riana Korneckiego podany jest rok 1869 
jako data powstania kaplicy w Kadłubie 
Turawskim. Datę tę na pewno podał au-
torom tej książki śp. ks. proboszcz Józef 
Christen, który być może miał dostęp do 
materiałów obecnie już nieistniejących. 

Pan Piotr Sladek natknął się na strychu 
kadłubskiego kościoła, na ścianie szczyto-
wej, w części dobudowanej w maju 1967 r., 
na ciekawy wyryty napis: J Morawiec 
1864–1967. Pierwsza data 1864 r. oznacza-
łaby datę budowy spichlerza, zamienionego 
najprawdopodobniej w 1869 r. na kaplicę. 
Być może w czasie rozbudowy kaplicy 
budowniczowie natknęli się na tę datę 
w starej części świątyni i chcieli ją prze-
kazać potomnym? Druga data oczywiście 
jest datą rozbudowy kadłubskiej świątyni. 

Rzut ścian kadłubskiej kaplicy przypo-
minał prostokąt, ściany były murowane, 
otynkowane, zaś okna zamknięte pół-
koliście. Drewniany ołtarz znajdował się 
od strony południowej, wejście było po 
drugiej stronie, zaś od strony wschodniej 
domurowano zakrystię. Dach kaplicy 
i zakrystii kryty był dachówką. Ponad 
elewacją nadbudowana była kwadra-
towa wieżyczka – sygnaturka, nakryta 
namiotowym ośmiobocznym daszkiem, 
krytym blachą. 

Pan Simon Panic wraz z małżonką udał 
się ok. 1870 r. do Berlina i zakupił specjalnie 
sprowadzony aż z Włoch obraz przedsta-
wiający Matkę Boską Różańcową. Obraz 

ten zajął honorowe miejsce w ołtarzu. Nie 
jest znany twórca tego płótna. Według 
Adama Dziuby został najprawdopodobniej 
namalowany przez włoskiego malarza 
Tommaso Lorenzone (1824–1902), autora 
obrazu św. Józefa w katedrze w Turynie. 
Oba te obrazy, turyński – przedstawiający 
św. Józefa i kadłubski – z Matką Boską 
Różańcową, wykazują wiele cech wspól-
nych, między innymi w podobny sposób 
przedstawiono na nich kwiaty. Być może 
obraz kadłubski mógł powstać w kręgu 
artystów skupionych wokół wybitnego 
włoskiego malarza Lorenzone. 

Świątynia kadłubska mogła poszczycić 
się pięknym ołtarzem, w którego central-
nym miejscu znajdował się obraz Matki 
Boskiej Różańcowej. Po bokach były ko-
lumny zakończone liśćmi akantu, które 
przytrzymywały górną część ołtarza wraz 
z „okiem opatrzności”, które jest sym-
bolem Ducha Świętego. W dolnej części 

ołtarza znajdowało się bogato zdobione 
tabernakulum.

Jak przypominają sobie najstarsi 
mieszkańcy, pierwszy pogrzeb odbył się 
w kadłubskiej kaplicy w 1918 r. W roku 
następnym, 17.06.1919 r., ksiądz Michael 
Sauer udzielił w tej kaplicy pierwszego 
ślubu Pawłowi Grysczyk i Marii z d. Panic. 
Ślub ten został udzielony w języku polskim.

Msze w kadłubskim kościele odbywały 
się rzadko, lecz ludzie często bez udziału 
kapłana zbierali się i odmawiali wspólnie 
modlitwy. Na początku istnienia kaplicy, 
gdy ksiądz przyjeżdżał odprawiać mszę, 
to w szaty liturgiczne ubierał się u rodziny 
Paniców, bo nie było wtedy jeszcze zakry-
stia. Jednak wkrótce wybudowano małą, 
masywną zakrystii, na miejscu której 
znajduje się obecnie dzwonnica (boczne 
wejście do kościoła i wejście na chór). 
Teren wokół świątyni został ogrodzony. 
W 1930 r. proboszczem w parafii Ligota 
Turawska został ksiądz Josef Christen. 
Nowy proboszcz, miejscowy nauczyciel 
Pietrzyk i sołtys Syga uzyskali zgodę bi-
skupa na odprawianie odpustu w kościele 
w Kadłubie Turawskim. Pierwszy odpust 
został odprawiony w 1932 r. Wcześniej 
odprawiano kiermasze, zawsze w I nie-
dzielę listopada.

Przez cały ten czas kadłubską świątynią 
opiekowała się przełożona kongregacji 
Katarzyna Panicz. W czasie II wojny 
światowej kościół na szczęście nie został 
zniszczony i mógł dalej służyć mieszkań-
com. W październiku 1966 r. proboszczem 
w parafii Ligota Turawska został ks. Jerzy 
Obst. Nowy duszpasterz nie był zado-
wolony z uczestnictwa mieszkańców we 

Kadłubska kaplica – widok od strony północnej

Obraz Matki Boskiej Różańcowej

Plan kadłubskiej kaplicy przed rozbudową
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mszy świętej, gdyż większość ludzi stała 
na szosie, poza kościołem. Nic dziwnego, 
bo kaplica była zbyt mała. Rozmiary tej 
budowli wynosiły zaledwie 6 x 14 m. 
Ksiądz J. Obst od pierwszych dni swojego 
pobytu w parafii namawiał wiernych do 
rozpoczęcia rozbudowy kaplicy. Jednakże 
ówczesne władze komunistyczne nie 
pozwoliły na rozbudowę świątyni. Nikt 
z mieszkańców nie pogodził się z tą de-
cyzją. Po niedzielnym popołudniowym 
majowym nabożeństwie w 1967 r. spo-
tkała się grupa mężczyzn i postanowiła 
nielegalnie, bez zezwolenia dobudować 
część kościoła. W majowy poranek wy-
kopano rowy pod fundamenty. Budowę 
bardzo sprawnie zakończono w ciągu 
pięciu dni. Prace wykończeniowe trwały 
trochę dłużej. Wszyscy mieszkańcy z nie-
cierpliwością czekali na konsekwencje, 
jakie podejmie władza, jednakże nie było 
żadnej reakcji władz państwowych na roz-
budowę świątyni. Mieszkańcy odetchnęli 
z ulgą. Chociaż świątynię rozbudowano, 
dalej była za mała i nie mieściła w swoich 
murach wszystkich wiernych. Mieszkań-
cy za namową proboszcza postanowili 
jeszcze raz przeprowadzić rozbudowę 
kościoła. Zaczęto zbierać fundusze na 
zakup materiałów budowlanych. W tych 

trudnych czasach występowały kłopoty we 
wszystkich dziedzinach, sklepy i magazyny 
najczęściej były puste. Mieszkańcy składali 
wnioski na zakup materiałów budowla-
nych potrzebnych na remonty swoich 
gospodarstw. Po otrzymaniu zezwolenia 
na zakup materiałów przeznaczano je na 
rozbudowę kaplicy. Jak przypominają sobie 
mieszkańcy, we wrześniowy poniedziałek 
1967 r. rozpoczęto rozbudowę świątyni. 
Tym razem chodziło o powierzchnię 80 
m² (8 x 10 m). Do tego doszło jeszcze 
pomieszczenie na zakrystię, która miała 
równocześnie służyć katechezie. Wszyscy 
mieszkańcy zmobilizowali się i w krót-
kim czasie stanęły mury. Inna ekipa 
ludzi w tym czasie wykonała konstrukcję 
dachu. W drugim tygodniu rozbudowy, 
kiedy zjawiły się władze budowlane PRN 
z Opola, zastały budowę niemal gotową 
– w stanie surowym. Także obie części 
kaplicy stanowiły już jedną całość, gdyż 
dokonano wyłomu w ścianie starego 
muru. Chciałbym podkreślić ogromne 
zaangażowanie wszystkich mieszkańców 
Kadłuba w trakcie rozbudowy kościoła. 
Wszyscy mieszkańcy ciężko pracowa-
li i nie szczędzili sił i pieniędzy. Pracę 
przy rozbudowie rozpoczynano bardzo 
wcześnie rano i starano się wykonać jak 
najwięcej robót w ciągu dnia. Widząc 
ogromne zaangażowanie mieszkańców 
w rozbudowę świątyni, władze PWRN 
koniecznie chciały się dowiedzieć, kto 
tak sprawnie pokierował rozbudową. 
Za wszelką cenę chciano ustalić „win-
nych”. Czterdziestu pięciu mężczyzn było 
przesłuchiwanych na posterunku milicji 
w Turawie. Jedni „winą” obarczyli swoją 
żonę, inni, że nie wiedzieli nic o bra-
ku zezwolenia, a jeszcze inni odważnie 
wskazywali potrzebę istnienia dużego 
kościoła w Kadłubie. Niemało kłopotu 
miała fundatorka działki pod rozbudo-
wę kaplicy, dziś już śp. Gertruda Koc. 
Przesłuchiwanych straszono, chciano za 
wszelką cenę zdobyć obciążające zeznania. 
Chciano się dowiedzieć, kto rozpoczął 
budowę, kto był jej kierownikiem i skąd 
wzięto materiały budowlane. W czasie 
przesłuchań nikt nie podał szczegółów, 
jak doszło do rozbudowy kościoła. Z tych 
czterdziestu pięciu osób, które zmuszono 
do złożenia zeznań, piętnastu otrzymało 
wezwanie do Kolegium Orzekającego 
w Opolu. Tam także stawiano pytania. 
Były pouczenia o praworządności Pań-
stwa Ludowego i wszystko odbyło się tak 
„pro forma”. Wyrok ustalony został już 
wcześniej. Na mocy ustawy... artykułu... 

pozycji... punkt... sprawa uległa przedaw-
nieniu i zostaje umorzona. Koniec. Radość 
wszystkich była wielka. Chyba jeszcze 
nigdy tak wesoły autobus nie jechał do 
Kadłuba. 13.05.1968 r. ksiądz proboszcz 
Jerzy Obst wystąpił do PPRN w Opolu 
z pismem o zezwolenie na zabezpieczenie 
wszelkich materiałów budowlanych celem 
uniknięcia ewentualnych nieszczęśliwych 
następstw niewłaściwego przechowywania. 
Sprawę załatwiono pozytywnie. Słowo 
„zabezpieczenie” było równoznaczne 
ze słowem „wykończenie”. 28.09.1968 
r. ks. Jerzy Obst otrzymał zezwolenie 
na zabezpieczenie stanu istniejącego – 
wykończenie robót. Budowa świątyni 
posuwała się teraz już bardzo sprawnie. 
Podjęto także budowę wieży, która też 
znalazła się w „inwentaryzacji obiektu”. 

Tak naprawdę inicjatorem rozbudowy 
kadłubskiego kościoła był śp. Alfons 
Syga. W czasie odwiedzin kolędowych 
na przełomie lat 1966/1967 zaproponował 
ks. proboszczowi J. Obstowi nielegalną 
rozbudowę świątyni. Podczas prac bu-
dowlanych kierował rozbudową świątyni, 
organizował ekipy murarskie, mobilizował 
mieszkańców, organizował potrzebne 
materiały budowlane.

We wtorek 29.06.2010 r. rozpoczął się 
generalny remont kościoła w Kadłubie 
Turawskim, w okresie remontu msze św. 
odbywały się na kadłubskim cmentarzu. 

Plan kadłubskiej kaplicy po pierwszej roz-
budowie

Ostateczna rozbudowa

Plan kadłubskiej kaplicy w czasie drugiej 
rozbudowy

Remont świątyni
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wSpoMnienie o KSiędzu Józefie ChriStenie

„o pRoBoSzczu, KTóRy Był i pozoSTał 
wieLKiM człowieKieM”
JerZy FArys

6 października minie pięćdziesiąta 
rocznica śmierci wielkiego probosz-

cza Ligoty Turawskiej księdza Josefa 
Christena. Z tego powodu postaram się 
przybliżyć postać tego kapłana. Rozpocznę 
jednak od zapisków, jakie zostawił po 
sobie sam Josef Christen: „Urodziłem 
się 25 sierpnia 1892 roku w miejscowości 
Groß Kunzendorf (Sławniowice), powiat 
Freiwaldau (Gozdnica). Mój ojciec na-
zywał się Karol, zaś moja matka Anna. 
Jej panieńskie nazwisko brzmi Franke. 
Ojciec mój był artystą rzeźbiarzem. Do 
gimnazjum uczęszczałem w Pszczynie 
i w Bytomiu. Tam też zdałem maturę 
w 1912 roku. Studia teologiczne ukończy-
łem w 1915 roku we Wrocławiu. Święcenia 
kapłańskie przyjąłem 25 czerwca 1916 
roku we Wrocławiu. Prymicje miałem 
w Pszczynie. Egzamin proboszczowski 
zdałem w roku 1922. Wyliczam kolej-
no placówki wikariuszowskie: Bobrek 
(1916–1917), Neumark (1917), Berlin 
(1917–1918), Opole (1918–1921), Krapko-
wice (1921–1924), Gorzów (1924–1925) 
oraz Bobrek (1925–1930). Dekret nomi-
nacyjny nosi datę 30 czerwca 1930 roku. 
Kanoniczne wprowadzenie na urząd 
proboszcza było 2 lipca 1930 roku”. 

W 1930 r. ks. Josef Christen objął 
probostwo w Ligocie Tur. i stanął przed 
bardzo trudnym wyzwaniem. W Ligocie 
Tur., w tamtym czasie, znajdował się mały 
drewniany kościół parafialny z 1739 r. 
Po wielu dyskusjach z radą parafialną 
zdecydowano, że nowy kościół powstanie 
na ligockim placu kościelnym za starym 
drewnianym kościołem. Istniał spory 
problem, gdyż miejsce budowy kościoła 
miało bagienny charakter. W 1935 r., w la-
tach wielkiego kryzysu, zaczęto budować 
nowy kościół parafialny w Ligocie. Już po 
roku budowy 19.07.1936 r. ks. Christen 
zaprosił kardynała Adolfa Bertrama 
na konsekrację nowego parafialnego 
kościoła. Jak przypominają sobie starsi 
parafianie, proboszcz Christen wyjeżdżał 
do zachodnich landów Niemiec i najpraw-
dopodobniej do USA, aby głosić kazania 
i w ten sposób zbierał pieniądze na budowę 

nowego kościoła. Był proboszczem, który 
miał dar jednoczenia parafian, a ci nie 
szczędzili środków na budowę świątyni. 
Ks. proboszcz Józef Christen potrafił 
wydobyć z ludzi ich ukryte możliwości. 
Jako dobry kapłan i gorliwy duszpasterz 
wywarł on decydujący wpływ na rozwój 
parafii.

Był człowiekiem bardzo skromnym 
i przyjaznym, jak również człowiekiem 
uczciwym, łagodnym, taktownym, skrom-
nym i niewymagającym. Zawsze pierwszy 
pozdrawiał parafian i również zawsze 
znalazł czas, by z nimi porozmawiać. 
Był prawdziwym człowiekiem również 
z ludzkimi słabostkami – smakosz do-
brej kawy.

Nic nie wiemy o jego podróży życia 
do Azji, być może dotarł do jej krańców 
wschodnich. Jego nieodwzajemnioną 
miłością było państwo środka – Chiny. 
Całe życie interesował się tym ogromnym 
państwem i pod koniec życia zaczął uczyć 
się języka chińskiego. Był zdania, że 
wielkie znaczenie tego państwa jeszcze 
nastąpi. 

Jego pasją były książki, spędzał długie 
godziny nocne na ich czytaniu. Noc-
ne światło w jego pokoju oznaczało, że 
proboszcz wciąż pracuje i czyta kolejną 
książkę. Zmęczony odpoczywał w swoim 

ulubionym pokoju urządzonym w stylu 
chińskim. Znał najprawdopodobniej 
około 5 języków obcych i dlatego też 
korespondował z uczonymi z całego 
świata. Zgromadził ogromną bibliote-
kę, do dzisiaj zachowały się już tylko 
te najwartościowsze dzieła. Nauczył się 
również języka angielskiego, bo chciał 
wyjechać na misje do Anglii. Pragnął, 
żeby Kościół anglikański powrócił na 
łono Kościoła katolickiego.

Po swoim ojcu odziedziczył ogromne 
zamiłowanie do sztuki. Obrazy i rzeźby 

Ks. proboszcz Józef Christen

Wśród dzieci i ministrantów
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były jego hobby, dlatego też do przyozdo-
bienia nowo wybudowanego ligockiego 
kościoła zaprosił znanego artystę Karla 
Platzka z Kluczborka. Kolejną jego pasją 
była jazda konna. Chociaż miał samochód, 
podróżował wyłącznie konno. Bardzo 
często po mszy porannej dosiadał swego 
ulubionego wierzchowca i udawał się 
na przejażdżkę. Podobno nawet konno 
udał się na odpust do Bytomia-Bobrka. 
Parafianie wspominają, że gdy wracał 
z przejażdżki konnej, nie otwierał pleba-
nijnej bramy, a koń wierzchem przeska-
kiwał nad przeszkodą jak na zawodach 
hippicznych. 

Ksiądz Christen był niskiego wzrostu, 
a dodatkowo chodził pochylony ku ziemi. 
Pewnego razu turawski właściciel ziem 
Hubertus von Garnier zwrócił mu uwagę, 
że trzeba chodzić wyprostowanym, z gło-
wą uniesioną do góry, tak jak to pokazują 
kłosy zboża na roli. Proboszcz od razu 
znalazł trafną ripostę: Kłosy na roli, które 

się nie uginają, zazwyczaj bywają puste. 
Parafianie bardzo bali się o życie 

swojego proboszcza w czasie II wojny 
światowej. Ksiądz ukrywał się przed 
Sowietami w domach parafian. W okresie 
powojennym ksiądz Christen bardzo 
szybko nauczył się języka polskiego, by 
móc służyć wiernym pomocą duszpa-
sterską. Miał możliwość opuścić parafię 
w Ligocie po wojnie, jednak pozostał 
z parafianami. Jako wieloletni proboszcz 
znał dobrze każdą rodzinę. Był kapłanem 
roztropnym, co pozwoliło mu przetrwać 
na jednej placówce niemal 40 lat. Zapisał 
się w pamięci parafian jako gorliwy dusz-
pasterz i dobry gospodarz. Mieszkańcy 

bardzo chętnie wykonywali pracę na rzecz 
kościoła lub fary, proboszcz Christen nie 
tylko dziękował słowem za pracę, ale 
częstował również wyśmienitym winem 
z dzikiej róży, które było jego własnej, 
domowej roboty. 

W 1966 r. proboszcz Christen przeszedł 
na emeryturę (zastąpił go ks. Jerzy Obst), 
jednak pozostał na terenie swej ukochanej 
ligockiej parafii. Kolekcję dzieł sztuki, 
jaką zbierał przez całe życie, przekazał 
na rzecz parafii, część tej kolekcji zdobi 
Muzeum Diecezjalne w Opolu.

Na łożu śmierci, gdy był bardzo sła-
by i chorowity, otrzymał sakrament 
namaszczenia, towarzyszyła mu trójka 
kapłanów: ks. Jerzy Obst, ks. Marian 
Żagan z Bierdzan i ks. wikary Tadeusz 
Słocki. Nastała chwila ciszy i zadumy. Po 
jakimś czasie ks. Józef Christen otworzył 
oczy, z lekka podniósł rękę i powiedział 
z uśmiechem na twarzy: Pięknie witam. 
Takie było jego usposobienie, pełne ser-
deczności i radości.

W poniedziałek 6 października 1969 
roku, o godzinie 9.00 dzwon z wieży 
kościelnej obwieścił odejście księdza 
proboszcza Josefa Christena. Pogrzeb 
odbył się trzy dni później, 9 październi-
ka o godz. 10.00. W mszy pogrzebowej 
brali udział wszyscy parafianie. Wcze-
śniej przystąpili do spowiedzi świętej, by 
z czystym sercem móc przyjąć komunię 
świętą w czasie ceremonii pogrzebowej. 
Ksiądz Josef Christen został pochowany 
na parafialnym placu kościelnym, wśród 
ukochanych parafian i w cieniu ligockiego 

kościoła, którego był budowniczym. 
Parafianie bardzo mile wspominają 
księdza proboszcza Josefa Christena za to, 
że był tak ludzkim kapłanem. Jest tradycją, 
że co roku, w sobotę przed kadłubskim 
odpustem, jest odprawiana msza św. 
w Jego intencji. W mszy tej biorą udział 
wyłącznie mężczyźni, zajmują miejsca 
w ławkach przed ołtarzem, a w całym 
kościele roznosi się ich donośny głos. Dla 
parafian z Ligoty Turawskiej, Kadłuba 
Turawskiego i Zakrzowa Turawskiego 
ksiądz Josef Christen pozostał wielkim 
duszpasterzem i człowiekiem.

JuBiLaci, KTóRzy oBchodziLi  
SwoJe uRodziny do 31.08.2019 R.

1. anna Plotnik, lat 96, zawada
2. anna ożarska, lat 90, turawa
3. irena Marek, lat 96, Bierdzany
4. elżbieta joniec, lat 93, ligota turawska 
5. Czesława wajs, lat 95, osowiec
6. anna Pietrek, lat 92, zawada 
7. anna Glados, lat 91, węgry
8. anna Piekut, lat 93, węgry 
9. Marta Grzesik, lat 93, Kadłub turawski

10. Mariusz Gołub, lat 91, Kotórz wielki
11. rosa lesch, lat 97, ligota turawska
12. anna Długosz, lat 93, Kotórz Mały

Agnieszka Balewska-Urbańczyk

Przejażdżka konna

Grób ks. proboszcza Józefa Christena
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„FauST” goeThego  
i KS. JoSeFa chRiSTena…!?
KS. SławoMir pawińSKi

w tym roku 6 października będziemy 
obchodzić 50. rocznicę śmierci ks. Jo-
sefa christena, proboszcza w Ligocie 
Turawskiej. 

Jako spadkobierca zachowanej części 
jego biblioteki postanowiłem uchylić 

nieco rąbka tajemnicy jednej z jego ulu-
bionych pasji. Ks. Josef miał ich wiele… 
(o czym wspomina w swym artykule p. 
Jerzy Farys). Poliglota, znał 6 języków, 
a ostatnim, którego się uczył, był j. chiński 
– posiadał w swojej biblioteczce książkę 
do nauki chińskiego w j. niemieckim. 
Znawca i koneser sztuki, o czym świadczą 
nie tylko liczne zgromadzone książki, 
ale same dzieła sztuki, które gromadził 
w ligockim kościele, zaś niektóre z nich, te 
bardziej cenne, zdobią dziś sale Muzeum 
Diecezjalnego w Opolu. Zwiedzając je, 
możemy odkryć przy tych obrazach 
i rzeźbach adnotację, że pochodzą ze 
zbiorów ks. Josefa Christena z Ligoty Tur. 
(Polecam przepiękny obraz św. Cecylii 
i rzeźbę Madonna z Dzieciątkiem). 

Ks. Josef kochał konie i  lubił jaz-
dę na nich do tego stopnia, że kiedy 
był jeszcze młodym proboszczem, jak 
wspominają starsi parafianie, to lubił 
popisy w  jeździe konnej, które pole-
gały na tym, że w czasie biegu wsiadał 
i zsiadał z konia. Ponadto lubił dobrą 
kawę i cygara oraz likiery!

Ale ulubioną pasją ks. Josefa były 
książki i czytanie! To był jego „zacza-
rowany” świat, królestwo poezji i prozy, 
w którą się zanurzał na ligockiej pleba-
nii i w ogrodowej altance. Chciałbym 
się podzielić jedną konkretną postacią 
literacką i  jednym autorem, którego 
szczególnie upodobał sobie ks. Josef 
Christen. Mianowicie „Faust” i Johann 
Wolfgang von Goethe! Przypomnijmy, 
iż „Faust” jest dramatem napisanym 
w dwóch częściach w latach 1773–1832 
przez Johanna Wolfganga von Goethego, 
najwybitniejszego niemieckiego poetę 
okresu romantyzmu. Całość została 
wydana dopiero po śmierci autora w 1833 
roku. Utwór, nad którym Goethe pra-

cował niemal całe życie, jest zapisem 
zarówno najbardziej osobistych przeżyć 
autora, jak i ogólnoludzkich, egzysten-
cjalnych dylematów. „Fausta” uznaje 
się za najwybitniejsze dzieło Goethego 
i syntezę jego poglądów. Tematem utworu 
jest zakład Boga z Mefistofelesem o duszę 
tytułowego doktora Fausta. Faust ma 
ją oddać diabłu, gdy zasmakuje pełni 
szczęścia i wypowie słowa: trwaj chwilo, 
jesteś piękna. Pierwowzorem postaci 
Fausta miał być Johann Georg Faust 
(ok. 1480–1540) – niemiecki alchemik, 
astrolog i wędrowny naukowiec, autor 
traktatu alchemicznego Zmuszenie piekła. 
Jego czarna legenda narodziła się w roku 
1587 po wydaniu książki Geschichte von 
Dr. Johann Fausten, dem weitteschreyten 
Zauberer und Schwarzkünstler (Histo-
ria doktora Johanna Fausta, słynnego 
czarnoksiężnika i mistrza czarnej ma-
gii). Fausta przedstawiono w niej jako 
bezbożnika, który – by posiąść wiedzę 
– podpisał pakt z Mefistofelesem, ale 
diabeł skręcił mu kark i zabrał jego 
duszę do piekła. Od tego czasu Faust stał 
się symbolem człowieka, który zawiera 
pakt z szatanem, aby poznać tajemnicę 
istnienia.

Kiedy analizujemy księgozbiór ks. 
Josefa Christena, widzimy duże zainte-
resowanie twórczością, szczególnie zaś 
postacią „Fausta”. Ks. Josef zgromadził 
kilka różnych wydań dramatu Goethe-
go, które były opatrzone ilustracjami 
i rysunkami takich autorów, jak Peter 
Cornelius, E.W. Bredt, Josef Weiß czy 
Franz Staffen. To pokazuje również, 
jak bardzo interesował się malarstwem 
i obrazowym przedstawieniem „Fausta”. 

Poniżej prezentuję poszczególne wy-
dania „Fausta“ Goethego z biblioteki 
ks. Josefa Christena:

1. Faust von Goethe. Zwei Teile in 
einem Bande mit 120 Abbildungen älterer 
und neuer Meister herausgegeben von E.W. 
Bredt. Hugo Schmidt, München,1923.

2. Goethes Faust. Der Tragödie erster 
Teil mit Zeichnungen von Peter Cornelius. 
Eingeleitet von Alfred Kuhn. Verlegt bei 
Dietrich Reimer / Ernst Vohsen / A. G. 
Berlin 1920.

3. Faust. Tragödie von Goethe. Erster 
und zweiter Teil in einem Band. Mit 
Bildern von Josef Weiß. Hugo Schmidt 
Verlag, München 1920).

4. Faust – Eine Tragödie von Goethe 
Mit 163 Federzeichnungen von Franz 
Staffen, Verlag Schroeter, Berlin 1939

Ks. Christen interesował się również 
pierwowzorem postaci Fausta, o czym 
świadczy obecność w jego księgozbiorze 
książki Franza Neuberta, Vom Doctor 
Faustus zu Goethes Faust. Verlag: Weber, 
Leipzig 1932. 

Na czołowym miejscu w bibliotece ks. 
Christena znajduje się pięknie zdobione 
zbiorowe wydanie dzieł Goethego w pię-
ciu częściach: Goethes Werke in 5 Bänden, 
Anstalt Stuttgart und Leipzig. Deutsche 
Verlagsanstalt, vorm. Ed.Hallberger., ca. 
1885. Ks. Josef interesował się życiem 
i  twórczością największego wieszcza 
niemieckiego romantyzmu, ponieważ 
sam był w duszy romantykiem. Jego świat 
poezji i prozy był światem równoległym 
do tego świata, w którym przyszło ks. 
Christenowi żyć i pracować. A były to 
czasy niełatwe, bo to najpierw okres mię-
dzywojenny, następnie czas zawieruchy 
II wojny światowej i czasy powojenne. 
Świat książki pozwolił mu przetrwać te 
niełatwe czasy. W tym kontekście jest 
ks. Josef Christen dla nas przykładem, 
jak budować przyszłość, która oprze się 
różnym czasom i trudnościom.

W Ligocie Turawskiej będzie wkrótce 
otwarcie w nowym miejscu bibliote-
ki i chciałbym w niej w najbliższym 
czasie zrobić wystawę części powyżej 
przedstawionych książek z księgozbioru 
ks. Christena i zaprosić czytelników 
na spotkanie z historią, która ma moc 
kształtowania ludzkiego ducha i budo-
wania świadomości, że świat literatury 
tworzy naszą świetlaną przyszłość.
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inweSTycJi w gMinie TuRawa ciąg daLSzy
szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy 

Gminy. W trosce o stabilny rozwój naszej 
gminy, poprawę warunków życia naszych 
mieszkańców pragnę poinformować, że 
celem nadrzędnym są inwestycje w naszej 
gminie, które mają służyć przede wszystkim 
dobru mieszkańców. Projekty, które obecnie 
realizujemy są finansowane ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej jak 
i własnych. Ponadto stale pracujemy nad 
pozyskaniem środków na nowe strategiczne 
inwestycje w naszej Gminie, o czym będę 
Państwa informował na bieżąco.

Spora część budżetu jest przeznaczona 
na inwestycje drogowe. W tym roku przebu-
dowana została ul. Pogodna w miejscowości 
Węgry, której koszt remontu wyniósł 223 
tys. zł. W Turawie modernizacji doczeka-
ły się ulice Nowa i Planetorza. Koszt tej 
inwestycji to ponad 400 tys. zł. Kolejne 
drogi czekają na remont. W budżecie 
zaplanowano kwotę 150 tys. zł na remont 
ul. Kolanowskiej w Zawadzie oraz 200 
tys. zł na remont ul. Polnej w Kotorzu 
Wielkim. W marcu Gmina Turawa złożyła 
wniosek o dofinansowanie moderniza-
cji ul. Lipowej w Osowcu. We wrześniu 
otrzymaliśmy informację, że inwestycja 
otrzymała wsparcie na poziomie ponad 
70% z Funduszu Dróg Samorządowych 
(709 tys. zł koszt całkowity inwestycji, 
kwota dofinasowania prawie 500 tys. 

zł). Zamierzamy również złożyć wniosek 
o dofinasowanie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych remontu drogi łączącej 
Ligotę Turawską z Zakrzowem Turawskim.

W zadaniach inwestycyjnych zaplano-
wano również budowę punktów świetl-
nych przy ul. Pływackiej w stronę Jeziora 
Dużego w Turawie oraz oświetlenie parku 
w Zawadzie w odpowiedzi na wniosek rady 
sołeckiej, która częściowo sfinansowała tę 
budowę z funduszu sołeckiego.

We wrześniu rozstrzygnięto przetarg 
na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). 
Liczymy, że do marca 2020 r. ta inwestycja 
zostanie zakończona. Projekt na budowę 
PSZOK otrzymał dofinasowanie w wyso-
kości 85% z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Opolskiego, 
a jego wartość wynosi 790 tys. zł.

Niedługo zakończymy rewitalizację 
kanału w Osowcu, której koszt wynosi 
445 tys. zł z czego prawie 300 tys. zł zo-
stanie sfinansowane z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Póki jest możliwość, korzystamy z do-
finansowań, chociaż jest ich coraz mniej, 
i coraz trudniej pozyskać środki zewnętrzne. 
W konkursie w ramach działania 3.2.2 
Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej Aglomeracji Opol-
skiej złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 

modernizacji energetycznej budynku szkoły 
w Osowcu, przy ul. Fabrycznej. W listo-
padzie planowane jest rozstrzygnięcie 
konkursu.

W tym roku zostanie zagospodarowany 
plac przy szkole i przedszkolu w Turawie. 
Wartość inwestycji to blisko 500 tys. zł. 
Przy hali sportowej w Turawie powsta-
nie siłownia street workout i zewnętrzne 
korty tenisowe. Otrzymaliśmy również 
dofinansowanie 50% do Otwartych Stref 
Aktywności (OSA). Przy hali powstanie 
ogólnodostępna, bezpłatna strefa sporto-
wo-rekreacyjna, która ma szansę stać się 
miejscem pierwszej aktywności fizycznej 
dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. 
Strefy OSA powstaną również w Kadłubie 
Turawskim oraz przy Jeziorze Turawskim. 
Suma inwestycji to 180 tys. zł.

Planujemy kolejne inwestycje w infra-
strukturę nad Jeziorem Średnim i Małym. 
Poprzedni Wójt od 2013 roku wielokrotnie 
próbował sprzedać Jezioro Małe wraz z te-
renami przyległymi, jednak sprzedaż ta nie 
doszła do skutku, a w 2017 roku ówcześni 
Radni Rady Gminy Turawa cofnęli zgodę 
na sprzedaż tego jeziora. Nowy Wójt Gminy  
Dominik Pikos nie zamierza w najbliższej 
przyszłości kontynuować pomysłu swojego 
poprzednika i przeanalizuje możliwo-
ści zagospodarowania tego terenu przez 
Gminę Turawa.

wszędzie zaczynało się zielenić i coraz 
więcej kwitnąć. Także w lasach wio-

sna dawała znać o sobie. Między młodymi 
pędami modrzewia i jasnymi czubkami 
jodeł zaczynała prześwitać delikatna zie-
loność buków. Ten widok przypomniał 
mi o przysłowiu myśliwych „Buchenlaub 
raus, Hahnenbalz aus” – to znaczy „gdy 
buki zaczynają się zielenić, kończą się toki 
głuszca”. I to znaczyło dla mnie, iż zdąży-
łem uchwycić odpowiedni jeszcze czas do 
upolowania mojego „dużego koguta”. Jego 
trofeum – głowę i wachlarz – dałem sobie 
zamontować na kawałek pięknego drewna, 
ale i to piękne trofeum, jak i to mojego 
cietrzewia spotkał ten sam los, o czym już 
poprzednio informowałem. Pożegnanie 
tego pięknego zakątka w Alpach Styrii nie 
przyszło nam łatwo, ale im trudniej jest 

pożegnać piękną okolicę, tym piękniejsze 
są wspomnienia o przeżytym tam czasie. 
Po powrocie do Turawy mój niezapo-
mniany wuj Hrabia Hubertus serdecznie 
pogratulował mi sukcesu myśliwskiego, 
o którym już zdążyłem go po drutach 
zawiadomić. Poklepał mnie ojcowsko po 
plecach i powiedział, iż chyba więcej mam 
w genach po moim wspaniałym dziadku 
hrabim Karolu, niż dotąd przypuszczał. Ku 
mojemu zdziwieniu poszedł jeszcze krok 
dalej i zaoferował mi zgodę na upolowanie 
w jego tutejszych lasach kozła sarny, którego 
sobie sam wytropię i wybiorę. To był akt 
łaskawości, którym zbyt szczodrze nie miał 
w zwyczaju szafować, a zwykle raczej był 
bardzo oszczędny. Na taki gest naturalnie 
drugi raz nie czekałem i niezwłocznie roz-
począłem intensywne podchody i tropienia, 

aby gdy nadejdzie czas polowań mieć już 
na oku odpowiednią ofiarę. Już poprzednio 
w czasie moich częstych zwiadowczych 
penetracjach po bierdzańskim rewirze 
widywałem kozła jeszcze z porożem scy-
pułkowym, który na jednej z ustronnych 
leśnych łąk miał zwyczaj paść się skrycie 
i to on wydawał mi się najkapitalniejszym 
ze wszystkich dotąd widzianych. I tak przy 
najbliższej sposobności wybrałem się, aby 
odszukać moją przyszłą ofiarę. Napotkałem 
go o czasie „leniwych podchodów”, tzn. 
wczesnym przedpołudniem, oczywiście 
na swoim ustronnym, skrytym pastwisku. 
Miał teraz poroże w pełnej krasie, którego 
końce błyszczały w porannym słońcu, 
gdy wietrząc mnie oddalał się kapital-
nymi skokami, demonstrując pełnię sił 
witalnych. I tego kozła, który zauroczył 
mnie od pierwszego spotkania i ani chwili 
nie mogłem przestać o nim myśleć, tego 
samego jeszcze dnia w czasie podchodu 
w ostatnich momentach dziennego jeszcze 
światła strzeliłem. Jego poroże przewyższyło 
wszystkie oczekiwania i leśniczy Francky 
był pełen obaw i powtarzał co chwila:  

dR JoachiM waRning 
Fragment autobiografii
o czasie praktycznej nauki zawodu rolnika u wuja  
hrabiego hubertusa von garnier, turawa, odc. 7
alfred KupKa
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„Co powie Pan Hrabia, co powie Pan Hra-
bia?” A Pan Hrabia uśmiechnął się tylko, 
choć widać było, iż mu trochę kwaśno. 
Takiego kozła w swym życiu z pewnością 
już nie strzelisz i to był jego co do tego 
cały komentarz dotyczący kozła sarny. To 
poroże towarzyszyło mi przez całe życie, 
a wisi i dziś nad moim łóżkiem, tak iż przy 
przebudzeniu, jak i przed zaśnięciem stale 
nad nim mogłem się radować.

Co tyczyło rolnictwa, to w międzyczasie 
przeszły sianokosy, które sprawnie łącznie 
ze zbiorem przeprowadziliśmy. Ziemniaki 
obficie strzelały w nać, a żyto w źdźbło. 
Znowu otoczyła mnie wiejska idylliczna 
cisza i zaczynałem rozmyślać i cofnąłem 
się myślami do biednych skąpych czasów 
i głodu po I wojnie światowej, gdy rodzice 
– aby umożliwić mi lepsze wyżywienie – 
wysłali mnie z naszą służącą – rosłą, silną 
blondyną – na wieś, abym mógł na gospo-
darstwie rolnym jej rodziców wykurować 
się z czerwonki i znowu najadać się zdrowo 
i do syta. Tam ludzie żyli prosto, niewy-
myślnie, ale zdrowo i dostatnio, tak iż po 
prostu nie byłem w stanie wszystkiego, co mi 
dawano do jedzenia, spałaszować. Dzieliłem 
pokój z naszą służącą Elfrydą. Zawsze gdy 
rano wstawała z łóżka, udawałem, iż śpię 
i mogłem spod przymkniętych powiek 
różności zobaczyć, co mnie już wtedy, 
przyznaję otwarcie, ciekawiło i bardzo 
cieszyło. Elfryde stała często długo przed 
lustrem i czesała swoje długie jasne włosy, 
co sprawiało mi szczególną przyjemność. 
I tak tutaj w myśl życzeń moich rodziców 
do syta i dobrze jadałem, ale i moje ana-
tomiczne znajomości znacząco wzbogacić. 
Napomknąć też należy, iż w owym czasie 
ciągniony przez parę wołów wóz pełen 
siana przejechał mi po nodze, co wszystkich 
tu bardzo przestraszyło, ale na szczęście 
żadnego poważnego skutku nie odniosło. 
Miałem tylko lekkie zgniecenie, od którego 
pozostała mi na pamiątkę blizna, którą 
i dziś czasem z uśmieszkiem oglądam.

Dla poszerzenia i pogłębienia moich rol-
niczych kwalifikacji przerwałem na krótko 
mój pobyt w Bierdzanach i odwiedziłem 
na kilka tygodni jeszcze przedsiębiorstwo 
rolnicze u Pana von W..., który na Śląsku 
był szeroko uznawanym specjalistą no-
woczesnego rolnictwa, a w szczególności 
uprawy ziemi i hodowli bydła. To uspokoiło 
wprawdzie moje sumienie, ale z uwagi na 
dalszy bieg wydarzeń wojennych i prywat-
nych okoliczności losu, nie miały później 
dla mnie żadnego znaczenia. W związku 

z tym godne wspomnienia jest jeszcze tylko 
jedna dowcipna anegdota, która wydarzyła 
się w rodzinie mojego bardzo szanowanego 
gospodarza. Wszystko było u nich wyśmie-
nite i błogosławieństwo licznego potomstwa 
też ich nie pominęło, tylko nie mógł zjawić 
się ani jeden chłopiec. Gdy więc urodziła się 
5 czy 6 dziewczynka, otrzymało małżeństwo 
zamiast gratulacji współczujący telegram bli-
skiego krewniaka, o krótkiej dosadnej treści: 
„Nie popuścić i wytrwale kontynuować!” 

Po powrocie do Bierdzan i mojego nawie-
dzanego przez dobrą duszę babuni pokoiku 
na poddaszu życie toczyło się spokojnie 
utartym trybem kalendarza rolniczego. 
Dziennie objeżdżaliśmy pola. Zboża już 
były sprzątnięte i wymłócone. Słoma zma-
gazynowana w dużych polnych stodołach, 
a reszta w stogach. Zawsze można było coś 
ciekawego zobaczyć i skontrolować. Ale gdy 
zbliżało się późne popołudnie, szedłem 
jak poprzednio codziennie z Franckym 
– z wyłączeniem jego wieczorów skato-
wych – na podchody. Czas polowania na 
wabia minął, ale zawsze można było jakąś 
wartościową pouczającą przygodę przeżyć. 
Gdy tak nasze kręcone ścieżki wzdłuż 
leśnych obrzeży penetrowaliśmy, czujnie 
obserwowali nas dorośli mieszkańcy lasu, 
teraz prowadzący ze sobą swoje młode, 
strojne biało nakrapiane futra. Czaple stały 
nieruchomo na brzegach wielkich stawów, 
co jakiś czas uderzając błyskawicznie swoimi 

długimi dziobami, gdy jakaś ryba czy żaba 
odważyła się zbyt blisko podpłynąć, gdyż 
i one miały troskę rodzicielską i gniazda 
pełne głodnych młodych do wyżywienia. 
Przy odrobinie szczęścia też można było, 
o czym już kiedyś wspominałem, obser-
wować rzadkiego bociana czarnego, jak 
na jakiejś odludnej bagnistej łące czujnie 
i uważnie szukał żab, myszy czy węży albo 
nawet z ich braku szarańcze. Gdy burzowa 
parność panowała nad lasami i chmury 
jak wieże błyskawicznie wznosiły się w at-
mosferę, można było zobaczyć jak duże 
karpie wyskakiwały ponad lustra wody, 
łapiąc unoszące się nad nim różnorodne 
insekty, by z głośnym pluskiem zapaść 
z powrotem do wody. A gdy pierwsza 
błyskawica z głośnym grzmotem piętrzące 
się chmury rozrywała, nareszcie lunął 
deszcz na łaknącą ziemię. To powodowało 
milknięcie wszystkich wesołych odgłosów 
jak melodyjne wołanie wilgi, która za 
niedługo sposobić się będzie już do od-
lotu, kwakanie żab i skrzek czujnej sroki. 

Dla mnie rok 1943 był jednym z najszczę-
śliwszych, gdyż mogłem najswobodniej oddać 
się mojej największej pasji, tj. polowaniu. 
Choć wiedziałem , iż wszystkich nas czeka 
bardzo niepewna przyszłość i coraz mocniej 
rozpościerała się troska o nasz los, żyłem 
w tym czasie wolny od skrupułów choć 
też już miałem za sobą bardzo złe czasy 
i przeczucia czegoś jeszcze gorszego. Mój 
wuj Hrabia Hubertus, który sam też miał 
jak największe obawy o przyszły los, patrzył 
na przesłanki i zapowiedzi nadchodzącej 
katastrofy z podziwu godnym spokojem. 
Jako stary kawalerzysta zwykł mawiać: „im 
szybszy galop, tym chłodniejsza głowa” 
i dla mojego zadowolenia okazywał wiele 
zrozumienia i aprobaty dla pasji życiowej 
i gorączki myśliwskiej siostrzeńca. Poszedł 
nawet jeszcze dalej. Tak iż pewnego dnia 
wziął mnie na bok i na zbliżający się koniec 
mojej w jego majątkach praktyki rolniczej 
zezwolił mi na odstrzelenie w jego lasach 
daniela, które po wybudowaniu Jeziora 
Turawskiego i zalaniu ich ostoi w tamtym 
rewirze rozprzestrzeniły się w bierdzańskim 
lesie, i jelenia. Znałem go na tyle dobrze, 
iż wiedziałem, jak wiele to z jego strony 
oznacza! Byliśmy w wielu sprawach jednej 
myśli, także co do zbliżającej się katastrofy 
politycznej i gospodarczej. Ale pomimo tego 
zrozumiałem na podstawie tej propozycji 
myśliwskiej i umiałem należycie to ocenić, 
jak wysoko stałem u niego w życzliwości 
i przychylności. O tym polowaniu, na tę grubą 
królewską zwierzynę w lasach hrabiowskich 
już w następnym odcinku.     c.d.n.

Kapitalne jelenie w turawskich lasach 
Fot. Krystian Bednarek

Daniele w tutejszych lasach (źródło Vademe-
cum Myśliwego, 1957 r.)

dR JoachiM
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oBóz STRażacKi w SaaLFeLdeR hÖhe
artur galluS, kierownik obozu

w dniach od 20 do 27 lipca 39 członków 
harcerskich i młodzieżowych drużyn po-
żarniczych z gminy Turawa uczestniczyło 
w obozie w Reschwitz w malowniczej 
dolinie Turyngii w niemczech.

obóz odbywał się na terenie byłej gminy 
Saalfeder Höhe, która obecnie zosta-

ła wcielona w miasto Saalfeld i  jest jego 
dzielnicą. Organizatorem wyjazdu była jak 
zawsze Ochotnicza Straż Pożarna w Osowcu. 
Przygotowania do obozu rozpoczynały się 
już w miesiącu styczniu, kiedy ustalane były 
terminy oraz pisane programy do PNWM 
(Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży) 
o dofinansowanie. Przedsięwzięcie zostało 
sfinansowane z wpłat uczestników, środków 
OSP, środków budżetowych Gminy Turawa 
oraz dofinansowania z PNWM. W czasie 
trwania obozu był czas na zwiedzanie, 
zabawę, ale również na doskonalenie umie-
jętności strażackich. Młodzież w tym roku 
mogła zwiedzić zamek „WARTBURG”, 
który od 1999 znajduje się na liście świa-
towego dziedzictwa kultury UNESCO. 
W latach 1521–1522 na zamku ukrywał się 
inicjator reformacji Marcin Luter. Powstał 
tu jego przekład Nowego Testamentu na 
język niemiecki. W jednym z kolejnych 
dni młodzi strażacy pojechali do Jeny, 
gdzie uczestniczyli w zajęciach z fizyki 
w centrum „IMAGINATA”, w którym 
doświadczali z bliska eksperymentów fi-
zycznych i zjawisk percepcyjnych. Park 
składa się z dużej liczby indywidualnych 
układów eksperymentalnych, które sty-
mulują zdumienie, gry i zastanawianie się. 
W eksperymentalnych aranżacjach, takich 
jak np. dźwięk, kamera otworkowa, odkry-
wali możliwości i ograniczenia naszych 
zmysłów oraz sposób, w jaki łączą nas ze 
światem. Po wizycie w Imaginata w Jenie 
mogą zobaczyć świat innymi oczami, a może 
jeden lub drugi eksperyment będą mogli 
teraz lepiej zrozumieć na lekcjach fizyki. 
Przez dwa wieczory, podzieleni na grupy, 
mogli również zwiedzić wraz z przewod-
nikiem miasto Saalfeld oraz poznać jego 
historię i wysłuchać koncertu organowego 
na zabytkowych 50-registrowych organach. 

Poza wycieczkami odbywały się też 
wędrówki po górzystych okolicach wraz 
z poznawaniem ich historii oraz walorów 
biologicznych. Zajęcia sportowe i nauka 
pływania odbywały się na basenie kąpie-

lowym w Saalfeldzie oraz na placu sporto-
wym przy obozie. Tam też organizowane 
były gry i zabawy w mieszanych drużynach. 
Odbywało się wiele pokazów strażackich, 
takich jak: uwalnianie poszkodowanych 
w wypadkach, użycie drabin mechanicz-
nych, użycie piany średniej i ciężkiej, 
kurtyn wodnych, działek wodnych i wielu 
innych. Zbudowany został również domek 
z drewna, który został podpalony, a naj-
młodsi z drużyny niemieckiej przy użyciu 
młodzieżowego sprzętu, pod kontrolą 
doświadczonych członków straży uczyli 
się gasić pożar. Można było zobaczyć na 
własne oczy, jak szybko rozprzestrzenia się 
pożar i jak z nim walczyć. Były też zajęcia 
z pierwszej pomocy, nauka węzłów stra-
żackich, poznawanie sprzętu strażackiego 
. Wieczory natomiast spędzane były przy 
ognisku ze wspólnym śpiewem i zabawami. 
Obozy takie odbywają się już od 2007 r. 
i za każdym razem pojawiały się anomalia 
pogodowe; silny wiatr, burze, bardzo zimne 
noce. W tym roku nie było niczego z tych 
zjawisk ale za to anomalią były upały, które 
sięgały 40 stopni Celsjusza. 

Bardzo serdecznie chcę podziękować 
wszystkim uczestnikom za udział w obozie, 
a przede wszystkim opiekunom: Barbarze 
Moch, Teresie Gallus, Sabinie Wiecha, 
Waldemarowi Mocigemba i Oliverowi Staś 
za charytatywną, bezinteresowną i profe-
sjonalną opiekę nad uczestnikami obozu. 
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ReLacJa z oTwaRcia waKacJi – piKniKu 
Rodzinnego – Bezpieczne waKacJe i eKopiKniKu
danuta piwowarCzyK, anna grodeK

w dniu 30 czerwca 2019 r. nad Jeziorem średnim w Turawie 
odbył się Rodzinny piKniK – Bezpieczne waKacJe połą-
czony z eKopiKniKieM.

impreza zrealizowana została w ramach partnerskiego Projektu 
„Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edu-

kacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, 
Komprachcice i Turawa”, ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

Liderem projektu jest Miasto Opole, natomiast Gmina Turawa 
i Gmina Komprachcice – Partnerami Projektu. Ekopiknik jest 
już III imprezą Gminy Turawa w ramach Projektu. Przed Gminą 
Turawa kolejna impreza – Piknik ekologiczny w trakcie dożynek 
gminnych w Kadłubie Turawskim w dniach 7–8 września 2019 r.

W trakcie imprezy byli obecni goście, zaproszeni przez 
Wójta Gminy Turawa Dominika Pikosa:

 – Pan Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opole – Mia-
sto Opole – Lider Projektu oraz Przedstawiciele Wydziału 
Gospodarki Odpadami Miasta Opole – prowadzący działania 
w ramach Projektu,

 – Przedstawiciele Aglomeracji Opolskiej – w ramach współpracy,
 – Pan Jarosław Żaba – Nadleśniczy Nadleśnictwa Turawa – 
w ramach współpracy,

 – Pani Danuta Wajs – Prezes WiK Turawa oraz Przedstawiciele 
WiK Turawa – w ramach współpracy,

 – Pan Robert Sobczyk – Przewodniczący Rady Gminy Turawa,
 – Przedstawiciele Remondis Opole – w ramach współpracy,  
oraz UCZELNIE:

 – Uniwersytet Opolski Instytut Ochrony i Kształtowania 
Środowiska – Pan dr Tomasz Ciesielczuk,

 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Inżynierii 
Biosystemów,

 – Pan Stanisław Prawniczak i Pan Jacek Matela,
 – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozau-
rów – w ramach współpracy.
W działaniu uczestniczyła również Mucha Odpaducha – po-

stać systemu odpadowego w mieście Opole – wybrana w drodze 
konkursu przez mieszkańców Opola, która zyskała bardzo dużo 
sympatyków wśród uczestników imprezy, zwłaszcza dzieci.

W ramach imprezy odbyły się:
• zajęcia edukacyjne,
• warsztaty edukacyjne,
• gry i zabawy dla dzieci, np. zabawy w tworzenie EKOGE-

NERACJI – Aglomeracja Opolska,
• konkursy ekologiczne dla dzieci, w tym o tytuł Strażnika 

Recyklingu – Aglomeracja Opolska,
• wymiana foliowych toreb na ekotorby – „Przynieś 15 folio-

wych toreb i odbierz designerską ekotorbę” – Aglomeracja 
Opolska,

• Stoisko edukacyjne – Miasta Opole wraz z Muchą Odpaduchą,

• stoisko edukacyjne – Gmina Turawa (wraz z promocją 
zdrowej żywności – jabłka),

• stoisko edukacyjne – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania Kraina Dinozaurów,

• stoisko edukacyjne – Nadleśnictwa Turawa,
• stoisko edukacyjne – Remondis Opole,
• edukacja nt. ochrony wód oraz uruchomienie KURTYNY 

WODNEJ – WiK Turawa,
• animacje ekologiczne – Amer event,
• koło fortuny – konkurs w wersji dla dzieci i dla dorosłych 

dot. ekologii,
• stoiska edukacyjne,
• strefa dla dzieci,
• uruchomienie „Przystanku ekologicznego” – tzw. zestawu 

interaktywnego dot. gospodarki odpadami,
• dodatkowe atrakcje: dmuchańce, warsztaty, gry i zabawy 

rodzinne,
• Uniwersytet Opolski Instytut Ochrony i Kształtowania 

Środowiska – Pan dr Tomasz Ciesielczuk – „Bezpieczne 
unieszkodliwianie odpadów”,

• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Inżynierii 
Biosystemów – znaczenie wywłócznika kłosowego w Jeziorze 
Średnim (aktualnie prowadzący zabieg koszenia wywłócznika 
kłosowego – za pomocą kosiarki pracującej na zbiorniku – 
wykonanej w Instytucie Inżynierii Biosystemów),

• udział Policji i WOPR – „Bezpieczne wakacje”.
Działania w ramach Ekopikniku miały na celu: edukację 

ekologiczną poświęconą zagadnieniom gospodarki odpada-
mi, promowanie pozytywnej postawy dot. segregacji odpa-
dów, upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących 
z recyklingu surowców wtórnych i zagrożeń związanych ze 
spalaniem śmieci.

Głównym przesłaniem Ekopikniku była promocja prawidło-
wej gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów czyli 
czyste środowisko wokół nas. W trakcie imprezy uczestnicy 
(mieszkańcy oraz turyści odwiedzający Jeziora Turawskie) 
mogli się dowiedzieć jak dbać o środowisko naturalne i być Eko.

W ramach imprezy akcja „Bezpieczne wakacje” – zwrócono 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo na wakacjach.

Wszystkie atrakcje odbywały się w scenerii pięknych Jezior 
Turawskich tj. nad Jeziorem Średnim w Turawie – przy boisku 
przy plaży.



17
3/119 Październik 2019

• edukacja nt. ochrony wód oraz uruchomienie KURTYNY WODNEJ - WiK Turawa,  
• Animacje ekologiczne -  Amer event, 
• koło fortuny - konkurs w wersji dla dzieci i dla dorosłych dot. ekologii, 
• stoiska edukacyjne, 
• strefa dla dzieci, 
• uruchomienie  „Przystanku ekologicznego” –  tzw. zestawu interaktywnego dot. gospodarki odpadami, 
• dodatkowe atrakcje: dmuchańce, warsztaty, gry i zabawy rodzinne,  
• Uniwersytet Opolski Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska – Pan dr Tomasz Ciesielczuk  

– „Bezpieczne unieszkodliwianie odpadów”, 
•  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Inżynierii Biosystemów – znaczenie wywłócznika 

kłosowego w Jeziorze Średnim (aktualnie prowadzący zabieg koszenia wywłócznika kłosowego  
 – za pomocą kosiarki pracującej na zbiorniku  - wykonanej w Instytucie Inżynierii Biosystemów), 

• udział Policji i WOPR  -  „Bezpieczne wakacje”. 
 
 
Działania w ramach Ekopikniku miały na celu: edukację ekologiczną poświęconą 

zagadnieniom gospodarki odpadami, promowanie pozytywnej postawy dot. segregacji odpadów, 
upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu surowców wtórnych i zagrożeń 
związanych ze spalaniem śmieci.  

Głównym przesłaniem Ekopikniku była promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz 
zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. W trakcie imprezy uczestnicy 
(mieszkańcy  oraz turyści odwiedzający Jeziora Turawskie) mogli się dowiedzieć jak dbać                                      
o środowisko naturalne i być Eko.  
 
 W ramach imprezy akcja „Bezpieczne wakacje” – zwrócono szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo na wakacjach. 

 
Wszystkie atrakcje odbywały się w scenerii pięknych Jezior Turawskich tj. nad Jeziorem Średnim                      
w Turawie - przy boisku przy plaży.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ekopiknik jest realizowany w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki 
odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
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w dniu 23.07.1919 r. Komisja Skarg, 
wniosków i petycji rozpatrzyła skargę 
na działalność wójta gminy Turawa.

w dniu 25.06.2019 r. (data wpływu) 
do Wojewody Opolskiego Pana 

Adriana Czubaka – wpłynęła skarga 
rodziców dzieci, które uczęszczają obec-
nie do klasy VI PSP w Osowcu oraz PSP 
w Zawadzie. Na podstawie art. 231 k.p.a. 
w związku z art.229 pkt 3 k.p.a. przedmio-
tową skargę Wojewoda Opolski przekazał 
załatwienia według właściwości Radzie 
Gminy Turawa, z prośbą o szczegółowe 
rozpoznanie sprawy i podjęcie stosownych 
działań. Skargę zarejestrowano pod nr 
OB.1510.2.2019.

W przedmiotowej skardze rodzice 
zarzucają:
1. Brak zarządzeń dotyczących rekrutacji.
2. Opieszałość oraz pozorowane dzia-

łania organu wykonawczego.
Przedstawione w skardze zarzuty doty-

czące działalności Wójta Gminy Turawa 
zostały merytorycznie rozpatrzone przez 
komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Turawa w dniu 23.07.2019 r.

Ustalono, że w marcu 2019 r. została 
otwarta rekrutacja w PSP w Turawie. 
W formie załącznika do skargi zostały 
przesłane przykładowe i potwierdzone 
deklaracje do siódmej klasy PSP w Tura-
wie (pierwsza deklaracja – data wpływu 
12.03.2019 r. nr ewidencji 1/2019, druga de-
klaracja 25.03.2019 r. nr ewidencji 3/2019). 
Zdaniem skarżących rekrutacja do PSP 
w Turawie w roku szkolnym 2019/2020 
odbyła się bez Regulaminu i Zarządzeń 
Wójta. Komisja, dokonując analizy mate-
riałów źródłowych (wyjaśnienia Zastępcy 
Wójta pani Marii Bochańskiej) stwierdziła, 
że w roku szkolnym 2019/2020 dla całej 
placówki PSP w Turawie nie opracowa-
no regulaminu rekrutacji. W związku 
z powyższym zarzut braku zarządzeń 
i regulaminów rekrutacji w PSP w Tura-
wie w roku szkolnym 2019/2020 uznaje 
się za zasadny.

Skarżący wnosili, że 8 deklaracji 
uczniów pragnących realizować naukę 
w PSP w Turawie, po złożeniu deklaracji 
w marcu 2019 roku, negatywną odpowiedź 
otrzymali 29.05.2019 z informacją, że 
miejscem realizacji obowiązku szkolnego 
jest PSP w Osowcu. W świetle wyjaśnień 
organu wykonawczego Gminy Turawa 

w kwietniu 2019 na spotkaniu z Zastępcą 
Wójta panią Marią Bochańską oraz Dy-
rektorem GZEAS-u Jerzym Musielakiem 
ustnie poinformowano rodziców o miej-
scu realizacji obowiązku szkolnego. Po 
analizie Komisja stwierdziła, że ww. ustna 
decyzja została przekazana tylko rodzicom 
biorącym udział w spotkaniu. Pozostali 
rodzice nie zostali formalnie poinfor-
mowani o decyzji wskazującej miejsce 
realizacji obowiązku szkolnego w PSP 
w Osowcu. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji, badając materiały źródłowe, 
tj. Protokół nr 3/2019 roku Komisja 
Oświaty i Kultury Zdrowia i Partnerstwa 
Rady Gminy Turawa z dnia 10 maja 2019 
stwierdziła, że Wójt Gminy poproszony 
przez Przewodniczącego Komisji o przed-
stawienie swojego stanowiska w sprawie 
klasy siódmej (w Turawie i Osowcu) nie 
wypowiedział ostatecznego stanowi-
ska. Komisja, badając zasadność skargi, 
stwierdziła brak odpowiedzi w ustawo-
wym terminie na pismo złożone w dniu 
29.03.2019 roku przez skarżących na 
spotkaniu z panią Marią Bochańską – 
Zastępcą Wójta. Odpowiedź na powyż-
sze pismo została przesłana skarżącym 
30.05.2019 roku. Biorąc powyższe pod 
uwagę, Komisja stwierdziła, że istniały 
znamiona opieszałości i pozorowanego 
działania ze strony organu wykonawczego. 
Brak odpowiedzi na złożone deklaracje 
i pismo rodziców z dnia 29.03.2019 r. 
w ustawowym terminie mogło ograniczyć 
skuteczne znalezienie szkoły spełniają-
cej ich oczekiwania. Komisja w pełni 
podziela pogląd zawarty w skardze, że 
prawem rodzica jest decydowanie i wybór 
drogi edukacyjnej dziecka, które mogło 

zostać ograniczone poprzez opieszałość, 
bezczynność oraz pozorowane działania 
organu wykonawczego Gminy Turawa, 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycj, i bada-
jąc skargę stwierdziła, że Rada Gminy na 
sesji w dniu 17.05.2019 r. przyjęła jedno-
głośnie wniosek Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Partnerstwa z dn. 10.05.2019 r. 
w sprawie utworzenia dwóch klas siód-
mych w PSP Turawie i PSP w Osowcu. 
Komisja, analizując skargę, zapoznała się 
z Uchwałą Rady Gminy XXIV/148/2017 
z dnia 10.02.2017 r. w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Na podstawie §2 tej uchwały Publiczne 
Gimnazjum w Turawie przekształca się 
w ośmioletnią szkołę podstawową, a rok 
szkolny rozpocznie kształcenie w klasach 
1–8; 2019/2020. Komisja potwierdziła 
stanowisko rodziców zaprezentowane 
w skardze, że deklaracje rekrutacyjne 
składane do PSP w Turawie są zgodne 
z obowiązującym odwodem szkolnym.

W związku z powyższym Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę 
za zasadną.

Analizowane akty prawne:
1. Prawo Oświatowe,
2. Uchwała XXIV/148/2017 z dnia 10 luty 

2017 w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i Gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego wraz 
z załącznikami,

3. Kodeks Postępowania Administra-
cyjnego, 

4. Protokół Nr 3/2019 Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Partnerstwa,

5. Pismo Wójta Gminy z dnia 
23.07.2019 r.

o tym, jak ważne jest niesienie pierwszej 
pomocy rannym, nie potrzeba nikomu 
mówić. 

czasami wystarczy zadzwonić na po-
gotowie, by komuś uratować życie. 

Tego oraz jak przeprowadzać resuscytację 
krążeniowo-oddechową uczyli się nasi 
najmłodsi. W połowie maja we wszystkich 

przedszkolach oraz w szkołach podsta-
wowych w klasach najmłodszych zorga-
nizowano zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy. Jest to coroczna akcja szkolenio-
wa prowadzona przez wykwalifikowanych 
ratowników medycznych, która obejmuje 
wszystkie placówki oświatowe na terenie 
gminy Turawa. 

z pRacy KoMiSJi SKaRg, wnioSKów i peTycJi
BArBArA cZech, przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji 

z pieRwSzą poMocą  
u naSzych naJMłodSzych
Magdalena SadowSKa



19
3/119 Październik 2019

JeSzcze o oRganizacJi KLaS  
w SzKołach gMiny TuRawa
Maria BoChańSKa, Jerzy MuSielaK

Kilkoro rodziców obecnej klasy Vii skie-
rowało do wojewody opolskiego skargę 
na działalność wójta gminy Turawa, 
którą rozpatrywali Radni gminy Turawa 
na Sesji nadzwyczajnej w dniu 1 sierpnia 
2019 roku.

Z wyjaśnień Wójta przekazanych do Rady 
wynika, że natychmiast po uzyskaniu 

informacji o rozbieżnych poglądach ro-
dziców w sprawie wyboru szkoły, w której 
kontynuować będą naukę uczniowie klasy 
VI PSP w Osowcu, zostało zorganizowane 
spotkanie z rodzicami uczniów tej klasy. 
Na zebraniu w dniu 25 marca 2019 roku, 
na którym obecna była p. Maria Bochańska 
– Zastępca Wójta i Pan Jerzy Musielak – 
Dyrektor GZEAS, uzgodniono z rodzicami 
oraz Dyrekcją obu szkół, że z uwagi na 
względy dydaktyczne i wychowawcze oraz 
wysokie koszty utworzenia dodatkowej 
klasy (od 300 do 400 tys. zł), nie ma moż-
liwości podziału obecnej klasy VI, liczącej 
15 uczniów i utworzenia kolejnego oddziału 
tej samej klasy. Dyrektorzy szkół podsta-
wowych informowali wcześniej Wójta, że 
wszystkie dzieci z obecnej klasy VI będą 
kontynuowały naukę w swoich placówkach. 
Spotkanie z rodzicami miało na celu po-
znanie opinii rodziców przed podjęciem 
ewentualnych decyzji odnośnie funkcjono-
wania klas VII w nowym roku szkolnym.

W dniu 29 marca 2019 roku część ro-
dziców wraz z panią sołtys Miejscowości 
Turawa – Teresą Żulewską i panią Radną 
Gminy Turawa – Barbarą Czech spotka-
ła się z p. Marią Bochańską w temacie 
utworzenia oddziału w PSP Turawa oraz 
złożyła do Wójta Gminy Turawa stosowne 
pismo z żądaniem utworzenia dodatkowej 
VII klasy. W trakcie spotkania ponownie 
uzgodniono, że zostanie zorganizowane 
jeszcze jedno zebranie z rodzicami pod-
sumowujące dotychczasowe ustalenia. 
W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Urzędzie 
Gminy Turawa w spotkaniu uczestniczyli 
zainteresowani rodzice, radni – pan Jerzy 
Farys i pani Barbara Czech oraz Zastępca 
Wójta, pan Dyrektor GZEAS oraz Dyrek-
torzy szkół. Jeszcze raz dyskutowano nad 
zasadnością utworzenia dwóch klas oraz 
ustalono, że zgodnie z decyzją większości 

rodziców klasa VII pozostanie w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Osowcu. Informacja została 
przekazana ponownie rodzicom obecnym 
na spotkaniu.

Wszystkie działania Wójta oparte są na 
obowiązujących przepisach. Zgodnie z art. 
205 ust. 10 Jeżeli w danej szkole podstawowej 
w latach szkolnych 2017/2018–2023/2024 
nie zorganizowano oddziału danej klasy, 
a w przypadku szkół podstawowych powsta-
łych z przekształcenia gimnazjum – w latach 
szkolnych 2017/2018–2025/2026, uczniowi tej 
klasy zamieszkałemu w obwodzie tej szkoły 
organ wykonawczy jednostki samorządu te-
rytorialnego może wskazać miejsce realizacji 
obowiązku szkolnego w innej publicznej 
szkole podstawowej prowadzonej przez:

1. tę jednostkę samorządu terytorialnego;
2. osobę prawną niebędącą jednostką samo-

rządu terytorialnego lub osobę fizyczną, 
jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie.

W tym przypadku przepisu art. 130 usta-
wy – Prawo oświatowe dot. postępowania 
rekrutacyjnego nie stosuje się.

Wójt nie ogłasza zarządzeniem ter-
minów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupeł-
niającego, w tym terminów składania 
dokumentów do klasy VII, tylko do klasy 
I szkoły podstawowej. 

Regulamin rekrutacji do konkretnej 
szkoły podstawowej może ustalić dyrektor 
w drodze zarządzenia. Kompetencja do 
podjęcia zarządzenia w tym przedmiocie 
wynika z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe, zgodnie z którym to dyrektor 
szkoły kieruje działalnością szkoły. Nie 
ma jednak obowiązku przygotowania 
regulaminu, bowiem rekrutacja powin-
na się odbywać zgodnie z ustawą Prawo 
oświatowe oraz rozporządzeniem MEN 
z 16 marca 2017 roku w sprawie przepro-
wadzania postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

W uchwale Rady Gminy Turawa nr 
XXV/149/17 z dnia 24 marca 2017 roku nie 
uwzględniono roku szkolnego 2019/2020 
i ewentualnego utworzenia klasy VII w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Turawie, 
a zgodnie ze stanowiskiem MEN zmiana 

obwodu nie dotyczy dzieci, które są już 
uczniami szkoły podstawowej. Mają oni już 
nabyte prawo do ukończenia danej szkoły. 

Postępowanie rekrutacyjne do szkół nie 
jest prowadzone w trybie ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, lecz 
podlega przepisom prawa oświatowe-
go. W żadnej z ustaw oświatowych nie 
znajdziemy bezpośredniego odwołania 
do KPA w zakresie rekrutacji. W okresie 
wprowadzania nowego ustroju szkolnego 
przyjmowanie uczniów do szkół podlega 
przepisom przejściowym zawartym w usta-
wie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 60 z późn. zm.). 

Reasumując, Wójt nie był zobowiązany 
do wprowadzania zarządzeń w sprawie 
rekrutacji do klasy VII, ani też tworzenia re-
gulaminów. Terminy kodeksu postępowania 
administracyjnego nie mają zastosowania 
w tej sprawie. Wójt zgodnie z art. 205 ust. 
10 miał prawo podjęcia decyzji w termi-
nie do 31 sierpnia 2019 roku. Jak sami 
rodzice wskazują w piśmie do Wojewody 
Opolskiego z dnia 21 czerwca 2019 roku, 
w dniu 25 kwietnia 2019 roku „zostaliśmy 
poinformowani o tym, że nasze dzieci będą 
kontynuowały naukę w Osowcu”. Rada 
Gminy w dniu 17 maja 2019 roku przyjęła 
wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Partnerstwa z dnia 10 maja 2019 roku 
w sprawie utworzenia dodatkowej klasy 
VII do rozpatrzenia przez Wójta Gminy 
Turawa. Sama Komisja nie przegłosowała 
wniosku jednogłośnie (za – 3, wstrzyma-
ło się – 2). Postępowanie Wójta Gminy 
Turawa nie było przewlekłe. Informację 
o możliwości kontynuowania nauki w klasie 
VII rodzice otrzymali w ciągu tygodnia 
od pierwszego spotkania, tj. jeszcze pod 
koniec marca 2019 roku i ta informacja 
była wielokrotnie powtarzana na kolej-
nych spotkaniach z rodzicami i innymi 
osobami zainteresowanymi. Wójt działał 
w granicach przyznanych mu prawem kom-
petencji i podejmował wszystkie czynności 
zmierzające do polubownego rozwiązania 
problemu. Aktualnie wszyscy uczniowie 
klasy VI kontynuują naukę w klasie VII 
w szkołach, do których uczęszczali przez 
ostatnie sześć lat.



20
Kwartalnik Gminy Turawa

Zimorodek
Jerzy StaSiaK
Mamy w kraju wiele pięknie ubarwio-
nych ptaków.
 

Do najbarwniejszych należy zimorodek. 
Prawdziwy to diamencik w rodzimej 

awifaunie. Mimo sporej wielkości (17–19,5 
cm z dziobem) i kolorowego upierzenia, ten 
nieproporcjonalnie zbudowany przedstawiciel 
kraskowatych jest trudny do zaobserwowa-
nia. Preferuje bowiem urwiste, zadrzewione 
brzegi wolno płynących rzek i strumieni. Jego 
główne menu stanowią małe rybki, których 
wypatruje ze zwisających nad wodą gałęzi. 
Po namierzeniu ofiary nurkuje za nią pio-
nowo w dół i chwyta długim sztyletowatym 
dziobem. Spłoszony, mknie nisko nad wodą 
niczym błękitna strzała, wydając przy tym 
twardy, przenikliwy gwizd. Uzupełnieniem 
pokarmu są duże owady wodne, a w szczegól-
ności ich larwy oraz kijanki i żaby. Zimorodek 
zwyczajny występuje w prawie całej Europie 
(prócz dalekiej północy), południowej Azji 
po Archipelag Malajski, Nowej Gwinei oraz 
północnej Afryce. Na naszym kontynencie 
gniazduje 50–190 tys. par, z czego najwięcej 
w Rosji. W Polsce kiedyś dosyć pospolity, 
obecnie nielicznie lęgowy (2,5–6 tys. par), 

głównie w Dolinie Górnej Odry, nad środ-
kową Wisłą, Bugiem, Narwią i Pilicą, a na 
Dolnym Śląsku na Stawach Milickich. Ptaki 
te prowadzą samotniczy tryb życia. Są bardzo 
terytorialne i agresywne. Nawet zimą zaciekle 
bronią swoich rozległych rewirów lęgowych 
przed osobnikami tego samego gatunku, 
a nierzadko i własnymi partnerami. Zimorodki 
to gatunek częściowo osiadły. Jesienią w cie-
plejsze rejony udają się głównie młode ptaki. 
Stare dołączają do nich podczas mroźnych 
zim. W ich miejsce pojawiają się populacje 
zamieszkujące północne i wschodnie obszary 
Europy. Grupują się one nad niezamarzającymi 
odcinkami rzek, często w rejonach, w któ-
rych nie występują w innych porach roku. 
Istniało przeświadczenie, odzwierciedlone 
w nazwie, że czynią to dla odbycia lęgów. Inna 
wersja mówi, że w pewnym okresie nastąpiło 
przekłamanie z ziemiorodek na zimorodek. 
W rzeczywistości ptaki te przystępują do 
gniazdowania w kwietniu. Wykopują do 

tego celu w skarpach, dochodzące do 1 me-
tra długości tunele zakończone komorami. 
Samice składają w nich 5–7 jaj i wysiadują 
je wspólnie z samcami przez 18–21 dni. 
Dostarczaniem pożywienia młodym zajmują 
się również obydwoje rodziców. Początkowo 
podczas karmienia wśród piskląt panuje wy-
jątkowa dyscyplina. Jedno z nich znajduje się 
zawsze przy wylocie z norki. Po otrzymaniu 
pokarmu wycofuje się do środka i zajmuje 
miejsce na końcu utworzonej w komorze 
kolejki. Przy otworze natomiast pojawia się 
kolejne z rodzeństwa. W trakcie dorastania 
zaczynają one rywalizować o pożywienie. 
Zimorodki żyją stosunkowo krótko od 3 
do 5 lat. W ciągu roku przystępują do 1–2, 
a przy sprzyjających warunkach do 3 lęgów. 
Dojrzałość reprodukcyjną osiągają co prawda 
dopiero w drugim roku życia, ale zdarza się, 
że podchodzą do gniazdowania już w sezonie, 
w którym się wykluły. Istnieją duże straty 
w lęgach spowodowane drapieżnictwem łasic, 
lisów i jenotów oraz w wyniku przyborów 
wody. Ogromna jest również (dochodząca do 
80%) śmiertelność młodocianych osobników 
na skutek utonięć podczas niełatwej nauki 
nurkowania, z powodu wychłodzenia orga-
nizmu oraz z głodu będącego konsekwencją 
nieskutecznych polowań. W mitologii greckiej 
władcy Olimpu zmienili w zimorodka jedną 
z plejad – Alkione, za to, że chciała sobie 
przywłaszczyć imię królowej nieba Hery 
oraz, że razem z mężem Keyksem uznawali 
swoje małżeństwo za boskie. Przemienienia 
dokonano, kiedy po śmierci męża, Alkione 

rzuciła się z urwistego brzegu do morza. 
W czasie zrównania dnia z nocą burzliwe 
na ogół Morze Egejskie uspokaja się na 
kilkanaście dni. Wierzono, że to władca 
wiatru Eol, ojciec Alkione, ucisza morze, aby 
mogła w spokoju uwić gniazdo. Okres ten 
nazywano „dniami zimorodka”. Zimorodek 
był również patronem żeglarzy, których 
chronił przed uderzeniami pioruna. Kiedyś 
na ptaki te polowano dla kolorowych piór oraz 
dlatego, że wyjadały narybek ze stawów. Dziś 
w Europie zimorodki chronione są Dyrektywą 
Ptasią oraz Konwencją Berneńską. W wielu 
krajach odnotowano je w Czerwonych Księgach 
Zwierząt Zagrożonych. W Polsce objęte ścisłą 
ochroną gatunkową, wymagającą ochrony 
czynnej. Do największych ich zagrożeń na-
leżą: utrata siedlisk spowodowana regulacją 
rzek i strumieni, wycinanie przybrzeżnych 
zadrzewień, zanieczyszczenie wód, w których 
trudno im polować, a także wielodniowe 
opady deszczu i długotrwałe, mroźne zimy. 
Nad jeziorami turawskimi gniazduje do 4 par 
tych pięknych ptaków.

Szanowni uczniowie i Rodzice
wójt Gminy, Pan Dominik Pikos przedsta-

wił radzie Gminy turawa projekt lokalnego 
Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży z Gminy turawa pod nazwą: 
„stypendium wójta Gminy turawa”. lokalny 
program wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych osiągających indywidualne 
sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. 
jego celem jest promowanie uzdolnio-
nych uczniów wśród społeczności szkolnej 
i  lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy turawa 
na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do wzrostu aspiracji edu-
kacyjnych, sportowych lub artystycznych i aktywności uczniów oraz stwarzanie 
pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej. Program przyczynia się 
również do promocji szkolnictwa Gminy turawa. 

w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący 
Gminę turawa, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce lub mają wysokie osiągnię-
cia w dziedzinach artystycznych czy w sporcie będą mogli otrzymać jednorazowe 
stypendium. nabór wniosków zaplanowany jest po zakończenie roku szkolnego. 
szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów określa regulamin, który zostanie 
podany do publicznej wiadomości. na sesji w dniu 19 września 2019 r. uchwałą 
rady Gminy turawa przyjęto lokalny Program wspierania edukacji uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży z Gminy turawa pod nazwą „stypendium wójta Gminy turawa”.
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opoLSKa gwiazda euRopy
Magdalena SadowSKa

w sobotę 1 czerwca wójt gminy Turawa dominik pikos miał 
zaszczyt przywitać w Bierdzanach grupę gości z panią prezes 
Lgd „Kraina dinozaurów” anną golec na czele peletonu 
rowerowego.

to ludzie z pasją i energią, którzy w ramach projektu: „Rowe-
rem aleją Opolskich Gwiazd Europy” – zadanie realizowane 

w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego 
finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego 
przyjechali wręczyć zasłużoną Gwiazdę pani Beacie Kupka.

Jej Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan 
czynnie bierze udział w życiu sołectwa i pozyskuje wiele 
środków na rzecz miejscowości. Wraz z przedstawicielem 
Urzędu Marszałkowskiego Wójt Gminy Turawa miał przy-
jemność przekazać pani Beacie Opolską Gwiazdę Europy. 
Gratulujemy!

RywaLizacJa na wioSła w BLaSKu KSiężyca
Beata KupKa

w dniu 13 lipca już po raz trzeci odbył się nocny Maraton 
Kajakowy na Jeziorze średnim w Turawie. zorganizowany 
został przez Stowarzyszenie Mieszkańców i przyjaciół Bierdzan 
we współpracy z urzędem gminy w Turawie.

w maratonie wzięło udział 28 zawodników, wchodzących 
w skład siedmiu drużyn. Ich zadaniem było przepłynięcie 

jak najdłuższego dystansu w ciągu trzech godzin. Pokonane 
kilometry mierzone były przez GPS-y zainstalowane w kajakach.

Maraton miał na celu promocję jezior turawskich poprzez 
stworzenie innowacyjnej atrakcji, jaką jest pływanie nocą na 
jeziorze oraz ruch na świeżym powietrzu połączony z rywaliza-
cją. Jeziora dają nam nieograniczoną możliwość do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Jako stowarzyszenie chcemy je w pełni 
wykorzystać, a przy okazji uczynić jeziora turawskie bardziej 
atrakcyjnymi nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów.

Uczestnikami tegorocznego maratonu byli nie tylko mieszkań-
cy województwa opolskiego, ale także ościennych województw. 

Impreza cieszy się coraz większą popularnością. Relacja 
z tego wydarzenia była emitowana w TVP 3 Opole. 

Miłośnicy wiosłowania udowodnili, że późna pora im 
niestraszna. Zawodnicy do końca maratonu utrzymywali 
doskonałą formę. Humory wszystkim dopisywały, a atmosfera 
była bardzo przyjazna.

Zwycięska drużyna w składzie: Katarzyna Gaweł – Murów, 
Tomasz Długosz – Chróścice, Norbert Kafka – Dębiniec, 
Sabina Wiecha – Bierdzany przepłynęła ponad 16 km.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaanga-
żowanie i aktywny udział. Podziękowania również kierujemy 
w stronę Urzędu Gminy Turawa za nieocenioną pomoc i wspar-
cie podczas organizacji maratonu. Zapewniamy, że dołożymy 
wszelkich starań, aby Nocny Maraton Kajakowy został już na 
stałe wpisany w kalendarz imprez nad jeziorami, co z pewnością 
przyczyni się do promocji naszej gminy.
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FeSTyn dLa dzieci
ViKtoria golla

w tym roku wakacje dla dzieci w Kotorzu Małym zaczęły 
się w miłej atmosferze. Rada sołecka wraz z DFK zorga-

nizowała festyn pod nazwą ,,Żegnaj szkło, witajcie wakacje”. 
Dla naszych najmłodszych było wiele atrakcji, m.in. dmuchane 
zjeżdżalnie, animator, stoisko Avon, lody i kiełbaski. Dzięki 
zabawom przygotowanym przez animatora dzieci bawiły się 
znakomicie. Odbyły się takie rywalizacje, jak: jazda na ,,san-
kach”, zabawa z kręglami, łapanie koni na lasso, przeciąganie 
liny, rzucanie piłeczkami do kosza, chodzenie na szczudłach. 
Rywalizacje były zawzięte. Dzieci miały przy tym świetną zabawę 
i wyszalały się co niemiara. Bardzo dziękujemy za tak liczne 
przybycie i życzymy wszystkim dzieciom udanych wakacji! 

STRaSSenFeST 
w KoToRzu
Spotkanie integracyjne ulic Kolejowej, Sosnowej 
i Szkolnej

ViKtoria golla

wakacje to czas odpoczynku, spotkań i zabawy. Jak co 
roku już od dwunastu lat mieszkańcy ulic Sosnowej, 

Kolejowej i Szkolnej spotkali się w bardzo licznym gronie, 
aby porozmawiać i potańczyć. Kilka lat temu nie była to 
jeszcze taka duża impreza. Z roku na rok przybywa coraz 
więcej osób. Każdy przyprowadza ze sobą rodzinę, znajomych 
i przyjaciół, którzy wypełniają pięknie udekorowany namiot. 
Nikt z tej imprezy nie wrócił do domu z pustym żołądkiem. 
Na sąsiadów czekały różnego rodzaju sałatki, grill, smalec, 
ręcznie wypiekane bułeczki, napoje, słodycze oraz piwo. Nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci, takich jak dmuchane zjeżdżalnie. 
Każdy mógł spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, 
która cieszyła się ogromną popularnością. Wśród zabaw nie 
zabrakło fotobudki, którą przygotowała pani Melania. Dzię-
ki niej można było całkowicie zmienić swój wygląd i zrobić 
sobie zabawne zdjęcie. Nie zabrakło również ogniska, które 
podgrzewało atmosferę. W tym roku po raz pierwszy odbyła 
się wymiana zabawek. Każde dziecko przyniosło ze sobą jakąś 
zabawkę, którą już się nie bawiło i mogło wymienić się z kolegą 
lub koleżanką ,,nową” zabawką. Tańce i hulańce rozpoczęły się 
dopiero, gdy zrobiło się ciemno. Przy kolorowych światełkach 
i skocznej muzyce każdy sąsiad bawił się znakomicie. Były 
to utwory, które każdy doskonale zna niezależnie od wieku. 
Zabawa trwała do białego rana. 

Bardzo dziękujemy wszystkim sąsiadom za przybycie oraz 
tym, którzy co roku wkładają trud, aby to sąsiedzkie spotkanie 
stawało się jeszcze lepsze.
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poMaRańczowyM SzLaKieM do pRzededwoRza
ewelina toMeChna
czy marzyliście kiedyś o wakacjach 
z plecakiem? My nie tylko marzyliśmy, 
ale 10 osób najaktywniej uczestni-
czących w zajęciach w świetlicy śro-
dowiskowej w Kotorzu wielkim to 
marzenie spełniło.

w poniedziałek 12.08. z samego rana, 
bo już o godzinie 7.00, spotkali-

śmy się na stacji kolejowej w Opolu. Tak 
rozpoczął się nasz Pomarańczowy Szlak 
do Pracowni Orange w Przededworzu. 
Była to długa droga, ponieważ nasze 
Pracownie dzieli odległość prawie 300 km. 
Jednak po męczącej podróży pociągiem, 
busem i przejściem dwóch kilometrów 
zostaliśmy miło powitani w Pracowni 
w Przededworzu. 

Po poczęstunku i zwiedzeniu wszyst-
kich pomieszczeń (oczywiście nie odmó-
wiliśmy sobie skorzystania z siłowni, czy 
zagrania w piłkarzyki) rozpoczęły się 
zajęcia z panem Szymonem. Tematem 
przewodnim było bezpieczeństwo w sieci 
i tworzenie haseł zabezpieczających dane, 

ale też jak sprawdzić narzędzia, na których 
pracują uczestnicy zajęć, a których my 
nie mamy jeszcze w naszej Pracowni. 
Popołudnie w Pracowni w Przededworzu 
upłynęło nam na wspólnych zabawach 
i wymianach doświadczeń. 

Drugi dzień wykorzystaliśmy, by 
zwiedzić okolicę. Była to pierwsza nasza 
wyprawa w region świetokrzyski, dlatego 
z zachwytem zwiedzaliśmy Kadzielnię, 
byliśmy też w jaskini i Muzeum Zabawek 
i Zabawy, gdzie – poza zabawkami z daw-
nych lat – mogliśmy zagrać w oldskulowe 
gry wideo. Pewnie, gdyby nasza Pracownia 
powstała 20 lat temu, wyposażona byłaby 
w takie komputery i gry.

Dzięki Fundacji Orange i Gminie 
Turawa mogliśmy wziąć udział w Poma-
rańczowym Szlaku. Wyjazd do Przede-
dworza był wspaniałą wakacyjną przy-
godą z plecakami, gdzie mieliśmy okazję 
zwiedzić nieznane okolice, poznać nowych 
przyjaciół, zobaczyć, jak funkcjonują inne 
Pracownie i zdobyć nowe inspiracje do 
dalszej pracy.

waKacJe ze świeTLicą w KoToRzu wieLKiM
ewelina toMeChna
Tradycyjnie „pomarańczowe wakacje” 
odbyły się w kotorskiej stodole. 

każdy dzień wypełniony był aktywno-
ścią fizyczną (czyli bardzo długimi 

spacerami) i pracami manualnymi. Nie 
zabrakło też zabaw grupowych, ukierun-
kowanych przede wszystkim na współ-
pracę. Był też czas na ulubione zabawy, 
takie jak np. wojna na balony wodne. 
Codziennie dzieci miały do wykonania 
inne zadanie: malowanie toreb, progra-
mowanie, mydełka, świeczniki, a to tylko 
niektóre rzeczy, które robiliśmy.

W trakcie wakacji wyruszaliśmy na 
piesze wycieczki, podczas jednej z nich 
odwiedziliśmy Wójta Gminy Turawa, 
innym razem zawitaliśmy na hali spor-
towej im. Joachima Halupczoka, byliśmy 
też razem z edukatorem leśnym w lesie, 
gdzie dowiedzieliśmy się, co zrobić, gdy 
zbłądzimy. Były też dalsze wyprawy, ta-
kie jak wycieczka szynobusem do parku 
linowego do Opola, czy wyjazd na „Piknik 
na Florydzie” do Brzegu. 

Uśmiechy na twarzach i chęć zapi-
sania się na zajęcia w przyszłym roku 
są najlepszym dowodem na to, że dzie-

ciom podobają się wakacje w Świetlicy 
Środowiskowej w Kotorzu Wielkim. 
Dziękuję za udział oraz zaangażowanie 
i do zobaczenia za rok.
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LaRuM, LaRuM...!
alfred KupKa

Alarmują, wołają i piszą w środkach masowego przekazu 
klimatolodzy i uczeni różnych specjalności o grożącym 

„Kolapsie” – zapaści klimatu na naszej niebieskiej planecie Ziemi 
spowodowanej przez niepohamowaną chciwość ludzkiej cywi-
lizacji. W tym przypadku chodzi o pożary podzwrotnikowych 
lasów Amazonii Południowo Amerykańskiej, zwanych płucami 
globu ziemskiego, gdyż produkują na obszarze większym od 
Unii Europejskiej 1/4 tlenu na naszej planecie. Przy tym tyle 
samo neutralizują dwutlenku węgla CO2. Aktualnie szaleje 
tam 7 tysięcy pożarów, a jak podają media, w tym roku było 
tam już około 73 tysięcy pożarów i codziennie dochodzą nowe. 
To w połączeniu z panującym obecnie ociepleniem klimatu, 
wielkimi pożarami lasów Syberii spowoduje dramatyczny 
przyrost uchodzącego do ziemskiej atmosfery CO2 – głównie 
odpowiedzialnego za ocieplenie naszego klimatu. Media podają, 
iż główną przyczyną pożarów Amazonii są podpalenia przez 
plantatorów, chcących w ten sposób tanim kosztem powiększyć 
powierzchnie areału plantacji. Zastępuje to dotychczasowe 
pracochłonne wycinanie tych lasów. A to na świecie zostało 
nazwane chorobą brazylijską. Prezydent Francji Macron na 
odbywającej się aktualnie konferencji przywódców krajów G7 
nazwał pożary tych lasów dramatycznie „nasz dom się pali”. 
Uczestnicy tej konferencji zaoferowali pomoc Brazylii w opa-
nowaniu tych pożarów zarówno techniczną, jak i finansową. 
Zagrozili także sankcjami gospodarczymi, jeśli Brazylia nie 
zaangażuje się w skuteczną walkę z tymi pożarami. 

Larum, larum podnoszę i ja, gdyż odczuwam, iż Polacy też 
jakby, choć nie wszyscy, tą chorobą brazylijską zostali zainfeko-
wani. Może przez turystów albo jakąś południowo-amerykańską 
odmianę muchy Tse-Tse albo innego komara. Bo co zrobiono 
z pięknego, niegdyś słynnego zielonego miasta Opola. Dla 
przykładu wspomnę tylko zielony zakątek w okolicach starego 
browaru, teraz Solaris – to betonowa pustelnia. A aktualnie 
przebudowywany dworzec wschodni i okolice stadionu Odry 
Opole to krajobraz księżycowy, który po zakończeniu tej 
dużej inwestycji niewiele się zmieni! Do tego jeszcze dodam 
prowadzoną na dużą skalę wycinkę kilkusetletnich drzew 
w Puszczy Białowieskiej, od zawsze chronionej i hołubionej 
przez królów, a później zaborców dla swoich wszechstronnych 
wartościowych walorów. W końcu musiała dla zaprzestania tej 
wycinki wkroczyć komisja UE. I to też od razu nie pomogło. 
Dopiero stanowcza groźba nałożenia sankcji poskutkowała. I na 
tym przykładzie widać wyraźnie, iż chodziło o dużo pieniędzy 
ze sprzedaży wartościowych drzew. No tak, lasy w Polsce są 
państwowe, a państwo potrzebuje pieniędzy, przeważnie na 
wydatki nieplanowe, jak doraźne sfinansowanie tzw. „kiełbasy 
przedwyborczej” w postaci 500+ czy jednorazowa dopłata dla 
emerytów. Więcej nawet niż zysk z rozwijającej się prężnie 
gospodarki. Czy turawskie lasy, też państwowe, do tego się za-
liczają i mają cegiełkę dołożyć? Nie wiem, ale widzę, iż obecnie 
bardzo prześwitują. Tak jak za mojego długiego życia jeszcze 
nigdy. Nawet bardziej niż w latach powojennych 1946–1960, 
a już wtedy starzy ludzie w Turawie mówili z przekąsem, iż 
niedługo będzie można widzieć z Rzędowa Jełowę. Co na 
szczęście nigdy nie nastąpiło. Dla sprawiedliwości muszę tutaj 

powiedzieć, iż nasadzenia odbywają się na bieżąco i komplek-
sowo, bardzo dba się o młody drzewostan i chroni przed szkod-
nikami i zwierzętami. Po prostu wydaje mi się, jako laikowi, 
jak i wielu starszym tutejszym mieszkańcom, iż trochę za dużo 
się wycina. Więcej niż przyroda z siebie dać nadąża. Ostatni 
hrabia na Turawie Hubertus von Garnier, uznany autorytet 
w gospodarowaniu lasami, w swoich wspomnieniach z lat 40. 
XX w. pisze, iż najlepszy cykl jest w granicach 80 lat. I kryty-
kuje, iż w lasach królewskich cykl taki trwa nawet do 120 lat, 
co jest absolutnie nieekonomiczne. Jeśli w tej dziedzinie się 
mylę, to bardzo przepraszam, przecież nie jestem fachowcem, 
ale miłośnikiem lasu. 

To co napisałem powyżej jest wstępem do tego, o co mi 
właściwie chodzi, a to jest budowa ścieżki rowerowej z Opola do 
Jezior Turawskich. Do tego celu już są znaczone drzewa przy-
drożne do wycinki – od Zawady począwszy aż do końca wału 
zapory Jeziora Dużego na kilometrze 6,3, a to jest około 9 km. 
A to zawołało mnie na plan. Przecież, gdy powstawały plany 
i projekty budowy tej ścieżki i zapoznaniu się z nimi, opisałem 
w „Fali” nr 2/106/2016, jak można dużo taniej i z korzyścią dla 
późniejszych użytkowników i bez potrzeby wycinki setek drzew 
przydrożnych i innego niszczenia tego otoczenia wybudować 
ścieżkę na bazie już istniejącej takiej ścieżki wybudowanej 
w czasie budowy jeziora, a po wojnie zaniedbanej i zapomnianej. 
No i trasa wiodłaby w dużej części przez las daleko od szosy 
Opole–Turawa–Dobrodzień, a nie tuż obok i wzdłuż tej szosy, 
gdzie rowerzyści jechaliby kilkanaście kilometrów w kłębach 
spalin tysięcy samochodów, jadących w sezonie tą szosą, do-
tleniając się przy okazji ołowiem i innymi składnikami spalin 
samochodowych, wśród hałasu silników. Ale wygląda na to, 
że lobby nieudaczników, którym nie chciało się zająć możli-
wością wykorzystania tej starej poniemieckiej jeszcze ścieżki 
rowerowej, jest silniejsze od zdrowego rozsądku. Widocznie 
komuś tam obiecuje to duży zysk ze sprzedaży wyciętych drzew. 
Mieszkańców Kotorza Małego zachęcam jeszcze raz, jak już 
w 2016 roku, do skutecznego zaprotestowania przeciw budowie 
u nich tej ścieżki. Niech sobie ocenią, jakie im to przyniesie 
plusy i minusy? Plusów żadnych, a chodnik można wybudować 
bez wycinania drzew. Dobitny przykład to istniejąca jeszcze na 
szczęście aleja drzew przy ul. Grunwaldzkiej w Opolu i załą-
czone zdjęcie ścieżki rowerowej w Kępie koło Opola. A gdy ta 
budowa jednak w obecnej wersji zostanie zrealizowana, prze-
konają się wszyscy, iż ani o jotę czy promil nie zmniejszy się 
liczba aut i motocykli tą drogą przejeżdżających. Kto z Opola 
przesiądzie się z auta na rower, by jechać tą trasą w atmosferze 
ołowiowej, w smrodzie i hałasie godzinę do Turawy? Nonsens. 
Najwyżej kilku zapaleńców, ale ci znają starą drogę, o której 
mówiłem wyżej i to nią będą jeździć zdrowo przez las. I jesz-
cze chciałem dopowiedzieć, iż gdyby wersja oficjalna doszła 
do skutku, to można przecież, będąc już w Zawadzie zgodnie 
z projektem przy ulicy Wodociągowej nie zmierzać do szosy 
Opole–Turawa, tylko przedłużeniem tej ulicy Wodociągowej 
w Zawadzie, od stacji wodociągowej dalej tą poniemiecką trasą 
na mapach, uwidocznionej jako droga wodociągowa – nie mylić 
z ul. Wodociągową, prowadzonej na całej długości przez las 
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aż do jeziora. Zwracam się z apelem do Pana Wójta Gminy 
Turawa, młodego jeszcze stażem i wiekiem, wykształconego 
dendrologa, mającego wszelkie przesłanki wybicia się w dobie 
wielkich potrzeb w dziedzinie ochrony środowiska naturalne-
go o sprzeciwienie się wycięciu drzew wzdłuż projektowanej 
ścieżki rowerowej. A w przypadku istniejącej już takiej zgody 
jeszcze od poprzednika, o jej unieważnienie!

Że autorom pomysłu i projektantom ścieżki rowerowej od 
początku przyświecała myśl, iż pójdą wzdłuż i obok szosy 
Opole–Turawa świadczy fakt, iż nawet w miejscach, gdzie 
można tego uniknąć, nie zadano sobie tego trudu, tym bardziej 
iż w „Fali” nr 2/106/2016 opisałem trasę starej niemieckiej 
ścieżki, iż w Zawadzie nie należało już od ul. Wodociągowej 
pójść z powrotem do szosy do Turawy i pchać się w ciasnotę ulic 
Zawada–Kotórz Mały–Turawa, gdy aż prosi się, by wykorzystać 
leśną drogę od stacji wodociągowej drogą wodociągową – nie 
mylić z ul. Wodociągową, która jest naturalnym przedłużeniem 
cały czas lasem aż do drogi Kotórz Wielki–Szczedrzyk. Tam 
na wprost istnieje wlot na starą rowerową ścieżkę prowadzącą 
wzdłuż Jeziora Dużego do Jezior Średniego i Małego, i dalej 
dookoła Dużego Jeziora. Jest jeszcze drugie takie miejsce do 
ewentualnego wykorzystania, iż w razie gdyby jednak poszli 
wzdłuż szosy od Zawady przez Kotórz Mały i Turawę do 
jeziora, to tam zaczyna się następny odcinek starej ścieżki 
rowerowej. I tak: na końcu Turawy, już na podjeździe tej szosy 
od początku lasu jest droga brukowana w prawo obok trans-
formatora do elektrowni wzdłuż podstawy wału i dalej aż do 
szosy Kotórz Wielki–Szczedrzyk. Od tej właśnie brukowanej 
drogi około 8–10 m od szosy do Rzędowa już za szpalerem 
drzew przydrożnych tej szosy zaczyna się stara poniemiecka 
ścieżka rowerowa, wybrukowana cegłami z rozbiórki domów 
z terenów zalewowych. I ta ścieżka biegnie teraz między szo-
są ze szpalerem drzew przydrożnych i rowem opaskowym 
około 300 m aż naprzeciw Rybaczówki. Teraz jednak jest to 
ścieżka zarośnięta krzewami, bo od lat 60. ubiegłego wieku 
w wyniku rozwoju motoryzacji i odejścia od roweru była nie-
uczęszczana. I tę drogę można wykorzystać i w myśl uznania 
i zgody dawnego RZGW, teraz Wody Polskie, prowadzić ją 
poza szpalerem drzew szosy, z jednej lub drugiej strony rowu 
opaskowego aż do końca nasypu wału i zjazdu w prawo w las 
obok ośrodków wypoczynkowych. Pozostaję z wyrazami 
szacunku dla wszystkich, którzy przyczyniają się na naszej 
wspólnej pięknej planecie Ziemi, danej nam do dyspozycji 
przez Stwórcę, do należytego i zgodnego z regułami ochrony 
środowiska naturalnego wykorzystania po wszystkie dni. 
A może obecne różnorakie klęski żywiołowe, jak anormalne 
okresy suszy, pożary i powodzie, już są jakby ostrzeżeniem dla 
ludzkości, iż należy się opamiętać. W przeciwnym wypadku 
mogą nastąpić wydarzenia porównywalne z apokalipsą. 
W imieniu osób zainteresowanych lepszą ochroną środowiska 
z naszego otoczenia i swoim napisałem jak mogłem najlepiej.

PS Gdyby ktoś, co nie daj Boże, poczuł się tym, co napisałem 
powyżej dotknięty, z serca przepraszam! Mnie jako człowiekowi 
w podeszłym wieku chodzi wyłącznie o maksymalnie możliwą 
ochronę naszego delikatnego środowiska naturalnego, abym 
mógł, gdy skinie na mnie Pan na wieczny sen, z czystym sumie-
niem pomyśleć, iż choć grzeszny człowiek, nigdy nie splamiłem 
się ohydną szatańską obłudą ani wstrętnym kłamstwem. I oby 
następne pokolenia mogły żyć na naszym globie w czystym, 
naturalnym, zdrowym środowisku.

Ścieżka rowerowa w Kępie z zachowanymi przydrożnymi drzewami

Aleja drzew – prawa strona do wycięcia

Po prawej stronie drzew dawna ścieżka rowerowa od transformatora 
do Rybaczówki
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Koniec „Lipy”?
rafał Świerad

Tytuł niniejszego artykułu jest nieco 
przewrotny, gdyż symbolizuje walkę 
z anomaliami w naszym życiu. czy jed-
nak w kontekście masowego i często 
bezmyślnego pozbywania się dojrzałych 
drzew z przestrzeni publicznej tytuł 
oddaje sens wyrażenia „ale lipa”? By-
najmniej… raczej koniec kolejnej pięknej 
i historycznej alei lipowej ciągnącej się 
od Kotorza Małego do Turawy.

skąd ta moda przyszła do naszego kraju, 
nie wiadomo. Większość sąsiadów 

Polski rozumie potrzebę troski o zielone 
artefakty w przestrzeni publicznej. A jak 
to było onegdaj?

Już w średniowieczu właściciele ziem-
scy, królowie i książęta nakazywali sadze-
nie wzdłuż dróg i duktów alei i szpalerów 
drzew. Drzewa takie były pod szczegól-
ną ochroną – drakońskie kary groziły 
osobom „psowającym drzewa”. Później 
w Polce w dwudziestoleciu międzywo-
jennym minister Sławoj Składkowski 
w okólniku z 1927 roku zalecał:

„Polecam w ciągu miesiąca marca 
i kwietnia 1928 r. dokonać zadrzewień 
placów i ulic miast, miasteczek i wsi. 
Zadrzewianie ma być przeprowadzone 
przez fachowców o ile możliwe drzewami 
rozwiniętymi. Posadzone drzewa mają 
otrzymać dostateczną ochronę przed 
ich uszkodzeniem. […] Żądam, by akcja 
powyższa nie była traktowana jako skutek 
wymuszonego zarządzenia, lecz jako świa-
dome dążenie do zmiany wyglądu i polep-
szenia jakości powietrza miast i wsi. Pożą-
danem byłoby stworzenie obecnie w każ-
dej miejscowości Komisji Zadrzewień”.

Także obecnie w polskim prawodaw-
stwie znajdują się zapisy odnoszące się 
do ochrony drzew przy drogach (Ustawa 
z 21 marca 1985 r. O drogach publicznych, 
art. 20. oraz art. 39.1).

Co się stało w głowach ludzi i decy-
dentów tak ochoczo rżnących naszych 
zielonych sprzymierzeńców w walce ze 
skutkami globalnego ocieplenia, smogu 
czy hałasu? Czyż ludzie zapomnieli, że 
drzewom zawdzięczają nie tylko tlen 
i kojący oczy kolor? Korzyści płynące 
z obecności odpowiednio pielęgnowa-
nych drzew przy drogach są mierzalne 
i niebagatelne. Drzewa w miastach Europy 
zachodniej i USA mają swoje metryczki, 

gdzie m.in. są wyliczenia, ile dzięki ich 
obecności zaoszczędzono prądu (efekt 
klimatyzatora). Obecność drzew przy dro-
gach to dłuższa żywotność nawierzchni 
poprzez to, że znajduje się w cieniu i nie 
ulega destrukcyjnemu działaniu promie-
ni słonecznych i wysokiej temperatury. 
Dlaczego decydenci świadomie niszczący 
drzewa, by móc poszerzyć drogę czy 
wybudować ścieżkę rowerową, nie chcą 
przyjąć do wiadomości prostych prawd? 
Przecież obecność szpalerów drzew to 
ochrona przed upałem, deszczem, wia-
trem. Czy jazda na rowerze w takich 
warunkach nie jest przyjemniejsza niż na 
promowanych na naszą zgubę stepowych 
przestrzeniach? Przecież drzewa filtrują 
zanieczyszczenia, chronią przed hałasem, 
są domem i ciągiem komunikacyjnym 
(tak!) wielu stworzeń, w tym ginących 
i chronionych owadów, jak np: pachnica 
dębowa. 

Dla ludzkiego zdrowia ważną sprawą 
jest filtrowanie przez rośliny zanieczysz-
czeń wytwarzanych przez pojazdy mecha-
niczne czy piece CO. Drzewa za pomocą 
systemów korzeniowych pobierają z gleby 
i dezaktywują związki metali ciężkich ze 
skutecznością sięgającą od 40 do 70%. 
Dodatkowo towarzyszące roślinom bak-
terie powodują rozkład szeregu związków 
organicznych, w tym szkodliwych wielo-
pierścieniowych węglowodorów aroma-
tycznych (składników smogu). Wysokie 
rośliny to także sprzymierzeńcy rolników: 
korzystnie oddziałują na mikroklimat, 

przeciwdziałają erozji wodnej i wietrznej. 
Korzenie drzew stabilizują spływy wód 
podczas gwałtownych opadów, z kolei 
ich korony skutecznie ograniczają siłę 
wiatru. Każdy, kto mieszka w sąsiedztwie 
starych drzew, wie jak miło skryć się 
przed dającym się nam w ostatnich latach 
skwarem – to prawdziwe dobrodziejstwo, 
które za chwilę w przestrzeni miast i wsi 
będzie dobrem rzadkim. 

Ostatnia mocno niedoceniana jest 
sprawa związana z obecnością drzew przy 
człowieku związana z pojęciem tożsamości 
kulturowej i krajobrazu kulturowego. 

Jako społeczeństwo zapamiętujemy 
i czcimy pewne wydarzenia, sadząc i ob-
serwując rosnące drzewa. Te cudow-
ne szpalery i aleje były tworzone przez 
naszych bliskich bądź ich znajomych 
z lat dziecięcych. Dlaczego pozwalamy 
urzędnikom, by pozbawiali nas, lokalne 
społeczności, swej tożsamości, historii, 
świadków upływu czasu? Czy pomyślał 
ktoś o tym, że drzewo wycinane dla wy-
gody a czasem i korzyści urzędnika, to 
niszczona pamięć o krewnych z dalekiej 
często przeszłości? Potraficie policzyć, ile 
taka pamięć kosztuje, bo wydaje się, że 
jest ona bezcenna.

Ostatni akapit to nawiązanie do haseł 
kluczy, mających na celu usprawiedli-
wienie działań unicestwiających piękne 
i wartościowe elementy krajobrazu, jakimi 
są drzewa. Pewnie każdy słyszał słowa 
wypowiadane jak mantra przy każdej wy-
cince: bezpieczeństwo, estetyka, wygoda.
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Mamy XXI wiek i  jest wiele sposo-
bów (nie tylko piła i asfalt), by chronić 
nie tylko drzewa, ale przede wszyst-
kim uczestników ruchu drogowego. 
Są barierki energochłonne montowane 
przy skrajni jezdni, chodniki i mostki 
prowadzone nad korzeniami drzew, są 
przycinki pielęgnacyjne minimalizu-
jące ryzyko wyrządzenia szkód przez 
spadający konar.

Dlaczego zatem tak wiele miejsc w na-
szym kraju w ciągu ostatnich lat jest 
tak strasznie masakrowanych piłą spa-
linową? Ano dlatego, że zbyt mało jest 
osób gotowych stanąć w obronie historii, 

przyrody i swojego zdrowia. Sami jako 
mieszkańcy powinniśmy się przeciwsta-
wiać wygodnictwu i braku kompetencji 
decydentów. Jeśli zależy nam nie tylko na 
historii, ale i normalnej przyszłości na-
szych dzieci i wnuków, powinniśmy zacząć 
działać. Każdy świadomy obywatel zna 
pracowników swojej gminy, radnych ze 
swojego okręgu, pracowników starostwa 
i urzędu wojewódzkiego, którzy mogliby 
pomóc. Media, w tym społecznościowe, 
też pomagają wywierać wpływ na władzę 
wykonawczą, która mimo wszystko słucha 
głosów płynących z dołu. Tylko głosów 
musi być dużo i mocno brzmiących! 

Nie stójmy bezczynnie, gdy ktoś nisz-
czy nomen omen nasze korzenie, ale 
i przyszłość. Działajmy więc, ocalmy 
tyle, ile to możliwe. Zachęcam do tego 
z całego serca.

drodzy czytelnicy kwartalnika 
„Fala”, Szanowni Mieszkańcy 
gminy Turawa, informujemy, iż 
w kolejnym numerze kwartalnika 
zostanie zamieszczony obszerny 
artykuł dotyczący ścieżki pieszo-
-rowerowej.

FeSTyn Rodzinny na SpoRTowo
aneta BuCzeK i adrian grzeSChiK

w dniach 27 –28 lipca 2019 na boisku LzS w Ligocie Turawskiej 
odbył się festyn rodzinny, którego tematem przewodnim była 
piłka nożna oraz zdobycie pucharu Romana Janczyka – przyjaciela, 
kolegi, wieloletniego bramkarza drużyny sportowej LzS Ligota 
Turawska, który po ciężkiej chorobie zmarł 24 lipca 2018 roku.

w sobotę o godz. 17.30 odbył się mecz Oldbojów Ligota 
Turawska – Szczedrzyk, a o godz. 19.30 zabawa taneczna 

z zespołem FUN Music.
O godzinie 14.00 w niedzielę dzieci przybyły do Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ligocie Turawskiej na interpretację bajki ,,Der 
Ratenfänger von Hameln”, a dorośli na boisko LZS na kawę 
i pyszne ciasto. Bardzo małe dzieci przyjechały z rodzicami. 
W sali strażackiej wszystkie okna były pokryte ciemnym ma-
teriałem, dzięki czemu było całkowicie ciemno, co pozwoliło 
na wyświetlenie baśni na ścianie. Animator miał wiele pytań 
dotyczących baśni, na które dzieci musiały odpowiedzieć. 
Potem dzieci musiały być bardzo cicho i dobrze słuchać, po-
nieważ w innym pokoju na flecie zaczął grać „Ratenfänger”. 
Następnie dzieci z pomocą dorosłych zrobiły sobie opaski 
myszy, które wyszły naprawdę pięknie. Po zdjęciu grupowym 
uczestnicy dobrali się w pary i wraz z eskortą straży pożarnej 
przeszliśmy przez naszą wioskę i zbieraliśmy pozostawione 
przez strażaków kartki z literkami, z których powstało hasło: 
„Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen” – co 
obiecane to obiecane i musi być dotrzymane.

Ostatnim naszym punktem był plac zabaw, na którym rodzice 
czekali na swoje dzieci. Każdy uczestnik dostał lody – tego dnia 
było wyjątkowo gorąco. Po krótkiej przerwie zatańczyliśmy 
kaczuszki z przebraną kaczką, która miała kosz słodyczy dla 
dzieci. Każde dziecko dostało bańki, tak że całe boisko było 
wypełnione mydlanymi bańkami. 

Dzieci miały okazję bawić się, śpiewać, malować, tańczyć 
i grać w piłkę nożną ze swoimi rodzicami i kolegami.

Potem nastąpiła część sportowa, najpierw rozegrano turniej 
o puchar Romana Janczyka, w którym wystąpiły drużyny LZS 
Ligota Turawska, Start Jełowa oraz Przyjaciele Romana. Przy 
bardzo słonecznej pogodzie i zaciętej walce puchar zdobyła 

drużyna LZS Ligota. Bardzo licznie zebrani goście festynu 
mogli podziwiać piękne gole, które padły podczas turnieju. 
Bardzo dziękujemy ekipie z Jełowej za współudział w Festynie 
oraz bardzo licznie przybyłym kibicom z sąsiedniej Jełowej.

Po tym turnieju rozegrano mecz pomiędzy dziećmi a ro-
dzicami. Emocji nie brakowało, a przy głośnym dopingu 
nieznacznie lepsi okazali się rodzice.

Festyn zakończył się wspólną biesiadą muzyczną, który 
trwał do późnych godzin wieczornych.



28
Kwartalnik Gminy Turawa

dzień dziecKa w Ligocie TuRawSKieJ
aneta BuCzeK

Mniejszość niemiecka oraz LzS z Ligoty 
Turawskiej zorganizowali dla dzieci 
całej parafii oraz wszystkich chętnych 
dzień dziecka

wszystko rozpoczęło się 1 czerwca 
2019 roku o godzinie 14.30 na 

boisku LZS w Ligocie Turawskiej. Dzieci, 
rodzice, opiekunowie, dziadkowie oraz 
licznie przybyli goście zostali powitani 
przez przewodniczącą DFK oraz Prezesa 
LZS. 

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji 
między innymi dmuchaniec, trampo-
lina, zjeżdżalnie, domki, kolorowanki, 

rebusy. Dzieci same wykonywały róż-
ne figury, zwierzątka i  inne postacie 
z groszku. 

Na zajęciach chemicznych uczestnicy 
mogli dowiedzieć się, jak zgasić świecę 
bez dmuchania, jak produkować tlen, 
sztuczną krew. Jak sprawić, by atrament 
znikał w wodzie i znowu się pojawił. 

Podczas tych warsztatów dzieci zoba-
czyły palącą się dłoń – jednym z ochot-
ników tego eksperymentu był nasz Wójt 
Dominik Pikos. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło 
się również malowanie twarzy, przez 
chwilę dzieci przeniosły nas w świat 

jednorożców, motyli, kotów, psów, spi-
dermenów i wielu innych bajkowych 
postaci. 

Na wszystkie dziewczynki oraz ich 
mamy czekały profesjonalne Panie ko-
smetyczki, które malowały paznokcie 
na różne kolory i odcienie. Nie zabra-
kło również sportowej rywalizacji, na 
zakończenie imprezy został rozegrany 
mecz dzieci kontra rodzice. 

Rodzice, opiekunowie i pozostali 
uczestnicy spędzili razem miło czas 
przy wspólnej kawie, cieście i grillu. 
Dzieci natomiast degustowały lody 
i hot-dogi. 
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aneta BuCzeK

3 sierpnia 2019 r., w VI dniu pieszej pielgrzymki z Legnicy 
na Jasną Górę w Ligocie Turawskiej o godz. 10.00 odbyła 

się uroczysta msza święta, w której uczestniczyli przybyli 
pielgrzymi, jak również mieszkańcy parafii. Po mszy świętej 
parafianie poczęstowali pielgrzymów pyszną grochówką przy-
gotowaną przez Ośrodek szkoleniowy STRAŻAK w Turawie. 
Panie z parafialnego Caritas ugościły księży oraz diakonów 
w salce parafialnej. Po spożytym posiłku uczestnicy pielgrzymki 
mieli chwilę odpoczynku na parafialnych błoniach. 

idzieMy w Mocy ducha chRySTuSowego

noc BaJeK w Ligocie TuRawSKieJ
agnieSzKa Buhl
15 lipca w budynku ochotniczej Straży 
pożarnej w Ligocie Turawskiej odbyła 
się noc bajek. w tym roku noc była 
poświęcona bajce „Muzykanci z Bremy”. 

Projekt został zorganizowany przez 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim, a sfi-
nansowany przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Bundes-
ministerium des Innern i Vdg. Noc roz-
poczęła się o godzinie 19.00. Uczestników 
powitała przewodnicząca DFK w Ligocie 
Turawskiej pani dr Aneta Buczek, która 
przedstawiła program „Nocy Bajek”. 
Dzieci miały nie tylko okazję poznać 
bajkę o „Muzykantach z Bremy”, ale 
także za pomocą gier i zabaw nauczyć 
się nowych słów w języku niemieckim. 
Wieczorem uczestników odwiedziły 
postacie z bajki: kot i kogut, które zabrały 
dzieci w niesamowitą podróż. Podczas 
zajęć z animatorkami dzieci tańczyły, 
śpiewały i brały udział w sztafecie. 

Na zakończenie zajęć uczestnikom 
zostały wręczone dyplomy oraz małe 
upominki. Następnie dzięki życzliwości 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Ligoty 
Turawskiej uczestnicy mogli zobaczyć 
z bliska wóz strażacki. Pani Bernadeta 

Staś, kierownik filii Biblioteki Publicznej 
w Turawie, przeczytała dzieciom przed 
snem bajkę o „Muzykantach z Bremy”, 
dzięki której wszyscy mieli piękne i ko-
lorowe sny.

Rano przed śniadaniem wszyscy 
uczestniczyli w porannej gimnastyce, 
którą przeprowadziła pani Małgorzata 
Basaj. Dzieciom bardzo spodobała się 
„Noc Bajek” i chcieliby ponownie wziąć 
udział w tym projekcie.
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uczniowSKie SuKceSy
anna BudniK, tereSa galluS

publiczna Szkoła podstawowa im. Jana 
pawła ii w osowcu dba o wszechstronny 
rozwój swoich uczniów.

naszym celem jest rozwijanie róż-
norodnych możliwości uczniów 

z uwzględnieniem ich indywidualnych 
potrzeb i zainteresowań. Kształcimy 
umiejętności poprzez indywidualne po-
dejście do każdego ucznia. Staramy się 
odkrywać ich potencjał poprzez angażo-
wanie w różnych konkursach, turniejach, 
zawodach. W minionym roku szkolnym 
przedszkolaki i uczniowie uczestniczyli 
w ponad 70 konkursach przedmiotowych, 
artystycznych i sportowych na etapie 
szkolnym, gminnym, powiatowym, wo-
jewódzkim i ogólnopolskim. 

Największe osiągnięcia naszych 
uczniów na etapie międzynarodowym, 
ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym 
i powiatowym: 

laureaCi:
Jakub Mikulski – laureat woje-

wódzkiego konkursu matematycznego; 
III miejsce w XVII Konkursie Mate-

matycznym o Puchar Dyrektora I LO 
w Opolu; 

Marta Sochor – laureatka Ogólno-
polskiego konkursu Albus 2019 z języka 
polskiego, laureatka Ogólnopolskiego 
Konkursu Galileo 2019 z języka pol-
skiego;

Weronika Langner – laureatka Ogól-
nopolskiego Konkursu Galileo 2019 
z języka polskiego;

Paulina Sochor, Paulina Piwowar-
czyk – laureatki Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o zdrowiu i jego ochronie 
„Meditest”;

Klasa I – II miejsce w ogólnopolskim 
projekcie edukacyjnym ,,Zdrowo jem, 
więcej wiem”;

Dominika Sowa – I miejsce w XXVIII 
Wojewódzkim Konkursie Plastyki Ob-
rzędowej ,,Kroszonki Opolskie 2019”;

Oliwia Michalczyk – III miejsce 
w Rejonowym Konkursie Recytator-
skim w języku niemieckim ,,Młodzież 
recytuje poezję”;

Natalia Gontarz – III miejsce 
w pchnięciu kulą w Igrzyskach LZS 
Szkół Wiejskich w lekkiej atletyce;

Oliwia Matysek – III miejsce w skoku 
w dal oraz w biegu na 100 m w Igrzyskach 
LZS Szkół Wiejskich w lekkiej atletyce.

wyróżnienia:
Martyna Kokot – Wojewódzki Kon-

kurs Plastyczny ,,Dlaczego kocham Pol-
skę?”;

Dominika Sowa – Wojewódzki Kon-
kurs Plastyczny ,,Opolska mama ma moc”;

Dawid Dzierżak – Wojewódzki Kon-
kurs Plastyczny ,,Moja Europa”;
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wakacje to czas, w którym nasze przedszkole odwiedzały 
przedszkolaki, nie tylko z naszej placówki, ale również 

z przedszkoli z całej gminy, bowiem, jak co roku, w okresie 
letnim oddział przedszkolny w Osowcu pełnił dyżur, w tym 
roku w sierpniu. W tym czasie zorganizowane zostały wakacyjne 
zajęcia dla dzieci, pozwalające aktywnie i twórczo spędzić czas 
w gronie rówieśników, przede wszystkim na świeżym powietrzu.

W ramach zajęć dzieci m.in.: tańczyły, śpiewały, zwięk-
szały swoją sprawność, zwinność i kondycję (podczas zajęć 
sportowych), malowały, rysowały, lepiły i tworzyły arcydzieła 
(podczas zajęć plastycznych), a także były uczestnikami gier 
edukacyjnych.

W ofercie zajęć nasze przedszkole wychodziło naprzeciw 
wszystkim potrzebom najmłodszych, to miejsce, gdzie dzieci 
spędziły bezpiecznie i w atrakcyjny sposób czas wakacyjnej laby.

Marta Czech, Kamil Podkówka, Pau-
lina Sochor, Jakub Mikulski, Kacper 
Oleksowicz, Kacper Stępień – Ogól-
nopolski konkurs wiedzy ekologicznej 
„Ekotest”;

Kamil Podkówka, Konstancja Bo-
bowska, Marta Czech – Ogólnopolski 
konkurs wiedzy o zdrowiu i jego ochronie 
„Meditest”;

Jakub Mikulski, Paweł Janota, Piotr 
Simbiga – Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny Kangur;

Paulina Sochor, Kamil Podkówka, 
Dominika Sowa, Paulina Piwowar-
czyk, Marcin Oszczęda, Marta Czech 
– Ogólnopolski Konkurs Galileo 2019 
z języka polskiego;

Paulina Sochor, Weronika Langner, 
Marcin Oszczęda, Natalia Gontarz, 
Kacper Oleksowicz, Weronika Piela-
wa – Ogólnopolski Konkurs Albus 2019 
z języka polskiego;

Kacper Oleksowicz, Kinga Kot, 
Jagoda Bal – Wojewódzki konkurs 
wiedzy pożarniczej;

na etapie gminnym największe 
sukcesy zdobyli:

Oliwia Michalczyk – laureat w konkur-
sie recytatorskim w języku niemieckim 
,,Młodzież recytuje poezję”;

Paulina Sochor – I miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Polonistycznym;

Kamil Podkówka – II miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Języka Angielskiego;

Jakub Mikulski – I miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Matematycznym;

Marta Czech – II miejsce, Paulina 
Piwowarczyk – III miejsce w VIII Mię-
dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim 
Polskiej Poezji Patriotycznej pod patro-
natem Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 
im. Alojzego Smolki w Opolu;

Kacper Oleksowicz – I miejsce, Kinga 
Kot – II miejsce, Jagoda Bal – III miejsce 
w Konkursie wiedzy pożarniczej;

Julia Kałuża – I miejsce w Gminnym 
Turnieju „Co wiem o swojej gminie”;

Monika Sochor – I miejsce w Gmin-
nym Konkursie Kroszonkarskim Gminy 
Turawa oraz Gminnym Konkursie Kro-
szonkarsko-Zdobniczym w Luboszycach 
technika rytownicza;

Dominika Sowa – I miejsce w Gmin-
nym Konkursie Kroszonkarskim Gminy 
Turawa oraz Gminnym Konkursie Kro-
szonkarsko-Zdobniczym w Luboszycach 
technika dowolna.

Uczestnicząc w konkursach, nie wszy-
scy zdobywali nagrody i wyróżnienia 
na wyższych etapach, ale każdy uczeń 
mógł wybrać interesujący go konkurs na 
etapie klasowym czy szkolnym. Były to 
konkursy związane z naszym patronem, 
przedmiotowe, recytatorskie, czytelnicze, 
artystyczne, turnieje. Każdy uczeń mógł 
znaleźć w bogatej ofercie coś, co pozwo-
li mu rozwijać swoje zainteresowania 
i umiejętności, a w przyszłości ułatwi 
wybrać kierunek dalszego kształcenia. 

waKacJe w pRzedSzKoLu
natalia KozłowSKa
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uczeSTniczyMy w pRogRaMach, pRoJeKTach 
eduKacyJnych i pRacuJeMy MeTodą pRoJeKTów
Katarzyna reguła, elżBieta deMBińSKa

poprzez prace metodą projektu kształ-
tujemy kreatywność, samodzielne zdo-
bywanie wiedzy, komunikatywność, 
przedsiębiorczość, współpracę w grupie. 

w roku szkolnym 2018/2019 braliśmy 
udział w różnych programach 

i projektach edukacyjnych:
,,Aktywna tablica” – program rządowy, 

którego głównym celem było podno-
szenie kompetencji cyfrowych uczniów 
i nauczycieli.

Nauczyciele byli bardziej zmotywowani 
do poszukiwania i tworzenia nowych 
materiałów do lekcji, przez co mogli je 
urozmaicić. Podnosili swoje kompetencje 
cyfrowe, dzielili się swoim doświadcze-
niem.

 Uczniowie chętnie i aktywnie uczest-
niczyli w lekcjach. Dzięki zobrazowaniu 
treści programowych nasze dzieci łatwiej 
nabywały wiedzę i umiejętności z ma-
tematyki, fizyki, geografii i muzyki. 
Interaktywne ćwiczenia bardziej moty-
wowały ich do uczestniczenia w lekcjach. 
Takie metody pracy wpłynęły również 
na podniesienie wyników nauczania. 
Bardzo trafny okazał się zakup do szkoły 
w ramach programu ,,Aktywna tablica” 
monitora dotykowego, który daje więk-
sze możliwości kształcenia kompetencji 
cyfrowych. Jest on bardzo atrakcyjny dla 

dzieci, ponieważ w obsłudze przypomina 
duży tablet.

,,Ekoklasa pod chmurką” – to projekt 
realizowany we współpracy z UG Turawa 
dotowanym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu. Celem projektu było pod-
niesienie poziomu wiedzy ekologicznej, 
uatrakcyjnianie zajęć dydaktycznych 
i upiększanie obejścia naszej szkoły.

,,Niepodległa” – to nasz szkolny pro-
jekt edukacyjny, który był realizowany 
przez cały rok. Jego głównym celem było 
przypomnienie uczniom drogi Polski do 
odzyskania niepodległości w 100. rocz-
nicę jej odzyskania. W ramach projektu 
odbywały się akademie, konkursy, wysta-
wy, prezentacje multimedialne, gazetki 
ścienne, sadzenie drzewek, spotkania 
ze świadkami wydarzeń z tamtych lat, 
którzy mieszkają w naszej gminie.

,,Jestem bezpieczny w szkole i poza nią” 
– to również szkolny projekt edukacyjny 
realizowany w trosce o bezpieczeństwo 
naszych uczniów. W związku z tym w na-
szej szkole były zorganizowane spotkania 
z policjantem, strażakiem, ratownikiem 
medycznym. Uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach i zajęciach ,,Ratujemy i uczy-
my ratować”, ,,Akademia Bezpiecznego 
Puchatka”, ,,Bezpieczny Miś III”, konkursie 
wiedzy pożarniczej, zawodach sportowo-

-pożarniczych, w międzynarodowym 
obozie młodzieżowych drużyn pożarni-
czych oraz w ćwiczeniach pożarniczych.

,,Młodzi Seniorom” – to cykliczny 
szkolny projekt, mający na celu wyra-
bianie w uczniach empatii, wrażliwości 
na potrzeby ludzi starszych, chorych, 
samotnych. W ramach wolontariatu nasi 
uczniowie wykonywali kartki świątecz-
ne i upominki dla seniorów. Z okazji 
świąt odwiedzali w domach najstar-
szych mieszkańców naszej miejscowości 
z życzeniami. Co roku przygotowują 
i prezentują program artystyczny dla 
seniorów w dniu ich święta, uczestniczą 
w kolędowaniu misyjnym, wykonują 
plakaty i prace plastyczne zachęcające 
innych do współpracy.

,,Wiosna w ogrodzie i na talerzu” – to 
szkolny projekt adresowany do najmłod-
szych i uczniów klasy VII, który jest reali-
zowany wiosną, a jego celem było przy-
bliżenie wiadomości na temat zależności 
zdrowia od sposobu odżywiania. Poprzez 
udział w projekcie dzieci poznały zawody 
związane z uprawą roślin i produkcją 
żywności, założyły parapetowe ogródki, 
zasadziły rośliny w Ekoklasie, wykonały 
albumy kulinarne oraz o wiosennych 
roślinach, uczestniczyły w konkursach 
o zdrowym jedzeniu, wiedzy wiosennej 
i wokalnych.
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KoRona
tereSa galluS, anna BudniK

w dniu 27 sierpnia odbyło się uroczyste zakończenie prac przy nowej 
koronie dożynkowej. Osoby, które włożyły najwięcej pracy w wyko-

nanie wspaniałej korony, spotkały się razem przy suto zastawionym stole 
i wspominały, jak przebiegały ich prace. Pierwsze spotkanie w sprawie 
korony odbyło się już w zimie. Panie z Rady Sołeckiej przedstawiły Sołty-
sowi wstępny projekt korony. Pierwsze prace przy koronie rozpoczęły się 
w drugiej połowie czerwca, kiedy to panie pojechały zbierać zboże i wyse-
lekcjonować te najdorodniejsze kłosy. W połowie lipca sołtys wykonał stelaż 
korony i wtedy rozpoczęto pleść koronę. W kolejnych dniach i tygodniach 
prace nabierały tempa i zakończyły się w II połowie sierpnia. W pracach 
tych uczestniczyło w sumie kilkanaście pań. Zajęcia były podzielone na 
dwa etapy: przygotowanie poszczególnych elementów w domach i prace 
bezpośrednio przy koronie.
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KonKuRS FoTogRaFiczny w pRzedSzKoLu w TuRawie
tereSa ponitKa

Ojczyzna przedszkolaka jest blisko,
na wyciągnięcie ręki – to ulica,  
dom, podwórko. tadeusz różewicz

mała ojczyzna to bardzo ważny 
element kształcenia w edukacji 

przedszkolnej, stanowiący podstawę 
systemu wartości. Poznanie najbliższe-
go środowiska dziecka, jego historii, 
zabytków, małej architektury, tradycji, 
zwyczajów, instytucji i miejsc użyteczności 
publicznej jest punktem wyjścia do roz-
wijania jego zainteresowań historycznych. 
W marcu 2019 roku został ogłoszony, 
a 28 maja 2019 r. zakończył się Konkurs 
Fotograficzny dla Dzieci i ich Rodziców 
pt: „W rodzinnym obiektywie – Turawa 
i okolica”.

celem konkursu było:
–  rozbudzanie zainteresowania dzieci 

i ukazywanie różnorodności piękna 
naszej wsi i okolicy;

–  poszerzanie wiedzy dzieci na temat 
Turawy i okolic (krajobrazu, zabyt-
ków również przyrodniczych);

–  rozwijanie zainteresowań fotogra-
ficznych wśród dzieci przy pomocy 
rodziców;

–  zachęcanie do wspólnego spędzania 
czasu;

W  ramach konkursu nadeszło 
około 50 ciekawych i barwnych fo-
tografii. Galerię zdjęć można było 
oglądać w przedsionku przedszkola. 
Jednocześnie można było głosować na 
,,najpiękniejsze ujęcie”. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpiło 28 maja 2019 
roku. Na pełnych emocji obradach jury 
podliczyło wszystkie oddane głosy oraz 
starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie 
ocenić fotografie. Stwierdzono, że każ-
de ze zdjęć jest naprawdę wyjątkowe, 
bardzo dobrze oddaje piękno naszej 
miejscowości i gminy.

ostatecznie Komisja Konkursowa 
w składzie: 
Brygida Mach, Teresa Ponitka, Aleksandra 
Calicka, Dominika Buczek postanowiła 
przyznać wszystkim przedszkolakom i ich 
rodzicom I miejsca. Uroczyste wręczenie 
nagród uczestnikom konkursu nastąpiło 
w Przedszkolu 3 czerwca 2019 roku.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu i ich opiekunom! 
Pragniemy również podziękować Wójtowi 
Gminy Turawa za wsparcie finansowe na 
zakup nagród dla uczestników konkursu. 
Pokonkursową galerię zdjęć można oglą-
dać w Urzędzie Gminy Turawa.

exoduS 1945, TRudne powRoTy – 
począTKi (naReSzcie w doMu)
alfred KupKa

Początkowy czas był rzeczywiście 
trudny. Brakowało nam wszystkiego 

prócz domu. Zachowane były stare me-
ble, lecz nie wszystkie, np maszyna do 
szycia zawędrowała, gdy nas nie było, na 
południowo-zachodni kraniec wsi. Ale 
po jakimś czasie wróciła. Przez kilka 
pierwszych dni, zanim się oswoiliśmy, 
byliśmy na garnuszku przede wszystkim 
starszej siostry mamy, Marii, też Kupka. 
Mieszkała dwa domy dalej na małym 
gospodarstwie, dwie krowy, dwa hekta-
ry pola i potrafili nas też wyżywić. Do 
pełni zadowolenia z powrotu do domu 
– o szczęściu tej sytuacji nie mówiąc – 
brakowało nam przede wszystkim to, iż 

jeszcze nie byliśmy w komplecie. Nie było 
wśród nas naszej najstarszej siostry Mar-
ty, która w tym nieszczęsnym styczniu 
1945 r. była ewakuowana wraz z całą 
załogą urzędu rejencji opolskiej, gdzie 
pracowała jako stenotypistka (rejencja 
to podział administracyjny w Prusach 
przybliżony do regionów zachowujących 
pewną odrębność, jak np. Górny Śląsk 
ze stolicą Opole, Dolny Śląsk z Wrocła-
wiem). Raz tylko w trakcie ucieczki od-
nalazła nas i odwiedziła w lagrze zbior-
czym w GÖrlitz (Zgorzelec), zanim z ca-
łym urzędem byli znów dalej ewakuowa-
ni na zachód Niemiec. Matka teraz już 
w Turawie próbowała, choć poczta jesz-

cze nie działała, na różny sposób dowie-
dzieć się o jej dalszych losach. Na razie 
bezskutecznie. To był chyba pierwszy 
główny jad drążący jej zdrowie. Następ-
nym ważnym problemem były sprawy 
bytowe, tj. wyżywienie i ogrzewanie 
w nadchodzącej zimie. Ojciec po mie-
siącu znalazł pracę w lesie przy kolejce 
transportującej ścięte drzewa na tartak 
w Turawie lub na stację kolejową w Ko-
torzu Małym. Zarobek był mizerny, 
a praca bardzo ciężka, nie na niego. Był 
murarzem, ale wtedy jeszcze się nic nie 
budowało. To dla niego musiało zawsze 
być najlepsze z posiadanej żywności. 
Najmłodszy brat Heinz, teraz Henryk, 
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prawie już 9-latek poszedł na „służbę” 
do brata mamy Franza Schnotalla z Ko-
torza Małego. Tam wyżywienie miał 
dobre, też mieli krowy i świnie i nic mu 
nie brakowało. To do nich najwięcej 
chodziłem, o czym trochę dalej i od nich 
najwięcej żywności dostawaliśmy. Nie 
mieli już małych dzieci, tylko dorosłych 
synów na wojnie i jedną córkę w domu. 
Kilka dni po przybyciu do Turawy mama 
z ojcem i ze mną poszliśmy pieszo do 
oddalonych ok. 10 km Luboszyc do dru-
giej starszej siostry mamy Juliany (Ulka) 
Porwol. Od niej dostaliśmy pierwszy 
zadatek na własną hodowlę gospodarczą 
– młodą kózkę. Nazwaliśmy ją z bratem 
Mużlik oraz dwie młode kurki. I to były 
pierwsze sztuki naszego nowego żywego 
inwentarza. Także od innych krewnych 
z rodziny mamy dostawaliśmy po jednej, 
dwie kurki, a od ciotki Marii z Turawy, 
tej która nas pierwsze dni żywiła dosta-
liśmy młodą gąskę. I to miało w przy-
szłości zapewnić nam troszeczkę lepsze 
wyżywienie. Ja jako jeszcze 11-latek co-
dziennie do południa chodziłem do Ko-
torza Małego do krewnych mamy po 
prośbie, tzw. żebry. Miałem ze sobą ko-
newkę na mleko i szmacianą torbę. Za-
chodziłem na zmianę do czterech rodzin 
krewnych mamy i jednej kuzynki ojca, 
dziś Kotórz Mały ul. Polna. Za pierwszym 
razem, gdy do kogoś szedłem, szła ze 
mną starsza siostra Angela, teraz Aniela. 
Ona lepiej znała Kotórz i siedziby krew-
nych. Za pierwszym też razem mieliśmy 
z sobą list mamy napisany po niemiecku 
– bo tu chodzili wszyscy dotąd do nie-
mieckich szkół. Matka wyuczyła nas 
formuły powitania, gdy do kogoś z krew-
nych zachodziliśmy i ta formuła powi-
tania widocznie była na Górnym Śląsku 
od dawna stosowana. I tak wchodząc do 
domu trzeba powiedzieć: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus!’’ Odpowiedź 
będzie: ,,Na wieki wieków. Amen. Witej 
do nołs’’. Wtedy odpowiadacie: ,,Bóg 
zapłać”, oddajecie gospodyni, w tym 
przypadku cioci czy wujkowi list mamy, 
mówiąc przy tym kim jesteście. Na koniec 
prosicie o wsparcie i żywność. Możecie 
mówić, jak wam wygodnie, albo po nie-
miecku, albo po śląsku. Prosicie o ma-
ślankę albo mleko, trochę masła, mąkę 
albo chleb i inną żywność. Kartofle mie-
liśmy, dostaliśmy ich dosyć od ciotki 
Marii z Turawy i od po sąsiedzku miesz-
kającej na wycugu matki ojca. Dalej już 
chodziłem teraz sam, a najczęściej do 
wujka Franza i ciotki Gertrudy Schno-

talla, bo oni dawali najwięcej, byli naj-
lepsi i żył u nich teraz brat Heinz dla 
lepszego odżywiania się, a także i dlate-
go, że tęskniliśmy do siebie, choć po-
przednio często mieliśmy ze sobą różne 
utarczki, spory a nawet bójki. Natomiast 
u kuzynki ojca, na ul. Polnej, za którymś 
kolejnym już razem przy wejściu na 
podwórko gospodarz, mąż kuzynki, 
zastopował mnie już od furtki i wypędził. 
I już więcej tam nie chodziłem. I jeszcze 
coś podobnego przeżyłem, ale troszecz-
kę później: Zimą 1945/46 zaczęto pracę 
przy jednostronnym poszerzaniu, 
a w przyszłości asfaltowaniu szosy mię-
dzy Kotorzem Małym a Turawą. Na 
pobocze zwieziono najpierw i usypano 
co kilkanaście metrów kopce grubych 
kamieni bazaltowych o granulacji może 
co najmniej dwie pięści. I teraz przy tych 
kopcach klęczeli na różnych matach 
mężczyźni i młotkami te kamienie tłukli 
na kowadłach na mniejsze, które następ-
nie były sypane do wykopanego już z jed-
nej strony szosy rowu, na którym będzie 
poszerzona jezdnia. Pracował tam też 
jeden jeszcze młody, może 15–16-letni 
chłopak, którego znałem z widzenia 
z kościoła. Przechodząc obok nich, męż-
czyźni przeważnie patrzyli na mnie z po-
litowaniem, ale nie ten młodzian. Pew-
nego razu, gdy obok nich przechodziłem, 
wstał i z młotkiem w ręce z groźną miną 
podchodzi do mnie i mówi przez zaci-
śnięte zęby, może żeby go nie słyszeli ci 
inni klęczący co kilkanaście metrów 
mężczyźni: Ty pierunie ognisty! Zajś 

idziesz do Kotorza na fecht, tzn. żebrać. 
I zamachnął się groźnie na mnie ręką 
dzierżącą młot. Uciekłem, ale przezornie 
nie z powrotem w stronę Turawy, lecz do 
Kotorza, żeby móc dalej prowadzić te 
swoje żebry. Z powrotem przechodziłem 
już nie obok nich szosą, ale na skos przez 
pola, prosto do Turawy. Od tego czasu 
już nigdy obok nich nie chodziłem, tylko 
z końca Turawy (dziś początek ul. Nowej), 
zamiast szosą w lewo szedłem na skos 
przez pola do początków Kotorza Małe-
go. W taki sposób omijając z daleka 
tłukących kamienie mężczyzn. A była 
zima, nieraz śniegu po kolana, a ja szedłem 
dzielnie! Gdy w późniejszych latach nie-
raz go spotykałem, moim pierwotnym 
zamysłem było wtedy – już jako silnego 
wysportowanego młodzieńca – zemścić 
się na nim i stłuc go. On był mniejszy 
i mizerniejszy ode mnie! Ale odstąpiłem 
od tego niegodziwego zamiaru, bo po-
myślałem, iż może oni też wtedy mieli 
kłopoty z wyżywieniem – nie mieli też 
nic, prócz domu. Za wystarczającą karę 
uznałem to, iż na mój widok wyraźnie 
się wstydził i starał się mnie unikać. Dziś 
już kilkanaście lat nie żyje. Następnym 
problemem było ogrzewanie domu. Szła 
zima. W szopie ubywało opału, jeszcze 
z czasów przed naszą ucieczką. Brali go 
dotąd bez skrupułów mieszkający w mię-
dzyczasie tutaj z rodziny Wintersteinów. 
Ojciec po każdej dniówce w lesie przy-
nosił na plecach klocek drewna, jaki mógł 
unieść. Ale jasne było, iż na tę zimę nie 
wystarczy. I to też matkę gnębiło. I znów 
mieliśmy trochę szczęścia. W czasie pe-
netrowania – jako ciekawski przygód 
młody chłopak – spalonych przez Rosjan 
domów znalazłem w szopie domu Dawi-
dów (teraz to tak zwany dom tartaczny 
naprzeciw przystanku autobusowego) 
sporą kupę drobnego tzw. kowalskiego 
węgla (groszek). Natychmiast zaczęliśmy 
z siostrą zwozić go do domu ręcznym 
wózkiem od ołmy tzw. karetką. Ojciec 
po przyjściu z pracy szedł nam pomóc. 
Zwrócił uwagę na jeszcze większą kupę 
szarego i grubego nie wiadomo czego. 
Ojciec ucieszył się. Powiedział: To jest 
koks. I od razu zaczął z nami zwozić to 
też do naszej szopy. I to nas tej zimy 
uratowało. Bowiem rozdrobniony koks 
po zmieszaniu z odrobiną tego kowal-
skiego węgla i dobrym ciągu w piecu 
spalał się doskonale i długo i dawał dużo 
ciepła. Ale mnie doszła nowa robota – 
codziennie rano przed pójściem na żebry, 
ciepło ubrany, klęcząc na posadzce chle-

Najstarsza siostra Marta (ta niższa) z koleżan-
ką przed drzwiami swego biura w Urzędzie 
Rejencji Opolskiej – dziś Urząd Wojewódzki
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wa, na podkładce z worków tłukłem 
i rozdrabniałem na betonowym progu 
młotkiem ten koks. I cieszyliśmy się 
wydawanym przez niego ciepłem. A mama 
też nie próżnowała. Chodziła dopóki 
umiała za drobną opłatą do kilku rodzin 
repatrianckich w majątku (późniejszy 
PGR) piec chleb. Często chodziłem z nią. 
U jednej z rodzin mieli chłopca w moim 
wieku o imieniu Czesiek. Nawet się z nim 
zaprzyjaźniłem. Nieraz rodzice zastana-
wiali się, skąd stać tych ludzi na wynaj-
mowanie posługujących i przypuszcza-
li, może i słusznie, iż oni za swoją pracę 
byli lepiej opłacani od ludności rodzimej, 
przez wielu traktowanych jeszcze jako 
Niemcy. Teraz wybiegnę trochę, może 
rok, do przodu i powiem, iż podsłucha-
łem rozmowę kilku starszych mężczyzn, 
gdy z sarkazmem mówili, iż jeden z le-
śniczych turawskich (o znanym mi na-
zwisku), gdy przyszedł przed rokiem do 
Turawy, miał za cały bagaż w ręce tecz-
kę. A gdy rok później odchodził, może 
nawet karnie zwolniony z pracy, miał na 
stacji – bocznicy kolejowej w Kotorzu 
Małym podstawiony wagon towarowy! 
Może wyolbrzymiali, ale dużo było w tym 
przykładzie racji. Chwalony natomiast 
był pierwszy w Turawie nadleśniczy zwa-
ny Brodalą – jako uczciwy, kulturalny 
i inteligentny człowiek. Był przyjacielem 
naszego proboszcza, ks. Dudka. A teraz 
byli tacy, którzy w jasny dzień nachodzi-
li domy, trochę zamożniejszych, niekie-
dy nawet przebrani za milicjantów, mie-
li stare ciężarówki – gruchoty, zabierali 
przemocą dobra materialne, a także 
cenione były pierzyny, bo prawdziwych 
milicjantów wtedy nie było! ... I tutaj 
pozwolę sobie zacytować za panem Fa-
rysem z jego „Księgi Historii Turawskiej” 
z 2013 r. cz. I str. 42 cyt. z gazety Robot-
niczej z 12.06.1945 r.: „Ludność polska 
mieszkająca na Śląsku Opolskim, z któ-
rej szeregów wyszedł niejeden z powstań-
ców śląskich zaczyna się obecnie odże-
gnywać od polskości i przy wypełnianiu 
ankiet prosi, aby podawać ich jako Niem-
ców. Nie chcą mieć nic wspólnego z tymi 
Polakami, którzy przynoszą z sobą na 
Śląsk największą hańbę dla bohaterskie-
go imienia Polaka – szaber”. Od siebie 
dodaję: kradzież i rozbój w biały dzień 
jak na wrogach. 

Pamiętamy, iż matka w czasie próby 
pierwszej podróży powrotnej do domu 
w Polsce, do którego tak w Niemczech 

tęskniła, chciała nam przybliżyć sprawy 
polskie i wzbudzić w nas sympatię do 
nowej rzeczywistości, tj. Polski. Przed 
przejściem granicznym na stacji kole-
jowej Wehrkirch (teraz serbo-łużyckie 
Horka) biwakowaliśmy kilka dni na 
otwartej platformie wagonu pociągu 
towarowego, który się tutaj formował, 
celem transportu reparacji wojennych 
z Niemiec do ZSRR. Mając czas, zaczęła 
nam, dzieciom, opowiadać rzeczy nowe, 
o których dotąd nic nie wiedzieliśmy, 
jak za czasów jej młodości (ur. 1896 r.) 
proboszczem w parafii Kotórz Wielki 
był ks. Teodor Janowski 1891–1919 r. 
Wielki i aktywny orędownik polskości, 
a jeszcze później także ks. Sauer, chodziła 
w niedzielę z innymi młodymi na polskie 
niedzielne msze święte, a także aktywnie 
do polskiego chóru (Sokół) w Kotorzu 
Małym. I kilka takich piosenek nam 
śpiewała. Coś z nich pamiętam, np. „Jak 
zejch joł soł z karcmy do dom, tyś przed 
sienią siejdziała, pejdzioł ech Ci dobry 
dziń dziewecko, Tyś mi nie odpejdziała” 
i inne. Powiedziała też, iż wtedy za okna 
domu, gdzie śpiewali te polskie piosenki 
podchodzili młodzi niemieckojęzyczni 
Kotorzanie i śpiewali im drwiąco, ale też 
po polsku: „Hej bracia sokoły, wy łosły, wy 
woły”. Ale poza tym żyli ze sobą wszyscy, 
zarówno Niemcy, jak i Polacy w zgodzie 
i przyjaźni, i myśli, iż teraz też tak tam 
będzie – o naiwności! Widocznie mało, 
albo nic nie wiedziała o okropnościach 
tej wojny, o cierpieniach Polaków i spu-
stoszeniach przez nią w ludzkich duszach 
spowodowanych. Z jej opowiadań, z tego, 
z jakim zapałem i żarliwością nam to 
opowiadała wnioskowałem, iż musiała 
cały czas skrycie z obawy przed nazi-
stami sympatyzować z polskością, jak 
zresztą wtedy większość mieszkańców 
Kotorza Małego, jak nam to pokazują 
wyniki plebiscytu z 1921 r. Pokazała 
nam też wtedy po raz pierwszy polską 
książeczkę do nabożeństwa ks. Skow-
ronka „Droga do nieba”, którą strzegła 
jak relikwii i stale miała ją przy sobie. 
Spodziewała się widocznie, iż teraz tak 
w Polsce i w domu żyć będziemy jak to 
ks. Jankowski, Sauer i inni agitatorzy 
z Wielkopolski, jak i wielowiekowa tra-
dycja rodzinna obiecywała. A szok – jaki 
przeżyła razem z nami już w pierwszym 
zetknięciu z nową komunistyczną polską 
rzeczywistością na przejściu granicznym 
w Wehrkirch, m.in.: wybieranie panie-
nek, pędzenie jak bydło z powrotem 

przez graniczną Nysę Łużycką w czasie 
burzy i w ulewnym deszczu, po ruinach 
wysadzonego mostu drogowego powyżej 
kolan w wodzie – musiał być straszny. Od 
tego czasu już nie potrafiła nam dzieciom 
otwarcie spojrzeć w oczy. Myślała biedna 
chyba, iż uważamy ją – naszą matkę za 
kłamcę! Teraz do tego doszedł nieznany 
nam jeszcze los najstarszej córki Marty, 
nasza nędza i coś w niej na kilka dni 
przed Bożym Narodzeniem 1945 pękło! 
Mama zaniemogła i zachorowała ciężko, 
obłożnie. Leżała 6 tygodni w łóżku, nie 
wstając, mało co wiedząc i nie kontaktując. 
O szczegółach nie będę się rozpisywać, 
powiem zasadnicze sprawy. Uratował 
ją polski lekarz o nazwisku Syma czy 
Cyma – przyjmował w Opolu na ulicy 
Kościuszki, dawniej Moltkestr. i nasza 
kuzynka Augusta (Gustla) Buhl z domu 
Kupka – była najstarszą córką starszej 
siostry mamy Marii Kupka i Piotra Kupka, 
dawnego długoletniego sołtysa Turawy. 
I Gustla, bo tak ją wołano, zadecydowała, 
iż należy z mamą do doktora do Opola. 
I ona wszystko zorganizowała i się z nią 
wybrała. Poszli wcześnie rano pieszo do 
Kotorza Małego na pociąg. Za chwilę 
wróciły jednak, bo mama dalej już nie 
mogła iść. Doszli tylko do mostu na 
Młynówce, a to jest raptem mniej niż 
150 m. W tej sytuacji zadecydowała, iż nie 
wolno rezygnować i koniecznie należy się 
do doktora dostać. Wszystko załatwiła. 
Bo co my, dzieci, miałyśmy począć. Do 
pociągu jechali furmanką i konikiem 
z sąsiedniej gospodarki, z której pochodził 
ojciec i mieszkała jeszcze ołma. Kto był 
furmanem, dziś już nie wiem, bo wuj Leo 
nie wrócił jeszcze do domu z Rosji – za-
brany tam na roboty. Wróciły szczęśliwie, 
późnym popołudniem z diagnozą – za-
wał serca i chora wątroba. Należy leżeć 
6 tygodni w łóżku bez ruchu. Kuzynka 
Gustla mamę przez cały czas kurowała 
jak wyuczona pielęgniarka, a może nią 
była – nie wiem. Mama nawet nie siadała, 
pojono ją specjalną filiżanką z dziobem 
w jednej ręce, drugą podnosząc mamie 
trochę głowę. A do potrzeb fizjologicz-
nych był używany tzw. schieber – basen. 
O wszystko starała się kuzynka. A my 
jakoś żyliśmy. Siostra jak umiała, tak 
gotowała pouczona poprzednio przez 
kuzynkę. Ja organizowałem dostawę 
żywności od krewnych z Kotorza Małe-
go, a stale coś nam też przynosiła ciotka 
Maria z córką Augustą. 
 CDN.

exoduS 1945...
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Sezon nad JezioRaMi TuRawSKiMi 2019 
tereSa żulewSKa
Tegoroczne lato było – jak poprzednie 
– bardzo upalne, zwłaszcza na opolsz-
czyźnie. w wielu miejscach polski padało 
obficie, a u nas susza, upał. Taka pogoda 
jednak sprzyjała pobytom nad wodą. 
Sondaż wśród właścicieli ośrodków 
pokazał, że na ogół sezon nad jeziorami 
był udany.

Jezioro Srebrne – najczystsze w naszej 
okolicy. 

IRENEUSZ RAChWALIK – dzier-
żawca jeziora – jesteśmy zadowoleni 
z tegorocznego sezonu. Dysponujemy 
miejscami campingowymi i  niemal 
wszystkie były zajęte. Turyści przyjeżdżali 
z Częstochowy, Dolnego i Górnego Śląska, 
Bielska. W weekendy byli turyści z Opola 
i okolicznych miejscowości. Dysponuję 
sprawdzoną grupą pracowników, którzy 
obsługiwali parkingi i dbali o czystość 
wokół jeziora, a także zapewniali kon-
sumpcję w okolicznych punktach.

ROMAN BLAUT – ośrodek Jowisz 
(ul. Harcerska i Spacerowa). Mieliśmy 
w tym roku dzieci na koloniach, młodzież 
na obozach, klientów indywidualnych, 
gości na imprezach okolicznościowych. 
Sezon uznaję za udany, z wyjątkiem kiedy 
na przełomie czerwca i lipca zakwitło 
jezioro i wówczas mieliśmy rezygnację 
klientów z pobytu.

MAŁGORZATA STAńKO – ośrodek 
Kormoran. W większość terminów tego 
lata mieliśmy turystów – rodziny z dzieć-
mi i dziadkowie z wnukami. Ponieważ 
jezioro przez niemal cały czas było czyste, 
nasi klienci przebywali na głównej plaży. 
Sezon uważam za udany.

AGATA BRONKA – ośrodek Boro-
wik, Pensjonat Zielony. W obecnej dobie 
nasi klienci trochę zmienili czas pobytu, 
już mało kto przyjeżdża na dwa tygodnie. 
Przeważają pobyty weekendowe, właśnie 
wtedy mieliśmy obłożenie 100%. Byliśmy 
też jedynym ośrodkiem, gdzie w czasie 

weekendu były organizowane zabawy 
i ogniska. Sezon, podobnie jak poprzedni, 
uważam za udany, choć mogło być lepiej.

OŚRODEK DRAGON jest pięknie 
położony nad Jeziorem Turawskim, z da-
leka od zgiełku, w lesie. Jednak właściciel 
ośrodka uważa ten sezon za najsłabszy 
od czterech lat. W ośrodku przebywali 
głównie klienci indywidualni. 

OŚRODEK PETERS – też nie może 
narzekać, sezon mieli udany. Przeważali 
klienci indywidualni, ale też członkowie 
obozu. Na terenie ośrodka znajduje się 
park linowy, który również przyciągał 
klientów.

Dziękując za udzielone informacje, 
życzę naszym ośrodkom dalszego roz-
kwitu, czystej wody w jeziorze. Czekamy, 
może nowy dyrektor Wód Polskich będzie 
pozytywnie postrzegał postulaty władz 
i mieszkańców gminy i zrealizuje nasze 
marzenia, oby. 

aKTywne Rodzinne popołudnie w węgRach
ewelina toMeChna

Festyn rodzinny w węgrach to wyjątko-
we wydarzenie, podczas którego można 
aktywnie spędzić popołudnie.

o moc atrakcji dla uczestników sta-
rają się strażacy z OSP Węgry oraz 

członkowie zarządu DFK Węgry. Bardzo 
dobra współpraca tych organizacji spra-
wia, że na przybyłych gości czekają kawa 
i kołacz, grill, atrakcje dla dzieci, a na 
scenie odbywają się występy artystyczne. 
Pomimo początkowo niesprzyjającej 
pogody, bardzo wiele osób przybyło na 
festyn, a zdjęcia z imprezy możecie zo-
baczyć na Facebooku OSP Węgry.

Dziekuję organizatorom za przygoto-
wanie, po raz kolejny, tak fajnego festynu, 
bez ich zaangażowania nic by się nie 
udało. Dziękuję wszystkim uczestnikom 
za przybycie, bez was starania organiza-
torów poszłyby na marne. Dziękuję i do 
zobaczenia za rok.

Fot. D. Jonczyk
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nowinKi zaKRzowSKie
Maria zuBeil

31 maja uczennica ósmej klasy Chri-
stina Świtała zdobyła pierwsze 

miejsce w Międzynarodowym Konkursie 
Młodych Organistów im. Śląskich Muzy-
ków Kościelnych, który odbył się w Opolu 
w kościele pw. Michała Archanioła. Chri-
stina wykonała utwory Jana Sebastiana 
Bacha, Rudolfa Halaczinsky’ego i Cesara 
Francka. Wielkie gratulacje dla laureatki.

piękne, niedzielne popołudnie 16 czer-
wca 2019 r. upłynęło pod znakiem 

radosnej zabawy i rodzinnych spotkań. 
Przygotowaniem Święta Rodziny zajęli 
się: Monika i Tomasz Heflik, Teresa i Da-
mian Damberg, Justyna Gabryś, Patrycja 
Leś, Paulina Hermańska, Sołtys oraz jak 
zawsze, niezawodna Rada Sołecka. Dzieci 
mogły poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni, 
zrobić sobie nową fryzurę, pomalować 
paznokcie, a razem z rodzicami postrze-
lać z łuku i z wiatrówki, a także wziąć 
udział w różnych grach i zawodach. Na 
festynie zjawił się również Pan Wójt, 

który w strzelaniu z wiatrówki wykazał 
się niezwykle celnym okiem. Wszystkim 
organizatorom festynu należą się gorące 
słowa podziękowania.

w sobotę 3 sierpnia przez Zakrzów 
przechodziła XXVII Legnicka 

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Na 
boisku pod lasem mieszkańcy Zakrzowa 
przygotowali poczęstunek, a strażacy 
z Kadłuba kurtynę wodną, z której chęt-
nie skorzystała większość młodzieży po 
wykonaniu kilku tańców, m.in. sławnej 
belgijki. 

na Żwirowym Wzgórzu (Kiesbergu) 
ustawiona została mała infrastruk-

tura, tj. altana, domki i tablice. Prace 
stolarskie wykonał Zakład Stolarski 
pana Marka Plotnika. Koszt całego 
projektu (współfinansowanego ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) wynosi ponad 70 000 zł. 
Zapraszamy do odwiedzenia dawnego 
wysypiska śmieci.
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inTenSywne wiTanie LaTa 2019 w zawadzie
SeBaStian KlotKa, sołtys sołectwa zawada
13–14 lipca 2019 mieliśmy okazję wspól-
nie po raz kolejny witać lato w zawadzie. 
Tegoroczna edycja festynu stała pod 
znakiem intensywnie zmieniającej się 
aury oraz dużej ilości różnych wydarzeń, 
jakie odbywały się podczas imprezy. Była 
to kolejna okazja do wspólnej zabawy 
i integracji. 

Festyn „Lato w Zawadzie” jest wyda-
rzeniem z tradycjami. Organizowane 

jest ono od 2003 roku. Początków imprezy 
należy szukać jeszcze wcześniej. Dzisiej-
sze „Lato w Zawadzie” czerpie bowiem 
z organizowanych przed 2003 rokiem 
festynów i pikników sołeckich oraz imprez 
sportowych, a także z biesiad strażackich. 

Nasz festyn to od lat propozycja zarów-
no dla mieszkańców Zawady, mieszkań-
ców innych miejscowości gminy Turawa, 
ale także dla całej okolicy! Podczas dwóch 
dni zabawy na uczestników – oprócz samej 
biesiady pod namiotem – czekało wiele 
propozycji z obszaru sportu, rekreacji, 
pokazów, animacji, muzyki i szeroko 
pojętej rozrywki. 

Goście mogli uczestniczyć w wieloboju 
piłkarskim, w którym m.in. należało się 
wykazać umiejętnościami strzeleckimi. 
Najlepszą celnością w strzałach piłką 
do dmuchanej tarczy w kategorii dzieci 
popisał się Tomasz Mrocheń, drugi był 
Kacper Świerc, a trzecie miejsce przypadło 
Biance Okoczuk. W sobotę rozegrano 
także tradycyjny turniej piłki nożnej 
drużyn sześcioosobowych „o Puchar Lata 
w Zawadzie”. 1. miejsce zdobyła druży-
na „Kotórz Mały – Nowe Rozdanie”, 2. 
miejsce zajęła ekipa „Bandura – usługi 
remontowo-budowlane”, a 3. – druży-
na „Grub & Max Zawada”. W turnieju 
uczestniczyły również drużyny: „Horizon 
systemy alarmowe”, „Gang Grubego” 
i „Ciesielstwo Woźny Kotórz Wielki”. 

Dla uczestników przygotowano też 
warsztaty pierwszej pomocy, najmłodsi 
mogli wziąć udział w animacjach. Była 
także okazja do obserwowania strażackich 
zmagań w turnieju Wasserball. W tym 
wydarzeniu wzięły udział cztery repre-
zentacje Ochotniczych Straży Pożarnych 
z okolicy. Zwyciężyła drużyna OSP Ka-
dłub Turawski, 2. miejsce zajęła ekipa 
OSP Zawada, 3. miejsce zajęli strażacy 
z OSP Luboszyce, a 4. miejsce przypadło 
druhom z OSP Bierdzany. 

Odwiedzający Zawadę mieli również 
okazję uczestniczyć w koncertach (wystą-
pili: Lukas & Grzegorz Duo, Podopieczni 
Ogniska Artystycznego „Preludium” 
i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Zawadzie) oraz biesiadzie (wystąpili: 
Zuzanna Herud, Kabaret Wesoły Masorz 
i zespół Brygida i Robert Łukowscy). 

Panie mogły ponadto skorzystać z pro-
filaktycznych badań mammograficznych 
organizowanych przez Oddział NFZ 
w Opolu we współpracy z Gminą Tura-
wa. Przy tej okazji chętni mogli złożyć 
wniosek o wydanie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Każdy, kto 
nas odwiedził, mógł się również bawić 
w wesołym miasteczku, a także zatańczyć 
na wieczornych zabawach tanecznych 
(zagrali: zespół New Stars, DJ Blucase, 
zespół Metron). 

W tym roku w ramach wydarzenia 
towarzyszącego zaprosiliśmy miłośników 
motoryzacji do wzięcia udziału w „I Let-
nim Zjeździe Samochodów Zabytkowych 
i Motocykli Wszelkich”, który otwarliśmy 
przejazdem ulicami Zawady w sobotnie 
popołudnie, a goście mogli jeszcze w nie-
dzielę na parkingu z bliska podziwiać 
pojazdy. Podczas Zjazdu wybrano naj-
piękniejszy samochód i motocykl. Z grona 
pojazdów najpiękniejszym samochodem 
wybrano auto Tomasza Wojtakowskiego, 
a najpiękniejszym motocyklem motor 
Krzysztofa Golenia. 

Podczas festynu Salon Samochodowy 
Hyundai Opole zaprezentował również 
najnowsze modele tej marki, konfrontując 
niejako historię motoryzacji z aktualnymi 
i przyszłymi trendami. Goście, porów-
nując nowoczesne rozwiązania i pojazdy 
uczestniczące w Zjeździe, sami mogli 
zdecydować, czy skłaniają się ku starej 
czy też nowej „wersji” motoryzacji. Wśród 
atrakcji towarzyszących nie mogło rzecz 
jasna zabraknąć tradycyjnych już u nas 
darmowych przejażdżek na kucykach, 
organizowanych przez „Stajnię Zawada”. 
W niedzielę, jak w poprzednich latach, 
częstowaliśmy gości śląskim „kołołcem”, 
a dzięki firmie Elektro-Serwis Ochentel 
także parzoną na miejscu kawą. Elek-
tro-Serwis przekazał również dla Pań 
serwujących kołacz i kawę koszulki 
z motywem słoneczka – logotypu festynu. 
Koszulki zostają u nas na przyszły rok. 
Dziękujemy! 

Aura w tym roku nas nie rozpieszczała, 
a warunki pogodowe zmieniały się bardzo 
intensywnie. Tym bardziej cieszy nas to, że 
goście dopisali i mimo niepewnej pogody 
zdecydowali się odwiedzić Zawadę. Wśród 
gości – oprócz mieszkańców Zawady 
i najbliższej okolicy – byli stali bywalcy, 
którzy na nasz festyn przyjeżdżają od lat, 
spotkaliśmy np. gości z Jełowej, którzy 
lato witają tu od 10 lat.

Festyn Lato w Zawadzie, jak mieliśmy 
się okazję przekonać, jest dobrą letnią 
propozycją dla mieszkańców całej okolicy, 
aby, nie wyjeżdżając daleko  – mogli fajnie 
i razem spędzić wakacyjny weekend. 

imprezę zorganizował Komitet 
organizacyjny, który tworzą:

Sołectwo Zawada – sołtys i Rada So-
łecka, Gmina Turawa, LZS Zawada, OSP 
Zawada, Radni Gminni z Zawady, Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim – Koło DFK Zawada, 
Stowarzyszenie „Nasza Zawada”, a także 
indywidualni Członkowie: Jan Blasczyk, 
Ruta Długosz, Monika Moczko, Ewa 
Kulawik, Joanna Knopp, Justyna Knopp, 
Lucja Malek, Marianna Stych, Joachim 
Klotka, Marek Długosz oraz wszyscy 
Zaangażowani Mieszkańcy Zawady we 
współpracy z Publiczną Szkołą Pod-
stawową w Zawadzie oraz Ogniskiem 
Artystycznym „Preludium”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
organizacjom i ich przedstawicielom 
oraz osobom indywidualnym skupio-
nym w Komitecie i innym wspierającym 
nas także poza nim, które wspomogły 
organizację imprezy swoją pracą i za-
angażowaniem, poczynając od spotkań 
i prac organizacyjnych, prac przygo-
towawczych, zakupów, logistyki, przy-
gotowania placu, transportu namiotu 
i jego montażu, przygotowania dekoracji, 
poprzez sprawną realizację zadań w ciągu 
trwania festynu (wydarzenia towarzyszą-
ce, obsługa, zaopatrzenie, przygotowanie 
i serwowanie ciasta i kawy, utrzymanie 
porządku i czystości, zabezpieczenie 
elektryczne, udostępnienie pomieszczeń 
na potrzeby organizacyjne, etc. (aż do 
prac przy demontażu, namiotu, sprzą-
taniu placu, itp.). Dziękujemy również 
przedstawicielom młodzieży z Zawady za 
włączenie się w prace. Osobiście chciał-
bym podziękować też członkom Rady 
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Sołeckiej: Sabinie Okos, Natalii Skieresz, 
Januszowi Szymańskiemu, Krzysztofowi 
Langner, Krystianowi Kulawik, Stefano-
wi Połoneckiemu, Adrianowi Brandt, 
Kamilowi Zgorzelskiemu, Krystianowi 
Pikos oraz radnym gminnym z Zawady 
Sebastianowi Moczko i Arturowi Pikos 
za pracę, jaką wykonaliście Państwo od 
momentu planowania imprezy, a potem 
wspólnie podczas jej realizacji w ramach 
Komitetu.

Wszystkich Państwa zaangażowanie 
i co ważne wspólne działanie umożliwiło 
przygotowanie festynu „Lato w Zawadzie”. 

Za współorganizację wydarzenia i za 
kontynuację dobrej praktyki współpracy 
przy realizacji podobnych projektów 
zapoczątkowanej w poprzednich latach 
bardzo dziękujemy Gminie Turawa, ze 
strony której mogliśmy liczyć na wsparcie, 
a także pomoc merytoryczną pracow-
ników Urzędu Gminy. Miło nam było 
również gościć na festynie Zastępcę Wójta 
Gminy Turawa Marię Bochańską. 

Podziękowania kierujemy również do 
Parafii pw. św. Floriana w Zawadzie za 
wsparcie w poinformowaniu parafian 
i gości o wydarzeniu. 

Za objęcie patronatem medialnym 
naszej imprezy dziękujemy portalowi 
informacyjnemu opowiecie.info, a za 
zainteresowanie również Turawa TV, 
Radiu Opole i Radiu Doxa. 

Festyn „Lato w Zawadzie” nie mógł-
by się odbyć bez wsparcia sponsorów 
i darczyńców. Dziękujemy Państwu za 
zrozumienie i wsparcie lokalnych ini-
cjatyw. Wydarzenie w roku 2019 wsparli:

SEGET (Międzynarodowy Transport 
Osobowy), STEGU (Kamień Dekoracyjny), 
WIENCh (Hurtownia Kamienia), BAJKA 
(Hotel, Restauracja – Grodziec), MG PLUS 
(Instalacje Elektryczne – Kępa), ELEKTRO 

SERWIS OChENTEL, GIJON OGRODY 
(Stefan Połonecki), KAWIARNIA „SO-
PELEK” Zawada, ZAWADA CENTRUM 
(Centrum Handlowe w Zawadzie), RESTAU-
RACJA „ŻWIREK” Luboszyce, KRUSZY-
WA Sp. z o.o. – ŻWIROWNIA Zawada, AB 
LASER TEChNIK CNC (Anna Bączkow-
ska), WĘDLINIARSTWO P.A.M WRZÓD, 
LANGOSZ (Dźwigi, Podnośniki), KRY-
STIAN KULAWIK (Usługi Transportowe), 
TAR-CO (Pompy – urządzenia do betonu), 
TINA-LED (Producent oświetlenia LED 
i telebimów), ELEKTROTIM BARTYLA 
(Roman Bartyla), SEBASTIAN RYBA 
(Usługi Remontowo-Budowlane), PAWLE-
TA – USŁUGI GEODEZYJNE (Krzysztof 
Pawleta), KASPEREK Opole (Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów), ChOINKI PI-
KOS (Plantacja Świerka – Zawada), RE-
STAURACJA „MARCIN” Zawada, INST 
– EL BRANDT (Instalacje Elektryczne 
i Energetyczne), AUTO CZOK KĘPA (Po-
moc Drogowa), DANIEL DUDEK (Usługi 
Stolarskie – Zawada), PROMIĘS TURAWA 
(Zbigniew Patyna), AGRA Opole (Hurtow-
nia Spożywcza), RUDATOM KĘPA (Usługi 
Transportowo-Sprzętowe), DEKARSTWO 
– BLAChARSTWO DŁUGOSZ (Piotr 
Długosz), SABART (Sabina i Artur Pikos), 
hORIZON (Systemy Alarmowe, Rafał Ba-
dowski), CIESIELSTWO – DEKARSTWO 
WOŹNY, ROBOTY ZIEMNE (Arnold 
Wocław – Zawada), KRISROM (Wynajem 
Samochodów – Luboszyce), SPÓŁDZIEL-
NIA SAMOPOMOC ChŁOPSKA Turawa, 
PASIEKA ZAWADA (Krzysztof Langner), 
MOC-BUD (Usługi Budowlane, Sebastian 
Moczko), FERMA DROBIU hENRYK 
BARON, STACJA PALIW ORLIK (Stani-
sław Bulski), KWIACIARNIA LA-FLOR 
(Monika Feliks), ŚLUSARSTWO FEL-STAL 
(Damian Feliks), STUDNIE WIERCONE 
(Gerard Słota), BLAChARSTWO – DE-

KARSTWO (Krzysztof Skieresz), ZAKŁAD 
TAPICERSKI (Sebastian Syla), SZKÓŁKI 
OSZANOWSKI (Drzewa, Krzewy, Byliny), 
OMAN (Stojaki Rowerowe – Zawada), 
„KORNELIA” (Studio Urody – Zawada), 
„STAJNIA ZAWADA” (Joanna i Tomasz 
Gryga), OBI Opole (Hipermarket Budowla-
ny), MAJSTER.PL (Internetowa Hurtownia 
Budowlana), SKLEP ZOOLOGICZNY „KA-
NAREK” Zawada, STAJNIA „hARLEY” 
ZAWADA (Katarzyna i Daniel Wodarz), 
CUKIERNIA „BIhUN & MALORNY” 
Ozimek, WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
WiK TURAWA, „JOLA – FRYZ” (Salon 
Fryzjerski, Jolanta i Marek Pietruszka), TA-
RARA TRAVEL (Biuro Podróży – Zawada), 
FREZOWANIE, GRAWEROWANIE (Rafał 
Świtała– Kotórz Mały), MARRMO (Ukła-
danie glazury i terakoty, Waldemar Pollok), 
GRUB & MAX (Usługi Budowlane, Krzysz-
tof Świerc), BEST Opole Sp. z o. o. (Mate-
riały Budowlane), AMBASADA URODY 
Opole, A&T SERWIS Opole (Wulkanizacja, 
Mechanika), hAND – BUD SOKOLSKI, 
AUTO MOTO YAChT (Zygmunt Spyra), 
ŚMIEJA MEBLE Zawada (Alfred Śmieja), 
UKS „TROLIK” Opole, Kwiaciarnia „VIVA 
FLORA” Zawada, ROBERT KNOSALA, 
MONIKA FULNECZEK, RAJMUND 
OKOS, KRZYSZTOF KANSY, JANUSZ 
SZYMAńSKI, ALFRED DZIAKOWSKI

Kolejność wymienienia sponsora – 
darczyńcy jest przypadkowa.
wszystkim bez wyjątku raz jeszcze 
dziękujemy! 

W imieniu  
wszystkich organizatorów 

Sebastian Klotka
sołtys Sołectwa Zawada

Autorami zdjęć są: redakcje opowiecie.info 
(Fot. Tomasz Chabior), Radio Opole (Fot. 
Mariusz Chałupnik), Turawa TV oraz orga-
nizatorzy festynu.

inTenSywne wiTanie LaTa 2019 w zawadzie

z wielkim żalem żegnamy zmarłą

Johanne  
LeMKe-pRedigeR

wyrazy głębokiego współczucia całej rodzinie  
składają

wójt gminy turawa, radni rady gminy, pracownicy 
samorządowi oraz kolegium redakcyjne kwartalnika „fala” 

i towarzystwo Miłośników ziemi turawskiej

KondoLencJe
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ze SzKoLnych aRen SpoRTowych
grzegorz KwieCińSKi

Przegląd wydarzeń sportowych w mi-
nionym roku szkolnym 2018/2019 kon-

tynuujemy (wyniki zawodów jesiennych 
publikowane były w numerze 4/116/2018) 
od wyników uzyskanych podczas Mi-
strzostw Gminy Turawa w „Małym olim-
pijczyku” i dwóch ogniach, które odbyły 
się w Turawie 3.12.2018 r.

„Mały olimpijczyk” – wyniki:
Dziewczęta: I miejsce – PSP w Turawie, 

II – PSP w Osowcu, III – PSP w Ligocie 
Turawskiej.

Chłopcy: I miejsce – PSP w Osowcu, 
II PSP w Turawie, III PSP w Ligocie Tu-
rawskiej, IV – PSP w Zawadzie.

dwa ognie – wyniki:
Dziewczęta: I miejsce – PSP w Ligocie 

Turawskiej, II – PSP w Turawie, III – PSP 
w Osowcu.

Chłopcy: I miejsce – PSP w Turawie, II 
– PSP w Osowcu, III – PSP w Zawadzie, 
IV – PSP w Ligocie Turawskiej.

Oczywiście zawody odbyły się w naszej 
nowej hali sportowej. Oddanie jej do 
użytku spowodowało, że dzięki temu 
uzyskaliśmy możliwość organizowania za-
wodów gminnych na szerszą skalę; do 
tej pory uczniowie naszej szkoły musieli 
wszelkie zawody rozgrywać na wyjazdach.

W zeszłym roku szkolnym zorga-
nizowaliśmy w nowej hali szereg im-
prez z finałem wojewódzkim włącznie. 
I tak: 24.01.2019 r. w Turawie odbył się 
powiatowy półfinał w piłce siatkowej 
dziewcząt. W zawodach uczestniczyły: 
PSP w Łubnianach, PSP z Zagwiździa, 
PSP nr 1 z Ozimka oraz PSP w Turawie. 
Turniej wygrały nasze dziewczyny, czyli 
reprezentantki szkoły z Turawy, nie tracąc 
przy tym ani jednego seta. Drugie miejsce 
zajęła ekipa z Łubnian, a trzecie – dru-
żyna z Zagwiździa. W dalszym etapie 
rozgrywek, czyli w finale powiatowym, 
dziewczęta z naszej szkoły zajęły miej-
sce III. Również półfinał powiatowy 
w siatkówce chłopców odbył się w naszej 

hali. Niestety, tym razem z gorszym 
wynikiem – uczniowie PSP w Turawie 
zajęli V miejsce. Wiadomo, w sporcie nie 
zawsze się wygrywa, ale liczy się udział.

Kolejne zawody, które odbyły się w hali 
sportowej w Turawie, to mistrzostwa gmi-
ny w piłce nożnej (roczniki 2003–2005) 
i minipiłce nożnej dziewcząt i chłopców 
(rocznik 2006 i młodsi). A oto wyniki:

Turniej chłopców starszych: 
I miejsce – PSP w Turawie, II – PSP 

w Zawadzie, III – SSP Węgry, IV – PSP 
w Ligocie Turawskiej.

W turnieju minipiłki nożnej wzięło 
udział 5 drużyn chłopców i 3 drużyny 
dziewcząt. 

Klasyfikacja końcowa chłopców:
I miejsce – SSP Węgry, II – PSP w Za-

wadzie, III – PSP w Turawie, IV – PSP 
w Ligocie Turawskiej, V – PSP w Bier-
dzanach.

w kategorii dziewcząt:
I miejsce – SSP Węgry, II – PSP w Tu-

rawie, III – PSP w Ligocie Turawskiej. 
Dziewczęta z Węgier w półfinale powiatu 
zajęły III , natomiast drużyna PSP w Tu-
rawie (chłopcy starsi) zdobyła II miejsce 
w półfinale powiatowym, a w finale 
uplasowała się na IV miejscu. Należy 
wspomnieć, że oprócz powyższych dzia-
łań, organizowaliśmy zawody sportowe 
pod patronatem LZS, czyli mistrzostwa 
szkół wiejskich. Osiągnęliśmy w tych 
rozgrywkach świetne wyniki. W woje-
wódzkich eliminacjach w dziedzinie gier 
zespołowych bardzo dobrze spisały się 
w turnieju mini piłki ręcznej w Popielowie 
dziewczyny z PSP w Turawie, zajęły III 
miejsce i niewiele zabrakło im do udziału 
w finale wojewódzkim. Na zawodach 
w Dąbrowie w piłce koszykowej chłop-
ców zawodnicy z PSP w Turawie zajęli 

III miejsce. Natomiast dziewczęta z PSP 
w Turawie w piłce koszykowej IV miejsce, 
zawody odbyły się w Turawie. Najlepszy 
wynik osiągnęły dziewczęta z PSP w Tu-
rawie w piłce siatkowej; w eliminacjach, 
które miały miejsce w Komprachcicach, 
wywalczyły II miejsce i awansowały 
do finału wojewódzkiego, który odbył 
się w Graczach i tu siatkarki z Turawy 
zdobyły srebrny medal.

W kategorii piłki ręcznej uczniowie 
PSP w Turawie w swojej hali na zawodach 
eliminacyjnych zajęli II miejsce, co dało 
im awans do finału wojewódzkiego, 
rozegranego w miejscowej hali. Wynik 
końcowy – IV miejsce.

Podsumowanie kończymy tradycyjnie 
sukcesami w lekkiej atletyce. Bardzo dobry 
rezultat w czwórboju lekkoatletycznym 
osiągnęli uczniowie z Ligoty Turawskiej; 
w finale powiatu SZS chłopcy zajęli II 
miejsce, a dziewczęta – III.

Pozycje medalowe w finale wojewódz-
kim LZS wywalczyły dziewczęta z PSP 
z Osowca: Olivia Matysek – dwa brązowe 
medale: w biegu na 100 m i w skoku 
w dal. Natalia Gontarz – brązowy medal 
w pchnięciu kulą.

Jak widać, sport w naszej gminie rozwi-
ja się dynamicznie, czemu sprzyjają obec-
ne warunki lokalowe, czyli posiadanie 
nowoczesnej hali sportowej.
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piKniK ReKReacyJno-SpoRTowy
ADAm Bochenek

22 czerwca obok hali w Turawie zorganizowano piknik 
rekreacyjno-sportowy. 

ojcowie mogli spróbować swoich sił w wielokrotnym 
podnoszeniu sztangi, zmagać się w turnieju piłkarskim, 

czy też wspólnie z dzieckiem wziąć udział w turnieju strza-
łów na bramkę. Panie również mogły wykazać się swoją siłą 
w podnoszeniu sztangi, mierząc się z mniejszym ciężarem. 
Konkurencją sprawdzającą siłę i wytrzymałość dzieci były 
zawody w pompkach, gdzie dzieci wykazały się bardzo dobrą 
techniką i umiejętnościami. Dodatkowo każdy mógł wziąć udział 
w warsztatach wikliniarskich. Nie zabrakło również programu 
animacyjnego dla dzieci, z wielkimi bańkami, malowaniem 
twarzy i innymi ciekawymi konkurencjami sprawnościowymi. 
Miłośnicy dmuchanych ślizgów mogli poszaleć na zjeżdżalni 
lub wejść do piętnastometrowej gąsienicy, gdzie czekał na 
dzieci tor przeszkód. 

Za wszystkie trudy w zmaganiach można było otrzymać 
kupon na darmowego hot doga. Zwieńczeniem sportowego 
dnia była projekcja filmu z cyklu „Letnie kino pod gwiazda-
mi”. Cała impreza zorganizowana została przez Urząd Gminy 

w Turawie – Referat Sportu, w ramach obchodów Dnia Ojca, 
mając na celu integrację rodzin, popularyzację kolejnych 
dyscyplin sportowych i dobrą zabawę, której w to słoneczne 
sobotnie popołudnie nie brakowało. Dziękujemy za wspólną 
zabawę i mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów uda się 
zrealizować podobne wydarzenie.

Sandaczowe eLdoRado
ADAm Bochenek
w dniach od 12 do 14 lipca br. gmina 
Turawa gościła najlepsze w naszym 
kraju drużyny wędkarskie, które 
zmagały się w ii edycji garmin Fi-
shing League – Mikado challenge, 
czyli w spinningowych zawodach 
wędkarskich. 68 dwuosobowych 
zespołów rywalizowało na wodach 
Jeziora Turawskiego. 

imprezę honorowym patronatem 
objął Wójt Gminy Turawa, fundując 

równocześnie statuetki dla zwycięz-
ców. W ciągu 16 godzin, jakie przez 
dwa dni mieli do wykorzystania 
zawodnicy, złowiono rekordową 
liczbę sandaczy – najlepiej punkto-
wanej ryby na zawodach. Łącznie 
wszyscy zawodnicy przedstawili 
sędziom wymiarowych 267 sztuk tej 
szlachetnej ryby, które po zmierzeniu 
i sfotografowaniu wróciły do wody. 
Jest to historyczny rekord, ponieważ 
na żadnych zawodach w Polsce nie 
złowiono dotychczas jeszcze tylu 
ryb tego gatunku. Pokazuje to, jak 
zasobną w ryby wodą jest zbiornik 
turawski. Można śmiało użyć sfor-
mułowania, które wielokrotnie padło 

na zawodach, że Jezioro Turawskie to 
przysłowiowe eldorado dla wędkarzy. 
Oby ten stan trwał jak najdłużej. 
Dzięki zaangażowaniu w organizację 
zawodów gminy Turawa oraz prawi-
dłowym gospodarowaniu zasobami 
ryb w jeziorze przez PZW, mamy 
zapewnienie, że w przyszłym roku 
najlepsi wędkarze w naszym kraju 
znów przyjadą, by rywalizować w ło-
wieniu kolejnych okazów sandacza 
w tych prestiżowych zawodach.
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piłKaRSKie zMagania na TuRawSKieJ MuRawie
Magdalena SadowSKa

w dniu 4 sierpnia 2019 r. na boisku 
sportowym zespołu LzS Turawa odbyła 
się tegoroczna edycja turnieju o puchar 
wójta gminy Turawa w piłce nożnej 
seniorów.

udział w tym wydarzeniu wzięły 
wszystkie kluby z naszej gminy po-

siadające grupy „seniorów”. W chwili 
obecnej mamy takich drużyn pięć, co 
oznaczało, że turniej rozegrany został na 
zasadzie jednej grupy, w której rozegrano 
mecze „każdy z każdym”.

W ten słoneczny piękny dzień, po ok. 
trzyipółgodzinnych zmaganiach naszych 
zawodników, którzy dali popis swoich 
umiejętności i niejednokrotnie strzelali 
fantastyczne bramki, nadszedł czas na 
podsumowanie i wyłonienie zwycięzcy 
tegorocznej edycji turnieju. 

Nie było tutaj wielkich niespodzianek, 
gdyż triumfatorem została drużyna LZS 
Ligota Turawska, która w minionym se-
zonie 2018–2019 uzyskała tytuł Mistrza 
Klasy A i tym samym wywalczyła awans 
do ligi okręgowej. Na drugim miejscu 

uplasował się zespół gospodarzy, czyli 
LZS Turawa, a trzecie miejsce przypadło 
LKS Sokoły Bierdzany. Tuż za podium 
znalazły się LKS Silesius Kotórz Mały 
oraz LZS Zawada. Puchary wręczył Wójt 
Gminy Turawa Dominik Pikos. 

Dla wszystkich drużyn turniej ten 
był bardzo dobrym sprawdzianem przed 
nadchodzącą rundą wiosenną sezonu 

2019–2020. Zorganizowano również 
mały poczęstunek, na którym spotkali się 
przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń 
sportowych oraz władze gminy Turawa. 
Była to wspaniała okazja do poruszania 
tematów palących i trudnych, ale i do 
podziękowania za wielką pracę włożoną 
na rzecz propagowania sportu i kultury 
fizycznej.

żagLe znów na TuRawSKiM 
JezioRze

w dniach 22–23 czerwca 2019 r. 
odbyły się regaty o Puchar Wójta 

Gminy Turawa / Mistrzostwa Śląska 
w klasie OMEGA standard zorganizowane 
przez Jacht Klub Opolski oraz Gminę 
Turawa. Na starcie stanęło ok. 40 trzy-
osobowych załóg z całej Polski. Pogoda 
żeglarzom dopisała, dzięki czemu można 
było dopingować i podziwiać blask żagli 
na Turawskim Jeziorze. 

wyścig  
KoLaRSKi
Magdalena 
SadowSKa

w dniach 1–2 czerwca w Turawie 
odbył się Ogólnopolski Wyścig 

Kolarski – Puchar Polski Memoriał im. 
Joachima Halupczoka, Mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS w kategoriach 
wiekowych junior młodszy i młodzik.

Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos 
miał okazję wraz ze swoimi dziećmi ki-
bicować sportowcom podczas drugiego 
dnia zmagań.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do naszych strażaków, którzy zabezpie-
czali trasę przejazdu kolarzy. Bez Was 
nie byłoby wyścigu!

Dziękujemy!

Magdalena SadowSKa
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o tym, że seniorzy potrafią się doskonale bawić, a przy tym 
sportowo rywalizować nikomu mówić nie trzeba, ponieważ 
wiele razy już nam to udowadniali.

nie inaczej było w ostatni wtorek 
sierpnia. Wtedy to właśnie w Hali 

Sportowej im. Joachima Halupczoka w Tu-
rawie zorganizowana została Olimpiada 
dla seniorów. Organizatorem imprezy 
było Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych 
Zespołów Sportowych w Opolu. Po prze-
marszu uczestników, a było to 11 klubów 
seniora, z terenu całego województwa 
opolskiego, rozpoczęły się konkurencje 
sportowe. Łącznie seniorzy mieli do po-
konania 10 różnych dyscyplin, w których 
zbierali punkty dla swojej drużyny. 

Każdy, jak to na olimpiadzie, chciał 
wypaść jak najlepiej. Nie o wyniki jednak 
chodziło, tylko o integrację, dobrą zabawę 
i uśmiech, który od początku do końca 
nie znikał z twarzy olimpijczyków. 

Po sportowej zabawie wręczono wszyst-
kim uczestnikom pamiątkowe medale 
i puchary, a o swoich przeżyciach moż-
na było podyskutować przy wspólnym 
poczęstunku.

zawody pSieJ TReSuRy w TuRawie
Magdalena SadowSKa

W dniach 20–21 lipca na boisku spor-
towym LZS Turawa odbyły się zawody 
Turawia Open o tytuł Tura Agility – emo-
cjonujące wyścigi psa i człowieka na torze 
przeszkód zorganizowane przez Związek 
Kynologiczny w Polsce oddział w Opolu 
i klub Pamphilos team pod patronatem 
Wójta Gminy Turawa i przy współpracy 
LZS Turawa.

Tegoroczna edycja psich zawodów 
odbyła się w Turawie już po raz drugi. 
Pierwszy raz miała miejsce w lipcu 2018 r.

Agility to sport dla psów. Jest to do-
skonały sposób na poprawę kondycji 
i nawiązanie świetnego kontaktu ze swoim 
czworonożnym przyjacielem. Podczas 
zawodów pies musi pokonać bezbłędnie 
i jak najszybciej specjalny tor przeszkód, 
a prowadzony jest głosowymi i ruchowymi 
komendami swojego przewodnika.

Uczestnicy tegorocznych zawodów 
zjechali do Turawy z całej Polski – od 
Szczecina przez Piaseczno pod War-

szawą, Rzeszów oraz Śląsk i Opolszczy-
znę. Łącznie w zawodach rywalizowało 
sześćdziesiąt jeden psów.

W drugim dniu psich zmagań Wójt 
Gminy Turawa Dominik Pikos wręczył 
zwycięzcom puchary, a wygrywał ten 
pies, który najszybciej przebiegł tor, nie 
popełniając przy tym błędów.

SenioRzy na STaRT
ADAm Bochenek
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Kwartalnik Gminy Turawa

żart groSza wart
zeBrał adaM BoCheneK

Żona, robiąc mężowi awanturę, wypomina 
mu wszystkie jego przewiny i wady, na koniec 
mu wyrzucając: – ... i pensję też masz małą!!

* * *
Żona do męża: 
– Co byś ty beze mnie zrobił? 
A mąż tylko uśmiecha się z rozmarzeniem...

* * *
Facet dał ogłoszenie do gazety „Szukam żony”. 
Jeszcze tego samego dnia otrzymał mnóstwo 
odpowiedzi. Zdecydowana większość zaczynała 
się słowami „Weź pan moją”.

* * *
– Dziwne – mówi mąż do żony – ty masz 
niebieskie oczy, ja mam niebieskie oczy, a na-
sza córeczka ma piwne. Ciekawe po kim... 
– A co, może powiesz, że piwa nie pijesz?!

* * *
– Wiesz, nasz sąsiad dwa miesiące temu 
ogłuchł! 
– A jak to znosi jego żona? 
– Jeszcze nie zauważyła...

* * *
Jaka jest różnica między żoną a kochanką? 
– 30 kg. 
A między mężem a kochankiem? 
– 30 minut.

* * *
Pewna para postanowiła wyjść wieczorem. 
Przygotowując się do wyjścia sprawdzili gaz, 
wyłączyli światło, wyrzucili kota za drzwi itp. 
Kiedy przyjechała taksówka, kot wskoczył 
z powrotem do domu. Nie chcieli, aby kot został 
zamknięty w domu przez cały wieczór. Więc żona 
poszła do taksówki, mąż próbował wypędzić kota 
na dwór. Żona nie chcąc wyjawiać kierowcy, że 
dom będzie pusty, powiedziała, że mąż poszedł 
na górę, żeby powiedzieć mamie do widzenia. 
Kilka minut później mąż wraca, wsiadając do 
taksówki mówi: – Przepraszam, że trwało to 
tak długo, ale ta stara cholera schowała się 
pod stołem i musiałem szturchnąć ją miotłą, 
by wyszła.

Znaczenie wyrazów: PoZiomo: 1 – odnowa biologiczna w hotelu; 7 – daszek nad 
piecem; 10 – ograniczenie; 13 – brat lynkeusa, mesyński Dioskur; 14 – mebel w jadalni; 
15 – prasa gadzinowa; 16 – chleb z mąki razowej; 17 – jedna ze stron monety; 21 – strój 
sędziego; 22 – haszysz lub opium; 24 – jesienny kwiat; 26 – ...jest srebrem a milczenie 
złotem; 27 – niewielkie poddasze; 29 – dawna nazwa stopu metali; 32 – bije króla; 33 – 
o symbolu rb; 34 – samica wilka; 36 – uparte zwierzę; 39 – stal na przyrządy precyzyjne; 
41 – zespół z Beatą Kozidrak; 43 – nudzi i marudzi; 44 – ze stolicą w Kinszasie; 45 – zabieg 
likwidujący zmarszczki; 47 – kończy pacierz; 48 – pistolet maszynowy; 49 – skwar, 
żar; 50 – gra kijem i kulami na suknie; 52 – płaczliwość, szklistość oczu; 53 – niejeden 
w zdaniu; 54 – da Vinci od ,,Mona lizy”; 57 – mała gazeta; 61 – pierwsze na liście; 63 – 
reżyser ,,ojca Chrzestnego”; 65 – nauka o rybach; 66 – przypisek, gwiazdka w tekście; 
67 – zakon założony przez ignacego loyolę; 68 – Polak dla węgra; 69 – mała koza. 
PioNowo: 1 – stolica aragonii; 2 – krokodyl z Missisipi; 3 – np. mieszanka grochu 
z kapustą; 4 – ławeczka do oparcia nóg; 5 – śnieżna figura z marchwianym nosem; 
6 – Claudio, peruwiański piłkarz; 8 – schabowy lub mielony; 9 – lśnienie, odblask; 
11 – stan w usa z Boise; 12 – państwo afrykańskie na wyspie; 18 – ze stolicą w Qu-
ito; 19 – przysłania twarz; 20 – dorsz lub makrela; 23 – pierwotniak z nibynóżkami;  
25 – duży ekran na koncertach; 28 – fale po trzęsieniu ziemi; 30 – przed nazwiskiem;  
31 – płynie nią krew; 33 – wełniane rajstopy; 34 – bułgarski port; 35 – tragicznie zmarły 
(1971) wrocławski poeta (imię i nazwisko); 37 – łyżki, widelce, noże; 38 – oderwany od 
pocisku; 39 – imię łęckiej z ,,lalki”; 40 – ze stolicą w Poznaniu; 42 – gwiazda w wielkiej 
niedźwiedzicy; 43 – uczucie przerażenia; 46 – ruch ii połowy XX wieku zapowiadający 
nadejście nowej romantycznej ery (2 wyrazy); 51 – imię Fo, laureata literackiej nagro-
dy nobla (1997); 55 – fiolka, pojemnik na lek; 56 – przysmaki, smakołyki; 58 – zbiór 
suszonych roślin; 59 – przenosi ciężary; 60 – domek na działce; 62 – pomarańcza lub 
grejpfrut; 64 – ,,kopnięty” kwadrat. 
rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła – słów Demokryta.

niepewność

Dwa cienie się spotkały pośród życia 
burzy,
na siebie wpadły zupełnie 
przypadkiem,
bez planu, prób i scenariuszy
bez wiary wzrokiem mierzą się 
ukradkiem.
Każdy pod słońcem kiedyś wiódł życie,
do ludzi chętnie wyciągał swe ręce,
lecz tak po cichu i bardzo skrycie
pod pięknym uśmiechem pękało mu 
serce.
Więc ludziom zostawił ku słońcu drogę,
sam pozostając ich cieniem w ich życiu,
schował głęboko strach swój i trwogę
i chociaż żywy, jak trup był w ukryciu.
Bratnie dwie dusze wiarę w miłość kują,
łzy i radość mieszają w swych słowach,
za siebie na wzajem losowi dziękują,
od dziś już wiedzą - nowa dla nich 
droga.
Dwa ludzkie cienie wyszły z ukrycia,
silnie ściskając jeszcze drżące dłonie
lecz mają nadzieję zaczerpnąć z życia
i razem swe szczęście ku słońcu 
ponieść.

strach

Skurzony, samotnie w dziurawej koszuli,
przy dróg rozstaju, gdzie kamień od 
wieków,
stoi już lekko od wiatru skrzywiony,
niby drogowskaz, strach na ptaszyska.
Dawno już swojej roli nie pełni,
pole zarosło chwastami w połowie,
stoi tak zatem każdą porą roku
i świat ogląda jednym okiem z węglika.
Czasem kapelusz wiatr mu figlarnie 
porwie niczym w zabawie 
i wtedy stoi biedaczek z obawą,
że wyrwie mu jeszcze ze słomy włosy.
Pocieszy jednak bratnia dusza stracha
i mu kapelusz założy od nowa,
to ze wsi przychodzi jego przyjaciel,
Jasiek, co we wsi wołają Niemowa.
Spocznie na kamieniu, co stoi przy 
strachu,
poprawi mu czasem słomianą 
czuprynę,
razem popatrzą w tę samą stronę
i koncert skowronka usłyszą 
w zachwycie.
Słów im nie dane będzie wymienić,
zabawą się żadną razem nie zajmą,
zostaje im cisza dwóch losu rozbitków,
co tworzy przyjaźń na dróg rozstaju.

A.B.
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KRzyżówKa nR 108 opracował piotr JendrzeJ
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