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BlAsk ŻAGli nA TurAwie
mAGDAlenA sADowskA

Organizatorem tego jakże widowisko-
wego wydarzenia sportowego był 

Jacht Klub Opolski, Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego oraz Urząd 
Gminy w Turawie.

W sobotę 18 maja rozegrano cztery 
wyścigi i choć wiatr był zmienny, załogi 
dzielnie walczyły o swoje miejsca. Zaprzy-
jaźnieni żeglarze brali na pokład swoich 
łodzi kibiców, którzy z bliska chcieli przyj-
rzeć się regatom. Wieczorem odbył się 
koncert szant, podczas którego wystąpili 
m.in. Poszedłem na Dziób, Szkocka Trupa, 
Przystań oraz harcerze z 41 HDŻ z Opola. 

Niedzielna bezwietrzna aura spo-
wodowała, iż sędziowie zdecydowali 
o odwołaniu wyścigów w drugim dniu.

WyNiKi:
TOPCAT K2 – klasyfikacja polskich 

załóg w Mistrzostwach Polski:
1.  Jarosław Wachowiak, Jakub Dry-

gas – JKW Poznań
2.  Marian Tobys, Mateusz Tobys – 

Topcat Team Polska

3.  Krzysztof Janiec, Marcin Janiec – 
Jacht Klub Opolski

TOPCAT K2 – klasyfikacja ogólna
1.  Ralf Zank, Renate Zank – GER – 

WSC
2.  Wilhelm Rom, Bruno Schroeder 

– GER – SSC
3.  Jarosław Wachowiak, Jakub Dry-

gas – POL – JKW Poznań
TOPCAT K1
1.  Uta Eyck, Wolfgang Kordes – 

GER – yCBW
2.  Michael Winkelmann, Marvin 

Hamm – SUi – SiMPL
3.  Kamil Cieśluk, Kajetan Cieśluk – 

POL – JK CHALKOS
TOPCAT K3
1.  Frank Komorowski – GER – 

CSCM Berlin
2.  Torsten Zippel – GER – WND-

LiTZER SEGELCLUB
3. Ulrich Hartung – GER – SCAi
Katamaran Open – zaliczona do 

Pucharu Polski Południowej Kata-
maranów

1. Kuba Bączek, Ania Bączek
2. Tomasz Pardel, Dominika Pardel
3. Kamil Pardel, Jan Pardel
To jednak nie wszystkie informacje. 

Po ceremonii dekoracji zwycięzców głos 
zabrała Uta Eyck, prezydent iTCA (inter-
national Topcat Class Association), która 
po sprawdzeniu wszystkich warunków, 
ocenie bazy noclegowej i rozmowach 
z przedstawicielami władz w Urzędzie 
Marszałkowskim i w Urzędzie Gminy 
oraz po konsultacji z przedstawicielami 
Zarządów iTCA z Niemiec i Szwajcarii 
oznajmiła, iż Mistrzostwa Świata Kata-
maranów TOPCAT w klasie K1 i Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa w klasie K2 
i K3 w roku 2020 odbędą się w Turawie. 

Wielkie gratulacje dla Jacht Klubu 
Opolskiego oraz dla wszystkich osób 
zaangażowanych, dzięki którym po raz 
pierwszy w historii Turawa będzie areną 
zawodów o takiej randze.

Zapytany o przyszłoroczne regaty 
Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos 
powiedział: „Serdecznie dziękuję Pani 
Ute Eyck za powierzenie nam wszystkim 
tak ważnego zadania do wykonania, ja-
kim jest organizacja Mistrzostw Świata 
Katamaranów TOPCAT w roku 2020. Już 
zaczynamy działania w tym kierunku. 
Jestem pewny, że Turawa jeszcze bardziej 
nabierze wiatru w żagle”.

Zakończyły się międzynarodowe mistrzostwa Polski katamaranów ToPCAT Cata-
maran CuP w Turawie, w których udział wzięły załogi z Polski, niemiec, Holandii, 
szwajcarii i węgier. 
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TurnieJ „Co wiem o swoJeJ Gminie”

O godzinie 9.00 rywalizację rozpoczęli 
uczniowie klas i–iii ze wszystkich 

szkół podstawowych z terenu gminy – 
z pięciu publicznych: Bierdzan, Ligoty 
Turawskiej, Osowca, Turawy i Zawady, 
oraz ze społecznej szkoły podstawowej 
z Węgier i Kadłuba Turawskiego. W ciągu 
sześćdziesięciu minut uczniowie musieli 
wykonać pracę plastyczną przedstawia-
jącą swoją wieś. Komisja konkursowa 
w składzie: członkowie Zarządu TMZT 
i przedstawiciele Urzędu Gminy w Tu-
rawie stanęła przed bardzo trudnym 
zadaniem, gdyż musiała ocenić prace, 
których poziom był bardzo wysoki i wy-
równany. Wszystkie prace wykonane przez 
uczniów były bardzo ciekawe. Po długim 
namyśle i głosowaniu jury wytypowała 
zwycięzców. 

Wyniki konkursu:
i miejsce – Daria Mocigęba – szkoła 

podstawowa w Zawadzie i Julia Kałuża 
– szkoła podstawowa w Osowcu.

ii miejsce – Karolina Świtała – szkoła 
podstawowa w Ligocie Turawskiej, Wero-
nika Rohn – społeczna szkoła podstawowa 
w Kadłubie Turawskim.

iii miejsce – Weronika Kostorz – 
szkoła podstawowa w Ligocie Turawskiej, 
Kinga Świetek – szkoła podstawowa 
w Bierdzanach, Emilia Harasim – spo-
łeczna szkoła podstawowa w Węgrach, 
Daria Pikos – szkoła podstawowa w Zawa-
dzie, Luiza Salawa – szkoła podstawowa 
w Osowcu, Karolina Czarny – szkoła 
podstawowa w Turawie. 

W drugiej części turnieju rywalizowali 
gimnazjaliści i ośmioklasiści. Uczniowie 
musieli wykazać się wiedzą dotyczącą 
historii, tradycji, kultury i teraźniejszości 
gminy Turawa. Gimnazjaliści przygo-
towali się do turnieju z trzech książek 
W. Świerca „Album”, „Turawa w grafice 
i słowie…”, „Jak z osady folwarcznej po-
wstała wieś Turawa”. Wszyscy uczestnicy 
tego etapu wykazali się ogromną wiedzą. 
Po długiej rozgrywce turniej został roz-
strzygnięty. Laureatami konkursu zostali:

Mateusz Korzeniec –  zwycięzca 
turnieju 

Oliwia Graca – ii miejsce
Aleksandra Sierota – iii miejsce

Karolina Tarara – iV miejsce
Wojciech Morawietz – V miejsce
Pozostali uczestnicy turnieju: Zofia 

Kuchta, Marcel Koc, Kacper Cichosz. 
Nagrody rzeczowe i dyplomy uczest-

nikom turnieju wręczyli: Dominik Pikos 
– wójt Gminy Turawa, Teresa Żulewska 
– przewodnicząca TMZT, Beata Kupka 
z LGD, Stanisław Cabaj – przewodniczący 
komisji rewizyjnej TMZT, Jerzy Farys 

– organizator Turnieju. Prowadzący 
cały konkurs Jerzy Farys przedstawił 
prezentację multimedialną dotyczącą 
turawskiego pałacu. Zaproszeni goście 
podkreślili bardzo dobre przygotowanie 
merytoryczne uczestników turnieju, 
którzy wykazali się ogromną wiedzą 
dotyczącą historii gminy Turawa. Wszy-
scy uczniowie biorący udział w turnieju 
otrzymali nagrody rzeczowe, które ufun-
dował Urząd Gminy w Turawie. 

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

JerZy FArys
7 czerwca z inicjatywy Towarzystwa miłośników Ziemi Turawskiej, urzędu Gminy 
Turawa oraz szkoły podstawowej w Turawie został przeprowadzony w urzędzie 
Gminy w Turawie po raz kolejny turniej „Co wiem o swojej gminie”. 

JUBILACI, którzy oBChodzILI swoJe 
UrodzIny do 31.05.2019
Gertruda CzUrLok – 98 lat, Kotórz Mały
Maria dzIUBA – 93 lata, zakrzów turawski
Janina LAszkIewICz – 94 lata, Bierdzany
Agnieszka PLUdrA – 92 lata, Kadłub Turawski
Stanisława korULCzyk – 97 lat, osowiec
kazimiera PLAMItzer – 104 lata, Węgry
Gertruda króL – 91 lat, Rzędów
Maria MorCInek – 93 lata, Ligota turawska
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            OTWARCIE WAKACJI – RODZINNY PIKNIK – BEZPIECZNE WAKACJE 
               EKOPIKNIK 

              30 czerwca 2019 r. – Jezioro Średnie w Turawie   
              
 
 

Wójt Gminy Turawa serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz turystów odwiedzających 
Jeziora Turawskie na: RODZINNY PIKNIK „Bezpieczne wakacje” połączony z EKOPIKNIKIEM                             
– 30 czerwca 2019 r. – Jezioro Średnie w Turawie   
 
Rozpoczęcie: godz. 13.00 – teren boiska przy plaży – plac imprez 
W programie imprezy planowane są: 

• zajęcia edukacyjne, 
• warsztaty edukacyjne,  
• gry i zabawy dla dzieci, np. zabawy w tworzenie EKOGENERACJI, 
• konkursy ekologiczne dla dzieci, w tym o tytuł Strażnika Recyklingu, 
• koło fortuny – konkurs w wersji dla dzieci i dla dorosłych dot. ekologii, 
• stoiska edukacyjne, 
• strefa dla dzieci, 
• wymiana foliowych toreb na ekotorby – „Przynieś 15 foliowych toreb i odbierz designerską ekotorbę”, 
• odsłonięcie „Przystanku ekologicznego”, 
• dodatkowe atrakcje: dmuchańce, warsztaty gry i zabawy rodzinne,   
• w przedsięwzięciu bierze również udział: Miasto Opole, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. oraz Nadleśnictwo Turawa, 
• udział Policji i WOPR – „Bezpieczne wakacje”, 
• Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz ciekawe nagrody.  
• Wszystkie atrakcje odbędą się w scenerii pięknych Jezior Turawskich, tj. nad Jeziorem Średnim  

w Turawie – boisko przy plaży.  
Ekopiknik jest realizowany w ramach partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – 

działania informacyjno-edukacyjne 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 są Partnerami 
Projektu. 

Działania w ramach ekopikniku mają 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 jest promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz 
zasad segregacji odpadów, czyli czyste środowisko wokół nas. W trakcie imprezy uczestnicy dowiedzą 
się, jak dbać o środowisko naturalne i być Eko.  
Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Turawa oraz turyści odwiedzający Jeziora Turawskie. 

Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny! 

 

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. 

 

Partnerzy:
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sPoTkAnie konsorCJum w TurAwie

Celem projektu jest opracowanie i przy-
gotowanie do wdrożenia nowocze-

snej, kompleksowej technologii ochrony 
i rewitalizacji wody w śródlądowych 
zbiornikach wodnych. Do celów realizacji 
projektu wybrano zbiornik Turawa. Pro-
jekt ten ma na celu opracowanie metody, 
która pozwoli na poprawę jakości wody 
dopływającej ze zlewni do zbiornika, 
a następnie wprowadzenie oczyszczo-
nej wody do jego warstw wierzchnich. 
Ważne w tym projekcie jest to, że proces 
filtracji wody będzie zachodził w trybie 

ciągłym bez jakiejkolwiek szkodliwości 
dla ekosystemu i bez zakłóceń dla okre-
sów lęgowych.

Konsorcjum to będzie prowadziło na 
zbiorniku szeroki zakres badań w okresie 
36 miesięcy. Projekt jest współfinanso-
wany w ramach konkursu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju – strategicz-
nego programu badań naukowych i prac 
rozwojowych „Środowisko naturalne, 
rolnictwo i leśnictwo – BiOSTRATEG”. 
Wartość projektu to 9,9 mln zł. Umowa 
została zawarta w marcu tego roku.

W trakcie realizacji projektu stworzona 
zostanie baza naukowa i technologiczna do 
przygotowania i wdrażania uniwersalnego 
systemu oczyszczania wód jeziornych, 
rekultywowania brzegów i blokowania 
związków biogennych w zlewniach zbior-
ników wodnych.

Metoda ma zostać opracowana w taki 
sposób, aby istniała możliwość jej wdra-
żania po modyfikacjach związanych 
z charakterem lokalnych zanieczyszczeń 
występujących na zbiornikach wodnych 
Polski i Europy.

Wyrażamy poparcie dla projektu oraz 
chęć współpracy w trakcie realizacji ba-
dań, pierwsze oględziny w terenie już za 
nami. Mamy nadzieję, iż wyniki projektu 
przyczynią się do poprawy jakości eko-
systemu wodnego zbiornika turawskiego.

mAGDAlenA sADowskA
w dniu 11.04.2019 r. w siedzibie urzędu Gminy w Turawie zorganizowano spo-
tkanie konsorcjum złożone z przedstawicieli uniwersytetu Przyrodniczego we 
wrocławiu, uniwersytetu opolskiego, instytutu Technologiczno-Przyrodnicze-
go w Falentach i ArT strefa – witold skorulski, które zaprezentowało projekt 
badawczy pn. „innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych 
zbiornikach retencyjnych”.

seZon TurysTyCZny TuŻ, TuŻ
ADAm BoCHenek
Jak co roku, przed majówką, zorganizowane zostało spotkanie 
w celu omówienia przygotowań do sezonu turystycznego 
nad turawskimi jeziorami. Jest to również okazja do podsu-
mowania działań w roku minionym i wyciągnięcia wniosków 
ze zrealizowanych zadań. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji oraz 
służb ściśle związanych z prowadzeniem działalności 

branży turystycznej i wypoczynkowej. Na spotkaniu nie mogło 
oczywiście zabraknąć właścicieli ośrodków turystycznych, 
obiektów gastronomicznych i rekreacyjnych oraz zainteresowa-
nych mieszkańców okolic jezior turawskich. Poruszono wiele 
istotnych kwestii, m.in. problem podrzucanych śmieci, brak 
infrastruktury w okolicach Promenady, czy problemy związane 
z dzierżawą gruntów, których właścicielem są Wody Polskie. 
Sporym problemem, na co szczególnie zwrócono uwagę, jest 
stan dróg wokół jezior. Obecny na spotkaniu Wójt Gminy 
Turawa informował o dodatkowych środkach, które udało się 
wygospodarować i które mają zostać przeznaczone w głównej 
mierze na poprawę infrastruktury Promenady. Obecnie ta 

główna aleja spacerowa należy do Wód Polskich, jednak złożony 
został przez Urząd Gminy wniosek o użyczenie Promenady 
wraz z przyległą plażą. Jeśli Dyrekcja Wód Polskich w Gliwicach 
zechce użyczyć gminie wnioskowany teren, to umożliwi to po-
zyskanie zewnętrznych funduszy i rozpoczęcie prac związanych 
z uatrakcyjnieniem tego miejsca. Zakres prac jest bardzo duży, 
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o czym doskonale wiedzą licznie odwiedzający nas turyści. Na 
spotkanie zaproszeni zostali też przedstawiciele konsorcjum 
złożonego z przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego, instytutu Techniczno-
-Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Art – Strefy Witolda 
Skorulskiego, którzy zaprezentowali projekt „innowacyjnej 
metody poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach 
rekreacyjnych”. Projekt ten ma zostać zrealizowany na wodach 
Jeziorach Turawskiego, a jego celem jest wypracowanie sku-
tecznej metody poprawy jakości wody. Czas realizacji to trzy 
lata, a koszt wyniesie około 10 mln złotych. Co najważniejsze 
gmina Turawa nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Jest 
zatem bardzo duża szansa na to, że nastąpi widoczna poprawa 

jakości wody w naszym zbiorniku. Na wszystko jednak potrzeba 
czasu i cierpliwości. Mamy nadzieję, wierząc, że wspólnym 
celem jest poprawa jakości bazy turystyczno-wypoczynkowej 
nad Jeziorem Turawskim, że uda się scalić się siły z lokalnymi 
przedsiębiorcami i znacząco przyczynić się do poprawy infra-
struktury północnej strony jeziora. 

Tegoroczny ruch nad jeziorami w Turawie rozpoczął się nieco 
wcześniej niż zwykle dzięki sprzyjającej aurze. W weekendy 
nad jeziorami spotkać można bardzo wiele osób chętnych do 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Zwiększa się również 
liczba obiektów gastronomicznych i sportowo-rekreacyjnych. 
Turawa, jak co roku, urzeka swoim pięknem i czeka na turystów.

seZon TurysTyCZny TuŻ, TuŻ

JuBileusZu CiąG DAlsZy
mAGDAlenA sADowskA

Celem wizytacji, na której czele stał 
Burmistrz miasta Wetter (Ruhr) Frank 

Hasenberg, była kontynuacja jubileuszu 
20-lecia podpisania układu o współpra-
cy pomiędzy gminą Turawa a miastem 
Wetter (Ruhr). 

W ubiegłym roku delegacja z Turawy 
gościła w Niemczech. W tym roku nasi 
przyjaciele odwiedzili nas. Ponieważ 
zależy nam, aby to partnerstwo nie 
polegało tylko na wizytacjach na szcze-
blu urzędowym, zaprosiliśmy grupę 
młodzieży, która wspólnie z naszymi 
dziećmi spędziła aktywny dzień nad 
Jeziorem Średnim, gdzie zorganizowa-
liśmy festyn sportowy. Drużyny były 
mieszane, co skutkowało doskonałą 
współpracą naszych nastolatków. Rów-
nież Burmistrz z Wetter (Ruhr) oraz 
Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos 

utworzyli wspólną drużynę i wykony-
wali różne zadania. 

Po tak aktywnym popołudniu nasi go-
ście zwiedzili jeszcze remizę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Osowcu i w Węgrach, 
gdzie oglądali sprzęt oraz nawiązywali 
kontakty. Wieczorem odbył się grill, 
podczas którego przygrywała orkiestra 

dęta działająca przy OSP Węgry. Sobotni 
dzień minął na wycieczkach. Pierwszym 
miejscem, do którego zabraliśmy naszych 
gości, było Muzeum Wsi Opolskiej, a na-
stępnie udaliśmy się do zamku w Mosznej, 
który bardzo zachwycił naszych przyjaciół 
z Niemiec. Wieczorem natomiast odbyła 
się uroczysta kolacja z zaproszonymi 
gośćmi połączona z przemówieniami. 
W ten oto sposób minął nam ciepły 
i słoneczny weekend spędzony z naszymi 
przyjaciółmi z Niemiec.

w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2019 r. gościliśmy delegację z naszej gminy 
partnerskiej z wetter (ruhr). 
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PisAnki PrZePięknie oZDoBione

Do rywalizacji o nagrody przystąpiło 
70 uczestników, którzy różnymi 

technikami zdobili jajka. Nie zabrakło 
również uczestników, którzy techniką 
rytowniczą stworzyli przepiękne małe 
arcydzieła. W tym miejscu mogę pod-
kreślić, iż nie zazdrościliśmy jury kon-
kursowemu w składzie: Danuta Matysek, 
Jerzy Farys oraz Wójt Gminy Turawa 
Dominik Pikos, które miało niezmiernie 
trudne zadanie. Na szczęście po zaciętej 
dyskusji jury wyłoniło następujących 
zwycięzców konkursu:
w kategorii wiekowej roczniki 
2013–2009:

i miejsce zajęła Karolina Świtała
ii miejsce zajęła Paulina Barłóg
iii miejsce zajęła Lena Słowik

w kategorii wiekowej roczniki  
2008–2003 – technika rytownicza:

i miejsce zajęła Monika Sochor
ii miejsce zajęły Natalia Puscz oraz 

Weronika Stotko

iii miejsce zajęła Oliwia Curlok
w kategorii wiekowej roczniki 
2008–2003 – technika dowolna:

i miejsce zajęła Dominika Sowa
ii miejsce zajęła Malwina Wiench
iii miejsce zajęła Wiktoria Born

w ostatniej kategorii wiekowej 
rocznik 2002 i starsi:

i miejsce zajęła Melania Nowak
ii miejsce zajęła Dorota Kokot.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszyst-

kim uczestnikom konkursu!

Dziękuję Dyrekcjom szkół podstawo-
wych naszej gminy za wydelegowanie 
uczniów na XV jubileuszowy Konkurs 
Kroszonkarski. Zdaję sobie sprawę, że trwa 
protest Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
z którym solidaryzują się pracownicy na-
szych szkół. Mimo tego nauczyciele stanęli 
na wysokości zadania i wywiązali się ze 
swoich obowiązków, pełniąc pieczę nad 70 
uczniami, którzy stawili się, by kultywo-
wać piękną śląską tradycję zdobienia jaj 
wielkanocnych. Poziom prac konkursowych 
poddanych pod ocenę komisji konkursowej 
z roku na rok jest wyższy, co pokazuje, że 
nauczyciele pracują nad rozwojem talentu 
uczniów swoich szkół.

Wójt Gminy Turawa 
Dominik Pikos

mAGDAlenA sADowskA
nie mogło być inaczej w XV jubileuszowej edycji gminnego konkursu kroszon-
karskiego, który odbył się 9 kwietnia w ligocie Turawskiej. 

PrACA komisJi oświATy, kulTury, ZDrowiA  
i PArTnersTwA rADy Gminy TurAwA
Przewodniczący Komisji JerZy FArys

oświata jest kością niezgody wśród 
społeczeństwa i występuje bardzo wiele 
opinii, jak ją zreformować.

Po ostatniej reformie oświaty, której 
skutki wciąż odczuwamy, zostały 

wygaszone (zlikwidowane) gimnazja. 
Reforma ta nie ominęła również gminy 
Turawa, szkoły sześcioklasowe stały się 
znowu ośmioklasowymi. Reorganizacja 
okazała się dużym obciążeniem dla bu-
dżetu gminy. Mniejszym kosztem było 
dowożenie uczniów do turawskiego gim-
nazjum niż utrzymywanie klas siódmych 
i ósmych w pięciu publicznych szkołach 
podstawowych na terenie gminy Turawa. 
Na miejscu przekształconego turawskiego 
gimnazjum powstała świetnie wyposażo-
na, z nową halą sportową, ośmioklasowa 
szkoła podstawowa. Ze strony władz 
samorządowych padła propozycja, by 
ze względów finansowych, w turaw-
skiej szkole nie otwierać klasy siódmej, 
a uczniowie mieliby uczęszczać do klasy 

siódmej do Osowca. Dana sytuacja spo-
wodowała bardzo duże niezadowolenie 
wśród mieszkańców Turawy. Rozczaro-
wanie rodziców doprowadziło do kilku 
spotkań zainteresowanych rodziców 
z władzami. Rodzice zapisali swoje pocie-
chy zgodnie z obowiązującym obwodem  
do turawskiej szkoły, a miałyby one 
uczęszczać do szkoły w odległym Osowcu. 
Z powodu różnych opinii podczas prac ko-
misji w dn. 10.05.2019 r., nad wnioskiem 
prowadzono długie dyskusje. Jednak 
w celu uspokojenia nastrojów społecznych 
opracowano i przegłosowano wniosek, 
aby utworzyć zgodnie z wolą rodziców 
i obowiązującymi obwodami szkolnymi, 
klasę siódmą w Turawie i w Osowcu. 
Członkowie Komisji stwierdzili, że dla 
dobra dzieci uczniowie powinni realizo-
wać obowiązek szkolny w swojej miej-
scowości. Zdaniem przewodniczącego 
Komisji uczniowie powinni realizować 
obowiązek szkolny według ustalonych 
przez Radę Gminy Turawa obwodach: 

szkoła w Turawie dla miejscowości: 
Turawa, Rzędów, Kotórz Wielki i Kotórz 
Mały, szkoła w Osowcu dla miejscowości: 
Osowiec, Trzęsina, Węgry. Dzieci są 
najważniejsze i każda pociecha powin-
na mieć dostęp do szkoły jak najbliżej 
zamieszkania. Nie powinny również 
powstawać precedensy, by w przyszłości 
nie stało się zwyczajem, że szkoła ośmio-
klasowa staje się np. sześcioklasową. 
Powyższy wniosek został przedstawiony 
na posiedzeniu Rady Gminy Turawa 
w dn. 17.05.2019 r. Ostatecznie na sesji tej 
przegłosowano wniosek, który otrzymał 
poparcie wszystkich radnych, nikt się 
nie wstrzymał i nikt nie był przeciwny. 
Obecnie czekamy na decyzję władz sa-
morządowych, czy wniosek odnośnie 
utworzenia klasy siódmej w Turawie 
i Osowcu zostanie zrealizowany. 

Na posiedzeniach Komisji analizowano 
i rozpatrywano materiały sesyjne, pisma 
mieszkańców kierowane do Rady oraz 
formułowano opinie.
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PosieDZenie komisJi rewiZyJneJ
Przewodnicząca Komisji róŻA wieCZorek

w okresie kwietnia i maja 2019 roku odbyły się 3 posiedzenia komisji rewizyjnej 

iV Posiedzenie komisji rewizyjnej 
w dniu 12.04.2019 r.

Kontynuacja prac nad udzieleniem 
absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r.:
• analiza sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy za 2018 r. 
• analiza informacji o stanie mienia 

komunalnego Gminy Turawa na dzień 
31.12.2018 r. 

• analiza wykonania planu Finanso-
wego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Turawie za 2018 r. (filia w Ligocie 
Turawskiej, filia w Węgrach i filia 
w Zawadzie) 

• wydatkowanie środków w 2018 r. przez 
Gminne Zrzeszenie LZS (dotacja) 

• analiza wydatkowania środków przez 
OSP w 2018 r.

V Posiedzenie komisji rewizyjnej 
w dniu 7.05.2019 r.

Ciąg dalszy prac nad udzieleniem 
absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r.: 
• analiza sprawozdania finansowego 

za 2018 r. 
• zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej 

izby Obrachunkowej nr 129/2019 z dnia 
10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy Turawa za 2018 r. 

• analiza stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi w 2018 r. (rozlicze-
nie finansowe – koszt i zaległości 
w 2018 r.) 

• informacja o realizacji inwestycji za-
planowanych w budżecie na 2019 r. 

• informacja o działalności Wójta Gminy 
od początku kadencji; 

• opiniowanie projektów uchwał przy-
gotowanych na Vii Sesję Rady Gminy. 

Vi Posiedzenie komisji rewizyjnej 
w dniu 22.05.2019 r.

Ostatnie posiedzenie dotyczące konty-
nuacji prac nad udzieleniem absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2018 r.: 
• rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2018 r. 
• rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania 

rocznego za 2018 r. 
• opracowanie i  przyjęcie wniosku 

o udzielenie absolutorium dla Wójta 
Gminy Turawa za rok 2018. 
Komisja przeanalizowała uzasadnienie 

do Uchwały.

Podsumowując realizację budżetu za 
2018 rok, członkowie Komisji Rewizyjnej 
opracowali uzasadnienie do Uchwały 
Komisji Rewizyjnej Nr 1/2019 w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
za 2018 rok i zaproponowali udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Turawa 
za 2018 r. 

Przewodnicząca poddała pod głosowa-
nie przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy 
z wykonania budżetu Gminy za rok 2018, 
w głosowaniu brało udział 5 członków 
komisji. Za przyjęciem sprawozdania 
głosowało 5 członków Komisji, nikt się 
nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. 

Komisja Rewizyjna podjęła Uchwałę 
Nr 1/2019 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Turawa z wykonania budżetu za 2018 rok. 

W głosowaniu brało udział 5 członków 
komisji. Za przyjęciem uchwały głosowało 
5 członków komisji, nikt się nie wstrzymał, 
nikt nie był przeciw. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w spra-
wie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy przekazany zostanie Radnym 
i przedstawiony na Sesji Rady Gminy 
w czerwcu 2019 r.

W dniu 13 maja 2019 r. w Urzę-
dzie Gminy w Turawie została 

podpisana umowa na roboty bu-
dowlane, polegające na przebudowie 
drogi wewnętrznej ul. Pogodnej 
w miejscowości Węgry. 

Wykonawcą zadania jest firma 
OLS Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością Spółka Komandytowa 
z siedzibą w Lublińcu. 

Termin zakończenia robót usta-
lono na dzień 12.06.2019 r. Wartość 
inwestycji to prawie 200 000 zł.

PoDPisAnie umowy AleksAnDrA kAnsy-GrZesik
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15 lat województwa oPolsKiego w Unii eUroPejsKiej

ZJeDnoCZeni w róŻnoroDnośCi
AneTA BuCZek

o naborze wniosków w marszałkowskim 
konkursie grantowym „opolskie eDuko 
w 15-lecie obecności województwa 
opolskiego w unii europejskiej” dowie-
działam się od przyjaciela, który prosił, 
aby tę informację przekazać osobom 
decyzyjnym w urzędzie Gminy Turawa. 

Organizatorem konkursu było Mu-
zeum Śląska Opolskiego w Opolu. 

Głównym celem konkursu był rozwój 
i promocja edukacji kulturowej rozu-
mianej jako wszelkie działania, które 
przygotują różne jednostki do aktywnego 
i twórczego uczestnictwa w kulturze po-
łączone z uczczeniem wydarzeń, których 
rocznicę obchodzimy w sposób szczególny 
w naszym województwie w 2019 roku.

Po przeanalizowaniu regulaminu pro-
jektu oraz konsultacji z Wójtem Gminy – 
Dominikiem Pikosem, zdecydowałam się 
na złożenie wniosku i udział w konkursie. 
Czasu na wypełnienie wszystkich doku-
mentów oraz na zaplanowanie i napisanie 
projektu było bardzo mało – 72 godziny, 
ale się udało. W piątek 12 kwietnia br. 
w Muzeum Śląska Opolskiego w Opo-
lu złożyłam projekt pt. „Zjednoczeni 
w różnorodności – 15 lat województwa 
opolskiego w Unii Europejskiej”. Tytuł 
tego projektu nie jest przypadkowy, po-
nieważ „Zjednoczona w różnorodności” 
to motto Unii Europejskiej, którego po 
raz pierwszy użyto w 2000 r. Oznacza 
ono, że aby zapewnić pokój i dobrobyt 
oraz chronić bogactwo kultur, tradycji 
i języków w Europie, Europejczycy po-
winni działać wspólnie. Taki był też cel 
mojego projektu – aby działać wspólnie. 
Zależało mi na połączeniu jak największej 
liczby osób i organizacji, które działają 
nie tylko w naszej miejscowości, ale 
również w całej gminie i województwie.

Partnerami projektu byli: Urząd Gminy 
Turawa, publiczna szkoła podstawowa 
w Ligocie Turawskiej, Rzymskokatolicka 
Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Ligocie Turawskiej, Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim (TSKN), Gminna Biblioteka 
Publiczna w Turawie, OSP w Ligocie 
Turawskiej i w Kadłubie Turawskim, 

LZS Ligota Turawska, Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Rada Rodziców 
z publicznej szkoły podstawowej w Li-
gocie Turawskiej, Rada Sołecka Ligoty 
Turawskiej oraz Rada Gminy Turawa – 
wszystkim partnerom projektu składam 
gorące podziękowania za szybko podjętą 
decyzję o chęci udziału w projekcie oraz 
za wsparcie w organizacji.

Projekt rozpoczął się od jego promo-
cji w mediach lokalnych: Radio Opole 
(plakat, audycja radiowa), Radio Doxa 
(plakat, audycja radiowa), „Tygodnik 
Ziemi Opolskiej” oraz na portalach spo-
łecznościowych.

12 maja o godz. 14.00 br. – raptem 
miesiąc po złożeniu wniosku oraz dwa 
tygodnie po ogłoszeniu wyników – 
przystąpiliśmy do części oficjalnej 
projektu, która rozpoczęła się wykła-
dem Zastępcy Wójta Gminy Turawa 
Marii Bochańskiej, pt.: „Zjednoczeni 
w rożnorodności – 15 lat województwa 
opolskiego w Unii Europejskiej” w PSP 
w Ligocie Turawskiej.

Następnie w szkole odbyły się warsz-
taty: plastyczne, prowadzone przez Zu-
zannę Tomsa-Kubiczek; językowe (gry 
i zabawy) prowadzone przez Barbarę 
Chyłkę; chemiczne – prowadziła je 
Monika Staś; teatralne z zawodowym 
aktorem Tomaszem Stochniałem, spor-
towo-rekreacyjne prowadzone przez 
panie: Małgorzatę Basaj, Jadwigę Korzec, 
Erykę Czaja, Małgorzatę Matysek. Nad 
prawidłowym przebiegiem warsztatów 
i bezpieczeństwem uczestników czuwały 
dodatkowo panie: Anna Pikos, Agnieszka 
Buhl, Mariola Podbrożny oraz Brygida 
Frencek. 

Po części warsztatowej nastąpił wer-
nisaż prac plastycznych wykonanych 
w ramach warsztatów przez dzieci oraz 
młodzież naszej gminy pt. „Barwy Unii 
Europejskiej”. Mieliśmy możliwość 
uczestniczyć w bardzo ciekawych i in-
spirujących pokazach chemicznych oraz 
w przedstawieniu teatralnym. Wernisaż 
był okazją do zbudowania relacji między-
pokoleniowych rodzin uczestniczących 
w projekcie oraz integracji w lokalnej 

społeczności. Prace plastyczne wykonane 
podczas warsztatów znajdują się obecnie 
w Urzędzie Gminy Turawa.

Zwieńczeniem kulturalno-oświatowym 
całego projektu i istną ucztą nie tylko dla 
ucha, ale również ducha każdego z uczest-
ników tego niezwykłego wydarzenia był 
koncert pt.: „Wszyscy ludzie są braćmi” 
wielkiego artysty i wirtuoza Fletni Pana 
Edwarda Simoni, który przed około 30 
laty wyjechał do Niemiec, tam zdobył 
wszelkie możliwe nagrody i wyróżnienia 
w świecie muzyki. 

Uczestnicy projektu mieli możliwość 
osobistego poznania i porozmawiania 
z członkiem Zarządu Województwa 
Opolskiego Szymonem Ogłazą, posłem 
Pawłem Grabowskim, posłem Ryszar-
dem Galą, Dyrektorem Muzeum Śląska 
Opolskiego Moniką Ożóg, radnymi Rady 
Gminy Turawa, Wójtem Gminy Turawa 
Dominikiem Pikosem oraz Zastępcą 
Wójta Gminy Turawa Marią Bochańską.

Serdeczne podziękowania składam 
sponsorom projektu: 
• Urząd Gminy Turawa
• Restauracja Antares – Lubliniec
• Restauracja Marcin – Zawada
• Piotr Duda Firma infopol – Zawada
• Sklep Spożywczy Adaś – Ligota Tu-

rawska
• Rolnik. Magazyn Towarów Masowych. 

Morcinek M.R. – Kadłub Turawski
• Mariusz Morcinek, Stolarstwo Dudek 

H&H – Kotórz Mały
• Piekarnia Kotarski – Zębowice
• Firma Agek, Adrian i ilona Grzeschik 

– Ligota Turawska
• Sklep Papierniczy easyoffice Jacek 

Holicz – Opole
Gorące podziękowania kieruję do 

wszystkich mieszkańców, którzy z wielkim 
zaangażowaniem pomogli w organizacji 
projektu, jak również tych, którzy pomimo 
niesprzyjającej aury pogodowej chcieli 
brać udział w projekcie.

DZiĘKUJĘ!
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DZiwny XX wiek  część V
JerZy FArys

Jednak nie wszyscy byli uczciwi: Ligota 
Turawska. W naszej wsi u chałupnika G. 
skradli niedawno w nocy złodzieje 300 
marek schowanych w komórce. Żona G. 
słysząc szmer w komórce, wstała i poszła 
zobaczyć, co tam się dzieje. Wtedy wpadło 
na nią dwóch rabusiów, jeden ją uderzył, 
że upadła na ziemie. Złodzieje zabrali 
pieniądze i uciekli. Złodzieje wiedzieli, 
gdzie były ukryte pieniądze, więc nie 
byli to obcy. Przypomniano, że najlepiej 
pieniądze wpłacić do kasy. (Pisownia 
zgodnie z oryginałem).

Stare zabudowania w Bierdzanach

Kolejna ciekawostka opublikowana 
w „Gazecie Opolskiej”. Przedstawiam tekst 
zgodnie z oryginałem: Kadłub Turawski 
Pewien tutejszy chałupnik kazał synowi 
swojemu nazbierać chrustu, zanieść na 
pole i zapalić w celu postraszenia zwie-
rzyny, wyrządzającej w zasiewach szkodę. 
Chałupnik udał się następnie sam na pole 
i wzniecił nad wieczorem ponownie ogień; 
po upływie jednak pół godziny spostrzegł 
ku swojemu przerażeniu, że dwie sikawki 
z Kadłuba Turawskiego nadjeżdżają, a za 
niemi spieszy cała rzesza ciekawych. Gdy 
stwierdzono, o co chodzi, jedni się śmiali, 
a drudzy gniewali się, że niepotrzebnie 
pozwolili się, jak dosłownie można po-
wiedzieć, „wywieść w pole”. 

Kolejne ciekawostki opublikowane 
na łamach „Gazety Opolskiej” w 1913 r. 
Ligota Turawska. W tamtejszym kościele 
przed Zielonymi Świętami zniszczono 
skrzynkę do składania ofiar przy wielkim 
ołtarzu. Jednak nie było innych śladów po 
włamywaczu. Najprawdopodobniej zło-
dziej nie był miejscowy, bo choć rabunek 
spostrzeżono dopiero w Trzecie święto, nie 

brakowało jednak ofiary, gdyż pieniądze 
były wcześniej ze skrzynki opróżnione. 
Złodziej nie wzbogacił się, bo skrzynka 
była często opróżniana. 

Bardzo często wybuchała epidemia 
szkarlatyny. Zakrzów Turawski. Podob-
nie jak w innych miejscowościach także 
w Zakrzowie panowała szkarlatyna między 
dziećmi i młodzieżą. 15.05.1913 r. zmarło 
już piąte z rzędu dziecko u chałupnika Jana 
Tarary, które uległo tej chorobie. W dzień 
Wniebowstąpienia Pańskiego (40 dni po 
Wielkanocy) zmarło naraz troje dzieci 
u tego Tarary. Wszystkie jego dzieci zmarły 
na szkarlatynę. Również w Kadłubie 
Turawskim szalała szkarlatyna. Jeszcze 
choroba nie ustała, a już zmarło 15 dzieci, 
m.in. troje u chałupnika Piotra Waloska. 
Lekarstwa okazały się bezskuteczne. Autor 
artykułu zadał pytanie retoryczne, czy 
nie warto wymyślić nowe lekarstwo, a nie 
wysyłać środki do Afryki i indii w celu 
badania tamtejszych chorób. Najpierw 
trzeba pomóc sobie, a później innym. 

W 1913 r. władca Niemiec docenił 
mistrza kowalskiego Oskara Mempel 
z Osowca i odznaczył go 24 listopada 
krzyżem Allgemeinne Ehrenzeichen Al-
lerhöchst – ogólnohonorową odznakę 
nadawaną przez króla, zaś dwa dni później 
tą samą odznaką został uhonorowany 
królewski opiekun zwierząt Wilhelm 
Früchel z Bierdzan. 

Zaprzęg krowi (zdjęcie udostępnił Artur 
Kupka)

1.12.1913 r. zaplanowano w całej Rzeszy 
Niemieckiej liczenie bydła, a w Prusach 
było to połączone z liczeniem drzew owo-
cowych. Liczenie miało się odbyć tylko 
w celach statystycznych, w celu poparcia 
hodowli, a nie w celach podatkowych.

W niedzielę 2.11.1913 r. o godz. 18.00 
wybuchł pożar u chałupnika Jana Wachty 
w Ligocie Turawskiej. Spalił się dach 
domu mieszkalnego i dobudowanej do 

niego stodoły pełnej zboża i siana. Na 
szczęście było bezwietrznie i pożar nie 
rozszerzył się na sąsiednie budynki. 
Przybyły sikawki z Kobylna, Kadłuba 
Turawskiego i Bierdzan. Niestety, z powo-
du braku wody wiele nie mogły pomóc. 
Właściciele posesji pp. Wachta nie byli 
obecni w domu w czasie pożaru, ich dzieci 
były na cmentarzu zapalić znicze na gro-
bach. Policja prowadziła śledztwo, gdyż 
najprawdopodobniej było to podpalenie. 
Po przeprowadzeniu śledztwa domysły 
policji sprawdziły się, a pożar okazał się 
jednak podpaleniem. Podpalaczką okazała 
się Rozalia Bartylla z Ligoty Turawskiej. 
Przed sądem przysięgłych w Opolu sta-
nęła we wtorek 53-letnia wdowa Rozalia 
Bartylla z Ligoty Turawskiej oskarżona 
o podpalenie. Na rozprawę wezwano 18 
świadków, a także dr. Maya i asysten-
ta dr. Willführa jako rzeczoznawców. 
Rzeczoznawcy stwierdzili, że oskarżona 
była zdrowa umysłowo, choć chorowała 
na rozstrój nerwowy. Podpaliła swój 
dawniejszy dom, który w sierpniu 1913 r. 
sprzedała swemu szwagrowi Wachcie. 
Dom ten następnie przeszedł na własność 
pani Cieben, do czego oskarżona przez 
podpalenie domu nie chciała dopuścić. Sąd 
skazał obwinioną na 1,5 roku więzienia. 

Na szosie z Rzędowa do Turawy na sta-
rym dębie (najstarszy dąb bezszypułkowy 
w Polsce) znajdował się ładny obraz św. 
Antoniego. Widocznie nie podobało się 
to jakiemuś niedowiarkowi i strzelił do 
obrazka, tak, że nabój przeszył skroń św. 
Antoniego. Druga kula przeleciała obok 
twarzy świętego. Obraz był zaszklony 
i były widoczne dziurki w szkle, które 
się nie rozleciało.

Najstarszy bezszypułkowy dąb w Polsce 
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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Po krótkim odpoczynku Peter wygrze-
bał z plecaka swoją lunetę i skrupulat-

nie skontrolował okoliczne wzgórza i już 
trochę zieleniące się hale. Tam w górze są 
kozice – oznajmił po chwili i ja też miałem 
je wkrótce w moich szkłach. Stały wysoko 
w kosodrzewinie, pasąc się, przesuwały się 
z wolna przez pola lawinowe porośnięte 
młodym drzewostanem i światłolubnymi 
krzewami i ziołami. Także jelenie można 
było tam zobaczyć. i tak przeszło na 
oglądaniu pięknych widoków z wolna 
popołudnie. Pod wieczór Peter zrobił się 
niespokojny. Chciał jeszcze na tokowisko 
i naszego dużego koguta, którego miał 
na myśli przy zapadaniu zobaczyć, aby 
być całkowicie pewnym swego. Zostawił 
mi swoją lunetę i rzucił uwagę, iż lepiej 
będzie, gdy pójdzie tam sam. Nie mia-
łem nic przeciwko temu, gdyż byłem już 
trochę zmęczony od niezwyczajnej tutaj 
wspinaczki i chciałem być przyszłego po-
ranka świeży i wypoczęty. Wykorzystałem 
ten czas także do oglądania wspaniale 
wybarwionego zachodu słońca i wiele 
sztuk różnych zwierząt, w tym bardzo 
dobrego kozła, pasących się przed zmro-
kiem na trawiastych halach. Z nastaniem 
zmroku wrócił Peter. Wyglądał spokojnie 
i zadowolony. Wszystko w porządku – po-
wiedział, kogut już zapadł, tzn. siedzi na 
swoim przyszłym miejscu toków jutrzej-
szego poranka. W międzyczasie zrobiło 
się już dokuczliwie chłodno i byłem rad 
z wejścia do ocieplonej góralskiej izby. 
Jej zapach żywo przypominał mi znane 
dotąd izby wiejskie w różnych okolicach 
mojej ojczyzny, zapach ten znałem z lat 
poprzednich. Była tam mieszanka tytoniu, 
mokrych skarpet i innego wełnianego 
odziewku, przesiąkniętych potem i wo-
nią pobliskiej obory, które ten niezapo-
mniany od dawna zapach z sobą niosły. 
Tutaj rumiana Resi prosiła nas, żebyśmy 
usiedli i zapytała, czy może nam teraz 
wieczerzę przygotować, co wdzięcznie 
zaakceptowaliśmy. Dopiero co zdążyliśmy 
dwa pierwsze pucharki z przyniesionego 
przeze mnie „encjana” opróżnić (encjan- 
likier ziołowy na bazie goryczki p.m. 
AK), gdy zjawiła się już Resi. W jednej 
ręce trzymała znów połówkę dobrego 
wiejskiego chleba, w drugiej – mniema-

łem, iż źle widzę – patelnię, a w niej co 
najmniej dziesięć „wołowych oczu”, tj. jaja 
sadzone, pływające w niezwyczajnej ilości 
gorącego masła. Jak wówczas zdołałem tę 
niezwykłą porcję 5 jaj skonsumować, jest 
dla mnie dziś niewytłumaczalne. Wiem 
tylko jeszcze, iż każdy z nas ukroił sobie 
pajdę tego wspaniałego chleba i łącznie 
z jajami łapczywie do ostatniego kęsa 
połykaliśmy, aż wszystkie zniknęły. Na 
koniec z resztą chleba pozostałe jeszcze 
na patelni masło do końca wymuskali-
śmy. Z braku serwetki wierzchem dłoni 
wytarliśmy usta, zanim znów zniknęły 
za pucharkami encjana! Na koniec zapa-
liliśmy nasze fajki i na rozmowie o my-
ślistwie i kłusownikach, o zastrzelonych 
leśniczych i przemytnikach zeszedł nam 
czas, aż zmęczenie w końcu nas zmogło 

i senność do drewnianych łóżek zapro-
wadziła. Tu pomimo puchowych pierzyn 
natychmiast zasnąłem. 

Było jeszcze ciemno, gdy myśliwy Peter 
w kuchni zaczął sprzętami hałasować 
i mnie z głębokiego snu obudził. Szybko 
się ubrałem. Przez okno widziałem, iż 
jeszcze panowała gwieździsta noc. Po-
tem siedzieliśmy, milcząc przy porannej 
kawie, w której zamaczaliśmy pozostałe 
z kolacji okroiny chleba. Z naszą bronią 
myśliwską na plecach opuściliśmy do-
mostwo i wyszliśmy w ciemną jeszcze 
noc. Peter szedł przodem i szedł raźno, 

szybkim krokiem. Miał widocznie powód 
do tego, iż spieszyło mu się dojść do to-
kowiska, które wczoraj wypatrzył. Ja za 
nim starałem się dotrzymać mu kroku. 
Gdy tak około pół godziny przeszliśmy 
w milczeniu raz jeden za drugim, raz obok 
siebie, zaczęło na wschodzie delikatnie 
szarzeć. Peter zatrzymał się, wskazał ręką 
w kierunku ciemnych sylwetek kilku 
wysokich sosen, które trochę wyżej na 
zboczu swoje sękate grube ramiona do 
nocnego nieba wznosiły – to tam. Teraz 
już powoli szliśmy w ich kierunku. My-
śliwy zatrzymał się powtórnie i położył 
palec na usta. Już bowiem można było 
naszego koguta usłyszeć. Był w czasie 
pełnego tokowania. Ten odgłos, tj. pierw-
sza zwrotka, którą myśliwi nazywają jako 
klapanie jest podobne do uderzeń o siebie 
dwóch kijów albo dalekiego klekotania 
bociana, a nawet jakby duże krople wody 
spadały coraz szybciej z wysoka do dużej 
beczki. Ten dźwięk powtarza się 10 do 

15 razy i trwa około 4 sekundy. Klapanie 
przechodzi w zwrotkę drugą jako trelo-
wanie. Trwa około 2 sekundy, zmienia się 
w trzecią zwrotkę, tj. silny ton podobny 
do odgłosu wyciągania korka z butelki, 
zwane tonem głównym lub korkowaniem. 
Bezpośrednio po tym następuje ostatnia 
część, tj. czwarta zwrotka, tzw. szlifowa-
nie. To są dźwięki podobne do ostrzenia 
kosy o kamień. W czasie tej ostatniej 
zwrotki, która trwa 3 do 5 sekund kogut 
jest prawie zupełnie głuchy. Nie jest to 
może głuchota, ale nie reagowanie na 
żaden hałas, nawet odgłos strzału, odgłos 

AlFreD kuPkA 
Fragment autobiografii o czasie praktycznej nauki zawodu rolnika u wuja Hrabiego 
Hubertusa von Garnier-Turawa, odc. 6
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kroków po poszyciu leśnym, a nawet 
łamania gałęzi. U niektórego głuszca 
brak jest trzeciej części – korkowania. 
Tylko w czasie trwania czwartej zwrotki 
możliwe jest przez doskakiwanie, zbliżenie 
się do koguta na odległość skutecznego 
strzału. W tym czasie, bardzo krótkim, 
udają się maksimum 3 doskoki, zanim 
zaczyna swoją pieśń od nowa. i tylko 
temu myśliwemu, któremu udaje się czas 
ten dokładnie wykorzystać, polowanie 
może się udać. W międzyczasie zbliżyli-
śmy się na tyle do miejsca tokowania, iż 
mogliśmy odróżnić melodię szlifowania. 
i teraz już przez doskakiwanie zmniejszyć 
odległość od sosny, na której tokował 
nasz kogut. Każdy nierozważny krok 
jednego z nas mógł całe nasze przedsię-
wzięcie zniweczyć! i spowodować odlot 
koguta, który już potem na to miejsce 
nie powracał. W przerwach w czasie 
szlifowania, gdy zamieraliśmy w bez-
ruchu, pilnie nasłuchując następnego 
szlifowania, usilnie wpatrywaliśmy się 
w skąpym świetle porannego brzasku, 
by dojrzeć go w gęstwinie koron drzew. 
Dotąd jednak bezskutecznie. Nagle tuż 
obok dał się słyszeć ostrzegawczy głos 
zadziornego strzyżyka, powodując, iż 
z przestrachu przed spłoszeniem nam 
naszego dużego koguta oblały nas zimne 
poty. Ale ten na szczęście tak zajęty był 
tokowaniem, iż nie zareagował. i teraz 
obowiązywała nas najwyższa ostrożność. 
Nareszcie zauważyliśmy go na grubym 
konarze sosny, którego zewnętrzna część 

przez jakiś kataklizm pogodowy została 
odłamana, odsłaniając nam dobrze pole 
widzenia. Siedział duży i ciężki z wysoko 
uniesioną głową, zwisającymi skrzydłami 
i szeroko rozstawionym wachlarzem - 
ogonem. Obracał się w czasie zwrotek 
śpiewu płynnie na boki tam i z powrotem. 
Teraz strzał! Szepnął , a raczej chuchnął 
obok mnie Peter. Jeszcze na mgnienie oka 
rozkoszowałem się pięknym widokiem 
tego wspaniałego ptaka w jego nastro-
ju weselnym i musiałem strzelić, gdyż 
niebo na wschodzie już zaczynało się 
różowić i należało oczekiwać, iż kogut 
sfrunie na ziemię, by tutaj prowadzić 
wieńczone deptaniem kur dalej swoje 
toki. Ostrożnie wzniosłem dubeltówkę 
i gdy muszka, srebrząc się na tle ciemnej 
sylwetki stanęła, skrzywiłem palec. Huk 
strzału rozległ się gwałtownie przez ciszę 
pięknego poranka, odbijając się wielo-
krotnie echem od otaczających wzgórz, 
gdy kogut tymczasem dobrze trafiony 
ciężko spadał poprzez gałęzie na ziemię.

Gdy teraz stałem milcząc i szczęśliwy 
obok starego zawadiaki i myśliwy wrę-
czał mi z namaszczeniem zwyczajowy 
z zielonej gałązki złom, rozdzwoniły się 
daleko w dolinie dzwony na pierwszą 
ranną mszę świętą. Niedługo potem za-
czynał się poranny ptasi koncert, jakiego 
chyba piękniejszego dotąd ani później 
nie słyszałem. 

Coś takiego nie zapomni się do końca 
życia. Nawet polowania na afrykańską 
wielką zwierzynę nigdy mnie tak nie 

wzruszyły, jak to podchodzenie i polo-
wanie na tego wielkiego koguta w czasie 
bajecznego poranka w zielonych miłych 
górach Styrii Austriackiej! Podziękowałem 
Petrowi, mojemu wspaniałemu myśliw-
skiemu przewodnikowi i widziałem, iż 
był równie zadowolony jak ja z powodu 
udanego, tak trudnego polowania. i Resi 
dostały się serdeczne dzięki i uścisk dłoni. 
Po tym udałem się już z moim skar-
bem – upolowanym głuszcem, zwanym 
w gwarze myśliwskiej wielkim kogutem, 
w podróż do domu. Wielka i prawdziwa 
była radość mojej żony, gdy zjawiłem 
się z tak wspaniałym trofeum w naszej 
dotychczasowej urlopowej góralskiej 
siedzibie. A że i pogoda była wspaniała 
postanowiliśmy oboje jeszcze tydzień 
tutaj wśród gościnnych ludzi pozostać 
i rozkoszować się pięknym początkiem 
wiosny w Alpach. 

CDN.

W tłumaczeniu trudnych fachowych 
określeń myśliwskich pomocna mi była 
książka dr. S. Godlewskiego „Vademecum 
myśliwego” z 1957 r. Także stamtąd pocho-
dzi kopia ryciny tokującego głuszca i opis 
danych, jak wielkość, wygląd ptaka itp. 

Głuszec kogut ma długość do 100 cm, 
w tym ogon wachlarz 30 cm. Rozpiętość 
skrzydeł to 125 cm, waga 3,5–5,5 kg. Kura 
jest znacznie mniejsza, długość 70 cm, 
w tym ogon 20 cm, waga do 3 kg. Młode 
już w 2 tygodniu życia próbują lotu.

 AK

Dr JoACHim wArninG

sPrZąTAnie świATA w Gminie TurAwA
DAnuTA PiwowArCZyk, AnnA GroDek

W akcji wzięły udział placówki oświa-
towe z terenu gminy Turawa: uczniowie 
i przedszkolaki, Nadleśnictwo Turawa, 
Sołectwo Turawa, Remondis Opole Sp. 
z o.o. oraz Areszt Śledczy w Turawie. Jest 
to druga edycja realizowana w ramach 
ww. Projektu. 

Placówki, które uczestniczyły w sprzą-
taniu:

• Szkoła podstawowa Osowiec,

• Szkoła podstawowa Zawada,

• Szkoła podstawowa Ligota Turawska 
wraz z oddziałem przedszkolnym,

• Szkoła podstawowa Bierdzany,

• Społeczna szkoła podstawowa w Wę-
grach,

• Społeczna szkoła podstawowa z od-
działem przedszkolnym w Kadłubie 
Turawskim,

• Publiczne przedszkole w Kotorzu 
Małym,

• Publiczne przedszkole w Turawie,
• Publiczne przedszkole w Bierdzanach,
• Publiczne przedszkole w Zawadzie,
• Publiczne przedszkole w Węgrach,
• Niepubliczne przedszkole „Kubusiowa 

Akademia” w Rzędowie.
Razem:  632 uczniów i przedszko-

laków.
W ramach działania uczestnicy sprzą-

tania otrzymali materiały do sprzątania: 

w dniu 26 kwietnia 2019 r. na terenie gminy Turawa odbyła się akcja ,,sprzątanie 
świata” w ramach partnerskiego projektu pn. „Wspólna akcja segregacja – działa-
nia informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, 
Komprachcice i Turawa”, realizowanego ze środków europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego w ramach regionalnego Programu operacyjnego woje-
wództwa opolskiego na lata 2014–2020.
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odpowiedniej kolorystyki worki na odpady 
oraz rękawice ochronne. Sprzątaniem 
objęte zostały następujące tereny: obrzeża 
Jeziora Dużego (brzeg południowy), Jezio-
ra Średniego oraz Małego, obrzeża lasów, 
pobocza dróg leśnych oraz poszczególne 
miejscowości gminy Turawa. 

Dzięki współpracy przy akcji Aresztu 
Śledczego w Turawie zostały posprzą-
tane tereny leśne wokół Jeziora Małego, 
Jeziora Dużego oraz Jeziora Średniego. 
Natomiast Sołectwo Turawa posprzątało 
Turawę i okolice Turawy. 

Zakup materiałów był możliwy dzięki 
dotacji z projektu „Wspólna akcja segrega-
cja –działania informacyjno-edukacyjne 
dotyczące gospodarki odpadami w gmi-
nach Opole, Komprachcice i Turawa”. 
Odbiór odpadów zapewniła bezpłatnie 
firma Remondis Opole. 

Głównym przesłaniem zorganizo-
wanej akcji jest promocja prawidłowej 
gospodarki odpadami oraz zasad segre-
gacji odpadów, czyli czyste środowisko 
wokół nas. 

Dodatkowo z tytułu sprzątania oraz 
realizacji własnego projektu Nadleśnic-
two Turawa przekazało sadzonki drzew, 
które zostały posadzone przez uczniów 
na terenie gminy Turawa. Nadleśnictwo 
Turawa poprzez sadzenie drzewek bie-
rze udział w akcji zainicjowanej przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę Narodowe Sadzenie 
Lasu #sadziMY.

Do sadzenia drzewek włączyły się 
wyżej wymienione placówki oświatowe 
jak również: Dom Dziecka w Turawie, 
WiK Turawa Sp. z o.o., sołectwo Kotórz 
Mały, sołectwo Kotórz Wielki, sołec-

two Turawa, sołectwo Węgry, sołectwo 
Bierdzany i sołectwo Zawada. Łącznie 
posadzono: 600 drzewek. 

Na terenie szkoły podstawowej 
w  Osowcu w  „EKOKLASiE POD 
CHMURKĄ” odbyła się prelekcja na 
temat właściwej gospodarki odpadami. 
Uczniowie placówki wykazali się dużą 
wiedzą z zakresu ochrony środowiska, 
recyklingu oraz właściwej segregacji 
odpadów. Działania edukacyjne zostały 
przeprowadzone przez pracowników 
Urzędu Gminy Turawa w ramach Pro-
jektu „Wspólna akcja segregacja”. 

Uzupełnieniem tych działań była wi-
zyta w „EKOKLASiE POD CHMURKĄ” 
Przedstawiciela Nadleśnictwa Turawa, 
który przedstawił uczniom, jak należy 
prawidłowo zasadzić drzewka.

Projekt pn.:” Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach 
Opole, Komprachcice i Turawa”

Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0023/17-00 z 21.08.2018r.

 

 

Sprzątanie Świata w gminie Turawa 
 
W dniu 26 kwietnia 2019r. na terenie Gminy Turawa odbyła się akcja ,,Sprzątania Świata”               

w ramach partnerskiego projektu pn. ”Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-
edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”, 
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
W akcji wzięły udział placówki oświatowe z terenu Gminy Turawa: uczniowie i przedszkolaki,                            
Nadleśnictwo Turawa, Sołectwo Turawa, Remondis Opole Sp.z o.o. oraz Areszt Śledczy w Turawie. 
Jest to druga edycja realizowana w ramach w/w Projektu.  
Placówki, które uczestniczyły w sprzątaniu: 

1. Szkoła Podstawowa Osowiec, 
2. Szkoła Podstawowa Zawada, 
3. Szkoła Podstawowa Ligota Turawska wraz z Oddziałem Przedszkolnym, 
4. Szkoła Podstawowa Bierdzany, 
5. Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach, 
6. Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kadłubie Turawskim, 
7. Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym, 
8. Publiczne Przedszkole w Turawie, 
9. Publiczne Przedszkole w Bierdzanach, 
10. Publiczne Przedszkole w Zawadzie, 
11. Publiczne Przedszkole w Węgrach, 
12. Niepubliczne Przedszkole Kubusiowa Akademia w Rzędowie. 
Razem: 632 uczniów i przedszkolaków. 

 
W ramach działania uczestnicy sprzątania otrzymali materiały do sprzątania: odpowiedniej 

kolorystyki worki na odpady oraz rękawice ochronne.  Sprzątaniem objęte zostały następujące 
tereny: obrzeża Jeziora Dużego (brzeg południowy), Jeziora Średniego oraz Małego, obrzeża lasów, 
pobocza dróg leśnych oraz poszczególne miejscowości Gminy Turawa.  

Dzięki współpracy przy akcji Aresztu Śledczego w Turawie zostały posprzątane tereny leśne wokół 
Jeziora Małego, Jeziora Dużego oraz Jeziora Średniego. Natomiast Sołectwo Turawa posprzątało 
Turawę i okolice Turawy.  
 

Zakup materiałów  był możliwy dzięki dotacji  z projektu ”Wspólna akcja segregacja                            
–działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, 
Komprachcice i Turawa”.  Odbiór odpadów zapewniła bezpłatnie firma Remondis Opole.  

Głównym przesłaniem zorganizowanej akcji jest promocja prawidłowej gospodarki odpadami 
oraz zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas.  
 

Dodatkowo z tytułu sprzątania oraz realizacji własnego projektu Nadleśnictwo Turawa 
przekazało sadzonki drzew, które zostały posadzone przez uczniów na terenie Gminy Turawa. 
Nadleśnictwo Turawa poprzez sadzenie drzewek bierze udział w akcji zainicjowanej przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Narodowe Sadzenie Lasu #sadziMY. 
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rATowniCTwo JACHTowe nA JeZiorZe TurAwskim
mAriusZ łAPoT
w weekend majowy, a dokładnie 4 maja 
z inicjatywy Jacht klubu opolskiego 
odbyło się szkolenie z „ratownictwa 
Jachtowego”, w którym uczestniczyło 
prawie 50 ratowników z woPr-u, orw 
osP opole, osP Antoniów i Policji.

Kilka godzin, które spędzili żeglarze 
razem z ratownikami na brzegu jak 

i na wodzie zaowocowało bardzo dobrymi 
opiniami z obydwu stron. Dało się słyszeć 
słowa aprobaty i uznania dla tego typu 
działań. Opinie te budują i motywują do 
dalszego działania.

Coraz więcej żaglówek na Turawie, 
coraz poważniejsze regaty, tego typu ma-
newry są niezbędne. Oby umiejętności te 
nie okazały się potrzebne, tego życzymy 
wszystkim żeglarzom!

Również tego dnia gościliśmy u sie-
bie telewizję TVP3 Opole, która znad 
Jeziora Dużego prowadziła kolejny od-
cinek programu pt. O!polskie na żywo. 
W programie wystąpił m.in. Mariusz 
Łapot – Prezes Jacht Klubu Opolskiego, 
Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos, 
Marek Mucha z Osowca – mistrz Europy 
juniorów w rzucie oszczepem, restau-
ratorzy – Restauracja Rucola z Zawady 
oraz Party Service z Kotorza Małego. 
Ponadto zaprezentowano ciekawe miejsca 
w naszej gminie, tj. drewniany kościół 
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach 
oraz Wiejską izbę Regionalną Gminy 
Turawa w Ligocie Turawskiej. Serdecznie 
zapraszamy do obejrzenia tego odcinka 
na stronie internetowej TVP3 Opole.
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BęDZie więCeJ ryB w JeZiorZe
ADAm BoCHenek
Jezioro Turawskie od zawsze ściąga do 
siebie wielu miłośników wędkarstwa. 

nasz słynny zbiornik znany jest z ob-
fitości ryb bardzo wielu gatunków, 

zwłaszcza tych szczególnie cenionych 
sandacza i szczupaka. Dlatego też często 
jest areną zmagań wielu wędkarzy na 
organizowanych tu zawodach. Niestety 
nie brakuje też chętnych do nielegalnego 
pozyskiwania ryb. Kłusownictwo, mimo 
że mocno tępione i karane, wciąż ma 
swoich zwolenników. Wśród wędkarzy 
spotkać można i tych, którzy łamią prze-
pisy, łapiąc i co gorsza, zabierając ryby 
niewymiarowe i ponad obowiązujące 
limity. 

Ostatnie kontrole straży rybackiej 
ukazały, że dochodzi do niestety skutecz-
nych prób odłowu sandacza, szczupaka 
w okresie ochronnym. Warto zatem się 
zastanowić czy takie działanie nie jest 
krótkowzroczne. Branie każdej ryby 
i w każdej ilości już wkrótce spowoduje 
deficyt ryb w zbiorniku i będą pojawiać 

się głosy, że „w Turawie ryby już nie ma”. 
Chwalenie się wśród niektórych wędkarzy 
łowieniem ryb ponad obowiązujące limity 
nie jest rzeczą dziwną. 

Przyjazd na ryby na kilka dni dla 
niektórych jest okazją do odłowienia 
tylu ryb, ile tylko zawiesi się na haku. 
Obecna zmiana przepisu, polegająca na 
konieczności wpisania godziny przyłowu 
drapieżnika, ma nieco powstrzymać 
„mięsiarzy” przed nadmiernymi odło-
wami. Czy tak będzie? To zależy od 
każdego z nas – wędkarza. Zostaje nam 
tylko zaapelować do tych, którzy „biorą 
ryby jak leci”, o przemyślenie swoich 
poczynań, ponieważ to nie kłusownicy, 
łapiący w sieci ryby są największym 
zagrożeniem dla rybostanu, tylko sami 
pseudowędkarze. 

Na szczęście są też uczciwi miłośnicy 
„moczenia kija” oraz Polski Związek 
Wędkarski, dbający o ilość ryb, jakość 
wody i otoczenia wokół jeziora. To właśnie 
PZW Okręg Opole opiekuje się wodami 

Jeziora Turawskiego. Działa tutaj oprócz 
Państwowej Straży Rybackiej, również 
Społeczna Straż Rybacka, która niestety 
ma bardzo dużo pracy. Dzięki staraniom 
PZW okręg Opole 26 kwietnia zarybiono 
wody naszego jeziora narybkiem szczu-
paka. Wpuszczono 350 tys. sztuk tego 
największego łowcy i cenionego przez 
wielu u wędkarzy za waleczność drapież-
nika. Zdajemy sobie sprawę, że spośród 
tych ryb szanse na przeżycie i osiągnięcie 
wspaniałych rozmiarów ma około 50 
procent lub nawet mniej. Dlatego ważne 
jest, by sami wędkarze nie wpływali na 
uszczuplenie tego stanu poprzez swoje 
nieodpowiedzialne zachowanie. 

Dziękujemy władzom związku z Jaku-
bem Roszukiem na czele za zarybienie 
oraz wszystkim członkom straży rybackiej 
za pomoc w dbaniu o nasze naturalne 
środowisko. Jeszcze raz apel do wędka-
rzy o racjonalne, zgodne z przepisami 
łowienie ryb i zabieranie ze sobą śmieci 
z miejsca swoich biwaków.
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jezioro Turawskie to jedno z trzech 
największych zbiorników zaporowych 
w województwie opolskim. Jego na-

czelną funkcją jest retencjonowanie wód 
Małej Panwi dla potrzeb żeglugowych 
Odry. Do ważnych zadań zbiornika na-
leżą również: zabezpieczenie powodzio-
we, zabezpieczenie dostaw wody dla 
potrzeb Elektrowni Opole oraz rekreacja. 
Ma on istotne znaczenie dla populacji 
chronionych gatunków ptaków, dlatego 
zalicza się go do ostoi o randze europej-
skiej. W 2008 roku powołany tu został 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) 
Natura 2000 Zbiornik Turawski. Na jego 
terenie stwierdzono występowanie 250 
gatunków ptaków, z czego 128 gatunków 
gniazdujących. Podczas migracji wio-
sennych można tu obserwować jedno-
cześnie 25 000 osobników, jesienią 20 000, 
a zimą 18 000. Większość stanowią gęsi 
zbożowe (tundrowe) i białoczelne. Nie 
są to rekordowe ilości gęsi dla Opolsz-
czyzny, na Zbiorniku Otmuchowskim 
zdarzało się obserwować stada liczące 
76 000 osobników. Zgrupowania prze-
kraczające 25 000 ptaków można było 
oglądać na Jeziorze Turawskim już daw-
niej, wtedy jednak dominantami były 
krzyżówki (do 21 000 os., dzisiaj mak-
symalnie 6000 os.). Od lat koncentrują 
się tu w rekordowych dla całego Śląska 
liczebnościach: mewy małe, rybitwy 
czarne, kaczki świstuny oraz jaskółki 
dymówki. Zdarzają się również na prze-
lotach rzadkie gatunki ptaków, które 
wyróżniają nasze jezioro od innych 
zbiorników w Polsce. Można by tu wy-
mienić: terekie, biegusy arktyczne, kor-
morany małe, warzęchy, rybitwy krót-
kodziobe. Mieliśmy jedyne na Opolsz-
czyźnie stwierdzenia czapli modronosych, 
pierwsze czapli złotawej oraz pierwszą 

dla Śląska obserwację nura białodziobe-
go. Prawdziwą rewelacją było pierwsze 
w Polsce, a dziesiąte w całej Palearktyce 
zachodniej stwierdzenie biegusa wiel-
kiego i trzecia w kraju obserwacja brodź-
ca plamistego. Biegusy wielkie przystę-
pują do lęgów w północnej i wschodniej 
Syberii, zimują w południowo-wschod-
niej Azji i Australii. Ojczyzną brodźca 
plamistego jest Ameryka Północna, zi-
muje na południu Stanów Zjednoczonych 
oraz w Ameryce Południowej. Jakimś 
dziwnym trafem ptaki 
te pojawiły się nad 
Zbiornikiem Turaw-
skim. Mamy też na 
zbiorniku lęgowe „ko-
misy” (rzadkie ptaki 
podlegające weryfikacji 
Komisji Faunistycznej). 
To właśnie tutaj po raz 
pierwszy na Śląsku 
przystąpiły do gniaz-
dowania pliszki cytry-
nowe, a także łęczaki. 
Do lęgów przystępuje 
tu 1% populacji krajowej 
perkozów zauszników. 
Zbiornik jest też obecnie najważniejszym 
na Śląsku i prawdopodobnie w Polsce 
południowej stanowiskiem lęgowym 
rybitw czarnych. Sztandarowym gatun-
kiem gniazdującym jeziora jest rybitwa 
białowąsa. W 2014 roku, podczas usta-
lania piętrzeń wody do planu zadań 
ochronnych obszaru Natura 2000, wzię-
to pod uwagę potrzeby lęgowe tego pta-
ka. Piętrzenia te, opublikowane w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Opol-
skiego (z grudnia 2014), obowiązują do 

dzisiaj. Są korzystne dla innych gniaz-
dujących ptaków i co ważne również dla 
turystyki i wędkarstwa, nie stwarzają 
zarazem zagrożenia powodziowego. 
W pracach nad planem zadań ochronnych 
brali udział przedstawiciele wszystkich 
użytkowników korzystających ze zbior-
nika. Ustalenia przerwały nagonkę na 
tutejsze ptaki i program Natura 2000. 
Kiedy upadła żegluga na Odrze, przesta-
no na Zbiorniku Turawskim piętrzyć 
wodę. Winą za to, nie wiadomo dlaczego, 

obarczono ptaki. Obszary chronione na 
zbiornikach tworzy się dla ptaków wod-
nych. Od marca do cn. iii dekady sierp-
nia potrzebują one jak największej ilości 
wody dla odbycia lęgów. Co prawda Je-
zioro Turawskie obrały sobie na miejsce 
odpoczynku również migrujące gatunki 
siewkowe, które nie lubią dużego lustra 
wody, a rozlewiska błotne. Upodobały 
sobie „turawkę”, bo leży na linii ich prze-
lotu. Migrują jednak dopiero jesienią 
(najwięcej w październiku). Przez dzie-

inwAZyJne GATunki ZwierZąT
JerZy sTAsiAk



19
2/118 Czerwiec 2019

siątki lat od oddania zbiornika do użytku, 
w tym okresie nie ma już w nim wody, 
jest bowiem „przekazana” Odrze. Utrzy-
mywanie ustalonych piętrzeń przyczy-
niło się do wzrostu populacji lęgowej 
ptaków oraz przystąpienie do gniazdo-
wania kilku nowych gatunków. Liczbę 
i różnorodność gatunków możemy po-
dziwiać od wczesnej wiosny we wschod-
niej części zbiornika. Nie ma spacerowi-
czów ani rowerzystów, którzy by się nie 
zatrzymali w tym miejscu choćby na 
chwilę. Do głównych zagrożeń dla ptaków 

tu gniazdujących należą: zbyt niskie 
piętrzenia oraz wahania wody wiosną 
i latem, anomalia pogodowe (nawałnice), 
penetracja lęgowisk przez ludzi. Można 
tu wyszczególnić kłusowników zakłada-
jących sieci w gniazdowiskach, fotogra-
fów z nieodpowiednim kamuflażem, 
niektórych kajakarzy, którzy chcąc być 
„bliżej natury”, wpływają między gniaz-
da, niszcząc je przy okazji, crossowców 
i quadowców, którzy nielegalnie wjeż-
dżają na czaszę zbiornika i rozwalają 
wszystko na swojej drodze (w tym gniaz-
da żurawi na błotach i siweczek rzecznych 
na piaskach), są też tacy, którzy dla „efek-
tu” wpływają całą mocą wypasionych 
motorówek i skuterów wodnych w stada 
ptaków. Stare wzbijają się w powietrze 
albo nurkują, pisklęta giną. Wielkim 
problemem dla lęgów stają się inwazyjne 
(obce w rodzimej przyrodzie) gatunki 
zwierząt wprowadzone do środowiska 
przez człowieka. Chodzi o norkę ame-
rykańską, jenota, szopa pracza i lisa po-
larnego. Z ich przyczyny mamy już w Pol-
sce akweny wolne od ptasiego gwaru. Na 
pewno mamy na zbiorniku jenoty, trafił 
się lis polarny, są prawdopodobnie norki 
amerykańskie. Ojczyzną jenota jest Azja. 
Dla cennego futra aklimatyzowano go 
w 1939 roku na Ukrainie, Białorusi i Li-

twie. Rozprzestrzenił się po Europie 
środkowej i północnej. Jego długość 
dochodzi do 60 cm (bez ogona), wysokość 
w kłębie do 20 cm. Jest drapieżnikiem, 
ale sporą część pożywienia stanowi po-
karm roślinny (jagody, owoce, uwielbia 
żołędzie). Ofiarami polowań są: gryzonie, 
pisklęta ptaków, skorupiaki i owady, 
chętnie zjada jajka. Żyje samotnie albo 
w stadzie, jako jedyny z psowatych za-
sypia na zimę. W Polsce, w środowisku 
naturalnym stwierdzono go po raz pierw-
szy w 1955 roku. Od 1959 roku wprowa-

dzony u nas do hodowli futerkowej. Jenot 
jest mało agresywny, daje się łatwo oswo-
ić. To prawda, udało mi się podejść na 
kilka kroków do jednego z osobników. 
Lis polarny (piesiec) to drapieżnik rów-
nież z psowatych. Żyje na terenach na 
północ od kręgu polarnego. Jego długość 
waha się od 70 do 110 cm, nie licząc 
ogona. Lisy te są niezwykle wytrzymałe 
na niskie temperatury i przenikliwy wiatr. 
Wykazują dużą aktywność nawet przy 
minus 70°C. Jeżeli nie mają szczęścia 
przebywać w pobliżu kolonii ptaków, 
żyją na skraju śmierci głodowej. ich 
pokarm stanowią: pisklęta, małe ssaki 
(w przewadze lemingi), ryby, 
młode foki i padlina. W Ame-
ryce wprowadzone do hodow-
li w 1897 roku, w Polsce w 1938 
roku. Usposobione bardziej 
łagodnie od naszych lisów. 
Osobnika spotkanego na 
Zbiorniku Turawskim udało 
nam się bez problemu 
schwytać. Nie lubił siedzieć 
w zamknięciu, więc uciekł, 
jednak przy każdym wypadzie 
nad zbiornik pojawiał się i to-
warzyszył nam podczas ob-
serwacji ptaków. Potem gdzieś 
zniknął, może został złapany 

ponownie albo odstrzelony. Norka ame-
rykańska (wizon amerykański) jest da-
leko spokrewniona z norką europejską. 
Jest jednak bardziej agresywna od krew-
niaka i wyparła go na obrzeża kontynen-
tu. Aktywna o zmierzchu i w nocy. Do 
Europy sprowadzona również w celach 
futerkowych. Jej długość wynosi od 30 
do 43 cm, plus 22 cm ogon. Norka ame-
rykańska jest mięsożerna i bardzo zręcz-
na. Poluje na zające, piżmaki, ryjówki, 
żaby, ryby, ptaki wodne i ich pisklęta, 
chętnie zjada jaja. Powszechnie hodowa-
na w Polsce, kraje sąsiadujące z nami od 
północy, zachodu i południe wycofały 
się z hodowli. informacje od wędkujących 
w nocy oraz ślady wskazują, że pierwsze 
norki amerykańskie dotarły już do Tu-
rawy. Szop pracz – bardzo sympatyczny, 
inteligentny i najbardziej wszystkożerny 
ze zwierząt. Naukowcy twierdzą, że prze-
chowuje w pamięci rozwiązanie zadań 
przez okres nawet 3 lat. Pochodzi z Ame-
ryki Północnej. Osiąga długość 70 cm. 
Dawniej żył licznie jedynie na obrzeżach 
rzek i jezior, obecnie zasiedla również 
tereny zurbanizowane. Z pokarmu zwie-
rzęcego preferuje: ryby, pisklęta, jaja 
ptaków oraz płazy. W menu roślinnym 
przeważają: żołędzie, orzechy i owoce. 
Szopy pracze słyną z tego, że zanurzają 
przed jedzeniem pokarm w wodzie (stąd 
przydomek), czynią to głównie osobniki 
w niewoli. W 1934 roku 2 pary szopów 
zostały wypuszczone w Niemczech na 
wolność, w 1945 roku 25 osobników 
uciekło z farmy hodowlanej koło Berlina 
podczas nalotu bombowego. Dało to 
początek dwóm populacjom. W 1970 
roku liczebność tych zwierząt w Niem-
czech szacowano na 200 000–400 000 
osobników. W Polsce na dziko pojawiły 
się w latach 50. Obecnie najliczniej wy-
stępują w województwach zachodnich.
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JesT się CZym CHwAlić
ZArZąD osP w kADłuBie TurAwskim

każdego roku, 4 maja, w Dzień świętego Floriana strażacy 
obchodzą swoje święto. w tym dniu obchodzony jest też 
międzynarodowy Dzień strażaka. 

W czasie sobotniej mszy św. w Kadłubie Turawskim nie 
mogło zabraknąć tych, którzy każdego dnia narażają 

swoje życie i zdrowie, czyli strażaków. W uroczystości wzięli 
udział także przedstawiciele samorządowi. Strażacy udali się 
ok. godz. 17.00 do swojej remizy, gdzie wręczono wyróżnionym 
druhom odznaki resortowe. Podczas uroczystości zaprezen-
towano i odznaczono wyróżnionych strażaków, a także osoby 
wspierające jednostkę odznaką ZA ZASŁUGi DLA OSP KA-
DŁUB TURAWSKi. inicjatorem wprowadzenia odznaki był 
naczelnik OSP w Kadłubie Turawskim druh Andrzej Latusek. 
Odznaka ta została także przez niego zaprojektowana. Powołana 
kapituła opracowała regulamin wyróżniania odznaką. W cza-
sie uroczystości miejscowy historyk Jerzy Farys przedstawił 
w formie prezentacji najtragiczniejsze pożary w XiX i XX w. 
na terenie obecnej gminy Turawa.

Uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni poczęstunkiem. Był 
to również czas na wspomnienia z przebiegu akcji strażackich, 
a poprzez spotkanie różnych pokoleń strażaków, druhowie 
z większym stażem mogli młodszym przekazać wiele cennych 
wskazówek, jak postępować w czasie pożarów.

Ochotnicza Straż Pożarna na Opolszczyźnie ma już ponad 
100-letnią tradycję, a pierwsze jednostki powstały jeszcze w ii 
połowie XiX w. Podobnie jak w sąsiednich państwach strażacy 
ochotnicy jednoczyli się w związkach, jednakże na terenie 
Ukrainy system komunistyczny zniszczył zalążki tej niezależ-
ności. Strażacy z Opolszczyzny chcą przekazać doświadczenie 
i umiejętności tworzonym na Ukrainie jednostkom, jednak bez 
wsparcia materialnego nie jest możliwe tworzenie ochotniczych 
jednostek strażackich.

inicjatorem akcji pomocy tworzącym się ochotniczym 
jednostkom strażackim na terenie Ukrainy był Andrzej La-
tusek, naczelnik OSP w Kadłubie Turawskim, który twierdzi, 
że pomoc strażakom na Ukrainie jest bardzo potrzebna. ich 
system ochrony przeciwpożarowej opiera się głównie na stra-
żach zawodowych. Ochotnicze straże tworzone są od podstaw, 
sprzęt jest kosztowny, dlatego potrzeby są duże. W Polsce 
sprzęt strażacki systematycznie wymienia się na nowy, zgodny 
ze zmieniającymi się standardami. Sprzęt, który nie posiada 
już odpowiednich certyfikatów, a nadal jest w bardzo dobrym 
stanie postanowiono przekazać tym, którzy go potrzebują.

Legitymacja

Odznaka ZA ZASŁUGi DLA OSP 
KADŁUB TURAWSKi

Zaproszeni goście

Ceremonia wręczenia odznaczeń Goście z Niemiec
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DZień sTrAŻAkA
PATryk PyrAsZ

Obchody Dnia Strażaka w OSP Bierdzany rozpoczęły 
się uroczystą zbiórką na placu przy remizie o godzinie 

14.30. Później nastąpił przemarsz z orkiestrą dętą z Chudoby 
do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona msza 
św. w intencji wszystkich strażaków. Po mszy na placu przy 
OSP zostały wręczone odznaczenia. Następnie udaliśmy 
się z naszymi rodzinami do sali BASTiON na poczęstunek. 
Całość zakończyła się zabawą dla wszystkich mieszkańców 
wsi Bierdzany.

W ramach akcji zorganizowanej w powiecie opolskim 
i kędzierzyńsko-kozielskim przez Andrzeja Latuska i popartej 
przez starostę opolskiego Henryka Lakwę zebrano ponad 100 
sztuk węży, prądnice, aparaty powietrzne, torby medyczne, 
azbestowe ubrania i hełmy – wartość sprzętu to ponad 40 tys. 
zł. Zdołano zdobyć także motopompę od strażaków z OSP 
z Tarnowa Opolskiego. Sprzęt trafi do tworzonych jednostek 
w Obwodzie iwanofrankowskim na Ukrainie, do powiatu Do-
lina, z którym powiat opolski realizuje współpracę partnerską.

W sobotę 11.05.2019 r. strażacy ochotnicy z Kadłuba Tu-
rawskiego przekazali zebrany sprzęt i wyposażenie niezbędne 
do prowadzenia akcji strażakom z iwanofrankowska na Ukra-
inie, gdyż sami pamiętają, jak przed laty otrzymywali taką 
pomoc od partnerów z Niemiec. Samo przekazanie sprzętu 
miało uroczysty charakter. Uczestniczyli w nim: komendant 
wojewódzkiej zawodowej straży pożarnej w Obwodzie iwa-
nofrankowskim Wołodymyr Czernecki, komendant straży 
w powiecie Dolina oraz między innymi: Ryszard Galla – poseł 
Mniejszości Niemieckiej na Sejm, Stanisław Rakoczy – wice-
marszałek województwa opolskiego, który przekazał kupione 
przez Urząd Marszałkowski torby medyczne, Henryk Lakwa 
– starosta opolski, Antoni Gryc – radny powiatowy, Dominik 
Pikos – wójt gminy Turawa, przedstawiciele Związku OSP 
RP, strażacy z Kadłuba Turawskiego oraz radni gminy Tura-
wa. Andrzej Latusek podkreślił w swoim wystąpieniu, że się 
ogromnie cieszy, iż apel o pomoc dla druhów z Ukrainy spotkał 
się z tak pozytywnym odzewem. Wiele ochotniczych jednostek 
strażackich przekazało sprzęt, w organizację przedsięwzięcia 
włączył się Zarząd Wojewódzki OSP RP, a w sfinalizowaniu 
całej akcji ze stroną ukraińską – Alina Dorosz-Sobka z UMWO.

Działania druha Andrzeja Latuska zostały dostrzeżone przez 
władze zwierzchnie i został wyróżniony i nagrodzony przez 
Marszałka Województwa Opolskiego Odznaką Honorową „Za 
Zasługi Dla Województwa Opolskiego”. W czasie majowej gali 
piętnastolecia wejścia Polski do Unii Europejskiej znalazł się 
w gronie dwudziestu wyróżnionych strażaków z Opolszczyzny 
i jako jedyny z terenu gminy Turawa.

Przekazany sprzęt
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JuBilATkA  
Z kADłuBA TurAwskieGo

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Turawa Dominik 
Pikos oraz Sołtys wsi Kadłub Turawski Ernest Grzesik 
odwiedzili Panią Agnieszkę Pludra obchodzącą tego 
dnia 92. rocznicę urodzin, składając jej najserdeczniejsze 
życzenia urodzinowe. Ernest Grzesik

misTrZyni Polski  
DAriA skiBA
JerZy FArys
kadłub Turawski znów może się po-
chwalić, gdyż jest na ustach świata 
i to nie tylko artystyczno-sportowego. 

Piętnastoletnia Daria Skiba z Ka-
dłuba Turawskiego wzięła udział 

w Mistrzostwach Polski Mażoretek 
w Kędzierzynie-Koźlu i została mi-
strzynią kraju – zajęła i miejsce i tytuł 
mistrza Polski. W czasie trzydniowych 
majowych zmagań (piątek–sobota–
niedziela) musiała pokonać wiele kon-
kurentek. Jej sukcesem jest nie tyl-
ko indywidualne mistrzostwo Polski 
w kategorii solo twirling seniorki, lecz 
została także wicemistrzynią show se-
niorki oraz ii wicemistrz formacji ponpon seniorki. 

Daria ćwiczy od jedenastu lat w mażoretkach w Ozimku, 
obecnie w zespole „Diament” u trener Darii Bejm. Najczęściej 
trenuje dwa razy w tygodniu, łącznie przez 5 godzin. Daria 
tylko dzięki talentowi i wielkiej pracy mogła osiągnąć tak 
wielki sukces. Jej mama pani Grażyna Skiba także występuje 
w zespole mażoretek i zajęła drużynowo II miejsce w Polsce 
w kategorii Grand Senior.

Na co dzień Daria Skiba uczęszcza do ósmej klasy publicznej 
szkoły podstawowej w Ligocie Turawskiej, gdzie osiąga bardzo 
dobre wyniki w nauce. Dzięki uporowi i wytrwałości potrafi 
pogodzić naukę z hobby, jakim są treningi w grupie mażoretek.

wywiAD Z PAnią GerTruDą 
Curlok – miesZkAnką 
koTorZA mAłeGo
TeresA ŻulewskA

Pani Gertruda w tym roku, 17 marca skończyła 98 lat, jest 
więc najstarszą osobą w naszej parafii.

Mieszka w domu państwa 
Maderów. Jednak od czterech 
lat życie spędza w łóżku – na 
skutek połamanej kości udowej 
i osteoporozy. Mimo wszystko 
jest zadowolona i wdzięczna 
rodzinie za opiekę i wspólne 
życie. Ma dobrą pamięć i chętnie 
opowiada fakty ze swego życia.

– Pani Gertrudo, gdzie spę-
dziła Pani dzieciństwo?

– Od urodzenia mieszkam 
w Kotorzu, tutaj chodziłam 
do szkoły, pamiętam nazwiska 
moich nauczycieli: Langner, 
Fabian, Żmuda. 

– Jakie wtedy było życie? 
– Ciężko było, życie było ciężkie, pracowaliśmy na polu, nie 

było pralki, praliśmy ręcznie, nie było radia ani telewizora, 
w wolnych chwilach spotykaliśmy się po sąsiedzku. 

– A gdzie Pani pracowała?
– Przez 40 lat pracowałam w rzeźni w Opolu na ul. Rey-

monta, jako sprzątaczka, a później na tzw. rozbiorze. Do Opola 
dojeżdżałam autobusem. Po powrocie do domu trzeba było 
pracować na naszym polu, wiele prac wykonywaliśmy ręcznie, 
nie było takich maszyn jak teraz. 

– Co – według Pani – w życiu jest najważniejsze? 
– Najważniejsze w życiu jest „rzykanie”, ja codziennie 

odmawiam różaniec, choć czasem już mi się myli. Tak bym 
chciała chodzić, poszłabym do kościoła, do ogródka, mogłabym 
jeszcze robić wiele rzeczy.

– Czy pamięta Pani proboszczów naszej parafii za Pani życia?
– Ksiądz Zauer, ks. Lodzik, ks.Józef Swolany. Obecny pro-

boszcz ks. R. Kała teraz chorą mnie odwiedza.
Panią Gertrudę niemal codziennie odwiedzają dwie przy-

jaciółki: Pani Eryka i Pani imgarda.
Codzienne odwiedziny chorej osoby, przykutej do łóżka 

zasługują na podziw i wielkie podziękowanie. Te panie wno-
szą do życia Pani Gertrudy wiele radości. Pani Gertruda i Jej 
rodzina są bardzo wdzięczni za te wizyty, ponieważ nasza 
chora do południa byłaby sama w domu, a tak ma zapewnio-
ne odwiedziny przyjaznych pań. Pani Gertruda jest bardzo 
wdzięczna swojej siostrzenicy Pani Agacie za codzienną troskę 
i pielęgnację. Cieszy się, że jest w tak dobrym domu, zadbana, 
otoczona rodziną. 

Za dwa lata Pani Gertruda skończy 100 lat. Życzymy, aby 
dotrwała w takiej kondycji jak obecnie.

Wszystkiego najlepszego Pani Gertrudo!
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uroCZysTość 40-leCiA święCeń kAPłAńskiCH 
ks. ProBosZCZA rAJmunDA kAły
TeresA ŻulewskA

Ksiądz Rajmund Kała urodził się 
2.11.1954 roku w Łaziskach – parafia 

Jemielnica. Po ukończeniu szkoły liceal-
nej wstąpił do seminarium duchownego 
w Nysie, gdzie przez 6 lat przygotowy-
wał się do stanu kapłańskiego. Wielkim 
świętem i radością było przyjęcie święceń 
kapłańskich z rąk księdza biskupa Alfonsa 
Nossola 6 maja 1979 roku.

W tym samym roku, w listopadzie, 
został wikariuszem w parafii Bytom-
-Bobrek pw. św. Rodziny. Niemal trzy lata 
pracował m.in. dla górników, niosąc im 
posługę kapłańską. Kolejnym miejscem, 
gdzie ks. Kała niósł posługę kapłańską, 
była parafia Osowiec-Węgry – kościół pw. 
św. Józefa Robotnika. Tam był wikarym 
w latach 1982–1986. Dzięki Jego staraniom 
została wybudowana plebania.

W roku 1986 został proboszczem 
w parafii Tuły – w kościele pw. Mat-
ki Boskiej Bolesnej. Tutaj postanowił 
wybudować kościół. Dzięki wielkiej 
determinacji i pomocy ludzi życzliwych 
wspólnymi siłami został wzniesiony 
piękny kościół w Laskowicach. Parafię 
w Tułach prowadził ks. Rajmund przez 
24 lata. 

Kiedy w 2010 r. ówczesny proboszcz 
naszej parafii w Kotorzu Wielkim – śp. 
ks. Józef Swolany odszedł do wieczności – 
obecny biskup diecezji opolskiej Andrzej 
Czaja powołał na proboszcza ks. Rajmun-
da. Jest w naszej parafii od 3.03.2010 r. 
Tutaj również uwidoczniła się gospodarska 
ręka proboszcza. Dokonał wielu rzeczy 

w naszej parafii. Jako duszpasterz wyko-
nuje ciężką pracę każdego dnia. Należycie 
zadbał również o materialną sferę kościoła 
i otoczenia. Na początku doprowadził do 
remontu plebanii, następnie odwodnione 
zostały ściany kościoła, wyrównany plac 
kościelny, zamontowano nowe drzwi 
wejściowe, nowe lampy, wyszlifowana 
posadzka kościelna i odnowiono organy. 
Mamy również nowe, piękne drewniane 
ławki w kościele. Ostatnim elementem 
odnawiania kościoła jest malowanie 
jego całego wnętrza. Nasz proboszcz to 
dobry gospodarz .

Z okazji jubileuszu 40-lecia kapłań-
stwa ks. proboszcza Rajmunda Kały 
w niedzielę 2 czerwca 2019 r. odbyły się 
uroczystości w naszej parafii. W pięknie 
udekorowanym i odmalowanym kościele 
pw. św. Michała Archanioła o godz. 11.00 
odbyła się uroczysta Msza św. koncele-
browana. Mszę prowadził nasz Jubilat 
ks. Rajmund i ks. prof. Erwin Mateja. 
Kazanie wygłosił ks. dr Alfred Skrzypczyk 
– kolega kursowy naszego Jubilata. Msza 
św. Była bardzo podniosła – cudownie 
śpiewał chór parafialny, grali sygnaliści 
z Zarządu Okręgowego PZŁ Opole, a także 
orkiestra dęta. 

We mszy św. uczestniczyli goście ks. 
Proboszcza – rodzina, księża, przyjaciele. 
Obecne były delegacje Nadleśnictwa 
Turawy, Opola i Zawadzkiego, poczty 
sztandarowe KŁ nr 10 „Szarak”, KŁ nr 5 
„Odra” i KŁ nr 16 „Knieja”, do którego 
należy ks. Rajmund. Po uroczystej mszy 

delegacje różnych środowisk składały 
życzenia Jubilatowi: wójt gminy Turawa 
– Dominik Pikos, Nadleśniczy, myśliwi, 
marianki i ministranci, Rada Parafialna, 
strażacy, sołtysi wsi naszej parafii, zespół 
parafialnego Caritasu. Na zakończenie 
odśpiewano uroczyste Te Deum. Na-
stępnie uformował się korowód – poczty 
sztandarowe, ks. Jubilat w towarzystwie 
księży, goście, parafianie i przy dźwię-
kach orkiestry wszyscy przeszli do klubu 
„Pod lipą”, gdzie przygotowany był obiad 
dla gości.

Kolejna część uroczystości odbywała 
się tutaj, w klubie. Przybyli licznie nasi 
parafianie. Były występy dzieci, młodzieży 
i chóru „Heimatglocken”. Był wspaniały 
tort, pieczone dziki, ciasta, wino. Były 
atrakcje dla dzieci, fanty. Bo przy okazji 
tego jubileuszu odbył się festyn rodzin-
ny. Pogoda dopisała, więc i parafianie 
przybyli bardzo licznie. Proboszcz – 
Jubilat był zadowolony z tak pięknie 
przygotowanej uroczystości. Dziękował 
wszystkim za pracę, którą tu włożyli. 
Do zorganizowania tej uroczystości był 
powołany komitet organizacyjny złożony 
z przedstawicieli wsi naszej parafii, cało-
ścią kierowali: Elżbieta Sordoń i Henryk 
Czech. Pracowało bardzo wiele osób, aby 
uroczystość była udana.

My, parafianie, dziękujemy naszemu 
Proboszczowi za wszystko. Niech Pan 
Bóg da Ci siły i zdrowie na następne lata 
pracy duszpasterskiej i gospodarskiej 
w naszej parafii.
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PoeZJA PoeTy ks. ProBosZCZA Z koTorZA wielkieGo 
ruDolFA luBeCkieGo
JerZy FArys
Przedstawiam wiersz ks. rudolfa lubeckiego o tematyce 
religijnej, wychwalający matkę Boską.

maj
Zielenią się łąki, zielenią się łany,
Ptactwo mile wyśpiewuje, 
Bo niebieska Matka Pana ponad pany,
Na ziemię z nieba zstępuje.

Aniołowie Jej do nas w świat towarzyszą, –
 Choć ich widzieć nie możemy,
Jednak ci wszystko widzą i słyszą,
 O co Królowej prosimy.

Niebo błękitne półkolem się zatacza,
 Jak wielki namiot osłania
Ziemię z dziećmi wiernemi, – świat przeinacza,
 Do nabożeństwa nas skłania.

Wiosna się uśmiecha i pieją słowiki,
 Pieśni swoje nucą w dani,
Jaskółki, gołąbki, kukawki, czyżyki,
 Swojej wielowładnej Pani!

Gdzie tylko imię Twoje, o Panno, słynie,
 Tam się gromadzą Twe dzieci,
i przed Twym obrazem modlitwa ich płynie,
Do swojego Stwórcy leci.

Woń miła majowa napełnia przestworze,
 i kwiatek czci tylko Ciebie;

Boś jest zdrojem łask i nieprzebrane morze,
 Tak na ziemi, jako w niebie.

Gromadzim się koło twych ołtarzy świętych,
 i padamy na kolana;
Z początkiem dni Maja Twego rozpoczętych,
 Wychwalamy Matkę Pana.

Z piersi naszych pieśni się wydobywają,
 i Różaniec święty toczy;
Wszyscy Ciebie, miła Panno, wysławiają,
 Mając łzą zwilżone oczy.

Jako w radości także też i boleściach,
 Ufnie do Ciebie spieszymy;
Kryjemy się w litości Twojej wnętrznościach,
Że nam pomożesz, wierzymy.

O, Pociecho nasza, nam z nieba zesłana,
 Na Twą chwałę braknie słowa!
Która stoisz u Tronu naszego Pana;
 Witaj Królowa majowa!

wielkAnoCne  
sPoTkAnie Z ZAJąCZkiem

20 kwietnia w Wielką Sobotę w Kotorzu Wielkim 
odbyły się wyjątkowe poszukiwania Zajączka 

zorganizowane dla najmłodszych. Przy współpracy 
z Panią Eweliną Tomechną przygotowaliśmy dla 
dzieci warsztaty oraz zabawy związane z tą tradycją. 

Na samym początku każdy z nas był zobowiąza-
ny do stworzenia gniazdka z materiałów wcześniej 
przygotowanych. Naszym uczestnikom nie brako-
wało pomysłów i kreatywności, powstały przepiękne 
gniazda, które dzieci sprytnie starały się ukryć, tak 
aby Zajączek się nie spłoszył, wypełniając je słodki-
mi podarunkami. Wszystkie gniazda zostały przez 
niego odwiedzone, a dzieci z uśmiechem na twarzy 
poszły świętować.

Dziękuję bardzo za uczestnictwo i pomoc. Mam 
nadzieję, że taka tradycja wpisze się w naszą miej-
scowość i co roku będziemy mogli się spotykać.

CyFrowe oGnisko
Korzystanie dzisiaj z urządzeń mobilnych, komunikowanie się przez 

sieć czy ciągła praca z komputerem to nieodłączna część naszego 
życia. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możemy 
przez cały czas czerpać inspiracje, tworzyć ciekawe projekty, a także 
poszerzać naszą wiedzę i umiejętności. 

Przy współpracy z Pracownią Orange w Kotorzu Wielkim i Panią 
Eweliną Tomechną przystąpiliśmy do konkursu inicjatyw lokalnych 
zorganizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Między 11 a 19 
maja został przeprowadzony cykl zajęć, który miał na celu wyjaśnić, 
co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać. 
Przez te dni w Klubie Pod Lipą oraz świetlicy odbywały się zajęcia 
z konstruowania i programowania robotów Lofi oraz Lego Mindstorms, 
a także samego kodowania. Na podsumowanie przygotowane zostały 
cyfrowe podchody, gdzie dzieci wykorzystywały urządzenia mobilne, 
a w nich mapy google do odszukiwania poszczególnych miejsc w Ko-
torzu Wielkim. Końcowym elementem było ognisko z kiełbaskami 
w miejscu nowo do niego wyznaczonym. 

Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i chęć uczestniczenia w ta-
kiego typu inicjatywach. Dzięki takim działaniom, możemy tylko 
pogłębiać naszą wiedzę, a także dbać o społeczność lokalną.

sołtys Kotorza wielkiego PrZemysłAw oZGA
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ZAJęCiA w koTorZu wielkim
ewelinA TomeCHnA

świetlica Środowiskowa w Kotorzu 
Wielkim to miejsce, gdzie nowocze-

sne technologie przeplatają się z trady-
cją. Dlatego nie mogło zabraknąć trady-
cyjnego poszukiwania czekoladowych 
jajeczek, pozostawonych przez Zajączka. 
Oczywiście pozostawił nam wskazówki, 
gdzie szukać, ale do tego musieliśmy 
wykorzystać nowe technologie. Zajączek 
zostawił też dla dzieci ze Świetlicy, 
w gniazdkach, które same zrobiły, 
słodkie prezenty. Dzięki współpracy 
z Sołtysem Przemysławem Ozgą udało 
nam się zorganizować przedświątecz-
ne spotkanie, gdzie oprócz gniazdek 
z  siana, uczestnicy robili ozdoby na 

stół wielkanocny i tradycyjną sałatkę 
ziemniaczaną.

Wiosna to okres, w którym słońce gości 
na niebie,, dlatego korzystając z każdej 
okazji, by złapać trochę witaminy D, 
chodzimy na spacery. W lesie szukamy 
tropów zwierząt, na łąkach jadalnych ro-
ślin i wszędzie odkrywamy nowe ścieżki. 
Zawsze z takiej wyprawy wracamy ze 
skarbami, czasami są to szyszki, a czasami 
fiołki, z których robimy pyszną fiołkoladę.

Na zajęciach często korzystamy z no-
wych technologii i uczymy jak poruszać 
się w cyfrowym świecie. Dlatego też, 
razem z Sołtysem Kotorza Wielkiego 
zorganizowaliśmy „Cyfrową majówkę”, 

podczas której zorganizowane zostały 
cyfrowe podchody, programowanie ro-
botów i rozmowy na temat bezpieczeń-
stwa w sieci, a na zakończenie odbyło się 
tradycyjne ognisko.

Wszystkie nasze działania są moż-
liwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
uczestników, rodziców i najwspanialszych 
wolontariuszy, z jakimi mam przyjem-
ność współpracować. Dziękuję za pomoc 
i każdą spędzoną razem chwilę.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej 
o tym , co się u nas dzieje, zapraszamy 
na zajęcia, o wszystkim możecie też 
przeczytać na naszym facebooku i stronie 
Pracowni Orange.
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PlATAn „PoD liPą”
FoToAmATor

z kronikarskiego obowiązku podaję, 
iż 14.04.2018 roku na terenie klubu 

„Pod Lipą” w Kotorzu Wielkim, miesz-
kańcy - w obecności byłej sołtys Moniki 
Twardawskiej posadzili drzewo liściaste 
o nazwie: platan klonolistny. W pla-
nie było również posadzenie któregoś 
z gatunku lip, aby były pokarmem dla 
pszczół. Jednak „opozycja” stwierdziła 
,,KTO BĘDZiE GRABiŁ TE LiŚCiE 
JESiENiĄ”! Jak widać na załączonych 
zdjęciach, platan po roku od posadzenia 
ma się dobrze, ma liście i dąży do wzrostu. 
Został posadzony wg.klucza; poza żyłą 
wodną i w środku „siatki szwajcarskiej” 
.Platan klonolistny to drzewo o szerokiej 
rozłożystej koronie, osiągające nawet 30m 
wysokości. Korowina szaropopielata, 
łuszcząca się długimi, wąskimi płatami, 
po których zostają charakterystyczne 
seledynowożółte ślady, o dość gładkiej 
fakturze. Jesienią liście przebarwiają się 
na kolor żółty lub żółtopomarańczowy. 
Platan jest drzewem stosowanym jako 
pojedyncze egzemplarze w otwartym 
terenie tzw. solitery/walory ozdobne/. 
Liście do złudzenia przypominają liście 

klonu pospolitego. Okres kwitnienia 
przypada od kwietnia do maja. Co ważne; 
drzewo jest odporne na zanieczyszcze-
nia powietrza, dlatego polecane jest do 
sadzenia w miastach. Platan klonolistny 
jest długowieczny, z czasem silnie się 
rozrasta, dobrze znosi cięcie, dlatego nie 
bójmy się tego zabiegu. Można je formo-
wać i odmładzać, działa to pozytywnie 
na roślinę. Platan klonolistny, to jedno 
z piękniejszych drzew ozdobnych, jego 
rozmiary i niezwykle rozłożysta korona 
lokuje go w ścisłej czołówce największych 
i najokazalszych drzew spotykanych 
w Polsce. Ze względu na swoją niezwykłą 
urodę oraz majestatyczny wygląd, często 
wykorzystywany w filmach i piosenkach 
jako symbol miłości, wierności i stałości. 
Przechodząc ogólnie do drzew liścia-
stych, stwierdzamy, że działają jak filtr 
biologiczny-zatrzymują pyły unoszone 
na skutek ruchu samochodowego, w tym 
niemal w całości ich najcięższy składnik; 
związki ołowiu. Stanowią też naturalną 
barierę przed hałasem, mimo że zajmują 
znaczną powierzchnię gruntów przydroż-
nych, to na daleko większej, umożliwiają 

produkcję zdrowej żywności. Ostatnio 
spotykamy się z bezmyślnym ogławianiem 
i wycinką drzew, a niechęć do sadzenia 
w ich miejsce nowych, świadczy o ludzkiej 
obojętności i niezrozumieniu roli, jaką 
pełnią one w krajobrazie, kulturze i psy-
chologii człowieka. Te sadzone wzdłuż 
dróg, stanowią optyczny drogowskaz, 
sygnalizujący zakręty, wyznaczają kieru-
nek jazdy, ocieniają drogę, a ich zielony 
kolor zmniejsza zmęczenie kierowców. 
Drzewa od których czerpiemy energię; 
odstresowują, uspokajają nerwy, podwyż-
szają aktywność, a tym samym są niczym 
narzędzie terapeutyczne dla zmęczonego 
organizmu. Drzewa wydzielają FiTONi-
CyDy-lotne substancje, które nie tylko 
hamują rozwój bakterii i grzybów, ale też 
je unicestwiają, szczególnie: brzoza, dąb, 
orzech i sosna, absorbują też dwutlenek 
węgla. Z drzew liściastych, które bardzo 
pozytywnie działają na nasz ustrój, to 
lipa, dąb, kasztanowce, klony, akacje. 
Mówimy-SPORT TO ZDROWiE, a może 
DRZEWO TO ZDROWiE. Ps. Może na-
stępne pokolenie przemianuje klub „Pod 
Lipą” na klub „Pod Platanem”.
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mAJówkA  
w liGoCie TurAwskieJ
AneTA BuCZek

Wiosna to jedna z najpiękniejszych pór roku – słońce coraz 
mocniej ogrzewa, za oknami robi się zielono… ludzie coraz 

częściej wychodzą z domów i spędzają dużo czasu na wolnym po-
wietrzu. Taką mozliwość chcieliśmy też stworzyć naszym miesz-
kańcom. Z inicjatywy Księdza Proboszcza Sławomira Pawińskie-
go, postanowiliśmy zorganizować wiosenno-majowe spotkanie 
seniorów, członków DFK i wszystkich mieszkańców naszej parafii. 
Rozpoczęliśmy 19 maja 2019 r. o godzinie 15.00 od nabożeństwa majo-
wego z udziałem zaproszonej orkiestry dętej z Dobrzenia Wielkiego. 
Po nabożeństwie z akompaniamentem orkiestry wszyscy 
udali się pod namiot, gdzie rozpoczęła się druga część naszego 
spotkania. Przy kawie i pysznym cieście słuchaliśmy utworów 
wykonywanych przez zdolnych młodych muzyków. Nastepnie 
wszyscy mieliśmy okazję wykazać się naszymi możliwościami wo-
kalnymi przy akompaniamencie zespołu muzycznego „Polaris”. 
Był to pierwszy tego typu projekt w naszej miejscowości. Dali-
śmy starszemu pokoleniu więcej przyjemności i zachęciliśmy 
ich do cieszenia się wydarzeniem poprzez aktywne śpiewanie 
piosenek. W ten sposób „starzy i młodzi” świetnie się bawili.

TurAwA sPrZąTA
TeresA ŻulewskA

Dbanie o porządek i czystość w Turawie weszło w krew 
naszym mieszkańcom.

niemal wszyscy dbają o porządek wokół swoich posesji, 
koszą trawę, grabią liście czy odśnieżają.

Są jednak miejsca, gdzie nikt nie mieszka, a jej mieszkańcy 
przebywają za granicą, lub posesja jest opuszczona. Wówczas 
sołectwo musi zadbać o ten teren. Prawdziwą plagą jest wy-
rzucanie śmieci z samochodów przejeżdżających przez naszą 
miejscowość. Dlatego też musimy systematycznie dbać o czystość 
wzdłuż szlaków komunikacyjnych i naszych ulic. 

Kolejna akcja sprzątania Turawy była włączona w ogólną 
akcją „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-
-edukacyjne, dotyczące gospodarki odpadami w gminach 
Opole, Komprachcice i Turawa” i z dużą pomocą Urzędu 
Gminy Turawa.

Zorganizowaliśmy ją 26 kwietnia 2019 na wszystkich głów-
nych ulicach Turawy i Marszałek.

Zebraliśmy 17 worków śmieci i prosimy wszystkich o usza-
nowanie naszej pracy i dbanie o wyrzucanie śmieci tam, gdzie 
trzeba - do kosza lub kontenera, nie do rowu czy na pobocze.



28
Kwartalnik Gminy Turawa

„Piknik roDZinny” w rZęDowie

Czy słońce czy deszcz festyn się odbywa 
co rok zawsze w weekend majowy 

czyli w tzw. majówkę. Jedni wyjeżdżają 
na urlop, jedni planują majówkę pod 
namiotem, inni zostają w domu, a my 
bawimy się na pikniku rodzinnym. W tym 
roku odbył się 3 maja i mimo deszczowej 
majówki festyn udał się w 200 procentach! 
Otwarcie imprezy rozpoczął mecz, w któ-
rym rywalizowali między sobą w dwóch 
drużynach mieszkańcy Rzędowa. Zaraz po 

meczu, kiedy nasi piłkarze odpoczywali, 
zaczęły się atrakcje dla dzieci, nawet dla 
tych najmłodszych. Dmuchany zamek, 
zjeżdżalnia i wiele więcej zabaw- to tyl-
ko część niespodzianek. Każde dziecko 
mogło wykonać domek dla efla, który ze 
wszystkimi domkami został umieszczony 
na drzewie. Na odważne dzieci czekała 
Pani, która malowała im twarze wedle 
upodobań i życzeń dziecka. Miło było 
oglądać te kolorowe i uśmiechnięte buźki. 

Dla miłośników motoryzacji zorganizo-
wano pokaz Oldtimerów. 

Tradycyjnie nie mogło oczywiście 
zabraknąć kawy z ciastem oraz grilla, 
który był dostępny do końca imprezy. 
Kiedy nastał wieczór, rozpoczęła się 
zabawa taneczna, którą poprowadził 
zespół „FUN Music”. Podczas trwania 
festynu odwiedził nas Wójt Gminy Tu-
rawa Dominik Pikos oraz Radny Jerzy 
Farys. Bardzo dziękujemy wszystkim 
gościom za przybycie i obiecujemy, że 
za rok widzimy się znów! 

Zapraszamy serdecznie!

sAnDrA norAs
można by powiedzieć, że to już tradycja, ponieważ po raz czwarty odbył się 
w rzędowie „Piknik rodzinny”. 
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DZień DZieCkA 
w TurAwie
TeresA ŻulewskA

ludowy Klub Wędkarski w Turawie corocznie 1 – go czerwca 
organizuje Dzień Dziecka nad Jeziorkiem Tonloch. imprezę 

tę LKW organizuje we współpracy z Radą Sołecką wsi Turawa. 
Powodzenie tej imprezy zależy od pogody, gdyż – pomimo 
namiotów – większość zabaw jest pod chmurką. Tegoroczna 
aura była łaskawa, nie padało, słońce za chmurami nie paliło.

Dla dzieci były przygotowane różne atrakcje: łowienie 
rybek, konkursy: plastyczny i rysunkowy, wycieczka wozem 
strażackim, przejażdżka super motorem, pływanie łódką po 
jeziorze. Poczęstunek dla wszystkich: ciasta, frytki, kiełbaski, 
napoje. Dzieci przybyły w towarzystwie rodziców, opiekunów, 
były babcie, dziadkowie, rodzina – wszyscy byli ugoszczeni. 
Na łowiskach dzieci były pod kontrolą dorosłych, w zawodach 
łowienia brało udział 86 dzieci, oraz 12 osób w klasie open. Ryby 
złowione zostały z powrotem wrzucone do wody. W konkur-
sach plastycznych wzięło udział 58 dzieci. Wszystkie te dzieci 
otrzymały nagrody .Dużą pomocą była obecność młodzieży 
z pracowni Orange w Kotorzu Wielkim. Uroczystość prowadził 
prezes LKW – Herbet Twardawski. Pan Herbert złożył dzieciom 
życzenia, podziękował wszystkim sponsorom i tym, którzy 
pomagali w organizacji uroczystości. Na zakończenie przybył 
nasz wójt – Pan Dominik Pikos, który tego dnia uczestniczył 
w kilku uroczystościach z okazji Dnia Dziecka. Każdy uczest-
nik konkursu łowienia otrzymał z rąk wójta piękny prezent. 

Po uroczystości wręczenia pan Herbert podziękował wszyst-
kim za udział w tym pięknym święcie.

Do zobaczenia za rok, oby w miłych nastrojach i przy tak 
fajnej pogodzie.

oBCHoDy DniA  
św. FloriAnA w węGrACH
PioTr FroniA

W sobotę 4 maja swoje święto obchodzili strażacy, tradycyjnie 
uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji strażaków 

w kościele parafialnym w Węgrach. Po Eucharystii , w asyście 
orkiestry, przemaszerowaliśmy ulicami naszej miejscowości, 
aż dotarliśmy przed gmach Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Węgrach. Po przywitaniu gości wszyscy zgromadzeni udali 
się na wspólny posiłek i biesiadę.
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nowinki ZAkrZowskie
mAriA ZuBeil

 � W dniu 25 marca najstarsza mieszkanka 
Zakrzowa pani Maria Dziuba obchodziła 
93 urodziny. Życzenia dostojnej Jubilatce 
złożyła m.in. pani Maria Bochańska – z-ca 
Wójta Gminy Turawa oraz sołtys Jerzy Zubeil. 
Pani Mario dużo zdrowia i Błogosławień-
stwa Bożego życzą Pani również wszyscy 
mieszkańcy wsi.

 � Sporą część środków funduszu sołeckiego przeznaczono na remont placu i chod-
ników przy gminnym budynku wielofunkcyjnym oraz na zakup nowej bramy 
wjazdowej. Większość prac została już wykonana. Stare płyty betonowe usunęła 
firma pana Damiana Panica , a w ich miejsce ułożono kostkę betonową. Teraz 
plac wygląda estetycznie, a co najważniejsze nie trzeba już chodzić po błocie.

 � Prace na Żwirowym Wzgórzu (Kiesber-
gu) dobiegają końca. Firma BRUK pana 
Damiana Panica wykonała ścieżki, 
przy których członkowie Stowarzy-
szenia i Rady Sołeckiej posadzili 10 
drzew owocowych oraz ponad 100 
szt. krzewów owocowych i ozdobnych. 
Elementy małej architektury wykonuje 
zakład stolarski pana Marka Plotnika.

ZAPrAsZAmy  
nA DoroCZny FesTyn  

„lATo 
w ZAwADZie” 

2019

tradycyjnie w lipcowy weekend (w tym 
roku 13–14.07.2019) zapraszamy gorąco do 
zawady na cykliczny festyn pod nazwą „lato 
w zawadzie” 2019. to wydarzenie realizowane 
od 2006 roku, rok rocznie jest dobrą okazją 
do wspólnej integracji całej okolicy – miesz-
kańców zawady, gminy turawa i okolicznych 
miejscowości. Festyn „lato w zawadzie” to 
także jedna z propozycji wzbogacającej letni 
kalendarz imprez na terenie naszej gminy, 
który chętnie odwiedzają turyści akurat wtedy 
wypoczywający nad turawskimi jeziorami.
serdecznie wszystkich zapraszamy!. Będzie 
nam miło Państwa gościć. impreza odbędzie 
się na terenie przy boisku sportowym. w pro-
gramie m. in. aktywna sobota z turniejem 
piłkarskim firm i organizacji z okolicy i wa-
kacyjnym popołudniem z animacjami dla 
najmłodszych oraz koncert akordeonowy 
z udziałem lukas & Grzegorz Duo (m. in. 
lukas Gogol). niedziela to tradycyjnie dzień 
pod znakiem biesiady, ale także okazja do 
zobaczenia z bliska „historycznego” sprzętu 
gaśniczego kilku okolicznych jednostek 
ochotniczych straży Pożarnych, które odwie-
dzą nas na zaproszenie osP zawada. Poza 
tym na scenie zaprezentują się najmłodsi 
wykonawcy, będzie też okazja posłuchać 
koncertu „Piosenka bez granic” organizo-
wanego przez Mniejszość niemiecką oraz 
uśmiechnąć się podczas występu Kabaretu 
„wesoły Masorz i Przyjaciele”, a wieczorem 
bawić się na koncercie zespołu „Brygida 
i robert łukowski”. Każdy z dni tradycyjnie 
chcemy zakończyć zabawą taneczną na 
parkiecie. Festyn jak w poprzednich lata 
objęła patronatem Gmina turawa. 

z a P r a s z a M y !
w imieniu Komitetu organizacyjnego „Fe-
stynu lato w zawadzie” 2019

sołtys Sołectwa Zawada
Sebastian Klotka
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wsPólne sZukAnie JAJek wielkAnoCnyCH 
w ZAwADZie
w imieniu wszystkich organizatorów seBAsTiAn kloTkA, sołtys sołectwa Zawada
w niedzielę wielkanocną (21.04.2019) 
mieliśmy okazję wziąć wspólnie udział 
w pierwszym wspólnym szukaniu Ja-
jek wielkanocnych zorganizowanym 
w Zawadzie. 

spontaniczną inicjatywę udało się 
zorganizować i zaprosić do niej całe 

rodziny dzięki zaangażowaniu Rady So-
łeckiej Sołectwa Zawada, Stowarzyszenia 
LZS Zawada, Radnych Gminnych oraz 
Szkoły Podstawowej. Dziękujemy również 
za wsparcie osobom prywatnym. 

Zasady „szukania” proste – musisz 
mieć ze sobą koszyk, a potem znaleźć jak 
najwięcej czekoladowych jajek ukrytych 

na terenie boiska LZS i na placu szkol-
nym. Niektóre kryjówki, jak się w trak-
cie naszego zbierania okazało, nie były 
oczywiste, ale zmysłowi poszukiwacze, 
jakim wykazali się najmłodsi nie oparły. 
Jajek szukaliśmy blisko godzinę, w tym 
czasie na zgłodniałych i spragnionych 
czekał mały poczęstunek. We wspól-
nym szukaniu jajek wzięło udział około 
60 dzieci, najlepsi znalazcy mieli ich 
w koszyku aż 26. Każdy z uczestników 
otrzymał drobne upominki.

Organizatorami szukania byli Rada 
Sołecka i sołtys Sołectwa Zawada, Stowa-
rzyszenia LZS Zawada przy współpracy 

z Radnymi Gminnymi z Zawady oraz 
Szkołą Podstawową w Zawadzie. 

W imieniu swoim i Rady Sołeckiej 
dziękuję za włączenie się w inicjatywę 
Radnym Gminnym z Zawady, Szkole Pod-
stawowej w Zawadzie oraz Stowarzyszeniu 
LZS Zawada. Dziękuję też członkom Rady 
Sołeckiej, którzy aktywnie uczestniczyli 
w wydarzeniu i innym zaangażowanym. 
Za pomoc w poinformowaniu o naszej 
inicjatywie składamy podziękowanie 
Księdzu Proboszczowi Parafii pw. św. 
Floriana w Zawadzie. 

Fot. Natalia Skieresz i Joachim Klotka
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Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi miesz-
kańcy naszej miejscowości zostali zapro-
szeni na piknik, na którym nie brakowało 
atrakcji.

niedzielne popołudnie (2 czerwca 
2019) upłynęło w Zawadzie pod 

znakiem zabaw, konkursów i konkurencji 
sprawnościowych, a wszystko w ramach 
Pikniku z okazji Dnia Dziecka, jaki wraz 
ze współorganizatorami zorganizowało 
Stowarzyszenie „Nasza Zawada”. 

impreza odbyła się na boisku LZS przy 
szkole podstawowej. Pogoda dopisała, a na 
każdego i małego i dużego, kto odwiedził 
piknik czekało wiele atrakcji. Dzieci mo-
gły aktywnie spędzić czas, biorąc udział 
w konkurencjach sprawnościowych, m.in. 
w strażackim torze przeszkód, biegu 
w workach, slalomie z jajkiem, podbijaniu 
piłki, czy też strzelając piłką do celu, któ-
rym była dmuchana tarcza na wzór tarczy 
do darta. Chętni mogli do woli i darmowo 
korzystać z dmuchawców i barwnie poma-
lować swoje twarze. Podczas zawadzkiego 
Dnia Dziecka pojawił się również akcent 
edukacyjny. Dla dzieci przygotowano 

warsztaty pierwszej pomocy, a także pokaz 
ratownictwa drogowego w wykonaniu 
strażaków. Pokaz przybliżał złożoność 
akcji ratunkowej i umożliwił aktywny 
udział najmłodszym. Odważni mogli 
samodzielnie zgłosić wypadek i wezwać 
przez telefon na pomoc służby ratunkowe. 
Jak zauważyliśmy, nie mieli z tym więk-
szych problemów i widząc zagrożenie, 
bez wahania wybierali numer alarmowy. 
Aby nikomu nie zabrakło sił, gości czę-
stowaliśmy ciastem kawą, napojami chło-
dzącymi oraz darmowymi kiełbaskami. 

Przy tej okazji chcemy podziękować 
wszystkim darczyńcom, dzięki którym 
mogliśmy zorganizować Piknik, a są 
nimi: Piekarnia Wodnicki, Hurtownia 
Spożywcza „Agra”, Stanisław Rakoczy 
- członek zarządu Województwa Opol-
skiego, Nadleśnictwo Turawa oraz UKS 
„Trolik” Opole.

Dzięki inicjatywie angażującej kilka 
organizacji mogliśmy zaprosić wszystkich 
najmłodszych mieszkańców do wspólnego 
świętowania Dnia Dziecka. Dziękujemy za 
obecność naszym milusińskim, ale także 

rodzicom i opiekunom, którzy znaleźli 
czas, aby bawić się razemz nami. 

Dzień Dziecka w Zawadzie zorgani-
zowało Stowarzyszenie „Nasza Zawada”, 
Wójt Gminy Turawa, Radni Rady Gminy 
wywodzący się z Zawady we współpra-
cy z Radą Sołecką i sołtysem Zawady, 
Ochotniczą Strażą Pożarną z Zawady 
i Stowarzyszeniem LZS Zawada. Dzię-
kujemy również innym osobom, które 
prywatnie pomogły nam przy realizacji 
pikniku.

Fot. Krzysztof Langner,  
Monika Moczko, Artur Pikos

DZień DZieCkA w ZAwADZie
seBAsTiAn kloTkA, w imieniu stowarzyszenia nasza zawada oraz pozostałych organizatorów
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Tenis sTołowy
uks GosDim TurAwA 

W 2016 roku w Turawie rozpoczął 
działalność klub tenisa stołowego 

UKS GOSDiM Turawa. W inaugurującym 
sezonie brał udział w rozgrywkach V ligi 
Opolskiego Związku Tenisa Stołowego. 
Poza rozgrywkami ligowymi zawodnicy 

reprezentują klubowe barwy na zawo-
dach rangi wojewódzkiej w kategoriach 
Młodzik, Kadet, Junior, Senior. Klub 
obecnie liczy 11 zawodników. Mecze 
oraz treningi odbywają się w Osowcu 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła ii. 

W sezonie 2018-2019 udało się wywal-
czyć awans do iV ligi. Walka toczyła się 
do ostatniego meczu, w którym to UKS 
GOSDiM Turawa po wyrównanej grze 
pokonał drużynę LZS Odra Kąty Opol-
skie iii, zapewniając sobie tym samym 
pierwsze miejsce w ligowej tabeli. 

Zapraszamy wszystkich sympatyków 
i kibiców na mecze w sezonie 2019–2020.

UKS GOSDiM Turawa Tenis Stołowy 

W 2016 roku w Turawie rozpoczął działalność klub tenisa stołowego UKS GOSDiM Turawa.  
W inaugurującym sezonie brał udział w rozgrywkach V ligi Opolskiego Związku Tenisa Stołowego. 
Poza rozgrywkami ligowymi zawodnicy reprezentują klubowe barwy na zawodach rangi wojewódzkiej 
w kategoriach Młodzik, Kadet, Junior, Senior. Klub obecnie liczy 11 zawodników. Mecze oraz treningi  
odbywają się w Osowcu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.  

W sezonie 2018-2019 udało się wywalczyć awans do IV ligi. Walka toczyła się do ostatniego meczu,  
w którym to UKS GOSDiM Turawa po wyrównanej grze pokonał drużynę LZS Odra Kąty Opolskie III, 
zapewniając sobie tym samym pierwsze miejsce w ligowej tabeli.  

Zapraszamy wszystkich sympatyków i kibiców na mecze w sezonie 2019-2020. 

 

Wyniki rozgrywek grupy mistrzowskiej V ligi w sezonie 2018-2019 
fot. http://ozts.pl 

 

Zawodnicy klubu UKS GOSDiM Turawa po jednym z meczy 
fot. archiwum klubowe 
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fot. http://ozts.pl

wyniki rozgrywek grupy mistrzowskiej V ligi w sezonie 2018–2019

Zawodnicy klubu UKS GOSDiM Turawa po jednym  
z meczy Fot. archiwum klubowe

JuBileusZowe ZmAGAniA
ADAm BoCHenek

to już właśnie dwudziesty raz dzieci, 
młodzież i dorośli mieli możliwość 

sprawdzenia swojej formy na przygoto-
wanych dla nich dystansach. Słoneczny 
poranek napawał optymizmem, ponie-
waż wcześniej od kilku dni aura płatała 
psikusy. Równo o godzinie dziesiątej 
Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos dał 
sygnał do startu najmłodszej grupy wie-
kowej, która miała do pokonania 200 m. 
W ten właśnie sposób rozpoczął się nasz 
jubileusz. W każdym biegu zawodnicy 
rywalizowali do samego końca, za co 
niemal za każdym razem otrzymywali 
oklaski od kibiców. Ostatnim biegiem, 
tak jak od 20 lat był bieg w kategorii open 
na dystansie 5 km.

20 lat to kawałek historii i wiele godzin 
spędzonych przy organizacji tego biegu. 
Warto przypomnieć, że bieg początkowo 
organizowany był ku pamięci naszego 
kolegi, który tragicznie zginął w wypadku 
samochodowym. Motto biegu brzmiało 
„wróć do domu, nie umieraj na drodze” 
i staraliśmy się wpływać na zachowania 
i sposób myślenia młodych ludzi, by nie 

porywała ich młodzieńcza brawura, lecz 
aby zachowywali zdrowy rozsądek w po-
ruszaniu się po drogach. W długiej historii 
odwiedziło nas wiele znanych osób, na 
starcie stawali mistrzowie Europy i świa-
ta, reprezentanci Polski. Był sztafetowy 
bieg rodzinny i bieg słodziaka, rozdali-
śmy wiele nagród, medali i pucharów 
i mam nadzieję, że udało się zaszczepić 
chociaż w jednej osobie ducha sportu 
i rywalizacji. Na pewno popełniliśmy 
też nieświadomie błędy, jednak zawsze 
mogliśmy liczyć na wsparcie Dyrekcji 
Szkoły w Turawie, która w czasie 20 lat była 
podstawówką i gimnazjum. Nie mogę tu 
nie wymienić Grzegorza Kwiecińskiego, 
który jest z nami od samego początku, za 
co w tym miejscu bardzo mu dziękuję. 
Wiele pracy i zaangażowania wkładała 
od zawsze Pani Eryka Matysek, dyrektor 
szkoły, która mobilizowała do pomocy 
nauczycieli, uczniów oraz pracowników 
szkoły. Bywały biegi, że gorąca, szkolna 
herbata rozgrzewała lepiej niż atmosfe-
ra biegu. Nie sposób nie podziękować 
Urzędowi Gminy w Turawie, który od 

20 lat finansuje nagrody, chociaż bieg 
w pierwszych latach opierał się również 
na sponsorach, którzy w miarę możliwości 
wspierali nasze działania. 

Myślę, że nie sposób wymienić wszyst-
kich, którzy pomogli w organizacji, jednak 
za te dwadzieścia lat bardzo serdecznie 
dziękuję za każdą okazaną pomoc i wspar-
cie. Zmieniamy nieco formułę biegu, 
ponieważ chcemy, by ten bieg stał się 
głównie biegiem dla dzieci i młodzieży. 
Dla dorosłych planujemy nieco większą 
imprezę, ale o tym już wkrótce.

Poniżej przedstawiamy klasyfikację 
końcową XX Turawskiego Biegu 
Przełajowego.

25 maja, w przededniu Dnia matki, bieżnia wokół boiska w kotorzu małym stała 
się areną zmagań biegaczy biorących udział w XX Turawskim Biegu Przełajowym. 
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jubileuszowe zmagania
klAsyFikACJA końCowA XX TurAwskieGo BieGu PrZełAJoweGo
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jubileuszowe zmagania
klAsyFikACJA końCowA XX TurAwskieGo BieGu PrZełAJoweGo
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jubileuszowe zmagania
klAsyFikACJA końCowA XX TurAwskieGo BieGu PrZełAJoweGo
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PrZeDsZkolAki nA sTArT
ADAm BoCHenek

mały jubileusz Gminnej olimpiady Przedszkolaków obcho-
dziliśmy 4 czerwca.

W świętowaniu nie mogło zabraknąć najważniejszych 
uczestników, czyli przedszkolaków. Piąty raz zjechały się, tym 
razem do turawskiej hali, przedszkola z naszej gminy, by wspól-
nie rywalizować w sportowej olimpiadzie. Jak zawsze zaczęło 
się od hymnu i ślubowania. W tym roku dołączyły do naszej 
sportowej zabawy dzieci z przedszkola w Osowcu. Humory 
dopisywały, zacięcia sportowego nie brakowało, a kwintesencją 
zmagań była wspólna rywalizacja przedszkoli, która zawsze 
kończy olimpiadę. Wyścig równoległy reprezentacji każdego 
z przedszkoli od samego początku budzi największe emocje. 
Niestety piąty raz z rzędu nie udało wyłonić się zwycięzców 
i ogłoszony został remis. Tak więc Wójt Gminy Turawa Do-
minik Pikos wręczył 6 równorzędnych pucharów, a wszystkie 
dzieci otrzymały zasłużone medale. Po zakończeniu olimpiady 
przyszedł czas na wyczekiwaną przez dzieci kiełbaskę, która 
podobnie jak medale, stanowi dla dzieci najlepszą nagrodę za 
ich sportowe zmagania. 
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Żart grosza wart
zebrał ADAm BoCHenek

W najwyższych górach świata, drogą nad 
przepaścią jedzie autokar z turystami.

– i co, boicie się? – pyta przewodniczka.
– Tak! – krzyczą pasażerowie.
– To proszę robić to, co kierowca!
– A co robi kierowca?
– Zamyka oczy.
– Często pijesz?
– Od czasu do czasu...
– To znaczy?
– Od czasu jak knajpę otworzą, do czasu 

jak ją zamkną.
* * *

Słowa, które trudno wypowiedzieć po 
pijaku:

• Rewaloryzacja
• Wyreżyserowany 
• Aksjologiczny

Słowa, które BARDZO trudno wypowie-
dzieć po pijaku:

• Adenozynotrifosforan
• Południowowschodnioaustralijskie
• Pięćdziesięciogroszówka

Słowa NiEMOŻLiWE do wypowiedzenia 
po pijaku:

• Nie, dziękuję, już nie piję. 
• Sorry, ale nie jesteś w moim typie. 
• Dobry wieczór panie władzo, uroczy 

wieczór, prawda?
• Ale ja nawet nie znam zwrotek do „Hej 

Sokoły”.
• Masz rację, nie wdrapię się na tę latarnię.

* * *
Na wiejską zabawę trafia młody facet z mia-

sta. Podchodzi do jednej dziewczyny, pyta:
– Zatańczymy?
– Nie dygom!
Podchodzi do kolejnej:
– Zatańczymy?
– Nie dygom!
Przemyślał sprawę, podchodzi do kolejnej:
– Podygomy?
– Z wieśniakami nie tańczę!

* * *
idzie facet ze strzelbą w jednej i małym 

pudełeczkiem w drugiej ręce. Spotyka go 
kolega:

– No cześć. Gdzie idziesz?
– Do teściowej na urodziny. Kolczyki jej 

kupiłem.
– A strzelba po co?
– Jak to? A dziurki w uszach czym zrobić?

wiersZe
GAll

Przyjaciel
Świat zamknięty w pamiętniku 
z pożółkłymi już kartkami,
gdzieś na półce kurz zakrywa
z ukrytymi westchnieniami.

Jest tam imię tej najpierwszej,
nie z tej ziemi opowieści,
są wspomnienia chwil spędzonych
z tymi co już też odeszli.

Słowa łzami zapisane
i te kłótnie z samym Bogiem,
gdy świat stawał znów na głowie,
kiedy serce było lodem.

Jest też miłość nienazwana,
świat zbyt mały na marzenia,
słone kartki zamazane
dziś to zwykłe już wspomnienia.

Wszystkie życia zna sekrety
ten przyjaciel najwierniejszy,
dziś już lekko zapomniany –
choć schowany jest mi pierwszy.

na dziś

Szukam 
nie wiem czego,
pragnę 
nienazwanego,
tęsknię
do nieosiągalnego,
marzę
o tym co za daleko,
płaczę
suchymi łzami,
myślę,
że jestem lepszy,
chciałbym
wciąż mieć więcej,
czuję,
że nie dam rady,
mówię
tylko szeptem,
krzyczę
ze strachu,
biegnę,
bo nie mam siły,
uciekam
od ludzi,
kocham
imaginację życia,
jestem
modnym człowiekiem.

Księżniczka
ADAm BoCHenek
Marzyły jej się bale bez końca,
księcia na koniu długo szukała.
Dziś książę baluje do wschodu słońca,
jej do sprzątania stajnia została.

Znaczenie wyrazów: PozioMo: 1 – podmiejska kolej parowa; 6 – podwład-
ny bacy; 9 – kobieta nie mogąca mówić; 10 – zarządza firmami; 11 – lśni na 
rybie; 12 – klin poszerzający rękaw; 13 – regeneracja, odnowienie; 15 – brany 
w podróż; 16 – nad zlewem; 17 – rozpiętość; 20 – wiadukt nad ulicą; 22 – po-
kój stołowy; 23 – plątanina przejść; 24 – jubileusz; 26 – ozdoba na łańcuszku; 
29 – do zaorania; 30 – wiszące łóżko; 32 – włochy dla włocha; 33 – urwis, 
hultaj; 34 – iljon, tam akcja ,,iliady”; 35 – polska moneta; 36 – porcja leku, 
doza; 37 – pożądanie, pragnienie; 38 – odmiana jabłoni. Pionowo: 1 – łac. – 
cyklop, oczlik; 2 – sława, poważanie; 3 – zimowa baranica; 4 – smar ułożony 
z Marsa; 5 – niem. – marszałek polny; 6 – kurort na Krymie; 7 – dzieje, szkolny 
przedmiot; 8 – kobieta z ciemnymi włosami; 14 – materiał na pod – pinki; 15 
– zajęcie bukieciarza; 18 – karne lub cywilne; 19 – spryciarz w kłopotliwych 
sytuacjach; 21 – dziki pies z australii; 24 – artykuł w prasie; 25 – materiał na 
piłeczki pingpongowe; 26 – samuel, autor ,,,Mister twister”; 27 – liście sosny; 
28 – amerykański wodospad; 31 – polot w wypowiedzi; 32 – jeremy, aktor 
(,,wehikuł czasu”). 
Rozwiązanie polega na rozszyfrowaniu hasła – myśli Anatola Makarenkowa.
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Zjednoczeni w jedności

Jubileuszu ciąg dalszy

wspólne szukanie jajek w Zawadzie

strażacy z osP kadłub Turawski wraz z zaproszonymi 
gośćmi

Festyn rodzinny w rzędowie

sadzenie drzewek w Zakrzowie Turawskim


